
 

NO VOLEM NO VOLEM NO VOLEM NO VOLEM 

TAPAR MÉS FORATSTAPAR MÉS FORATSTAPAR MÉS FORATSTAPAR MÉS FORATS    
La comunitat educativa no volem i ja no podem tapar més forats. Fa molt temps 

que es va minant l’ensenyament públic, amb una tisorada per aquí (retallades 

de pressupost, beques, personal PAS i laboral,....), treient puntals per allà 

(batxillerat nocturn, aules d’acollida, retallada de plantilles i substitucions,.....) i 

deixant ensorrar poc a poc tot el que s’ha construït a base de molts anys i 

esforç de tots els que participem en el món educatiu (reforços, atenció a la 

diversitat, projectes,....). El llistat és llarg, portem anys reivindicant tot allò que 

sabem que és necessari per tirar endavant un ensenyament públic de qualitat, 

laic, integrador i en català. 

Continuem patint tot un seguit de retallades, tant salarials com de pèrdues de 

llocs de treball, provocades per l’increment dels horaris lectius del professorat, 

l’augment de les ràtios de l’alumnat i la no cobertura total de les substitucions. 

Així mateix, la política de tancaments de línies i centres públics que va 

materialitzant  la consellera Rigau, a més de provocar desplaçaments de 

professorat, posa de manifest la seva política de protecció a la xarxa privada. 

Ja no volem i no podem tapar més forats 

- NO a la LOMCE. Una llei que advoca per un model d’escola 

antidemocràtica, amb un tipus de direcció jeràrquica i gerencial que 

restringeix la participació de la comunitat educativa. Una llei retrògrada, 

memorística, segregadora, i que suposa un atac directe a la immersió 

lingüística. 

 

- Aturada de l’aplicació de la LEC i retirada del projecte de decret de 

provisió i plantilles. Paralització de l’aplicació dels decrets d’autonomia i 

direccions. Volem la gestió democràtica dels centres. 

 

- NO a les retallades educatives i salarials i SÍ a la recuperació de les 

condicions laborals i a la defensa dels nostres llocs de treball, estem en 

contra la precarització del personal interí i substitut. 

 

 

- Per la defensa de la immersió lingüística i de la llengua catalana. 

 


