
MANIFEST CONTRA LES RETALLADES A LES ESCOLES PÚBLIQ UES  

Volem manifestar el nostre rebuig al procés de retallades que està duent a terme la 
consellera Irene Rigau al capdavant del departament d’ensenyament. Amb l’argument 
de la crisi, estem assistint a un atac sistemàtic contra l’ensenyament públic que es 
reflecteix en :   

-La paralització de la construcció de nous centres educatius i de les reformes i 
ampliacions de centres que ho requereixen. El tancament de centres ja existents amb 
la conseqüent massificació d’alumnes en altres centres escolars.  

-Retallades de plantilles de professorat i  substitucions no cobertes que col.lapsen el 
bon funcionament dels centres.  

- Disminució de professionals en els centres -vetlladores, tècniques d’integració social, 
mediadors/es, traductors/es, etc.  

-Disminució de la plantilla dels serveis educatius (equips d’assessorament pedagògic, 
centres de recursos)  

- Tancament de grups de batxillerat i places públiques insuficients de cicles formatius, 
d’educació de persones adultes i de llars d’infants.  

- Reducció de recursos destinats al funcionament dels centres.  

Totes aquestes accions estan provocant el deteriora ment de l’ensenyament 
públic.  

Per tot això exigim al govern de Catalunya:  

* Que no tanqui centres existents que tinguin demanda i que permeti matricular a 
alumnes de P3 sempre i quan hi hagi famílies interessades en el projecte educatiu de 
l’escola.   

* Que tingui en compte a les famílies i permeti que, els germans pendents 
d’escolaritzar puguin estudiar amb els grans al centre d’elecció dels pares 
(reconvertint, si cal alguns centres en escoles cícliques).  

* Que incrementi el pressupost per a les despeses de funcionament dels centres 
públics.  

* Que incrementi les plantilles en base a les necessitats reals dels centres.  

* Que no tanqui batxillerats ni cicles formatius públics. * Que substitueixi des del primer 
dia el professorat de baixa. * Que no augmenti el nombre d’alumnat per aula.  

* Que aposti per l’ensenyament d’idiomes i les TIC.  

* Que el desplegament de la LEC no desmunti l’escola pública, ni l’organització 
democràtica dels centres educatius.   

Exigim el dret a l’educació pública, equitativa i d e qualitat i demanem una reunió 
urgent amb la consellera per tractar aquests temes.   



Escola Can Periquet-Escola Olga Xirinacs-Escola Els Pins-Escola La Munyeira-Escola 
Esparreguera II  

 
 


