
CONTRA LES RETALLADES
I EN DEFENSA DEL SERVEI PÚBLIC EDUCATIU

Des que va començar la crisi econòmica, l'educació ha estat el sector que més ha patit 
totes les retallades pressupostàries, amb decisions sense precedents que perjudiquen 
sobretot a l'ensenyament públic. Els sindicats representatius de l'ensenyament, 
STEPV, FE CCOO PV, CSI-F, ANPE i FETE UGT PV ens oposem a aquesta política de 
retallades educatives i d'atac als serveis públics pels motius següents:

1. La reducció dràstica dels pressupostos en educació
 
El Govern anterior va reduir les retribucions dels docents entre un 5 i un 10 %. 
Posteriorment, els pressupostos tant de l'Estat com de les Comunitats Autònomes van 
reduir les seues partides d'educació en més de 2.000 milions d'euros, afectant a 
programes educatius i a polítiques de personal. El Govern actual ha reduït en un 21’2% 
més el pressupost del Ministeri d'Educació i ha retallat 530 milions d'euros en les 
partides de transferències educatives. A més, els nous pressupostos introdueixen una 
altra congelació salarial que sumada a les retallades anteriors i a l'augment de l'IRPF 
suposen ja un minvament de retribucions superior al 16% de mitjana.

2. La pràctica desaparició de l'oferta d'ocupació pública

Si l'any 2011, la taxa de reposició d'efectius es va fixar només en un 30%, enguany el 
Ministeri d'Educació va fixar una taxa del 10% i va animar a les comunitats autònomes 
a no convocar oposicions. Aquesta decisió perjudica greument als nous docents, 
augmenta l'ocupació precària, no assegura la renovació necessària de les plantilles i 
comportarà la supressió de molts llocs de treball.

3. Retrocés històric en les condicions laborals dels docents

Aquestes retallades ens retrocedeixen a la situació de dècades anteriors en drets 
laborals i socials. Han desaparegut les jubilacions anticipades, s'ha retardat l'edat de 



jubilació, s'han congelat les pensions, s'han suprimit drets laborals del professorat 
interí, han desaparegut les llicències i ajudes per estudi, els centres de suport i els 
programes de formació. A més a més, els dirigents polítics acumulen sobre el 
professorat retrets i dubtes sobre la seua professionalitat que lesionen greument la 
consideració social dels docents i que han fet tant de mal com les pròpies retallades.
El professorat valencià a més estem patint atacs continus des del passat mes de gener 
amb l'aplicació del Decret Llei 1/2012 que suposen entre d’altres mesures:
• La reducció del 50% dels sexennis i la congelació de la concessió dels mateixos.
• L'impagament dels mesos de juliol i agost al professorat interí al que, sense 
respectar les condicions inicials per les quals se'ls va adjudicar vacant, se'ls cessa a 30 
de juny
• Retalles salarials en cas de baixa per malaltia.

4. Totes les mesures s'han vist aguditzades pel RD 14/2012 per a la racionalització de 
les despeses en educació

L'augment de l'horari lectiu suposarà la no renovació del lloc de treball de fins a 8000 
places de professorat i perjudicarà l'organització dels centres i els seus programes de 
millora. La desaparició de molts PQPIs, el retard en la implantació dels cicles 
formatius de FP i la desaparició de modalitats de Batxillerat obligarà a un ajust del 
personal i derivarà en la massificació de les classes. Aquestes mesures tindran greus 
conseqüències en la situació del sistema educatiu arreu de l'estat espanyol

La disminució dels pressupostos d'educació en l'àmbit estatal i autonòmic no solament 
perjudica la labor docent; com a efecte més greu encara, lesiona la qualitat d'un 
sistema educatiu ja deteriorat, per la qual cosa incideix greument sobre els alumnes i 
les seues famílies, i per tant sobre tota la societat. Aquestes retallades no 
contribueixen a la lluita contra l'elevat fracàs i abandó escolar sinó que poden 
agreujar-ho. A més, corren el risc de llastrar les reformes que el nostre sistema 
educatiu necessita.
El primer efecte de la reducció de les partides pressupostàries és la disminució dels 
programes d'atenció als alumnes amb més necessitats educatives, programes 
necessaris per a garantir la igualtat d'oportunitats. A més, l'augment de les hores 
lectives del professorat obligarà a reduir desdoblaments i reforços, recursos per a 
l'orientació educativa, suports, aules d'enllaç, compensatòria i totes les mesures 
d'atenció a la diversitat. 
L'increment generalitzat de les ràtios en un 20% tindrà un efecte devastador en 
l'escola rural, que veurà tancades moltes unitats, afectarà també a l'educació infantil, 
els primers cursos d'ESO, els ensenyaments d'idiomes, la formació professional. 
També dificultarà la possibilitat d'establir desdoblegues, grups de reforç i la pròpia 
atenció a la diversitat. 

Totes aquestes retallades i les seues conseqüències en les plantilles dels centres han 
provocat les protestes i mobilització del professorat i s'ha aguditzat el conflicte per 
algunes declaracions de responsables polítics que han qüestionat la professionalitat de 
la funció docent. 



5. Les retallades també afecten a les universitats

A més, en els darrers temps estem vivint una constant degradació de les condicions de 
treball a la universitat pública que ha culminat amb l’anomenat decret Wert (Real 
Decret-Llei 14/2012 de 20 d’abril).

Considerem que les mesures que planteja han estat preses precipitadament, mostren 
un desconeixement profund del sistema universitari públic i no venen acompanyades 
d’una previsió sobre els seus efectes. Qualsevol mesura d’estalvi que es poguera 
prendre s’hauria de debatre i consensuar amb la comunitat universitària i els seus 
òrgans de govern i no decidir-se unilateralment des dels despatxos del Ministeri 
d’Educació, allunyats de la vida diària de les aules.

El Ministre d’Educació manté un discurs deliberadament incoherent en pregonar els 
seus objectius de millora de la qualitat de la docència mentre promou l’aplicació d’un 
Decret que tindrà conseqüències molt negatives sobre les treballadores i els 
treballadors de les universitats. Un nombre elevat de professors seran acomiadats i, 
per als qui continuen, l’increment de la dedicació a la docència desequilibrarà el 
conjunt de les tasques assignades al professorat –docència, investigació i gestió de la 
vida universitària-, tot empitjorant radicalment la qualitat de l’ensenyament.

A més, el decret, ratificat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat, incorpora un 
augment extraordinari de les taxes universitàries (un 20% en el cas valencià) que 
limitarà l’accés a la universitat a molts joves, especialment aquells amb rendes baixes. 
De manera que els nostres estudiants acabaran pagant una matrícula molt més cara, 
sobretot a partir de la segona convocatòria, per uns graus i postgraus devaluats i poc 
atractius, el que podria provocar el buidatge de les aules de la universitat pública en 
benefici de les universitats privades. El que es pretén, en última instància, és el 
desmantellament del sistema públic d’educació superior tal i com el coneixem.

Per tot açò, exigim tant al Govern estatal com a l'autonòmic que cessen la política de 
retallades en educació i l'atac als drets laborals de treballadors i treballadors de 
l'ensenyament de tots els nivells educatius.

L'educació no és una despesa, és una inversió !


