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REFORCEM
L’EDUCACIÓ!

D

os anys de pandèmia han posat en evidència, encara més, mancances del sistema educatiu que ja fa
anys que es reclamava solucionar: menys alumnat per
aula, més i millors plantilles docents, menys burocràcia i millors condicions laborals.
També s’ha evidenciat que les infraestructures educatives no estaven preparades per a suportar en condicions situacions com les que hem viscut.

 Cal, per tant, fer front d’una vegada a les reivindica-

cions històriques que milloraran l’atenció a l’alumnat, amb pandèmia o sense.

docent al sistema educatiu: d’educació social, d’infermeria, de treball social, etc.
 Cal menys burocràcia als centres: la intervenció del

sindicat va propiciar que la Conselleria atenguera la
petició dels equips directius d’ajornar la burocràcia
davant l’acumulació brutal de feina en tornar de les
vacances de Nadal pel gran nombre de professorat i
alumnat positiu. Però no és suficient ajornar-la, cal
reduir-la al màxim o, si no, en propers cursos continuarà acumulant-se la tasca burocràtica en detriment de l’atenció al nostre alumnat.
 Cal millorar les condicions laborals del professorat:

 Cal reduir les ràtios. Aquesta mesura va ser la més

celebrada pel professorat durant la pandèmia. Amb
ràtios més baixes es fomenta l’atenció individualitzada de l’alumnat i una millor cobertura de les seues
necessitats d’aprenentatge.
 Cal més professorat als centres. Per atendre millor

la diversitat de l’alumnat, per aplicar amb millors
condicions el decret d’educació inclusiva i el plurilingüisme. Cal fer més desdoblaments i comptar amb
més reforços. I també cal incorporar més personal no

els tímids increments salarials dels darrers anys no
compensen en absolut la pèrdua de poder adquisitiu
que des de 2010 està patint el conjunt del funcionariat, que se situa en un 11%. Cal que la nova normativa de permisos i llicències incorpore les propostes
sindicals que la Conselleria no ha incorporat. Cal reduir la sobrecàrrega de feina en aquests moments
de pandèmia. Cal que la reducció a 23h lectives en
infantil i primària siga real i comporte contractació
de més professorat. Aquestes són algunes de les millores que caldria implementar urgentment.

