
L’Assemblea de Mestres del Vallès Oriental, davant els darrers esdeveniments en 
l’àmbit de l’ensenyament, volem manifestar que la situació en els centres educatius està 
arribant al límit en molts casos i per això volem expressar que, malgrat les mesures que 
ha anunciat aquesta setmana el Departament d’Ensenyament, en els centres educatius  
la situació és que des del 2010 s’està vivint un deteriorament ràpid en els centres 
quant a recursos personals, econòmics i materials. A aquesta situació s’afegeix 
que: 

 el professorat substitut de les persones que tenen baixa mèdica no 
cobren sinó el 86 % del salari, és a dir, mai són contractats per cobrir el total de 
la jornada del docent de baixa, 

 que el nombre de baixes sense cobrir en els centres educatius és molt alt 
fins al punt que coincideixen dues baixes en molts centres que no es cobreixen 
fins al quinzè dia natural de baixa,  

 que el Departament, a través dels Serveis Territorials a Mataró, pressiona 
els centres no aplicant els criteris de baixa (per exemple, substitució des del 
primer dia de baixes de persones substitutes, o cobriment de baixes al quinzè 
dia natural, si aquestes baixes no s‘allarguen més de vint dies, etc.), 

 que el Departament d’Ensenyament no permet que aquestes dades siguin 
conegudes per l’opinió pública i per això ha pressionat membres de 
l'Assemblea de centres del Baix Maresme, com la companya  Fer (Mª Fernanda 
Sánchez-Colomer), una de les representants de l'assemblea de treballadors de 
l'Institut Valerià Pujol, de Premià de Mar per haver redactat un comunicat 
informant de la situació de les baixes sense cobrir i la seva repercussió als 
centres. 

 que les retallades salarials que penalitzen els 20 primers dies de la 
incapacitat temporal, comporta que part del professorat vagi malalt a treballar. 

 

Tot això s’està fent donant la imatge que el govern català aplica aquestes mesures 
a contracor i aplicant per llei les mesures del ministre Wert, quan són mesures que 
en molts casos ja s’estaven aplicant a Catalunya.  

Davant de tot això, volem repetir la  crida a totes les persones que formen la 
comunitat  educativa: mestres, pares, mares, alumnes a mobilitzar-se per aturar 
les retallades i recuperar la nostra dignitat. 

 

EXIGIM L'ATURADA IMMEDIATA DE TOT EL CONJUNT DE MESURES APLICADES PELS 
GOVERNS, ENCAMINADES A ACABAR AMB EL DRET UNIVERSAL D'ACCÉS A UNA 
EDUCACIÓ DE QUALITAT PER PART DELS NOSTRES FILLS I FILLES EN EL FUTUR.  
PER UNA ESCOLA PÚBLICA CATALANA I DE QUALITAT I AMB RECURSOS SUFICIENTS, 
PROU RETALLADES! PEL MANTENIMENT DE LES PLANTILLES DE PROFESSORAT QUE 
GARANTEIXI EL DRET A UNA EDUCACIÓ DIGNA PELS NOSTRES FILLS i FILLES. PER LA 
GARANTIA DELS NOSTRES DRETS COM A TREBALLADOR/ES. 
 


