
RETALLADES EDUCACIÓ: CAS REAL ESCOLA DE PRIMÀRIA DE MONTMELÓ 
 
La plantilla ha estat reduïda en 1,5 mestres que es concreten en una especialista 

d’Educació Especial i mitja persona (es cobreix amb una persona a mitja jornada) d’ Educació 
Infantil. 

 
Si tenim en compte que només tenen dues especialistes d’Educació Especial resulta 

que la reducció és d’un 50%, es a dir que la meitat d’alumnes amb diferents dificultats 
d’aprenentatge deixaran de rebre aquest servei o que tots els alumnes que el rebien passaran 
a tenir la meitat d‘hores. 

 
Una vegada més prevalen els interessos econòmics per sobre dels drets dels infants. 

Com que segurament els fills dels que prenen aquestes mesures rebran , en escoles privades, 
tots els suports que els calguin per fer d’ells uns triomfadors, ni tan sols pensen en totes les 
famílies que veuen amb desesperació com els seus fills/filles no arriben als mínims exigits per 
més voluntat que hi posin. Tanmateix, com que els efectes d’aquesta falta de suport escolar no 
són immediats,  ningú podrà després acusar “objectivament” els governants de ser els 
responsables del fracàs escolar, la insatisfacció vital o la infelicitat d’aquests infants d’avui. 
Seria el mateix que deixar exposats al sol sense cremes protectores solars els infants, sabent 
que a la llarga, podrien patir càncer de pell. 

 
La plantilla d’Educació infantil quedarà en 6,5 persones; així, de sis aules només 

restarà mitja persona per donar suport a 150 alumnes de 3 a 5 anys durant una etapa que ha 
de posar les bases de tots els aprenentatges futurs amb l’agreujant que cada curs entren a 
l’escola 50 nens i nenes de P3 (alguns encara amb dos anys) que han de fer tot un procés 
d’adaptació a l’escola (nens que ploren, que no controlen del tot els esfínters, que tenen 
dificultats de socialització ...) Tots els pares, mares i mestres saben de què estem parlant. 
Aquest procés requereix, per no ser traumàtic, d’uns recursos humans que ara es treuen. 

 
Les substitucions del professorat no seran cobertes fins passats deu dies hàbils 

del primer dia de baixa. Si comptem que poden passar fins a dos dies abans de demanar la 
baixa i que els nomenaments per cobrir-les no es fan tots els dies, poden passar fins a quinze 
dies sense un mestre que es faci càrrec de l’aula. 

 
Aquesta escola tipus que hem triat, assigna a cada mestre una hora del seu horari lectiu 

a fer diferents tasques de suport que es concreten en atendre a petits grups d’alumnes per 
assolir alguns aspectes del currículum que els resulten difícils, normalment de les assignatures 
anomenades instrumentals ( llengua i matemàtiques). Aquests suports estan supeditats a que 
no hi hagi cap mestre de baixa: quan això es produeix, tots aquests mestres passen a substituir 
al mestre malalt en les seves funcions fins que la baixa és coberta, es dir, que per la classe del 
mestre de baixa passarà un mestre diferent cada hora. A partir d’aquest curs aquesta situació 
es podria mantenir fins a quinze dies (abans eren quatre). A ningú se li escapa que aquesta 
situació, per més bona voluntat i professionalitat que posin tots els mestres, provocarà un 
desgavell important en la classe o classes afectades: 



 
·         Mestres d’altres cicles i especialitats substituirien en classes i nivells que no coneixen. 
·         Els/les alumnes tindran un mestre/a qui no coneixen cada hora 
·         La coordinació amb la mestra de l’altre curs del mateix nivell no es podrà fer ja que cada 

mestre ja té les seves feines assignades en els seus corresponents cicles. 
·         L’organització i funcionament de les normes de classe es deterioren amb aquests canvis 

contínuus de mestres. 
·         La relació amb els pares quedarà aturada durant aquests periodes 
·         El seguiment de l’alumnat i de les seves feines serà deficient, el procés d’avaluació es 

veurà afectat. 
·         El traspàs d’informació d’aquests quinze dies cap a la tutora o la substituta serà molt difícil 
·         Els suports que tots aquests mestres haurien de fer quedaran aturats 

  
Imaginem que aquesta situació es repeteix en una mateixa classe varies vegades durant el 
curs ...  


