
MOCIÓ DE MOVEM TERRES DE L’EBRE DE SUPORT A LA
COMUNITAT EDUCATIVA I LES SEUES REIVINDICACIONS

El Departament d’Educació, en aquestes darreres setmanes, ha proposant
canvis estructurals en el model escolar català sense consens previ ni amb la
Comunitat Educativa ni amb el Consell Escolar de Catalunya.

En aquest sentit, l’anunci de la modificació del calendari escolar, la qual
provoca que els equips docents i directius dels centres educatius disposin de
menys temps per poder preparar l’inici del curs, ha sobrecarregat encara més
les seues tasques abans de l’inici escolar.

Els sindicats d’Educació, de manera unitària, han acordat i realitzat una vaga
de 5 dies (15, 16, 17 i 29 i 30 de març) considerant que la conselleria
d’Educació ha oblidat que és la seua obligació promoure el respecte i el
reconeixement al col·lectiu docent davant de la societat.

Amb aquesta vaga, els sindicats rebutgen l’actitud del conseller
González-Cambray envers les representants educatius.

Aquesta modificació horària, entre d’altres, planteja molts dubtes sobre
l’horari de menjador escolar i sobre la possibilitat de carregar la cura dels
infants i adolescents en mans de familiars propers. Alhora, aquesta reducció
horària afectarà de manera directa les activitats extraescolars.

Tanmateix, els sindicats, de manera unitària, reclamen també, moltes mesures
com l’augment progressiu del pressupost del Departament d’Educació,
l’increment del personal d’atenció directa a l’alumnat, la retirada de l’ordre de
calendari escolar fins arribar a un acord o una negociació amb el Conseller.

Atès que la vaga i les mobilitzacions del professorat són una demostració del
malestar de la comunitat educativa.

Atès que la comunitat educativa acumula tres cursos afectats per la pandèmia
i necessita una etapa de tranquil·litat, estabilitat, recuperació i de recerca de
consensos.

El grup de Movem Terres de l’Ebre proposa al Ple del Consell Comarcal
del Baix Ebre l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar a la Generalitat a afavorir un diàleg efectiu i permanent amb
la comunitat educativa per tal d’aplicar mitjançant el consens les mesures i
innovacions als centres docents catalans.

SEGON.- Instar a la Generalitat a revertir les retallades augmentant
progressivament la despesa del Departament d’Educació tal i com es mereix el
sistema educatiu públic català.



TERCER.- Instar al Departament d’Educació a elaborar informes tècnics
pertinents per a garantir la idoneïtat de la proposta de reorganització del
calendari escolar.

QUART.- Instar a la Generalitat a estabilitzar el professorat interí reduint la
temporalitat, amb un calendari clar acordat amb la comunitat educativa a
partir d’un pacte per l’estabilitat.

CINQUÈ.- Instar a la Generalitat a realitzar un pla integral de foment de la
Formació professional pública a tot Catalunya.

SISÈ.- Instar a la Generalitat a desplegar el marc normatiu i els recursos
suficients per donar resposta a l’educació inclusiva evitant qualsevol tipus de
retallades en aquest sentit.

SETÈ.- Mostrar el rebuig del Consell Comarcal del Baix Ebre a la sentència que
obliga als centres educatius a fer un 25% de l’horari en llengua castellana.

VUITÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya,
al Consell Escolar de Catalunya, a aFFac, a FAPAES, a la FMC, a l’ACM, a
USTEC, a CCOO i a UGT.

David Poy Martínez
Portaveu Grup Comarcal Movem Terres de l’Ebre

Tortosa, a 28 de març de 2022.


