Retallades de plantilles: quadres comparatius curs 2010-11 i curs 2011-12
Escoles
El curs 2010-11 les plantilles estàndard de les escoles d’infantil i primària eren les del
següent quadre:
Centres d'oferta completa i línies senceres 2010-2011 (amb 6a hora)
Nombre de grups
Ràtio alumnes/grup : -20 Ràtio alumnes/grup : +20
9 (3 infantil + 6
15,5 mestres
16,5 mestres
primària)
18 (6 infantil + 12
29 mestres
30 mestres
primària)
27 (9 infantil + 18
43 mestres
44 mestres
primària)
El curs 2011-12 les plantilles estàndard de les escoles d’infantil i primària seran les dels
següents quadres, en funció del manteniment o no de la 6a hora (condició que ve
determinada per la consideració d’escoles que són CAEP o estan ubicades en entorns
socials i econòmics desfavorits)
Centres d'oferta completa i línies senceres 2011-2012 (amb 6a hora)
Nombre de grups
Ràtio alumnes/grup : -20 Ràtio alumnes/grup : +20
9 (3 infantil + 6
15 mestres
16 mestres
primària)
18 (6 infantil + 12
27,5 mestres
28,5 mestres
primària)
27 (9 infantil + 18
41 mestres
42 mestres
primària)
Centres d'oferta completa i línies senceres 2011-2012 (amb reforç i
sense 6a hora)
Nombre de grups
Ràtio alumnes/grup : -20 Ràtio alumnes/grup : +20
9 (3 infantil + 6
14,5 mestres
15,5 mestres
primària)
18 (6 infantil + 12
27 mestres
28 mestres
primària)
27 (9 infantil + 18
40,5 mestres
41,5 mestres
primària)
Com es pot observar, la retallada és de mig, d’un i mig i de dos mestres en escoles
d’1, de 2 i de 3 línies respectivament que mantinguin la 6a hora (qüestió que serà molt
minoritària) i que no augmentin cap grup d’alumnes.

I, d’un, de dos i de dos mestres i mig en escoles d’1, de 2 i de 3 línies respectivament
on els i les alumnes facin 25 hores lectives i reforços i que no augmentin cap grup
d’alumnes.
Les bases d’aquestes retallades són d’una banda l’augment de d’una hora lectiva dels i de
les mestres i la reducció de 5 hores lectives per grup d’alumnes de primària, en deixar de
fer la 6a hora. Això, en una escola de 2 línies allibera unes 89 hores lectives que suposen
les jornades lectives de 3 mestres i tres quarts. De les quals, el Departament retorna una
part en concepte de suport o reforç.
Instituts
En aquests cas les plantilles són molt més complexes.
D’entrada, els professors i les professores de secundària veuran augmentada la seva
jornada lectiva en 1 hora setmanal i també augmentarà en una hora la seva permanència
en el centre.
A aquest aspecte que per si mateix allibera més de 50 hores lectives en centres mitjans,
se li afegeix la reducció d’hores lectives del professorat que ocupa càrrecs de coordinació
d’ESO i Batxillerat (entre 6 i 9 hores en funció del nombre de grups) i dels caps de
departament, coordinadors i responsables d’FP. La qual cosa, suposa un nombre molt
considerable de professorat retallat (desplaçats i exclosos) dels centres de secundària.
Nombre de grups d
ESO i Batxillerat
INS amb 28 o més grups
INS entre 22-27 grups
INS entre 16-21 grups
INS entre 10-15 grups
INS entre 6-9grups
INS/SES fins 5 grups

Total hores reducció
càrrecs de coordinació
curs 2010-11
63
57
44
38
15
6

Càrrecs específics d’FP

Cap de departament o cap de seminari
Coordinador d’FP fins a 6 grups
Coordinador d'FP amb 7 o més grups
Responsable de manteniment d’aula
amb 2 o més instal·lacions mateixa
família professional
Responsable de manteniment amb
més de 3 instal·lacions de la mateixa
família professional de cicles formatius
“industrials” i sanitària
Departament de FOL amb més d’un
professor

Total hores reducció
càrrecs de coordinació
curs 2011-12
54
48
38
32
15
6

Reducció
Reducció
d'hores lectives d'hores lectives
2010-11
2011-12
3 hores
2 hores
6 hores
4 hores
9 hores
7 hores
3 hores
2 hores

4 hores

3 hores

3 hores

2 hores

