
Sra. Irene Rigau i Oliver 

Consellera d’ensenyament 

Generalitat de Catalunya 

Honorable senyora, 

Ens hem assabentat que ha signat un conveni de col·laboració amb la “Fundación 
Empieza por Educar”, fruit del qual s’ha iniciat en diversos centres públics de 
secundària el programa Escola per l’èxit. 

S’argumenta que es tracta d’un recurs (mitjançant un personal elegit per l’esmentada 
Fundació) per atendre a l’alumnat amb més dificultats. En la pràctica, alguns alumnes 
són separats dels seus companys/es i del seu professorat, en horari lectiu, per ser 
atesos per llicenciats, sense experiència, que estan fent una mena de pràctiques d’un 
màster. 

Qui té la responsabilitat civil i pedagògica d’aquestes classes? Com s’avaluen aquests 
alumnes? Com s’avalua la tasca dels suposats “col·laboradors voluntaris”? Com se 
coordinen amb la resta del professorat del mateix nivell? Des de quan algú que fa 
pràctiques pot quedar-se sol, sens professor/a tutor/a, amb el alumnes? Si no són 
pràctiques, perquè es fan durant l’horari lectiu? Els alumnes amb especials dificultats 
no se mereixen tenir docents contrastats i amb experiència?... 

Novament la responsabilitat de posar en marxa aquest programa recau en les 
direccions dels centres, seguint un model absolutament equivocat i equívoc del que 
s’ha d’entendre per autonomia de centres: s’ha informat, debatut i aprovat als 
claustres? s’ha fet el mateix en consell escolar?  

Estem preocupats per l’absentisme, l’abandonament escolar, el fracàs escolar... Però, 
en comptes de posar suficients professionals preparats per a atendre la diversitat i 
dotar als centres del personal necessari per fer desdoblaments, atencions 
individualitzades o en grups reduïts, de potenciar l’acció tutorial, l’orientació, el 
seguiment ... aquest programa tracta d’amagar i pal·liar el profund retall de mitjans 
econòmics (dotacions) i humans (professorat, personal de suport, equips d’assistència 
psicopedagògica...) efectuat per la seva conselleria en el present curs.  

Des de CGT Ensenyament li demanem que anul·li  aquest conveni per respecte a la 
dignitat del professorat i de la resta de professionals que intervenen en el procés 
educatiu i que se contracti el professorat interí i substitut necessari per atendre en 
condicions pedagògiques adequades l’augment d’alumnat (més de 21.000) d’aquest 
curs.  

Resto a la seva disposició per tractar el tema. 

Cordialment, 

Emili Cortavitarte 

Federació d’ensenyament de la CGT de Catalunya 


