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ELS CENTRES D'ATENCIÓ EDUCATIVA PREFERENT (CAEPS)
ESPECIALMENT CASTIGATS PER LA RETALLADA DE PLANTILLA.
La reducció d'entre mig i dos mestres de les plantilles dels centres situats en
entorns d'especial dificultat i la imposició del Departament de fer la sisena hora a
infantil o cobrir el canguratge disminueix significativament les hores d'atenció a la
diversitat.
A finals del passat curs el Departament feia
arribar als centres CAEPS la seva decisió
d'imposar el manteniment de la sisena hora pel
curs 2011/2012. Aplicant la seva moderna
concepció pedagògica de “la letra con sangre
entra” mantenia a nens i nenes d'entorns
socialment desfavorits la jornada lectiva més
llarga d'Europa. No contents amb aquesta
mesura comunicaven en ple estiu que no
subvencionarien el canguratge que es venia fent
per personal no docent a l'alumnat d'infantil
que tenia germans a primària fent la sisena
hora. La solució a aquest problema va ser tan
imaginativa com la seva política educativa: el
professorat s'havia de fer càrrec d'impartir la
sisena hora a infantil o de fer el canguratge.
Increment de plantilla per fer front a aquesta
nova situació: zero.

fer pagar els plats trencats als de sempre.

El resultat ha estat una reducció d'hores que
fins ara s'havien destinat a diferents formes
d'atenció a la diversitat: desdoblaments,
reforços, dos mestres a l'aula, etc. L'impacte ha
anat en funció de la solució aplicada en cada
cas . Així, d'una banda, els CAEPS d'una línia
que han optat per fer el canguratge en comptes
de la sisena a infantil han pogut perdre fins a 4
hores setmanals. Els de dues línies entre 6'5 i
21'5 hores. D'altra banda les escoles que estan
fent la sisena a infantil han perdut 9 hores
setmanals les d'una línia i 31'5 hores les de
dues línies.

Encoratgem als CAEPS a lluitar plegats contra
la imposició de la sisena hora, contra la
imposició de la sisena hora a infantil, contra la
mesura de personal docent fent el canguratge i
contra la disminució de recursos econòmics als
nostres centres.

Des de CGT volem denunciar aquesta situació i
demanarem explicacions a l'Administració del
per què, sota el paraigües de la crisi, tornen a

Considerem que aquells centres que han estat
catalogats pel mateix Departament com
“atenció educativa preferent” per estar situats
en entorns socialment desfavorits haurien de
tenir els recursos necessaris per fer una bona
tasca social i educativa. La minoració d'hores
d'atenció a la diversitat que han patit aquests
centres no facilita de cap manera la tasca
educativa que duem a terme els professionals
de l'ensenyament a aquests tipus de centres.
Aquesta mesura, juntament amb la disminució
patida en els darrers 3 cursos d'entre el 20 i el
35% de la partida econòmica destinada a
funcionament del centre, ens situa en seriós
perill de no respectar el dret d'aquests nanos a
una educació pública, gratuïta i de qualitat.

Com a sindicat hem escrit una carta que
adreçarem als diferents Serveis Territorials
d'Ensenyament i a la Sra Irene Rigau demanant
la immediata rectificació d'aquest greuge als
CAEP's. Us animem a omplir la següent carta,
presentar-la i aprovar-la al Consell escolar (de
centre i municipal si escau) i a adreçar-la a
l'Administració.
No calleu davant la pèrdua d'aquestes
valuoses hores!

COMPARATIVA D’HORES RESPECTE AL CURS PASSAT EN ELS CAEPS:

CAEPS 1 LÍNIA
18 Mestres al 2010: *23 hores lectives= 414 hores lectives.
17'5 Mestres 2011: *24 hores lectives= 420 hores lectives.
........................................................................................................................
Guanyen 6 hores lectives, però:
* Si fan canguratge:
< de 25 nens a vigilar (1 mestre/1 hora diària= 5 hores/setmana)= + 1 h
> de 25 nens a vigilar (2 mestre/1 hora diària= 10 hores/setmana)= -4 hs
* Si fan sisena hora:
3 grups *5 hores setmanals= 15 hs/setmana = - 9 hores de reforços.

CAEPS 2 LÍNIES
34'5 Mestres al 2010: *23 hores lectives= 793,5 HORES LECTIVES.
33 Mestres al 2011: *24 hores lectives= 792 HORES LECTIVES.
...................................................................................................................................
Perden 1'5 hores lectives. I:
* Si fan canguratge:
Fins 25 nens a vigilar: (1 mestre/1 hora diària= 5 hs/setmana)= -6'5 hs
< de 50 nens a vigilar (2 mestres/1 hora diària= 10 hs/setmana)= -11'5 hs
> de 51 nens a vigilar (3 mestres/1 hora diària= 15 hs/setmana)= -16'5 hs
> de 75 nens a vigilar: (4 mestres/1 hora diària= 20 hs/setmana)= -21'5 hs
* Si fan sisena hora: 6 grups *5 hs setmanals= 30 hs/setmana = - 31'5 hs de reforços.

