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RECULL DE GREUGES 

 
Un dels focus del Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana és el de donar 
veu a les múltiples realitats que conformen, construeixen i donen sentit a l’educació pública 
del nostre país. Algunes d’aquestes realitats han romàs subtilment invisibles, com la 
progressiva pèrdua de democràcia interna als centres. Altres han aconseguit aixecar la 
veu contra els poders mediàtics i polítics: la ILP per l’educació, la campanya per una 
educació en economia crítica i el boicot contra les proves externes estandarditzades com a 
mostra de rebuig a la LOMCE i la LEC en són exemples. Finalment, n’hi ha hagut unes 
poques que han aconseguit reeixir i trencar murs, com és el cas de l’escola Mar Nova, 
un exemple de lluita de tota la comunitat educativa. 
 
La intenció del recull de greuges del Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana és 
la de mostrar que darrera d’aquestes lluites hi ha persones. Famílies, personal docent i 
no docent, però sobretot canalla i joves a qui no s’està garantint la igualtat de drets i 
d’oportunitats que l’educació pública ha de procurar, i que sovint pateixen. 
 
A continuació trobareu una mostra d’alguns dels temes que han aparegut en els greuges 
recollits, d’acord als quatre blocs del debat. Ens agradaria que servissin per inspirar les 
discussions i molt especialment perquè els drets, necessitats i somnis de la comunitat 
educativa siguin escoltats i guiïn la construcció d’un nou model d’educació pública catalana.  
 
Volem donar les gràcies a totes aquelles persones que heu dedicat el vostre temps a aportar  
els greuges que patiu i percebeu i us animem a seguir afegint-ne a l'espai destinat a  
 

www.debateducaciopublica.net/greuges 
 

BLOC 1 /// L’EDUCACIÓ PÚBLICA COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

✓ Atenció a la diversitat 
✓ Educació integral 
✓ Servei comunitari obligatori 

✓ Treball cooperatiu alumnat i 
professorat 

✓ Esperit crític del professorat 
✓ Compensació desigualtats 

econòmiques i socials 
 

"No atenem suficientment  les necessitats d'infants i adolescents perquè tinguin una bona 
autoestima i bona salut social. És fonamental." Docent secundària, Badalona 

"A l' Institut del meu fill, com a d'altres Instituts públics, es fa el servei comunitari de manera 
obligatòria. Aquest servei comunitari obligat, inclou únicament col·laborar amb entitats i fundacions 
privades vinculades a l'església." Família, Barcelona 

"Un important nombre d'alumnat susceptible d'observació per part de l'EAP no està sent atès per 
manca de recursos. L'atenció que rep el nostre centre per part de l'EAP és totalment insuficient 
donades les necessitats que tenim." Docent primària, L'Hospitalet de Llobregat 

"És possible l'escola inclusiva amb la massificació de les aules?" Docent secundària, Nou Barris, 
Barcelona 

"Mes de març i segueixen arribant nens i nenes a l'escola. Des de novembre fins a dia d'avui hi ha 6 
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nens i nenes nouvinguts només a la meva classe, tots desconeixedors de la llengua. Sí, tenim aula 
d'acollida, però està sobresaturada,  a més la mestra d'acollida sovint ha d'anar a substituir."  Docent 
primària, L'Hospitalet de Llobregat 

"El departament prohibeix utilitzar diners del centre per pagar sortides a nens que no poden pagar-
les. Es queden sense sortides o ho assumeixen les altres famílies." Docent secundària, Badalona 

"Discriminació de l' educació de persones adultes dins del sistema educatiu públic: manca de 
recursos, professionals, reconeixement tutories de secundària, manca de publicitat de la oferta per 
part del departament, retallades de ofertes i grups..." Docent i directora centre formació adults, 
Badalona 

 

BLOC 2 /// DOCENTS I ALTRES TREBALLADORES, EL PRINCIPAL TRESOR DE 
L'ESCOLA PÚBLICA 

✓ Formació 
✓ Condicions de treball 
✓ Sistema d'accés 

✓ Avaluació docent 
✓ Desenvolupament professional 
✓ Renovació pedagògica 

"Professorat impartint hores lectives d'especialitats docent que no són la seva ( i que en molts 
casos no coneixen ni controlem), mentre a la borsa de treball hi ha especialistes que podrien 
impartir dites matèries." Docent secundària, Girona 

"La falta de motivación del alumnado, poco desarrollo de la inteligencia emocional y preparación 
precaria de los profesores de secundaria en métodos educativos eficaces." PAS i família, Cabrils 

"La gran majoria de professorat del màster ESO i Batx són teòrics, no han trepitjat mai una aula." 
Assessor claustres, Girona 

"Tenim un sol vetllador per fer suport a un nen amb paràlisi cerebral, una nena amb la Síndrome de 
Down, i dos infants amb trastorn de conducta. En el dictamen de tots ells figura la necessitat 
d'aquest suport."  Docent primària, L'Hospitalet de Llobregat 

"Sóc professora interina des de fa 4 cursos. No hi ha un protocol d'acompanyament ni d'acollida, ni 
seguiment per les persones noves que entren al centre com a substituts i interins. Acompanyament 
per a millorar i créixer professionalment. I els nervis, la tensió i la mala llet s'acumulen als equips 
docents." Docent secundària, Viladecans 

"Tres mestres de baixa per depressió com a conseqüència de l'assetjament del director." Docent 
secundària, Granollers 

"Caldria fer auditories als professors. Alguns, tant funcionaris com interins o substituts, no es 
preparen prou les classes. Això pot penalitzar als interins-substituts (no continuïtat als centres), 
però no als funcionaris. Aquest problema és greu i crònic. Cal repensar quina educació volem 
donar si els nostres professionals no donen la talla." Docent secundària, Manresa 

"Manca total de coneixement a l'entorn de les altes capacitats. Vam haver de treure el nen de 
l'escola perquè no van atendre les seves necessitats especials com a nen amb altes capacitats" 
Família, Tarragona 

"Com pot ser que el tutor dels meus fills estigui a mitja jornada i hagi de fer la tutoria d'una classe 
de 28 alumnes? Dedicarà el mateix temps que una professora a jornada completa si cobra la meitat 
i treballa o hauria de treballar la meitat d'hores ?" Família, Barcelona 
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BLOC 3 /// PRIVATITZACIÓ I MERCANTILITZACIÓ: L'EDUCACIÓ I LES ESCOLES 
COM A BÉNS DE MERCAT 

✓ Pagaments de les famílies 
✓ Menjadors: escola o servei? 
✓ Falta d'inversió pública en 

personal 

✓ Falta d'inversió pública en 
infraestructures 

✓ Doble xarxa pública-concertada 
✓ Diferències entre escoles públiques 

"Crec que és un greuge important l'aportació econòmica que es demana a les famílies en les 
escoles públiques, per petites que puguin semblar. Són un factor segregador entre famílies i 
centres, de dubtosa legalitat (almenys en l'escola pública), i que acaba dotant els centres públics de 
més o menys recursos econòmics per a l'exercici de les seva obligada funció." Família, La Sagrera, 
Barcelona 

"El trasllat a l'àmbit privat, ja sigui per associacions de mares i pares o d'empreses privades, de la 
gestió de la contractació del menjador escolar. Tot i que és comprensible que els equips docents no 
vulguin assumir-ne les tasques, no és admissible que l'Administració es desentengui (no dotant de 
prou recursos d'administratius al centre) d'aquesta funció que a la pràctica, pel nombre d'hores que 
implica, té un pes molt important en el desenvolupament i benestar dels infants, factors principals 
per a la seva educació, de la qual l'Administració n'és la principal responsable." Família, La 
Sagrera, Barcelona 

"Manca d'inversió en recursos humans, estructurals i tècnics." Família, Martorell 

"Massificació insostenible, patis sense drenatge, falta de professionals, falta important d'ombres a 
les classes exteriors fet q comporta temperatures altíssimes insuportables a les classes. Falta 
d'espais (biblioteca, psico, musica...) no en tenim cap, 4 bolets les ocupen. Incompliment de 
promesa de la Generalitat d'arreglar solar cedit x aj x destinar-lo a pati. Falta d'especialistes 
sobretot!!!! Ràtios altíssimes. En fi....” Docent primària, Terrassa 

 

BLOC 4 /// COMUNITAT EDUCATIVA: PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA 

✓ Democràcia a l'aula 
✓ Democràcia al claustre 
✓ Gestió democràtica del centre 

✓ Model de direcció 
✓ Paper de les famílies 
✓ Participació de l'alumnat 

"Expulsió sistemàtica d'alumnat disruptiu, pressió implícita perquè decideixin marxar a d'altres 
instituts i "assessorament" perquè es donin de baixa del centre i s'inscriguin a PFI's privats (que 
després no poden pagar)" Docent secundària, Granollers 

"Por a parlar al claustre per evitar possibles delacions i aplicació del Decret de direccions i 
plantilles". Docent secundària, Granollers 

"Menyspreu a l'alumnat: "aquest treball està condemnat al fracàs". "La vida és injusta", resposta 
davant una mala puntuació d'un examen." Estudiant, Gràcia, Barcelona 

"Informes negatius funcionaris amb anys d'experiència al centre, poca democràcia interna, 
prohibició de paraula als claustres, a sisè deixen de fer medi, només per preparar les proves de 
competències. comunitat d'aprenentatge=aprenentatge dialògic=horitzontal realitat jerarquia, 
censura, han maltractat a molt de persona,..." Docent primària, Barcelona 

"El Decret de plantilles dificulta l'esperit crític, la iniciativa  i la creativitat del professorat donat que 
acaba sent l'equip directiu qui marca la política del centre i proposar projectes creatius  en un 
institut amb una direcció molt tradicional et pot costar la  continuïtat en el centre ." Docent 
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secundària, Les Corts, Barcelona 

"Hi estem massa estona a l'escola, masses hores i no a totes les hores aprofitem el temps . Es 
podria estar menys hores." Estudiant secundària, Barcelona 

 


