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NOTA DE PREMSA 

 

CCOO considera que les condicions de treball en els centres 

educatius del Departament d’Ensenyament constitueixen un 

risc laboral per al personal  i una mala política educativa.  

Alhora, una política educativa pobra, antiga i classista 

constitueix la condició de treball més desesperant per als 

professionals de l’educació.  

 

CCOO denuncia que 

 Els professionals de l’educació de Catalunya pateixen forts riscos en 

el treball que posen en perill la seva salut. 

 El malestar docent era preexistent a les retallades, però que ha 

empitjorat amb la falta de recursos i amb la tensió social i la pobresa 

que s’han aguditzat amb la crisi. 

 El Departament d’Ensenyament no protegeix degudament els seus 

treballadors i treballadores, tal i com té encomanat per llei, ni pren 

les mesures de prevenció i compensació necessàries. 

 Les deficients condicions de treball repercuteixen negativament en 

l’educació de les persones,  en els rendiments escolars avaluats i en 

la cohesió social, especialment en l’alumnat més vulnerable per les 

seves condicions personals i/o socials. 

 L’orientació del sistema educatiu, ancorat en estructures, 

organitzacions i lleis segregadores i fordistes, no és adequada per 

assolir els objectius educatius que la societat anhela, i que aquesta 

realitat produeix patiment en les persones responsables d’educar. 

 Les persones que treballen en educació mereixen el reconeixement 

de l’administració i de la societat perquè treballen majoritàriament 

molt per sobre del que estipulen els seus contractes laborals. 

 

 

Davant la falta d’estudis i dades a Catalunya sobre el malestar docent, el 

clima escolar, la violència en els centres educatius, que obstaculitza la presa 

de mesures, CCOO ha buscat en les investigacions fetes en d’altres països 

per identificar-ne les causes, i proposar mesures de prevenció i millora.  

 

 

La recerca disponible mostra que hi ha un efecte clar de: 

 L’excés d’alumnes per escola o per classe.  
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 L’agrupament d’estudiants en classes diferents segons el seu nivell 

d’aptitud  
 La inestabilitat de l’equip docent i la manca de claredat i la injustícia 

a l’hora d’aplicar les regles. 
 En les escoles on l’equip docent i Administració es comuniquen i 

treballen conjuntament per planificar els canvis i resoldre els 

problemes, l’estat d’ànim dels docents és molt més bo i hi ha menys 
desordre. 

 L’aïllament del professorat, especialment del professorat nou, que 
sovint s’ha d’encarregar de les tasques més difícils en una escola.  

 La falta de recursos per abordar situacions personals o socials 

complexes. 
 

CCOO presenta un dossier de dades sobre els temes següents: 

 Estat i conclusions de les avaluacions de riscos en centres educatius.  

 Evolució de les ràtios.  

 Evolució de la contractació de personal. 

 Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i 

específiques en els centres educatius del Departament 

d’Ensenyament. 

o Enquesta als centres educatius 

o Enquesta al personal d’atenció  

o Recursos d’orientació i suport existents 

 

CCOO prepara una plataforma reivindicativa que posarà a consulta en els 

centres educatius de Catalunya i que presentarà al govern que surti de les 

pròximes eleccions autonòmiques i generals. El govern de CiU s’ha distingit 

per ser el menys negociador des del traspàs de competències, i el què ha 

reduït més el pressupost i l’ambició educativa.  
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DOSSIER DE DADES 

Dades sobre riscos psicosocials del professorat de 

l’ensenyament públic no universitari.  

 

Què són els riscos psicosocials? 

http://www.ccoo.cat/salutlaboral/docs/Guies%20Sindicals/GUIA%20RISCOS%20PS

ICOSOCIALS.pdf 

 

Els riscos psicosocials són condicions de treball, derivades de l’organització 

del treball, de les quals tenim estudis científics suficients que demostren 

que perjudiquen la salut dels treballadors i treballadores. Aquests estudis 

identifiquen quatre grans grups de riscos psicosocials:  

 

1. L’excés d’exigències psicològiques del treball, quan cal treballar ràpid 

o de forma irregular, quan el treball requereix que amaguem els 

sentiments, callar l’opinió, prendre decisions difícils i de forma ràpida.  

 

2. La falta d’influència i de desenvolupament en el treball, quan no 

tenim marge d’autonomia en la forma de realitzar les nostres 

tasques, quan el treball no dóna possibilitats per aplicar les nostres 

habilitats i coneixements, quan manca de sentit per a nosaltres, quan 

no podem adaptar l’horari a les necessitats familiars o no podem 

decidir quan es fa un descans.  

 

3. La falta de suport social i de qualitat de liderat, quan cal treballar 

aïllat, sense suport dels superiors o companys i companyes, amb les 

tasques mal definides o sense la informació adequada i a temps.  

 

4. Les escasses compensacions del treball, quan es falta al respecte, es 

provoca la inseguretat contractual, es produeixen canvis de lloc o 

servei contra la nostra voluntat, es dispensa un tracte injust o no es 

reconeix la feina, el salari és molt baix, etc. 
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Què ha fet el Departament d’Ensenyament en relació 

als riscos psicosocials? 

 

1. Dades de la Memòria Servei Prevenció Riscos Psicosocials 

Tots els centres per llei haurien de tenir realitzades totes les avaluacions de 

riscs psicosocials, o en el seu cas actualitzades. Fins ara, el Departament 

amb l'excusa de que hi ha manca de recursos econòmics, ha fet molt 

poques avaluacions. Actualment, s'estan fent les avaluacions de riscos 

psicosocials a les Llars d'infants dels diferents Serveis Territorials. 

 

Nº Avaluacions riscos 
psicosocials 

Any 
2013 

Any 
2014 

Baix Llobregat:  6 3 

Barcelona comarques:  1 4 

Catalunya Central:  3 2 

Girona: 0 1 

Lleida:  6 10 

Vallès oriental – Maresme 4 2 

Tarragona:  3 4 

Terres Ebre: 5 14 

Vallès Occidental:  4 8 

Consorci Barcelona 0 3 

Serveis Centrals 0 0 

TOTAL 32 51 

 

Les avaluacions de riscos es fan amb el mètode FPSICO, que no reflecteix la 

realitat dels centres i no hi dóna resposta. El Departament d’Empresa i 

Ocupació utilitza i recomana el mètode PSQCAT21, que és molt més 

solvent.  Es va fer una prova pilot per implementar el PSQCat i el 

Departament, unilateralment, la va donar per finiquitada 
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A banda els delegats i delegades de prevenció tenim dificultat per fer el 

seguiment de les mesures correctores i/o preventives derivades de les 

avaluacions. 

2. Dades de l’auditoria de la direcció general de Relacions Laborals i 

Qualitat en el treball  sobre la prevenció de riscos en el Departament 

d’Ensenyament.  
 

 En el seu requeriment definitiu constata que les avaluacions de riscos 

no abasten totes les situacions de risc a les que poden estar exposats 

els treballadors.  

 Segons l'annex I, corresponent a la relació de centres de treball 

avaluats del Departament, hi ha centres de treball on no s'han 

avaluat els riscos psicosocials. Dels 20 centres de treball visitats 

(quan es va realitzar l'auditoria 2013) es va comprovar que només al 

centre d'Educació Especial Can Rigol del Prat de Llobregat, hi havia 

constància que s’hagués realitzat l'avaluació de riscos psicosocials. 

 Els incompliments en matèria de PRL per part del Departament 

d’Ensenyament són: formació preventiva, avaluació de riscos 

psicosocials a tots els centres, danys a la salut i vigilància de la salut. 

 Aquestes deficiències en les avaluacions de riscos psicosocials ja es 

van detectar en l'auditoria del 2005 i l'auditoria del 2013 constata 

que encara no estan corregides. 

 L'equip auditor va fer una valoració de NO CONFORMITAT CRÍTICA 

sobre l'estat de les avaluacions de riscos psicosocials. 

  

3. Protocols de tractament i reparació 

El Departament d’Ensenyament disposa d’un Protocol d'Assetjament 

Laboral, en vigor des de l'1 gener 2015. Els comitès de seguretat i salut 

hem denunciat incompliments dels terminis i en la devolució que s'havia de 

fer en la Comissió de Seguiment. CCOO no va donar el vist i plau al nou 

protocol d'assetjament laboral perquè no permet la participació sindical en 

la Comissió d'Investigació del presumpte assetjament. De l’any 2011 al 

2014, ambdós inclosos, hi va haver 140 denúncies per assetjament, de les 

quals es va activar el protocol en 110. De totes les investigacions sobre 

assetjament laboral, cap ha determinat l'existència d'aquest, cosa 

estadísticament impossible en una plantilla tan nombrosa com la nostra. 

El protocol d’Assetjament Sexual està aprovat però encara no s’ha activat 

mai per ningú. Està pendent d’incorporar-hi millores a proposta sindical. 

S’ha creat un grup tècnic paritari per elaborar un Esborrany de Protocol en 

cas de Violència contra treballadors i treballadores del Departament 
d’Ensenyament.  

Existeix un Protocol de tractament de situacions d’odi en els centres 

educatius, del qual no tenim constància d’aplicació. És un document per a 
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l’adopció de mesures correctores i pal·liatives sobre l’alumnat, que no està 

enfocat a la prevenció o a l’educació. 
 

4. Quins són els factors que el professorat identifica com a riscos 

per a la salut? 
 

Les dades següents estan extretes del treball dirigit per Emília Molinero, de 

la Universitat de Vic i realitzat en col·laboració amb el Sindicat 

d’Ensenyament de CCOO a Osona, Treball i salut dels professionals 

de l’educació (2010)  

 

Quins factors identifiques en la teva feina que incideixin negativament en la 

teva salut?  

 

INFANTIL I PRIMÀRIA  
 

1er. Alumnes amb diferents nivells a l’aula, cosa que implica una quantitat 

de feina inassolible si es vol fer bé.  

2n. Moltes feines distintes a fer; manca de temps.  

3r. Manca de temps per coordinar-se amb els companys/es o reflexionar 

sobre la feina.  

4t. Que els pares i els mestres no tinguem els mateixos valors educatius i 

desautoritzin el que fem.  

5è. Manca de compromís dels pares en l’educació dels fills i a més els 

deixen fer el que volen. 6è. Molts alumnes a l’aula.  

7è. Manca de temps per planificar i preparar l’activitat.  

8è. Aprofitament només d’una part del temps de classe perquè has de 

dedicar l’esforç a controlar la disciplina, els conflictes emocionals…  

9è. Manca de recursos humans per NEE.  

10è.Haver de treballar fora d’hores de feina si es volen preparar els temes 

(interferència en la vida personal). 
 

Quins factors identifiques en la teva feina que incideixin negativament en la 

teva salut? SECUNDÀRIA 

1er. Manca de respecte dels alumnes cap als professors (incloses les 

agressions verbals).  

2n. Manca d’interès dels alumnes per aprendre.  

3r. Manca de respecte de part dels superiors (insults, actitud humiliant, 

amenaces).  

4t. Ser testimoni d’un tracte abusiu de la direcció contra els companys.  

5è. Manca d’autoritat per sancionar actituds incorrectes / impunitat.  

6è. Desinterès dels alumnes per qualsevol activitat que impliqui esforç.  

7è. Alumnes amb diferents nivells a l’aula, cosa que implica una quantitat 

de feina inassolible.  

8è. Haver de resoldre problemes que haurien de ser gestionats fora del 

centre (assistència social, salut mental, judicis…).  
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9è. Aprofitament només d’una part del temps de classe perquè s’ha de 

dedicar l'esforç a controlar la disciplina, els conflictes emocionals…  

10è.Moltes hores lectives.  

 

En cap dels estudis que recopilem apareixia la vulnerabilitat física, la 

probabilitat de ser agredit, però en els últims mesos, la Federació 

d’Educació ha rebut comunicacions individuals en aquest sentit. No podem 

mesurar la seva rellevància estadística, però en deixem constància. 

Anàlisi del nombre d’alumnes per aula. Curs 

2015/2016 
 

CCOO ha fet una enquesta als centres educatius de Catalunya sobre el 

nombre d’aules amb ràtios superiors a les habituals, tant les que han tingut 

aquest curs com la previsió per al proper. També hem consultat les dades 

facilitades per algunes de Comissions de garanties d’escolarització. El 

nombre centres educatius ordinaris del Departament d’Ensenyament és de 

2354. Hem treballat amb una mostra de 800 centres públics de les zones 

altament poblades. Tot i que hem intentat enquestar també centres 

concertats i privats, no hem obtingut una mostra suficient per a ser 

rellevant estadísticament.  

Prenem com a referència les ràtios LOE:  25 alumnes per aula en infantil i 

primària, 30 en ESO i 35 en batxillerat i cicles formatius. 

 

 Hem detectat 650 aules P3 tenen sobreràtios aquest curs (un 27,4%) 

i 600 aules P3 amb sobreràtios proper curs  (25,3%). 

 El nombre d’aules d’infantil amb ràtios superiors a 25 alumnes, en 

general, ha baixat lleugerament. Aquesta tendència es dóna de 

manera desigual en localitats o districtes en funció de la demografia. 

El Departament d’ensenyament no actua per disminuir les ràtios on hi 

ha més alumnat, per exemple, a Barcelona (Poble Nou, façana 

marítima, Gràcia…) on se segueix per sobre dels 26 alumnes per 

aula. 

 

 Es trasllada a primària la pressió de l’escolarització amb ràtios 

superiors. Aquest alumnat fa anys que és al sistema i el Departament 

no ha construït o ampliat centres per atendre’ls adequadament. 

 

 La tendència al creixement de les ràtios s’observa també en ESO, on 

ha començat a arribar el creixement demogràfic, batxillerat i cicles 

formatius, on el departament ha fet una política de densificació no 

forçada pel creixement demogràfic. 
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 El total d’aules amb sobreràtios es pot situar entre 13 i 18%. 

 

 La política del Departament d’Ensenyament ha consistit en 

incrementar ràtios quan hi ha hagut increment de demanda i tancar 

grups quan baixa la demanda (per exemple a Gràcia, Premià de Mar, 

Mataró, Sant Andreu de Llavaneres... D’aquesta manera consolida les 

ràtios altes. 

 

 

Tendència del nombre d’aules de P3 > de 25 alumnes 

 

 

 

 

 

     
    2014-15   2015-16 

Evolució de la contractació de personal 

Taula extreta de la web de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, on 

es pot observar  que el  20,14% de la plantilla de l’ensenyament públic és 

interina. 
 

 

 

 
 

Dades EPA sobre contractació en el sector educatiu 

Durant 2014, la contractació a temps complet cau (-14,2%) i la contractació 

a temps parcial augmenta (+33,6%). 
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Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives 

especials o específiques 
 

Per estudiar els recursos amb què compta el sistema hem utilitzat 

principalment els informes del Síndic de Greuges de 2014. 

Dispositius d’atenció de salut mental infantojuvenil  
 
CDIAP. El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) és 

un equip de professionals especialitzats en el desenvolupament infantil i en 
l’atenció precoç dels trastorns  de la petita infància. Realitza totes les 

activitats preventives i assistencials de què consisteix  l’atenció precoç, 
dirigides als i les nenes (al llarg  de la gestació i fins els 6 anys), a la família 
i al  seu entorn natural. 

En el seu informe del 2014 el Síndic de Greuges diu:  

“El Síndic de Greuges ha detectat algunes disfuncions en la prestació del 

servei d’atenció precoç, que, en el cas de situacions de pobresa, poden 
desembocar en un assoliment insuficient del dret a la salut i a la garantia de 
la plena atenció integral, atès que els recursos insuficients fan que la 

freqüència de l'atenció rebuda no sigui la que requereixen. 

D'altra banda, també es troben a faltar serveis de continuïtat quan l'infant 

acaba l'etapa en el CDIAP, atès que sovint requereix atenció continuada, i 
els únics serveis disponibles des de la xarxa pública són l'atenció de 
logopèdia i de fisioteràpia a l’escola i l'atenció de la salut mental als centres 

de salut mental infantils i juvenils (CSMIJ).” 
 

 
CSMIJ El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil és un servei d’assistència 
primària especialitzat en salut mental i integrat a la xarxa pública de salut 

del Servei Català de la Salut. 
Atén de forma sectoritzada la població entre 0 i 18 anys  que presenta o pot 

presentar problemàtica psicològica i psiquiàtrica.  
 
En el seu informe del 2014 el Síndic de Greuges ja posa de manifest que hi 

ha una saturació de la xarxa de salut mental infantil i juvenil: 
 

“Segons les informacions aportades per l'Administració, s'han reduït els 
recursos destinats als centres de salut mental infantil i juvenil, que fan una 

funció de prevenció, detecció i seguiment de casos en fases inicials, i aquest 
fet ha repercutit en l'eliminació de les antenes o els dispositius que fan la 
funció de cobertura pel territori. Així mateix, s'ha reduït la freqüència de les 

visites assignades als pacients. 

Finalment, de les reunions mantingudes amb els serveis de salut mental 

infantils i juvenils se'n desprèn la preocupació dels professionals per la 
manca de desenvolupament del Pla director de salut mental, per l’increment 
de les necessitats, juntament amb la reducció dels recursos i la saturació 
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que això comporta, i per la manca de priorització de la salut mental en el 

sistema sanitari, especialment de la salut mental infantil.” 

 

L’informe de la Federació d’entitats d’atenció i d’educació a la infància i a 
l’adolescència (FEDAIA) amb el títol L’afectació de salut mental en la 
població infantil i adolescent en situació de risc a Catalunya1, diu 

directament: 

 

És molt significativa la tasca preventiva que realitzen els serveis educatius i 
terapèutics del territori per minimitzar el risc que alguns trastorns es 
converteixin en malalties mentals greus. 

 
Els professionals de tots els territoris evidencien dues tendències:  

 
1. La primera d’elles, una manifestació en infants cada vegada més 

petits de problemes de salut mental. Hi ha una clara mancança de 

recursos per a aquests infants.  
2. L’altra, l’augment de la demanda degut a l’agreujament de les 

problemàtiques que presenten la infància i l’adolescència en salut 
mental. Han augmentat les situacions d’urgència que atenen els 

diferents serveis.  
 
Recursos externs al centre per a alumnes amb necessitats 

educatives especials o específiques. 

Els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) i els 
Assessors en Llengua i Cohesió social (LIC) donen suport al professorat i als 

centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als 
alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les 

seves famílies. Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en 
l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats 
d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu 

desenvolupament personal, social i curricular. 
Encara que el Departament d’Ensenyament no facilita el nombre concret de 

professionals que estan dedicats a aquests funcions, es va fer pública una 
reducció aproximada del 10% sobre el nombre que hi havia el curs 2011-
2012, excepte en el cas dels CREDA, que no van disminuir sinó augmentar 

lleugeramet. 
 

 
L’informe del Síndic de 2014 diu: “El Departament ha anat desplegant 
unitats de suport a l’educació especial (USEE), que han anat augmentant 

any rere any i se situen ja en 359 per al curs 2013/2014. Tanmateix, el seu 
desplegament progressiu ha estat acompanyat de reduccions en la dotació 

de personal docent i també de problemes derivats de la manca de cobertura 
de les reduccions de jornada i de les baixes temporals dels educadors 
d’educació especial, amb USEE que no disposen de tot el personal assignat 

durant tot l’horari de l’alumnat.” 

                                                           
1
 Estudi FEDAIA, juny 2014. 



 

Dossier de premsa              19.06.2015 

11 

 

QUADRE DE SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LES RECOMANACIONS 

FORMULADES PEL SÍNDIC EN INFORMES ANTERIORS al del 2014 

Infants amb discapacitats (art. 23)2 

Recomanació Responsable Posicionament de 
l’Administració 

Grau de 
compliment 

Promoure una assignació de 

personal de suport necessari per a 

l’atenció adequada dels alumnes 

amb necessitats educatives 

especials en cada escola ordinària, 

amb una dotació condicionada a 

l’evolució de necessitats educatives 

especials present en cada centre, 

per fer possible l’educació inclusiva. 

Ensenyament La dotació de personal 

de suport continua fent-

se en funció d’una bossa 

d’hores finita i no 

condicionada plenament 

a l’evolució de les 

necessitats existents. 

 

 

PENDENT DE 

COMPLIMENT 

Implantar les USEE segons l’estudi 

de necessitats del territori per 

garantir l’atenció dels alumnes per 

als quals l’EAP hagi indicat aquest 

tipus d’escolarització. 

Ensenyament Sense novetats COMPLIMENT 

PARCIAL 

Mantenir la previsió de reconvertir 

els CEE en centres de referència per 

a les escoles ordinàries com a 

mecanisme que ajudi a assegurar 

una escolarització inclusiva. 

Ensenyament Sense novetats PENDENT DE 

COMPLIMENT 

Adoptar mesures per assegurar 

l’atenció dels infants als CDIAP (0-6 

anys) mentre ho necessitin. 

Benestar  

Social i Família 

Sense novetats PENDENT DE 

COMPLIMENT 

Dotar els CREDA dels recursos 

necessaris per garantir l’atenció 

logopèdica de tot l’alumnat amb 

greus dificultats d’audició, de 

llenguatge i/o comunicació. 

Ensenyament En els darrers anys, s’ha 

reduït el nombre de 

professionals assignats 

als CREDA i l’alumnat 

amb atenció directa. 

PENDENT DE  

COMPLIMENT 

 

Adoptar mesures perquè els infants 

i els adolescents amb discapacitat 

tinguin accés als diversos serveis 

escolars (menjador, activitats 

complementàries, etc.) en 

condicions d’igualtat amb els altres 

infants i adolescents. 

Ensenyament Hi ha infants amb 

discapacitat que han de 

sufragar parcialment el 

cost del personal de 

suport per accedir a 

serveis escolars fora de 

l’horari lectiu, com ara 

el menjador. 

COMPLIMENT 

PARCIAL 

Garantir l’accés dels infants amb 

discapacitat a les escoles bressol. 

Ensenyament 

 

Les queixes evidencien 

que encara hi ha infants 

amb discapacitat que no 

poden accedir a escoles 

bressol per manca de 

personal de suport. 

PENDENT DE 

COMPLIMENT 

                                                           
2
 Informe del 2014 del Síndic de Greuges. 
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Desplegar la normativa que ha de 

regular les disposicions recollides en 

la mateixa LEC, en l’àmbit de les 

activitats complementàries, de les 

activitats extraescolars organitzades 

als centres escolars i de les 

activitats d’educació en el lleure, a fi 

de garantir el dret dels infants amb 

discapacitat a participar-hi en 

igualtat d’oportunitats. 

Ensenyament Sense novetats 

 

PENDENT DE 

COMPLIMENT 

Autoritzar excepcionalment l’accés 

als PQPI de l’alumnat amb 

necessitats educatives especials 

graduat en ESO que, per indicació 

de l’EAP o del mateix centre, no pot 

accedir als ensenyaments 

secundaris postobligatoris. 

Ensenyament Sense novetats PENDENT DE 

COMPLIMENT 

 

Dret a la salut i als serveis sanitaris (art. 24) 

Recomanació Responsable Posicionament de 

l’Administració 

Grau de 

compliment 

Estudiar les necessitats de places 

en unitats hospitalàries i 

residencials per a adolescents amb 

problemes greus de discapacitat i 

trastorn de la conducta i adaptar 

l’oferta a les necessitats resultants. 

Salut/Benestar 

Social i família 

Es continuen detectant 

mancances en la 

disponibilitat d’unitats 

hospitalàries i 

residencials per a 

adolescents amb 

discapacitat i trastorns 

greus de conducta 

Es constata l’existència 

de llista d’espera al 

centre terapèutic Can 

Rubió per a menors 

tutelats i de la presència 

de majors d’edat al 

centre pendents de 

recurs residencial de 

l’ICASS. 

PENDENT DE 

COMPLIMENT 
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Enquesta a personal de suport  a l’educació especial 

Enquesta realitzada per CCOO amb una mostra de 184 treballadores, 

distribuïdes proporcionalment per categories, territoris i tipus de centre de 

treball.  

Aquestes treballadores desenvolupen tasques de suport , dins dels centres 

educatius, a l’educació d’alumnat amb necessitats educatives especials o 

específiques. 

Tipus de centre on treballes 

 Escola 
bressol 

Escola ordinària CEE Institut 
USEE USEE No USEE 

Vetlladores 0,7%  88,6%  10,6% 

Auxiliars 
EE 

 20% 80%   

Educadores   48,4% 3,0% 12,1% 36,3% 

 

Quan es va crear el lloc de treball que desenvolupes 

Fa més de 4 anys 56,5% 

Fa menys de 4 anys 29,3% 

No sap/no contesta 14,2% 

 

Quants anys fa que treballes com a vetlladora? 

Cal tenir en compte que cap vetlladora té contracte indefinit, i quasi cap a 

temps complet. 

<3 anys 33.3% 

Entre 4 i 6 
anys 

32,6% 

Entre 7 i 9 
anys 

26,9% 

>10 anys 7,0% 

 

Temps de treball setmanal 

 Atenció directa 
a alumnes 

Altres tasques jornada 
setmanal 

Vetlladores* 17,4h 2,75h 20,2h 

Auxiliars 30h 7,5h 37,5h 

Educadores  30h 7,5h 37,5h 
*temps mitjà, ja que no hi ha contracte ni normativa estandarditzada 
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Treballes a vegades amb l’alumnat sense presència d’un mestre o 

professor? 

 si no 

Educadores 63,6% 36,3% 

Vetlladores i auxiliars 64,9% 35,0% 

 

 

Descripció de les tasques: quines feines fas? 

Vetlladores 

 Treball individualitzat fora de l’aula amb alumnat amb dèficit 
d’atenció, autistes, asperger, ..., alumnes que no segueixen el 

ritme de l’aula: reforç, informàtica, continguts acadèmics 
adaptats de matèries bàsiques, lectoescriptura, vocabulari, 

comprensió lectora, joc simbòlic, seguiment i comprensió de 
les tasques escolars, sessions de psicomotricitat individuals, 
jocs,  relaxació, treball d’hàbits i emocions. 

 Contenció per problemes greus de conducta, resolució de 
conflictes o crisis fora de l’aula, per no distorsionar el grup-

classe i intentar que l’infant es relaxi.  
 Control de sucre en sang a alumne diabètic. 

 

 

Auxiliars d’EE 

 Treball individualitzat fora de l’aula: reforç, lectura, 

escriptura, aprenentatge bàsic, ... 
 Contenció per problemes greus de conducta fora de l’aula.  

 

Educadores d’EE 

 Treball individualitzat fora de l’aula: continguts acadèmics 
adaptats, suport emocional, resolució de conflictes, seguiment 

de les tasques, treball d’hàbits d’estudi, habilitats socials, 
informàtica, activitats de relaxació, manualitats... 

 Contenció amb l’alumnat més conflictiu fora de l’aula (en 

solitari, els mestres tutors no s’impliquen gaire).   
 Durant anys, sense saber que no era part de la meva feina. 

He estat donant classes de diverses matèries a petits grups 
d’alumnes USEE. 

 Jo sola em faig càrrec de 3 i 4 alumnes a la USEE. (segons la 

directora no hi ha res a la normativa que ho prohibeixi). 
 Quan falta algun docent, em faig càrrec del grup tota sola. 
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Suport a l’educació especial 

Les categories professionals que es dediquen a aquestes tasques són 

majoritàriament vetlladores (d’empresa externalitzada), auxiliars d’educació 

especial i educadores d’educació especial. A Catalunya hi ha també un 

nombre reduït de Tècnics d’Integració Social (TIS) contractats pel 

Departament. Alguns ajuntaments aporten personal propi als centres del 

Departament, i per al suport a l’alumnat amb dèficit de visió, es compta 

amb suport del personal de l’ONCE. 

 

Enquesta a equips directius de centres 

Hem realitzat l’enquesta amb una mostra de 238 centres públics del 

Departament d’Ensenyament, aproximadament un 10% del total, distribuïts 

per tipus de centre i servei territorial.  

 

El seu centre, compta amb vetlladora? 

Manifesten comptar amb una vetlladora el 51,2% dels centres. 

 

Hores de vetlladora  

 

 

 

 

 

32,4% 

20% 

17,9% 

17,2% 

8,9% 

1,3% 

0,6% 

1,3% 

Entre 5h i 10h 

Entre 11h i 15h 

Entre 16h i 20h 

Entre 21h i 25h 

Entre 26h i 30 

Entre 31h i 40h 

Entre 41h i 50h 

Entre 51h i 60h 

Nombre d'hores a la setmana 

d'atenció directa amb alumnes 
Nombre de centres 
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Valoració de la coordinació entre el centre i l’empresa adjudicatària 

del servei 

 

 

 

Compta amb auxiliar d’educació especial? 

Un 89,0% dels centres no té cap Auxiliar d’Educació Especial en plantilla, i 

només un 10,9% manifesten comptar amb una d’aquestes professionals. 

Cal tenir en compte que el Departament no cobreix les reduccions de 

jornada ni les substitucions ordinàries d’aquestes professionals. 

 

 

Compta amb USEE? 

Només el 14% dels centres tenen una Unitat de Suport a l’Educació Especial 

 

 

Compta amb educadora? 

El 20,5 dels centres enquestats  tenen una educadora. Recentment, el 

Departament ha augmentat a 30 hores setmanals l’horari d’atenció directa a 

alumnes de les educadores d’educació especial, considerant el menjador 

com a horari lectiu per a l’educadora. El dret de l’alumnat amb NEE no està 

resolt pel que fa al menjador escolar ni altres activitats complementàries o 

extraescolars.  

 

 

Bona. 68 

Regular. 

32 

Dolenta. 2 

Inexistent

. 40 

No 

contesta. 

3 
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Nombre d’alumnes amb NEE.  

Els equips directius dels centres enquestats manifesten que només al 

voltant d’un 25% dels alumnes amb NEE tenen fet un dictamen per 

part de l’EAP. Quan els preguntem com són atesos, aquestes són les 

seves respostes: 

 Com bonament podem, fent mans i mànigues per atendre’ls perquè 
falten moltes hores per donar resposta a les necessitats d’aquest 

alumnat. 
 En horari flexible. Grups homogenis petits i/o atenció individualitzada a 

l’aula ordinària o a l’aula d’EE (els “petits” grups són massa nombrosos 
per ser ben atesos i es fan menys hores de les necessàries) 

 Amb desdoblaments de grups 

 Repartint les hores de la mestra d’EE però no arriben per atendre a tot 
l’alumnat 

 Se’ls atén amb menys hores de dedicació de les que voldríem  
 Dins de l’aula amb adaptació curricular 

 Reforç dins de l’aula amb hores lliures del professorat del centre (son 
els mateixos mestres els que busquen informació i es mouen per tal 
d’ajudar a aquests infants; els mestres no disposen de cap hora de 

treball personal ja que totes reverteixen a l’escola, això comporta molt 
estrès i tensió. Potser de cara a un altre curs no podrem seguir amb 

aquest ritme).  
 Els atén la tutora o el tutor a l’aula, però no poden donar l’atenció que 

cal a molts d’aquests alumnes. 

 Amb suport SEP 
 Gràcies al programa de Proinfància de La Caixa comptem amb suport de 

logopedes, psicomotricista i psicòlogues.  

 Els de l’EAP venen únicament al centre a buscar informació per passar 

al centre i poca cosa més. Solament que cobreixin les baixes de les 
educadores! 

 

Suficiència dels recursos 

 

 

15,5% 

0 

81,0% 

3,3% 

els necessaris 

superiors als necessaris 

inferiors als necessaris 

No contesta 

Considera  que els recursos disponibles 
per atendre les NEE existents al centre són 

... 
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Conclusions 

Citant a Efrén Carbonell, en Revista d’Educació Social  

“Aquests darrers quatre anys, el Departament d’Ensenyament s’ha afanyat 

a: 
a) reduir el temps de complement dels docents destinat a l’atenció a la 

diversitat, suprimint la sisena hora i permutant-la pel SEP –Suport 
Escolar Personalitzat– 

b) Incorporar professionals el mateix dia d’inici de curs amb un 85% de 

jornada 
c) Condicionar de manera gairebé simbiòtica les figures de vetllador a 

l’alumne 
d) Desvirtuar el sentit de les Unitats de Suport a l’Educació Especial 

(USEE) 

e) Tergiversar i manipular la informació i les evidències amb dades 
sense traçabilitat interna i molt menys externa, fent cas omís a la 

comunitat educativa 
f) Dilatar les substitucions dels mestre 
g) Difuminar les veritables funcions del mestre d’educació especial 

h) Retallar en quatre anys un 13% el pressupost d’ensenyament fins a 
situar-nos a gairebé dos punts per sota de la mitjana europea del PIB 

–Catalunya, 3,45% i Finlàndia, 6%- 
i) Incrementar la matrícula de les escoles d’educació especial en més 

d’un 20%, amb el corresponent risc de massificació 

j) Rebaixar el percentatge d’alumnes amb necessitats educatives 
especials matriculats en centres ordinaris del 64% al 61% en dos 

cursos, situant Catalunya a la cua de l’Estat espanyol 
k) No publicar a l’inici del curs escolar les estadístiques oficials 

d’ensenyament (falten els cursos 13/14 i 14/15) 

l) Obviar les consideracions del Síndic de Greuges 
m) No desenvolupar el mandat de la LEC en matèria d’escola inclusiva, 

en especial els articles 81 i 205.10 
n) Menystenir i ignorar el darrer Pla director: Aprendre junts per viure 

junts, mantenint vigent un decret fet fa disset anys, clarament 

preinclusiu 
o) i un llarg etcètera de mesures que s’han pres i moltes que s’han 

deixat de prendre a casa nostra en aquests anys, que han tocat 
seriosament la línia de flotació de tot el sistema d’atenció a la 

diversitat.”3 

  

                                                           
3
 L’escola inclusiva a Catalunya 2003-2014, revista Educació Social 58, 2014. 
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PROPOSTES 

Tot plegat em fa pensar que vivim envoltats de codis deontològics, de 

protocols, de comitès de bioètica. Tot això forma part de la moral. 
Però l’ètica és una relació cara a cara, és una resposta ara i aquí que 

no es pot universalitzar, irrepetible, que mai no es pot pre-veure, 
perquè l’altre sempre és diferent, és únic. Sens dubte, la necessitat 

antropològica que tenim en tant que éssers finits d’haver de 
respondre ens inquieta. L’ètica és inquietant, per això intentem 

cobrir-la amb la moral, procurem que la moral faci la funció d’ètica, 
però això és impossible i també molt perillós, perquè la moral ha de 

fer la funció que li pertoca, que no és altra que la de donar punts de 
referència, però mai no podrà fer la funció de l’ètica. 

 Joan Carles Melich 
 

Para la comunidad educativa y la sociedad se trata de no caer en la 
tentación del pánico y negar ese carácter impredecible del sujeto 

humano. Eso nos llevaría a una búsqueda delirante del riesgo cero, a 

medidas de control inútiles y perjudiciales para los propios niños y 
adolescentes.  

José R. Ubieto 

 

o Apostar decididament per la inclusivitat de l’educació obligatòria. 

Introducció de programes de coeducació. La diversitat és una riquesa i 

una font d’oportunitats. Replantejament del currículum i l’avaluació 

LOMCE. 

o  Pla integral contra la pobresa. Universalització dels menjadors escolars. 

Cal augmentar la provisió i la dotació de prestacions, programes i serveis 

terapèutics orientats a garantir l’acompanyament psicològic d'infants i 

famílies que, a causa de la crisi o altres factors, hagin vist deteriorades 

les seves condicions de vida i les seves competències personals i 

relacions familiars i socials, i que presentin mancances afectives i 

d’atenció familiar. 

o Accions contra la segregació escolar. Gratuïtat, canvi en la normativa 

d’escolarització, potenciació de projectes educatius innovadors, 

cooperació de centres en lloc de competència entre centres, laïcitat.  

o Creació d’un observatori de la salut i el benestar en el sistema educatiu, 

que generi dades per combatre la violència escolar, el malestar docent i 

la innecessària i molt perillosa medicalització de l’educació. 

o Reducció d’alumnes per grup-classe, amb disminució significativa als 

centres que més ho necessiten. Construcció dels centres necessaris i 

eliminar els barracons. Avançar cap a una arquitectura escolar que 

permeti canvis pedagògics profunds. 
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o Recuperar el Mapa Escolar com a instrument de planificació, amb la 

participació dels ajuntaments i la comunitat educativa. 

o Augment de les hores de tutoria i d’orientació en el càlcul de les 

plantilles. 

o Regulació adequada del personal de suport a l’educació especial i a la 

salut mental dins i fora del centre. 

o Gestió cooperativa i democràtica dels centres educatius com a base de 

l’autonomia de centres. 

o Canvi de concepte de la formació permanent. Reflexió-acció en horari 

laboral, i creació de l’I+D+i de l’educació. La innovació amb rigor ha de 

trobar solucions educatives reals a les organitzacions escolars que es 

revelen ineficients. 

o Incorporació als centres educatius de perfils professionals vinculats a 

educació i salut, educació social, i tots els específics que requereixi cada 

centre educatiu en funció del seu alumnat i entorn social. Coordinar amb 

els serveis de salut, salut mental, i serveis socials del territori. 

o Cal reforçar i garantir els serveis de salut mental, tant ambulatoris com 

residencials, especialment per a infants tutelats per l'Administració. 

o Estabilitat de les plantilles. No a la contractació temporal i a temps 

parcial. Substitucions amb garanties.  

o Avaluació de riscos amb mètodes reconeguts científicament (com el 

mètode PSQCAT 21)  i pactats amb la representació dels treballadors i 

les treballadores. Seguiment efectiu de les recomanacions. 

o Potenciar el treball en equips interdisciplinaris, especialment amb els 

professionals novells. 

o Estratègies i normes de prevenció i millora de la convivència per centre. 

Obligatorietat de donar-les a conèixer a cada persona que s’incorpori al 

centre (professorat, alumnat, famílies)  

o Protocols adequats i negociats davant agressions. Informació i 

intervenció del comitè de seguretat i salut en tots els casos.  

o Recuperació salarial.   

o Reconeixement de malalties professionals derivades dels riscos 

psicosocials. Consideració d’accident de treball de les malalties 

professionals.  

o Negociació col·lectiva real i efectiva. La normativa actual no la respecta. 

Hem de tenir capacitat d’influir en les nostres pròpies condicions, en 

l’organització del treball i per tant, en les del sistema i la programació de 

l’educació. 

 

 

 

 

 


