
L’educació pública en crisi 

Ens plantem contra la privatització 

 

La crisi sanitària causada per la COVID-19 i les seves conseqüències a l’educació pública 

han manifestat les principals debilitats d’un sistema que pateix els resultats de més d’una dècada 

d’infrafinançament i retallades. La crisi educativa ha estat, al final del dia, l’acumulació d’aquells 

problemes que durant tot aquest temps no s’han volgut solucionar: des de la problemàtica de 

les ràtios d’alumnes i professorat i la falta de plantilla d’aquest últim per poder desdoblar grups fins 

a l’adaptació a les TIC per part del professorat i la bretxa digital, agreujant les desigualtats a les llars 

de les famílies més vulnerables. 

 

 Durant aquest últim any, l’estudiantat ha demostrat la seva capacitat d’organització per 

evitar que sortim de la pandèmia amb un sistema educatiu públic més debilitat. Tot i que un 

dels exemples més clars d’aquesta lluita ha estat l’assoliment, per fi, de la rebaixa dels preus públics 

universitaris que es va fer efectiva durant l’estiu, s’ha de remarcar que aquesta no esdevé un punt i 

final sinó la possibilitat de continuar avançant cap un sistema realment públic i gratuït en totes les 

seves etapes. L’educació universitària té grans reptes per fer front, des de les lògiques 

mercantilitzadores que impregnen moltes de les actuals titulacions fins a la precarietat 

existent no només en l’estudiantat, sinó també entre el PAS i el PDI. 

 

 L’educació obligatòria també ha hagut d’afrontar reptes durant aquesta crisi, sent el més 

evident el socioeconòmic i les desigualtats que viuen moltes famílies. Durant el confinament es van 

publicar nombrosos estudis que van demostrar com l’educació virtual agreujava les desigualtats ja 

existents: el Departament d’Educació va arribar a detectar que més de 55.000 famílies catalanes 

presentaven dificultats per seguir l’educació telemàtica. Però no és només la manca d’un ordinador 

o de connexió estable d’Internet el que ha agreujat les desigualtats: els acomiadaments, els ERTO, 

les dificultats per pagar un lloguer o els trastorns mentals i emocionals també afecten. 

 

 En aquest sentit, volem remarcar la importància de la salut mental i com afrontar-la des dels 

centres educatius. Durant l’últim any han crescut les diagnosis de trastorns com la depressió, 

l’estrès, l’ansietat i l’angoixa i això no és casual: la incertesa i la manca d’expectatives de vida 

ens aboquen a la desesperació, sumant l’aïllament i la nostra visualització com a ens 

essencialment productius. A més, l’oblit que l’educació pública ha patit durant l’últim any de 

pandèmia i la crisi educativa han causat que la majoria de l’estudiantat no vegi clar no només el seu 

futur, sinó també present. La manca de recursos i la privatització dels serveis de psicologia i 

psiquiatria tampoc ajuden a desenvolupar eines que ens permetin fer front a aquestes 

situacions de crisi emocional. 

 

 Per l’altra banda, una de les qüestions més oblidades al debat públic -no només durant la 

pandèmia- és la situació de les estudiants en pràctiques i concretament de les de Formació 

Professional: model educatiu que pateix un greu oblit per part de les institucions públiques, mancant 

una oferta pública de Formació Professional territorialitzada. A aquest problema, se suma tota la 

problemàtica entorn les pràctiques: les pràctiques no remunerades tanquen les portes a molts 

estudiants que, per la seva situació, es veuen obligats a treballar mentre estan cursant el grau 

d'FP. D'aquesta manera, en realitzar les pràctiques de manera no remunerada, s'està privant l'accés 

a qui no disposi de diners per a sobreviure aquests 3-4 mesos en què s'han de realitzar treballant 

com a mà d’obra gratuïta. 

https://directa.cat/leducacio-en-temps-de-covid-una-bretxa-digital-que-seixampla/
https://directa.cat/leducacio-en-temps-de-covid-una-bretxa-digital-que-seixampla/


 

A més d'aquesta situació adversa, en les FCT es fa un treball, que, per molt que es doni en 

vies de formació, implica un esforç gratuït (d'aproximadament 400h) per part de l'estudiant cap a 

l'empresa i, en general, aquesta l’utilitza per realitzar tasques estructurals i no formatives ni 

adequades al pla d’estudis. 

 

 Les joves vam ser un dels sectors més castigats durant la crisi de 2008 i les polítiques 

d’austeritat que li van seguir. Aquesta es va deixar amb un dia a dia de feines brossa, temporals i 

amb sou de misèria, sense expectatives de futur i amb la taxa d’emancipació juvenil a la cua 

d’Europa. En els últims anys, l’obtenció d’un títol universitari no és sinònim d’aconseguir una 

vida digna, sent la precarietat i la incertesa l’ordre del dia de la joventut Entrant en aquesta 

nova crisi com a joves organitzats ens preocupa que es consolidi la dinàmica de com la precarietat 

té rostre jove i nom de dona.  

 

És per aquestes raons pel qual des d’Acció Jove - Joves de CCOO ens comprometem a 

portar aquestes línies als espais on participem i que la nostra acció sindical tingui com un dels seus 

objectius l’assoliment d’un sistema educatiu 100% públic, gratuït en totes les etapes i de qualitat: 

 

❏ Lluitar contra la mercantilització i privatització de l’educació pública, combatent 

les idees que la veuen com a centre de formació de futura mà d’obra pel mercat 

capitalista. 

❏ Promoció de la implicació de l’estudiant en la seva pròpia educació, fomentant 

l’associacionisme i la dinamització de la vida estudiantil als centres.  

❏ Desestigmatització i descriminalització del jovent organitzat i condemna a la 

repressió. 

❏ Més inversió en els serveis públics de psicologia i psiquiatria i reforç, així com 

donar importància a l’educació emocional i la salut mental al sistema educatiu. 

Difusió dels serveis d’atenció psicològica gratuïts dels centres universitaris. 

❏ Substitució de les pràctiques laborals gratuïtes per un model de pràctiques 

remunerades amb salaris o beques no inferiors a l’SMI per jornades completes i 

adequades al pla d’estudis. 

❏ Renovació de plantilles universitàries i posar fi a la precarietat del professorat. 

❏ Política d’ampliació de beques i establiment de beques salari i de desplaçament.  


