Des de la manca de recursos per a la detecció
precoç i l’atenció al primer cicle de l’educació
infantil, a la infradotació de suports educatius als
centres ordinaris, passant per la manca de
personal als Serveis Educatius i la inexistència de
recursos per a la inclusió als ensenyaments
postobligatoris i a l’espai del migdia i les
extraescolars, on tota l’atenció a l’alumnat amb
necessitats específiques l’ha de realitzar el
personal ja existent.
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Quan falta poc per al tercer aniversari de
l'aprovació del Decret per a l'escolarització en el
marc d'un sistema inclusiu, les CCOO d'Educació
hem de continuar denunciant la seva inaplicació.
Malauradament, els anys de desgovern que estem
patint a Catalunya afecten més a les persones
més vulnerables, que dins del sistema educatiu
són aquelles que requereixen més recursos.
Aquest alumnat més vulnerable està patint una
doble llista d'espera, tant per reconèixer les
seves necessitats de recursos, com per rebre'ls
després. Una doble llista d'espera que acaba
vulnerant la Convenció sobre els Drets de l'Infant
i que repercuteix enormement també en les
condicions laborals dels i les treballadores de
l'Educació.

Així mateix, ens seguim trobant amb importants
dèficits d’aules d’acollida per a l’alumnat que no
domina la llengua catalana i amb la inexistència
de personal sanitari als centres educatius per
atendre les necessitats sanitàries del nostre
alumnat.
Totes aquestes mancances generen frustració
entre el propi alumnat, les seves famílies i les
treballadores. Una frustració que no ens podem
permetre com a societat i que s’ha de revertir
urgentment. És per això que necessitem un
Govern que efectivament governi, prioritzant
l’Educació en els pressupostos que ha
d’aconseguir tirar endavant. Després, els i les
treballadores de l’Educació farem la nostra feina
en moltes millors condicions que en l’actualitat.
Perquè ens apassionen les nostres professions.
Perquè ens apassiona que el nostre alumnat
millori dia a dia. Perquè som conscients que la
nostra feina, realitzada en les millors condicions,
ajuda a transformar la nostra societat cap a una
de més inclusiva i equitativa.

És per això que hem iniciat una campanya de
denúncia de la situació, en la qual s'emmarca
aquesta revista. Una campanya que hem
començat amb el recull de les diverses situacions
que ens trobem als centres educatius.
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