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Les retallades en educació perjudiquen 
seriosament la salut del professorat
FETE-UGT denuncia les greus conseqüències que tenen les dràstiques retallades en 
educació aprovades pel Govern estatal sobre la salut dels treballadors i treballadores de 
l’ensenyament i, particularment, sobre l’increment dels riscos psicosocials associats a la 
docència

Conseqüències per a la salut del professorat

Els alts índexs d’estrès i de risc en els centres escolars estan directament relacionats amb les no-
cives condicions de treball que diàriament pateixen els docents com a conseqüència de les dures 
retallades sociolaborals i retributives que pateix aquest col·lectiu, que es tradueixen en:

 ●  Més alumnes per aula.
 ● Més alumnes en espais reduïts i no condicionats.
 ● Menys professorat.
 ● Més hores lectives per al professorat.
 ● Menys programes de suport i reforç.
 ● Menys temps d’atenció a les famílies i a l’alumnat.
 ● Menys retribucions.
 ● Més grups / unitats d’alumnes per a cada docent.
 ● Més desprestigi social.

FETE-UGT alerta sobre la sobrecàrrega de treball i l’ansietat dels professionals que es veuen obli-
gats a exercir la seva tasca en condicions que no són adequades. A la vegada, rebutja les mesures 
d’austeritat en recursos -materials i humans- que estan portant el professorat a un carreró sense 
sortida i amb serioses conseqüències per a la salut laboral, i que consisteixen en l’augment de:

 ► Riscos psicosocials: Estrès, Depressió, Burnout o síndrome del cremat, Assetja- 
  ment laboral.

 ► Riscos ergonòmics: Augment considerable de malalties de la veu i deTrastorns  
  musculoesquelètics, ambdós provocats per l’increment de ràtios i d’hores lectives.

A aquesta situació s’afegeix la pèrdua de llocs de treball -ja que el personal temporal i els interins 
és acomiadat durant l’estiu en la majoria de les comunitats, i passa a l’atur- i la no renovació dels 
contractes temporals, que afecta un nombre significatiu de treballadors.

FETE-UGT considera que l’actual política educativa del Govern constitueix una agressió sense 
precedents al col·lectiu de treballadors de l’ensenyament.



FETE-UGT denuncia que les retallades en educació estan conformant entorns laborals cada 
vegada més tòxics en els centres escolars determinats per:

 ● La precarietat en recursos materials i humans.

 ● L’augment de la discrecionalitat de l’Administració per imposar la flexibilitat interna  
  com és el cas d’impartir assignatures que no formen part de l’especialitat del docent.  
  Estar obligat a ensenyar en el que no s’està format és un cas extrem d’exposició a  
  riscos psicosocials.

 ● La por a l’atur a causa de la reducció de personal interí.

 ● Les condicions de treball amb uns requeriments físics o psíquics cada cop més elevats.

 ● La reducció dels dies de lliure disposició.

 ● Les contínues retallades salarials, que comporten important pèrdua del poder adquisitiu  
  en:

 

  ◘ Suspendre l’abonament de la paga extraordinària de Nadal el 2012, que en  
   termes quantitatius suposa una retallada del 7% del salari.

  ◘ Reduir la prestació econòmica en situació d’Incapacitat Temporal (IT) per Con- 
   tingència Comuna de manera que es cobrarà acord amb el que s’hagi percebut  
   el mes anterior a la situació d’IT: del dia 1r al 3r el 50%; del 4t al 20 è el 75%;  
   del 21è al 90è el 100% (en alguna CA la reducció encara és major).

  ◘ Minvar successivament el sou dels empleats públics, la qual cosa comporta  
   l’augment de pèrdua de poder adquisitiu xifrat en més del 38% des del 1982.

FETE-UGT denuncia que les conseqüències derivades de les mesures econòmiques del Govern 
per reduir el dèficit afectaran la salut laboral dels treballadors de l’ensenyament amb:

 ● Més situacions d’estrès.

 ● Més quadres d’ansietat.

 ● Augment de la depressió d’origen laboral.

 ● Increment dels casos d’assetjament.

 ● Major nombre de baixes per malalties cardiovasculars, nòduls a les cordes vocals i  
  trastorns musculoesquelètics.

Davant el menyspreu absolut als drets del professorat per part de les administracions edu-
catives, FETE-UGT considera que avui més que mai és necessària la mobilització dels treballa-
dors i del conjunt de la societat per demostrar que hi ha alternatives; que una altra política educativa 
és necessària i possible, i que l’existència de treballs dignes i segurs és una de les bases en què 
s’ha de fonamentar no només la qualitat de l’ensenyament i de les condicions de treball, sinó també 
la salut dels docents.

Com en altres ocasions, el Govern, en lloc de protegir la salut laboral dels treballadors i treballa-
dores reconeixent les malalties professionals que es produeixen en els centres de treball, fa tot el 
contrari i opta per penalitzar la salut dels docents. FETE-UGT continuarà treballant i lluitant perquè 
es reconeguin les malalties professionals. 
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