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EL DEPARTAMENT ESTRENA NOVA FORMA DE FER FORA D’UN CENTRE,
TAMBÉ A LES DEFINITIVES: “EL TANCAMENT ADMINISTRATIU”
El passat divendres 30 de maig, la inspecció del Departament d’ensenyament i el director dels SSTT del Baix
Llobregat van visitar l’escola Pompeu Fabra del Prat de Llobregat per anunciar que en els propers dies es procedirà a
un “tancament administratiu del centre”. Segons van explicar al claustre, consistirà a tancar formalment el centre per
tornar-lo a obrir de manera immediata, però amb un altre codi, segurament amb un altre nom, i amb la conseqüent
supressió dels actuals llocs de treball (places definitives incloses) de tota la plantilla docent. La direcció, que fa quatre
anys va posar a dit el propi Departament sense consultar al claustre i després de fer fora l'equip directiu anterior, es
substituïda per una altra de fora del centre i que ja s’ha decidit.
L'argument que s’ha donat per donar aquest “cop de claustre” és el resultat poc satisfactori que, per
inspecció, el centre ha tret en l'auditoria pedagògica que se li ha fet. Per posar en context, es tracta d'un centre
fronterer al barri de Sant Cosme al qual s'ha anat desplaçant els darrers anys, a més d'alumnat amb situació social i
econòmica desfavorida, a famílies en conflicte amb unes altres dels dos altres centres del barri. Tot això, sense haver
estat catalogat (ni haver comptat amb els recursos) de CAEP fins justament ara, que sí ha estat inclòs entre els
centres de “màxima dificultat” pel proper curs 14-15. Aquest reconeixement, a més d’arribar tard, deixa en evidència
que el Departament no ha tingut en compte el context socioeconòmic ni recursos dels centres que han patit auditories
pedagògiques i només s’han considerat els resultats quantitatius de les proves de competències bàsiques, com ho
demostra el fet que la gran majoria de les citades auditories s’estan duent a terme a centres ubicats en entorns
similars.
Després d’una auditoria en que sí han examinat papers (exàmens i programacions) però no s’ha tingut en
compte la situació real de la comunitat educativa del centre (ni anàlisi de la situació socioeconòmica, ni de recursos
del centre) enlloc de plantejar un pla de millora amb l’actual equip docent, es decideix carregar la culpa a les
treballadores que també han patit la pèssima gestió de l’administració. A partir del proper curs com que l’escola sí
tindrà la consideració de centre «ubicat en entorn desfavorit», el 100% de la plantilla dependrà de la nova direcció,
que arriba ja amb una part dels docents triats a dit, i en les mans de la qual quedarà la determinació de la resta.
Amb aquest cop d’autoritarisme, el Departament llença un missatge ben clar a totes les i els docents i que
complementa perfectament el recent aprovat Decret de plantilles: “als centres manen les direccions... mentre
nosaltres vulguem.” De consumar-se aquesta mesura, que no s’havia produït mai abans a Catalunya amb aquest
procediment, serà un pas endavant cap a la gestió privada dels centres públics i suposarà un precedent molt perillós
per a tothom.
A més, si es concreta aquesta remoció col·lectiva per supressió de plaça definitiva, les i els docents anirien
destinats de manera provisional amb prioritat a la resta de centres de la zona generant múltiples desplaçaments i
afectant l’estabilitat laboral i de personal, no només del Pompeu Fabra, sinó de moltes altres escoles de la zona. Aquí
demostren el que els importa veritablement l’estabilitat als centres amb la que intenten justificar el propi Decret de
plantilles.
D’aquesta situació també s’haurà de demanar comptes a l’Ajuntament del Prat que, segons els representants
de l’administració que van anunciar la mesura, dóna el vist-i-plau “ si serveix per millorar”. Aquest govern municipal
d’ICV ja ha “col·laborat” anteriorment amb el Departament en alguns dels projectes pilot més polèmics des de la
implantació de la LEC, tot i les mobilitzacions en contra de les comunitats educatives dels centres afectats. Ara, si no
es pronuncien clarament en contra, tornaran a ser còmplices d’aquesta mesura totalitària i errònia, per no voler
assumir la seva pròpia responsabilitat sobre les polítiques en distribució de l’alumnat de Sant Cosme i els recursos
que les havien d’acompanyar. Per millorar serviria la construcció del nou centre al municipi que el propi Ajuntament
ha reconegut que caldria per acollir els 12 grups “bolets” (una línia més a un nivell concret) que hi ha repartits arreu
del Prat generant manca d’espais i un augment de les ràtios globals docents-alumnat dels centres enlloc de posar
maquillatge cara la galeria, sense resoldre el problema de fons i perjudicant greument als i les docents que al cap i a
la fi també han patit les conseqüències de les nefastes polítiques que s’han dut a terme.
Tot el nostre suport als i les docents directament afectades i la nostra voluntat d’organitzar una resposta
col·lectiva que aturi aquest atac sense precedents cap al conjunt de les treballadores de l’ensenyament. Que siguin
els responsables els que assumeixin els seus errors polítics i de gestió! Perquè al Pompeu no sobren els docents
sinó que falten el recursos!
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