AGRESSIÓ A UN DOCENT A L'ESCOLA QUE VA PATIR TANCAMENT ADMINSITRATIU
I ARA, QUIN ÉS EL BALANÇ?
Massa poc temps després dels terribles fets que van acabar amb la vida del nostre company
Abel, un altre docent pateix una agressió mentre fa la seva feina. També a un company que realitzava
una substitució des de feia pocs dies. En aquest cas, l'agressió l'ha dut a terme un pare que ha entrat a
l'aula i ha colpejat en dues ocasions al docent a la cara.
La consellera ha volgut fer passar la mort de l'Abel com un fet aïllat i descontextualitzat, que res
té a veure amb la manca de recursos i amb les situacions que s'estan donant a molts centres educatius.
De moment, no hem sentit a ningú dir res davant d'aquests darrers fets, que més aviat sembla que s'han
volgut amagar. Ens agradaria escoltar què en pensen els responsables de les administracions perquè
l'escola a on s'ha produït aquesta agressió no és una altra que El Prat 1, més coneguda com a escola
Pompeu Fabra, sobre la qual ara fa un any el Departament d'ensenyament amb la complicitat de
l'Ajuntament del Prat van imposar un polèmic tancament administratiu que havia de resoldre tots els
problemes del centre. La mesura va consistir a tancar l'escola a nivell formal i obrir-la amb un altre nom i
havent suprimit els anteriors llocs de treball, es va tirar endavant tot i comptar amb el rebuig frontal de
docents, sindicats i gran part de la comunitat educativa que va entregar més de 1200 signatures en
contra. En el seu moment ja vam dir que la mesura assenyalava i penalitzava als i les docents del centre
que eren, juntament amb el propi alumnat, víctimes i no culpables d'errors reiterats per part de les
pròpies administracions com ara la manca continua de recursos a un centre que, a més de patir les
retallades com tota la resta, ha anat rebent recursos com a centre ordinari i no pas com a CAEP, tot i
estar acollint des de fa anys alumnat amb necessitats socials i econòmiques especials com ho avala el
fet que recentment sí ha estat catalogat de màxima complexitat.
Per imposar el tancament administratiu es van esgrimir arguments com els resultat de les proves
de competències bàsiques (tot i que havien millorat notablement en relació amb l'anterior curs), la
conflictivitat al centre o la gran quantitat d'alumnat i professorat que demanava canvi d'escola.
L'agressió patida recentment no ha estat l'única del present curs. S'han produït d'altres i hi ha
hagut un increment de la freqüència i la gravetat dels conflictes. A més, hi ha hagut una més que
discutible gestió d'algun d'aquests conflictes per part de la direcció actual del centre i del propi
Departament d'ensenyament. Amb el tancament administratiu el missatge que es va donar a la
comunitat educativa va ser: en cas de situació conflictiva es penalitza i es treu del seu lloc al docent.
Això ha dificultat enormement la tasca dels i les treballadores i ha malmès greument la convivència al
centre.
Al voltant d'una quarantena d'alumnes que han estat el present curs al Prat 1 han demanat canvi
de centre pel proper. I una part molt significativa de l'actual claustre, també opta per no continuar el
proper curs a l'escola. Més enllà de que els dies de portes obertes s'hagi mirat de seduir a les famílies i
de mostrar una imatge de flors, violes i concerts de violí, l'enorme proporció de comunitat educativa que
ha estat al dia a dia d'aquest curs al centre i que vol marxar és el símptoma més evident: el tancament
administratiu de l'escola Pompeu Fabra ha estat un veritable fracàs que ha aprofundit el deteriorament
de la convivència, necessària per millorar la qualitat educativa del centre. El Departament
d'ensenyament i l'Ajuntament del Prat hauran de fer un balanç tal i com el feien l'any passat per imposar
la mesura. Ja en el seu moment els vam dir que estaven fent tot el que no s'havia de fer i que no
estaven fent justament allò que s'havia de fer que és augmentar significativament els recursos humans
al centre, incrementar personal, reduir ràtios, afegir personal de suport, etc. Per quan faran les
administracions aquest balanç? Què més ha de passar?
Desde CGT Ensenyament us encoratgem a:
- Seguir reflexionant i debatent als centres aquests dies sobre els fets ocorreguts i la necessitat de
recuperar recursos i mitjans.
- Seguir recollint signatures i enviant-les a la consellera.
- Participar el proper 13 de juny tots i totes a la CONCENTRACIÓ per la convivència escolar i la qualitat
de l'educació pública, a les 18 hores a la Plaça del Rei (Barcelona, <M> Jaume I).
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