Mestres davant la indefensió i la incomprensió
En primer lloc, volem constatar que com a mestres de l’escola Marta Mata de Barberà del
Vallès ens sentim fermament compromesos amb el projecte de l’ Equip Directiu. Cada dia
treballem perquè els infants tinguin benestar emocional i el millor progrés acadèmic que
amb els nostres coneixements i experiència els podem oferir.
La nostra escola, com moltes d’altres, està sent sotmesa a una campanya de desprestigi
des de fa uns anys i ens sentim pressionats a través de l’amenaça a denunciar-nos per via
judicial - en alguns casos denúncies reals- i dels mitjans de comunicació (premsa i xarxes
socials).
Volem deixar palès que amb els recursos dels que disposem i actuant amb màxima
professionalitat, hem atès a tots els infants de la millor manera que hem sabut i pogut. La
nostra feina es basa en l’amor envers ells i no hem deixat d’ intervenir en la resolució de
conflictes (tutories en grup, tutories individualitzades, tallers específics a determinats
nivells de primària, amb famílies...),i s’han repartit els recursos humans que el
departament ha facilitat de la forma més equitativa per poder donar resposta a la
diversitat tan complexa amb la qual ens trobem entre el nostre alumnat.
Pel que fa la relació amb les famílies, la nostra escola sempre ha tingut les portes obertes.
Les famílies participen i gaudeixen tant dels espais com de les dinàmiques d’ aula a través
de les activitats d’ aniversari, de les conferències d’ experts, de les col·laboracions
puntuals amb les tutores, de les comissions mixtes, de les Jornades Pedagògiques, del
dissabte de manetes, del Cafè pedagògic, de l’AFA, del menjador, de les activitats
extraescolars, del grup de teatre, de la colla gegantera, etc.
Tot això implica un esforç monumental de preparació, coordinació i supervisió per part
de l’ equip docent i, sobretot, per part de l’ equip directiu, que sempre ha actuat
demostrant un alt grau de professionalitat i compromís institucional.
Com a resultat de tanta pressió i decepció, de la falta de suport institucional clar, de la
judicialització amenaça de denúncia, del desprestigi, del patiment davant els rumors i de
les publicacions mediàtiques contra l’ escola, fa que tot el nostre gran esforç per tirar
endavant el nostre projecte i la nostra formació continuada es vegi greument afectat per
l’ estrés psicològic i el desànim col·lectiu. Ens sentim menystinguts i menysvalorades.
Creiem que s’està malmetent la salut laboral de les persones que formem part de l’
equip humà de l’escola.

Sembla que aquesta situació no és única de la nostra escola i estem disposats i
disposades a lluitar per tal que aquestes dinàmiques no es normalitzin als espais
d’aprenentatge de l’escola pública.
Després d’haver-nos reunit en claustre i amb l’inspector de zona, i haver-nos comunicat
que no existeix cap assistència específica al Departament, demanem:
la creació d´un SERVEI PÚBLIC DE SUPORT PSICO-EMOCIONAL dins del Departament de
Prevenció de Riscos Laborals. Un servei adreçat a docentsi que pugui oferir:
1. Mediació ràpida i externa per part de professionals davant dels conflictes generats
entre famílies i centre.
2. Suport psicològica l’equip docent per part de professionals específics que
coneguin la realitat de les dinàmiques psico-socials escolars i ens puguin recolzar i
orientar quan sigui necessari.
Els sota signants som persones que creiem fermament en la demanda d’aquest
document, que volem deixar constància i recolzar aquesta iniciativa de la manera que
sigui convenient.

Sabadell, ................. de .................. de 2018

A la direcció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials, Direcció de SSTT,
Cap d’ inspecció, inspectors, Consell Municipal d’Educació de Barberà, Alcaldia Barberà,
Regidor d’Educació de Barberà i Síndic de Greuges.
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