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BLOC 2 /// DOCENTS I ALTRES 
TREBALLADORES, EL PRINCIPAL TRESOR DE 

L’ESCOLA PÚBLICA  
ALTRES INTERVENCIONS  

 
Mestre jubilat 

Vol agrair les tres intervencions, perquè li ressona una angoixa que fa temps que té, que és 
que hem de començar de cap i de nou, que ho tenim tot per fer, i no és veritat en absolut. Fa 
referència als nostres ancestres pedagògics, i també a la importància de fer xarxa. 
L’administració té robats als mestres, s’ha posat el lloc a cuidar les ovelles, en paraules d’un 
advocat, en Ramon Plandiura. Quan es parla d’autonomia, s’està utilitzant en aquests 
moments per externalitzar els problemes i per competir i no per col·laborar. 

Professora de secundària  
En el moment que decidim posar l’alumne al centre en els instituts apareixen noves 
necessitats, i ens fan canviar l’organització del centre. Treballen amb un psicopedagog per 
nivell, amb equips docents que es reuneixen per treballar, i per àmbits de treballs. Ella entén 
que la clau de volta de tot això és el treball en equip, i per aprendre-ho hem de fer servir la 
formació permanent en centre, i els grups de treball, com ara el de Rosa Sensat.  

Mestra 

Educació emocional respectuosa amb els infants l’ajunta amb la formació. Ha costat molt 
temps i molts diners formar-se en gestió de les emocions i dels conflictes. No se’ns ha 
format adequadament i és molt important. Durant uns temps ha fet moltes formacions que 
l’administració no li reconeix. Avui en dia, potser per les condicions en que estem treballant, 
cal posar èmfasi. 

Mestra jubilada  
La gent que porta molts anys i han deixat moltes hores a la vida educativa dels centres els 
interessos dels infants, sentir la innovació com si acabés d’arribar  ens molestava 
profundament. En altres camps, com el feminisme, ens han explicat que quan es talla la 
connexió amb els referents immediats es contribueix a la desmembració dels col·lectius, és 
una estratègia neoliberal. Molt important en treball en xarxa. El temps no lectiu sempre falta, 
l’hem de guanyar, perquè si no és veritat que és escàs. Moltes vegades se’ns menja la roda.   

Educador de bressol  
Cal cuidar al mestre. Rebem molts inputs emocionals, dels nens i nenes, les famílies, els 
propis mestres. Ens hem de cuidar. La formació emocional és importantíssima, hauria 
d’estar en primer terme de la formació inicial. En el 0-3 no està prevista, i malgrat tot la fem.  

Dolors 

mestra. Parla de les practicants que arriben a l’escola, sobre el tipus de formació que reben 
a la universitat, que és molt deficient. Haver de dir que “no et quedis amb el que has après a 
la universitat”.  
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Universitat Autònoma, en formació inicial 
Ens cal fer pressió a la formació inicial. No hi ha prou hores de pràctiques. S’està lluitant per 
a que hi hagi més hores de pràctiques, però costa. La primària i la infantil encara són una 
mica millor que el cas de la secundària. El professorat de la universitat també treballa en 
unes condicions laborals molt dures, un 80% dels contractats no fan ni una tercera part de la 
jornada. 

Professora de secundària  
El Màster va ser un any perdut, perquè no m’han deixat reflexionar de la manera que ells 
mateixos voldrien que els seus alumnes fessin. Ens van intentar adoctrinar en la 
metodologia de projectes, però no ens van ensenyar res més. Mentre treballa, no aplica res 
del que va aprendre.  

Mestre 

La formació inicial és un tema clau, però molt complicat. Ningú no contempla d’integrar el 
sistema, per exemple. Es podria aprofitar les persones que tenen més experiència amb els 
que comencen.  

Llegint les ponències d’Ara és demà, veiem que hi ha una frase que els docents han de 
comprendre que les obligacions professionals passen per sobre de les seves condicions 
laborals. Tot el sistema va en funció del tipus de societat que estem construint.  No es pot 
utilitzar la vocació com a excusa per matxacar i crear un model social que ho trencarà tot. 
Les persones necessitem uns mínims, una garantia, i la base és la confiança que puguem 
tenir els uns en els altres i en l’administració. Hem d’integrar els drets laborals en el nostre 
discurs.  

Professor i delegat d’USTEC 
El CEC ara està debatent algunes qüestions que també estan sorgint aquí, amb un estil que 
molts pocs d’aquí la defensaríem. Hem de fer força per expressar la nostra veu, i dir que hi 
ha coses que no hi creiem.  

Mestra jubilada 
Rella  

Es reivindica a nivell d’universitats, la coordinació entre mestres i universitats, per a que 
sigui efectiva la formació inicial. Ja s’està treballant en aquesta línia, però cal avançar 
encara molt. Per exemple, els professors d’universitat haurien de ser persones que faci poc 
temps que fan feina a l’aula. 

Professora de secundària 
Treballant a secundària es veu la falta de temps que hi ha en el dia a dia per reflexionar. Els 
profes d’ESO no haurien de tutoritzar estudiants de Pràcticum sense cobrar, donat que no 
és una qüestió trivial. Pel que fa als canvis als instituts, és fàcil fer-los de nous amb noves 
metodologies, però no és tan fàcil quan tens un institut que no funciona. Hi ha un risc. 
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Mare 
(Poble Nou) 

Ens hem trobat que cara a les famílies s’està creant la idea que hi ha unes escoles noves i 
unes altres de tradicionals. Hi ha molts grisos, no és una qüestió de blancs i negres. Les 
famílies també van com a manats: l’escola nova és aquella, em tocarà anar a l’escola que no 
vol ningú. Però això fa mal, és injust per alguns projectes educatius. 

Mare 

Donar les gràcies, li agrada escoltar el compromís i la il·lusió que li poseu a la vostra feina. 
Ens parla d’una foto del CEC, una tribuna amb cinc persones que superaven els 50 anys, on 
4 duien corbata. És això la representació del que volem per l’escola pública? Sovint no tenim 
temps d’escoltar-nos i contrarestar els discursos mediàtics, ens cal trobar espais; això que 
aquí es diu ha de traspassar, perquè sinó la imatge de la nostra professió que es va donant 
a la premsa és la que obeeix uns interessos determinats. A vegades, quan les famílies 
pregunten per les condicions, els mestres són tímids. 

Educador de Bressol 
Molt preocupat per la incorporació de nen de 2 anys al parvulari, la proposta del CEC. Una 
altra, la reivindicació que en la formació inicial dels mestres s’inclogui el 0-3, perquè si no, no 
hi és mai.  

Pedagoga, educadora de migdia  
Troba a faltar el nostre paper arreu, en el Debat, en la llei, en... A nivell social, hi ha molta 
feina per fer. L’estona de migdia és molt important i cal que es reivindiqui així. Ràtios de 1/17 
o de 1/25, fins i tot de 1/50, amb educadors poc qualificats. Cal reivindicar que el temps de 
lleure és una oportunitat d’educació molt potent. 

Pare de secundària 
El batxillerat, hi ha molta feina a fer aquí. La Selectivitat actua cap avall i converteix l’etapa 
en unes oposicions. Els profes han de negar-se a enfocar l’etapa cap a aquesta prova. Es 
pot incidir en la formació de professorat, i poden crear-se instituts nous, però la 
transformació es farà en els centres que existeixen i amb el professorat que existeix; si no, 
no ens en sortirem. Un altre repte que tenim tots és com els estudiants juguen un paper en 
aquí. Haurien de tenir un paper en el codisseny de les intervencions. Els estudiants detecten 
coses i no tenim canals per a recollir-los. Hem de crear metodologies per això, com passa 
en altres àmbits, on els beneficiaris poden participar activament. No tots els centres són 
iguals, si entenem el moviment de transformació en allò global, hem de tenir present que no 
tots aniran de la mateixa manera cap al canvi. Hi ha centres que tenen més resistències i 
d’altres que menys.  

Mestre 
Hi ha temes en aquest debat que sabem que no han sorgit, esperem que pugui tenir 
continuïtat. Ens cal que hi hagi ponts entre les famílies, els centres, i hem de fer esforços per 
a superar els recels. Tenim una visió molt gremial, i necessitem tornar a obrir els espais. 
També hem de trencar amb la dicotomia de “conservador-hippie”, ens cal avançar des de la 
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comunitat, de manera inclusiva, amb espais unitaris, que propiciïn el diàleg. Quan hi ha 
hagut canvis reals és quan hi ha una calçotada conjunta amb alumnes, profes i famílies.  

Educadora de bressol 
Poc representants dins de la comunitat educativa. Som un grup molt mogut, malgrat tenir 
poca presència a nivell social. Reivindicar una vegada més que el 0-3 hi és. En aquesta 
etapa ja es treballa des de la comunitat, amb l’infant al centre, educant les emocions. Amb 
un personal extern. 

Els mestres petem i els infants ho pateixen. Aquí englobem temps, formació, condicions 
laborals, etc. Qui model d’escola volem, si els mestres petem? Perquè petem físicament, 
psicològicament, etc.  

Professor de secundària 
Necessitat de referents de lluita. Nens i nenes que no viuen models de lluita. Quines 
prioritats tenim? Jo vaig anar a una escola de parets blanques i em considero una persona 
crítica que sap pensar. Potser és més important ser un profe referent de lluita més que no un 
profe molt centrat en la metodologia. 

Mestre jubilat 
Diu que la intervenció de la Maria Antònia ens ha deixat una mica de sentiment d’optimisme, 
perquè les de l’Àlex, tot i que té raó, és una mica massa dur. Les condicions laborals no és 
només el tema retributiu per al professorat, és temps, és formació.  

El relat de la pobresa: Ens aquests moments que hi ha una recuperació econòmica que 
afecta només a les grans empreses, els treballadors continuem sotmesos a les mateixes 
condicions de crisi. 175 països han signat l’any 1995, en la OMC, que l’educació des del 0-3 
fins a la universitat era una mercaderia. Posem al lliure mercat el que és l’educació. La 
situació on som ara és fruit d’això.  

Reivindicar que docents i treballadors, i famílies, Són el principal tresor de l’escola pública, 
que fan que estigui en un lloc molt més digne del que podria estar. 

Mestra 

Per fer comunitat necessitem una quantitat de temps, per parlar amb les famílies, però 
també per moltes altres coses. Si no fem sentir a la gent que treballem les dificultats reals 
amb les que treballem. Les condicions de fora són les que són, però si nosaltres les volem 
canviar, o escalem les prioritats, també podem canviar coses. És important no caure en les 
dinàmiques de no veure les opcions que tenim, les alternatives reals. 

Gent amb consciència política abans tenien un camp de batalla en l’escola. Ara, gent que vol 
canviar la societat no té en compte l’escola.  

La política: un govern catalanista d’esquerres ens va defraudar a tots. Però hem de tenir en 
compte que això ha sigut un període curt: arribar a governar no vol dir tenir el poder.  

Mestra 
Pot haver una formació des de iguals, de dues persones de centre que expliquen a les 
altres, que es faci de manera totalment vertical. Cal apostar per fer comunitat, per una 
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formació que representi aprendre entre tots, incloent també els pares i mares i la resta de 
treballadors de l’escola. Abans, quan a l’escola es convocava una vaga, es feia amb l’acord 
previ de docents i famílies. Desobeir sí, però com? De manera tan vertical com està tot ara, 
és difícil. A les teves classes o els teus espais sí que pots, però amb això no n’hi ha prou. El 
sistema és el sistema, i és difícil saber com sacsejar-lo. Les eines que tenim en aquests 
moments són insuficients.  

Fa temps que ens debatem entre l’adaptació i la transformació. L’adaptació és un fenomen 
individualista, i representarà la nostra desmembració. Les direccions són claus, però també 
el decret de plantilles i el d’autonomia de centres són importants. La direcció és la peça clau, 
la baula que ho organitza tot, per tant, ha de ser obedient, ha d’estar molt ocupada, ha de 
ser una aliada. Tota la societat hauria de funcionar democràticament. El que passa a 
l’empresa privada també ens hauria de preocupar. Famílies, i molts treballadors de l’escola, 
treballen en una empresa privada.La formació professional, destinatària de la majoria de la 
població, també l’hem de cuidar, l’estan privatitzant. Educació democràtica per una societat 
democràtica.  

Professor de secundària 
Com s’organitzaven els mestres abans? Deies que les mestres tenien la preocupació per la 
RP però també per la lluita. Avui en dia veiem que la lluita per la RP ocupa molt temps per 
als mestres, però no per defensar els nostres drets. Com ho podem fer? Com fer el relleu 
generacional de mestres que lluiten per l’educació pública? 

Mestra jubilada 
Moviments o l’activisme sorgeix en moments concrets, on la societat es planteja un canvi, 
per això ara estic esperançada. En general, la societat ha donat l’esquena als mestres, 
estan desapareguts del paper social. Ens hem de creure que som importants. Ens hem de 
creure que hem de parlar, hem de desobeir, encara que tingui un cost. No podem mantenir 
coses que no ens agraden, que afecten la nostra vida i el nostre futur. L’escola pot tenir la 
major força que hi ha. Tenim una força que no ens creiem. 

Educador de bressol 

la pobresa és un tema delicat, incòmode. S’ha de treballar des de la comunitat. La comunitat 
serveix per recolzar. Poc a poc s’està introduint la no penalització de la infància. Ha canviat 
la societat però l’exposició a la lluita és la mateixa. Hem de tenir identificat l’enemic real, que 
és la comoditat.  

Mestre 

És més còmode estar bé amb la direcció, això és el que proposa la LEC i el CEC. El docent 
no és tan lliure per fer un equip que pugui treballar en un projecte determinat. Amb una 
tercera part de la plantilla en condicions d’interinatge, l’experiència que té un mestre en un 
centre, és el que li dona valor. Lectura de l’ordre del dia d’un claustre. Dues hores i mitja de 
claustre en que són tot informacions, una rere una altra. No hi ha possibilitat d’intervenir. Un 
equip directiu totalitari, però també molts professors que són incapaços de fer un acte de 
valentia i dir que jo opino diferent. Ens cal deixar l’estereotip de l’esquerra i la dreta, és una 
situació conjuntural mundial.  
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Educadora de bressol 
A la bressol, on tenim una organització diferent. Tota la comunitat hauria d’estar implicada. 
Hi ha un desgast terrible, per les condicions laborals però també per les situacions de les 
famílies. Intentem procurar pels infants però la situació és massa dura., amb unes famílies 
vulnerables que tenen dificultats per atendre les necessitats bàsiques i uns infants clarament 
desprotegits. 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Necessitat d’acabar amb un to positiu. A Catalunya estan passant coses que no passen 
arreu més, molts espais de conversa i debat. Hem de fer bé la nostra feina, sent persones i 
professors crítics i reflexius. No podem justificar les males praxis en base a les condicions. 
Els nostres alumnes no ho mereixen. Hem de lluitar per les condicions dignes però si no es 
donen, per diferents motius, no podem emprar-les per a justificar que no fem bé la nostra 
feina.  

Mestra i directora d’escola 
Com a directora, em provoca unes contradiccions enormes, i hi he de conviure. La primera, 
el companys de treball. Volem un model d’escola, i no vull tenir el poder per fer fora algú de 
l’escola, però hi ha d’haver un sistema de cribatge, perquè tenim a les nostres mans una 
matèria prima molt sensible. És un error que aquesta responsabilitat caigui en mans de la 
direcció. Molts companys que no assumeixen responsabilitat de tenir el càrrec. No deixem 
en mans els equips directius de persones que no tenen sentit crític. 

Mestre 

no hem de barrejar coses. No podem delegar que les propostes de continuïtat vagin a la 
bona voluntat d’un director o directora. Individualment no podem assumir una desobediència 
davant d’un ED, perquè ens hi juguem massa. Ens obliguen a fer malament la nostra feina. 
Si no faig la burocràcia i parlo dels alumnes, jo sol, la meva feina queda en risc. Uns mestres 
mesells no són la excusa, però són la clau de moltes coses. Hem d’assumir el preu a pagar 
per desobeir col·lectivament, no individualment. 

Professora de secundària 
Assumir responsabilitats. Els que som funcionaris hauríem de deixar de tragar. Traguem per 
mandra i per falta d’esperit crític. Encara hi ha ED que tenen ganes de treballar, i que si el 
claustre apreten, podran fer moltes coses. Estem vivint la mercantilització dels drets socials, 
precarització laboral, hegemonia que ens apropa al neoliberalisme. Individualisme, 
competitivitat. Optimisme de la voluntat (Gramsci). Hi ha sortides. Hem d’enfortir, hem de fer 
espais autònoms d’organització. Buscar col·legues que lluiten als centres. La propaganda, 
pels fets.  Aquells que ens ho creiem, ens cal continuar amb el testimoni. Enfortir les 
estructures d’organització i de lluita, que són segurament imperfectes, però que fan feina. 
Necessitem una voluntat, creure que tenim coses a fer. 
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Mare 

Ens cal dignificar la política. No pensar que el CEC és pedagogia i això d’avui és política, és 
confondre coses. La política no es pot invisibilitzar. Com és que els representants d’algunes 
institucions que estan aquí i allà no han demanat que allà es parli també dels mateixos 
temes que aquí? Hem de fer política quan anem al supermercat, quan anem a comprar, 
arreu. 


