
La selecció del personal amb
mètodes de gestió privada
Al decret de plantilles, en el seu redactat presentat a
la mesa sectorial, es pretén que tots els interins i
substituts siguin escollits pel director amb l'únic
requisit de fer tres entrevistes a persones inscrites a
la borsa de treball. No cal que respecti cap número
d'ordre a l'hora de fer-les. La permanència del
personal funcionari en la plaça i la seva mobilitat
també quedarà supeditada al vist-i-plau de la direcció
del centre.

Amb bona fe, hi ha una petita part del professorat que
hi està d'acord perquè considera que els directors ho
faran bé i que hi ha persones que no són competents i
en canvi estan treballant.

Cal fer algunes consideracions respecte a aquests
arguments:

• No és el mateix poder dir a un professor que no
continua (amb garanties de defensa) perquè es
considera que no és competent en la feina que
passar a escollir una persona concreta per a un
lloc de treball públic.

• No hauríem d'oblidar que l'accés al lloc públic
hauria de ser possible per a tots els interessats. En la
majoria de casos, el director agafarà persones que ho facin molt bé, però hi haurà persones que també ho 
farien molt bé i que ni tan sols tindran la possibilitat de ser entrevistades, ja que no s'estableix cap límit 
en les possibilitats de selecció ni cap criteri objectiu que garanteixi l'oportunitat real d'accés al lloc 
proposat.

• La selecció privada col·loca en primer lloc la seva xarxa propera (familiars, amics) i fa moltes 
discriminacions derivades del context cultural en què es mou.
El Parlament té una moció presentada a petició d'IC per a què s'estableixin al decret mesures de 
discriminació positiva a favor del col·lectiu de minusvàlids. Pregunta: i els que tenen més edat? i els que 
són lletjos? i les dones que en l'Administració, quan els mètodes de selecció són objectius, entrem en més 
d'un 50 per cent de les places i a mesura que el dit esdevé el més important podem no arribar ni tan sols a
estar en un terç de les places ocupades?

• Qui decideix qui és un bon professor? És bona la uniformització de perfils que ja s'està donant 
en alguns centres de nova creació? Qui controla els seus resultats?

• Al llarg de la campanya de recollida de signatures per a exercir el dret de petició ens hem trobat en 
diverses ocasions amb membres d'equips directius parlant del seu centre i del seu personal. En el cas més
greu, una cap d'estudis li diu a una interina que no li convé signar perquè ella la pot reclamar. És honest? 
Hi ha darrera una visió d'estat o de “xiringuito” respecte a l'educació? És lògic que sigui únicament el 
professor qui estigui sempre sota sospita? Les direccions sempre ho faran bé i no necessiten cap
control en l'exercici del seu poder? La recent corrupció sistèmica trobada a sanitat, és dels 
directius escollits pels polítics, o dels metges, infermers i auxiliars?

• Són les entrevistes el millor mètode de selecció? S'ha comprovat que a les entrevistes es valora
fonamentalment la seguretat de la persona i al mateix temps se sap que els "experts" que més s'han 
equivocat han estat els que amb més seguretat han generat la seva doctrina. Tampoc suportem les 
crítiques, i en canvi el coneixement és insegur i crític. Quant més se sap més dubtes es tenen. Quants 

dipositaris del saber deixarem a la cuneta perquè no s'adapten a la falsedat i superficialitat? Quants venedors ens 
comprarem? Tornaran algun dia a ser el coneixement i la saviesa els eixos dels nostres programes educatius?

• Per què traslladem el sistema universitari, acusat de fossilitzar-se per l'endogàmia, a secundària i primària?
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El projecte educatiu de centre
La LEC pretén canviar tota la gestió del sistema educatiu públic, introduint-hi nous conceptes de gestió vinculats a 
determinades teories de gestió empresarial.

Un concepte clau per portar a terme el canvi és l'autonomia de gestió que es plasma en el projecte educatiu de centre i en 
la possibilitat que el director pugui seleccionar el personal per dur-lo a terme.

Ens preguntem reiteradament per què no estem d'acord. Aquestes són les nostres reflexions:

• S'ha estudiat que els sistemes educatius basats en l'autonomia de centre, quan no hi ha control extern sobre els resultats 
assolits pels alumnes, donen en general uns resultats pèssims.

• L'autonomia de gestió no és un ítem directament relacionat amb els resultats del sistema acadèmic, com sí ho 
és la satisfacció del professorat o el grau de disciplina i exigència cap a l'alumne.

• No es pot defensar que les matemàtiques, la llengua, les ciències socials siguin substancialment diferents a Girona, 
Barcelona o Manlleu.

• La variabilitat dels alumnes no pot justificar que a priori se'ls exclogui de la possibilitat d'assolir determinats 
coneixements, idea aquesta defensada en l'actualitat per més d'un equip directiu. Quan el sistema educatiu és seriós en 
la transmissió de coneixements i en l'exigència de disciplina, l'alumnat respon bé i es minimitzen les limitacions derivades 
del seu origen soci-econòmic.

• No s'ha establert cap mena de control sobre els resultats que
estan donant els projectes educatius actualment en marxa. No 
ens sembla lògic experimentar mètodes amb els alumnes de les 
escoles i instituts públics quan sabem que a les escoles on els nostres
legisladors porten els seus fills a penes han realitzat canvis durant 
aquests anys. Aquests projectes a vegades suposen no fer les hores 
corresponents a cada matèria i carregar el professorat amb una 
feinada que té més l'objectiu de fer lluir l'institut que treballar per al 
creixement acadèmic i personal de l'alumne.

• Recordem els resultats espectacularment bons que dóna la 
població espanyola d'entre 35 i 55 anys en les proves PIAAC 
(són com les proves PISA d'adults) i la pèrdua espectacular de 
posicions de les generacions a partir dels anys posteriors a les 
successives reformes educatives. Si quan funcionava bé la 
normativa era igual per a tots els centres, el professorat era 
seleccionat de manera objectiva, el claustre escollia la direcció i no 
són aquests els ítems que es toquen amb la caiguda en picat, no seria
lògic analitzar i canviar primer el que sí va variar de forma dràstica, 
com per exemple, l'exigència a l'alumne i la tolerància a les 
agressions al professorat o els itineraris? O l'objectiu és més fer-se 
amb el poder dels centres que millorar l'educació?

El compromís del professorat en qüestió
L'argumentari per a canviar de nou el sistema educatiu té com a eix la culpabilització del professorat del fracàs acadèmic 
en el qual ens trobem. Contínuament se'ns diu que cal un professorat compromès amb la seva feina. De tots els elements 
del sistema només el professorat està sempre sota sospita fins al punt que en bona part del col·lectiu s'ha interioritzat la 
idea, i nosaltres mateixos ens fustiguem o ho fem amb la manera de treballar dels nostres companys sense adonar-nos que 
han aconseguit el seu objectiu d'emmudir i menysprear la nostra veu. Sense el respecte a la nostra resistència per part de 
la societat poden fer i desfer sense explicacions igual que faran amb la normativa de la funció pública si no ens despertem 
aviat.

És inevitable un petit percentatge de "barruts" a la feina tant en el sector públic com en el privat, i no ens oposem als 
canvis que vagin en la direcció d'evitar aquests abusos.

Com a col·lectiu hem estat porucs a l'hora d'actuar, hem deixat fer i, això no obstant,

• per raons de vocació, responsabilitat o perquè ho porta la pròpia feina, el professorat és un col·lectiu que es preocupa 
molt pel seu alumnat. Sense el compromís i els esforços dels docents el sistema educatiu no hauria pogut resistir 
tants canvis normatius ni tantes vel·leïtats polítiques.

• tot i que sembla impensable, en diferents enquestes la població valora de manera molt positiva els professors, i de fet els 
mitjans de comunicació han de fer grans esforços per a desprestigiar-nos.

• la resistència a la LEC i els seus decrets, encara que insuficient, demostra que el professorat té ètica i és 
crític. S'oposa a la gestió privatitzada dels centres no només per raons de condicions laborals, que són molt 
importants, sinó també per la defensa de l'estat del benestar. El PSC i Ernest Maragall van haver de pagar un 
preu molt alt per la seva traïció, i no està gens clar que els responsables actuals no acabin també més 
assenyalats del que a priori podem pensar per la seva actuació còmplice en el desballestament de les 
estructures públiques de la sanitat i l'educació pública.


