
Carta dels professors del Institut Sant Andreu a l'inspector del centre

Sr. Xavier Chavarria.

El professorat de l’Institut Sant Andreu manifestem la nostra absoluta perplexitat i indignació per l’expedient 
incoat al professor N.N. La pràctica docent que hem compartit amb ell durant aquests darrers cursos, 
desmenteix les “acusacions” que s’han formulat contra ell; ans al contrari, tenim dades que avalen la seva 
vàlua com a professional,com ara les següents:

Ha complert de manera més que correcta la seva obligació d’assistir a les classes: mai cap company ha hagut 
d’anar-lo a substituir, sense que hi hagués una causa justificada; és més: fins i tot ha impartit les seves classes 
anant amb crosses, per tal de no desatendre l’alumnat ja que les baixes es cobreixen tard i malament per part 
del Departament.

Ha complert de manera més que correcta amb les seves funcions com a professor de guàrdia, tasca cada cop 
més present i feixuga en els centres educatius.

Ha sabut inculcar al seu alumnat l’hàbit de la puntualitat, una altra de les qüestions “problemàtiques” al 
centre i que globalment estem lluny d’haver resolt. El professor N.N.  ho ha fet donant exemple: essent ell el 
primer en arribar a l’aula a qualsevol hora de classe al llarg de la jornada lectiva.

Ha aconseguit que tots els seus alumnes del centre, tant del nivell d’ESO com de Batxillerat, mantinguessin 
un ordre, un respecte mutu i un sentit de la disciplina impecables, elements imprescindibles per dur a terme 
amb èxit la tasca docent . De nou en N.N. sembla tenir resolt un altre dels aspectes “problemàtics” que la 
globalitat del centre està lluny de saber com resoldre.

Al llarg d’aquest cursos, ha mantingut un gran rigor en les valoracions de la matèria que impartia, cosa que 
ha fet possible que els alumnes assolissin un nivell de català més acceptable . Aquest aspecte ha estat 
reconegut pels propis alumnes i és avaluable analitzant els resultats de les PAU. En qualsevol cas, el seu 
nivell d’exigència sempre ha estat coherent i s’ha mantingut idèntic al llarg dels cursos al Sant Andreu.

La seva competència lingüística i professional està fora de cap dubte, pel que fa al coneixement que en tenim 
el professorat del Sant Andreu. Les seves intervencions en reunions i claustres fan més que evident el seu 
excel•lent domini de la llengua catalana en tota la riquesa de vocabulari i de registres, mostrant també 
claredat d’arguments i una exposició impecables. Sens dubte, el professor N.N. és un model lingüístic pel 
seus alumnes -i també companys- i la millor eina d’immersió lingüística que es poden trobar.

En la mateixa línia, bona part de l’alumnat que ha cursat algun nivell educatiu amb ell (i que encara són a 
l’Institut) estan plenament satisfets del nivell que el professor ha impartit i de la manera com ho ha fet. Lluny 
de tenir-ne queixes, valoren el seu esforç pedagògic, i estan disposats a explicar-ho, en el cas que alguna 
instància educativa els ho pregunti. De fet, ja ho van manifestar així els seus representants legítims a l’últim 
Consell Escolar, on van sortir en defensa del seu professor davant dels pares i de la direcció del centre. Per 
aquest motiu, els mateixos alumnes estan començant una recollida de signatures en suport del seu professor.

Per tota aquesta exposició de motius, demanem a les Instàncies Educatives que han obert el procés contra el 
professor N.N., que l’aturin, el reincorporin a la feina amb total normalitat i que, si s’escau, se’l compensi 
pels danys morals i econòmics que tot això li hagi pogut comportar.
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