PER UNA CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA I
UN TREBALL SALUDABLE
Aportacions del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País
Valencià-Intersindical Valenciana davant el “Borrador de decreto.../2007, del Consell,
sobre la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos y sobre los
derechos y deberes del alumnado, padres o tutores, profesorado y personal de
administración y servicios”
PROPOSTES DE TREBALL PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE CONVIVÈNCIA
ESCOLAR DE LA GENERALITAT VALENCIANA
1. REELABORACIÓ PER A LA SEUA ACTUALITZACIÓ DEL MARC NORMATIU QUE
REGULA L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS:
FINALITATS:
o

Potenciació de l’autonomia dels centres

o

Reducció de les tasques burocràtiques i administratives innecessàries

o

Adequació a la realitat

o

Funcionament coordinat de les estructures dels centres: òrgans col·legiats, òrgans
pedagògics, equips de direcció.

NORMES A REVISAR
o

Decrets de Reglaments Orgànics i Funcionals

o

Decret de Drets i Deures

o

Decret Observatori Convivència Escolar

o

Ordres d’Organització i Funcionament de Centres

o

Ordres per a l’elaboració de Projectes Educatius que han d’incloure els límits i les
actuacions dels Reglaments de Règim Intern, Projectes Curriculars, Plans d’atenció
a la diversitat, Plan d’Acció Tutorial, Plans de Convivència

2. CONSTATACIÓ I VISUALITZACIÓ DE TOTES LES MANIFESTACIONS DE
VIOLÈNCIA EXISTENTS EN ELS CENTRES ESCOLARS
FINALITATS
o

Fer públic el rebuig a tot episodi de violència física, verbal, gestual, sexual,
organitzativa, psicològica, social o racista.

o

Dotar els centres amb prou recursos perquè donen suport a les persones
afectades.
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o

Potenciar la cultura preventiva per integrar els problemes de convivència en un
projecte democràtic de centre, elaborat amb la participació del personal del centre i
de la resta de sectors educatius.

o

Impulsar els programes de Coeducació i les Escoles de família.

o

Estendre la democràcia, els valors participatius i la corresponsabilitat en la gestió
dels centres amb una desenvolupament de la LOE que evite la major jerarquització
dels centres.

o

Reconéixer i reforçar l’acció tutorial i orientadora dels centres.

MESURES
o Elaboració i signatura d’un pacte social per la convivència en positiu als centres
docents, amb la participació de l’alumnat, famílies, professorat, Generalitat, mitjans
de comunicació.
o Increment dels recursos personals dels Departaments d’Orientació
o Als Centres d’Educació infantil i Primària: Creació del Departament
d’Orientació
o Als Instituts d’Educació Secundària: Increment del llocs de Psicologia i
Pedagogia en aquells centres que pel nombre d’alumnat i característiques
de l’alumnat ho requerisquen.
o Creació de llocs de treball de Professorat d’Intervenció sociocomunitària en
l'etapa d'Educació Secundària i Batxillerat per a l'elaboració i coordinació de
l’execució dels plans de convivència.
o Increments de los hores d’acció tutorial a totes les etapes educatives.
o Ajudes per al desplegament de plans de formació a les Escoles de Família.
o Potenciar la creació d’equips de mediació dels mateixos centres amb ajudes per a
la formació i funcionament.
o Davant el problema de la Convivència i violència als centres, cal estudis per a
determinar la influència en cada cas dels diferents factors: Adopció d'una
metodologia d'investigació i establiment de protocols d’actuació immediata davant
de situacions conflictives.
o Promoure la planificació coordinada i en xarxa de les institucions públiques —
autonòmica, comarcal i local— en la intervenció dels diferents professionals i
agents que col·laboren amb la tasca educativa dels centres.
o Aconseguir acords amb els mitjans de comunicació perquè siguen rigorosos en el
tractament informatiu de la violència en els centres escolars: veracitat, respecte als
menors sense sensacionalisme…
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o Cal identificar els problemes lligats a la conflictivitat en accessos i contornada dels
centres. Les autoritats municipals coordinades amb els centres i les
administracions educatives han dotar de seguretat els accessos en les entrades i
exides dels Instituts d'Educació Secundària i Formació Professional amb la
vigilància del trànsit de vehicles i persones al carrer com passa als centres d'Infantil
i Primària.
o Elaboració de materials i recursos adients per a l'alumnat i professorat sobre
convivència escolar i resolució de conflictes.
3. DESENVOLUPAMENT DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS I DE
SEGURETAT EN EL TREBALL
FINALITATS
o

Garantir el dret de protecció a la seguretat i salut laboral del professorat.

o

Afavorir l’increment dels recursos i mesures per fer front als nous reptes socials i
culturals en aquest sentit, qualificació de la formació inicial i contínua del
professorat en programes de formació de tutories, tractament del conflicte,
programes de convivència, etc.

o

Potenciar el treball col·lectiu. Més col·laboració amb els associacions de mares i
pares d’alumnes i de l’alumnat.

o

Afavorir l’ús reflexiu i crític de les tecnologies de la informació i la comunicació per
la seua incidència educativa.

MESURES
o

Plans de formació adreçats al professorat amb continguts pedagògics i educatius
sobre orientació tutorial, resolució de conflictes i mediació, utilització de
metodologies didàctiques participatives. Aquesta formació a de fer-se als centres
de treball.

o

Establiment de protocols sobre utilització de les tecnologies de la informació i
comunicació al centres.

o

Dotació d’aquestes tecnologies per a facilitar la tasca orientadora del professorat.

o

Connexió dels plans de convivència amb les politiques preventives de Salut i
Riscos Laborals del Professorat dotant aquestes politíques de recursos.

o

Posada immediata en funcionament dels Plans de prevenció amb tots els recursos i
accions previstes.

o

Aplicació de mesures per a la prevenció de riscos laborals. Estudi de les malalties
del professorat i actuació directa en aquells centres on es detecten increments de
les incidències amb les avaluacions específiques de riscos laborals.
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o

Elaboració d’un Informe jurídic de la Generalitat sobre els usos dels mòbils als
centres educatius amb la corresponent responsabilitat de les famílies.

4. SUPORT ADMINISTRATIU, SOCIAL I JURÍDIC AL PROFESSORAT
FINALITATS
o

Fer costat al professorat des de totes les instàncies administratives, socials i
judicials perquè obtinga el reconeixement social que es mereix.

o

Reforçar les actuacions administratives per tal de millorar les condicions
laborals del professorat.

MESURES
o

Revisió consensuada amb les organitzacions sindicals del Protocol
d'Assistència Jurídica al professorat.

o

Elaboració d'un Protocol de les actuacions del professorat i de les seues
conseqüències i responsabilitats civils i penals.

o

Consideració de les agressions contra el funcionariat públic, com a atemptat,
inclós en l'article 550 del títol XXII "delictes contra l'ordre públic", cap.II "Dels
atemptats contra l'autoritat, els seus agents, els funcionaris públics, i de la
resistència i desobediència" del vigent Codi Penal.

o

Actualització de les cobertures i imports de l'actual pòlissa d'assegurança
per responsabilitat civil.

o

Negociació de les condicions de treball que afecten el professorat:
distribució i durada de la jornada laboral, ràtios professorat/alumnat,
vacances i permisos, conciliació de la vida familiar i laboral.
Novembre 2007
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