Jornada i temps escolar 
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Els anys de treball d’ensenyant que arrossegue em permeten ara veure el debat sobre la jornada escolar des d'una perspectiva molt especial. Com a pare, veig que el meu fill, un preadolescent, escolaritzat fins fa poc en un sistema de jornada única, s’ha d'adaptar forçosament a la jornada partida del sistema educatiu valencià. És una de les meues circunstàncies familiars, però no sóc l’únic. Tots i totes ens enfrontem a situacions noves perqué els canvis socials ens obliguen a revisar en profunditat l'organització del temps en la vida familiar. 

Mentre va viure a Brasil, el meu fill Mateus tornava a casa sense haver de realitzar tasques escolars i a una hora que li permetia jugar amb els seus veïns, dedicar un temps a la lectura i l'estudi. Ara torna a casa a mitja vesprada, i després de la descàrrega d'un pes que s’acumula a la seua motxilla, s'enfronta al dilema d'harmonitzar el necessari descans, les relacions amb la família i les amistats i la resolució d’una interminable llista de “deures” formulats pel seu professorat de l’institut.

Abordar el debat sobre la jornada i el temps escolar no és certament un tema senzill. El temps escolar ha anat modificant les seues formes segons les necessitats i estructures que s'adjudicava al sistema educatiu. Era resultat en definitiva, d'un compromís entre la tradició i la política, entesa aquesta com la dialèctica entre el poder, les famílies i els treballadors de l'ensenyament. Un resultat que es manifesta en multitud de temps: cursos, cicles, trimestres, jornades, dies lectius, descans, etc., que no poden tractar-se aïlladament. És, a més, una realitat complexa sobre la qual no existeixen moltes certeses, sinó mes bé dubtes i contradiccions que ens deuen convidar a revisar amb prudència els arguments i possibles conseqüències amb que es pretén justificar el canvi o pervivència dels calendaris i ritmes temporals vigents. 

Sabem, partint d'alguns estudis sobre experiències en marxa, que respecte a la participació en activitats extraescolars, recreatives i formatives no s'observen diferències significatives entre l'alumnat escolaritzat en jornada continuada i el que gaudeix de la partida. ¿Com és possible que l'alumnat dels centres de jornada única acumule més deures per a casa? ¿Com és que, malgrat invertir més hores en fer aquests deures, aquest alumnat pot dedicar més hores a jugar? ¿Com s’explica que els alumnes de jornada única, que entren més prompte a escola, es queixen del poc temps que tenen per a desdejunar i arribar al centre, però valoren favorablement poder realitzar les tasques de casa, tant les escolars com les domèstiques, amb major tranquil·litat? Però sobretot, en un model o en l’altre, el més significatiu és la capacitat organitzativa de l'escola, del professorat i de les famílies, així com els programes i equipaments disponibles en la comunitat escolar, en el barri o la localitat. 

El temps escolar no només afecta a famílies i professorat, sinó que involucra al conjunt dels sectors productius –situem-nos per exemple davant els períodes vacacionals– i al seu principal destinatari, l'alumnat. És per això que la qüestió de la jornada escolar que va partir d'una vella reivindicació laboral del professorat i que sempre va remarcar que ambdós temps no tenien perquè coincidir, es converteix en un debat social davant el qual no existeixen raons pedagògiques definitives a favor d'un o altre model. Aquest debat cal que es realitze democràticament i amb uns mínims que ja han estat assenyalats per sindicats i organitzacions progressistes. Entre altres aspectes cal tractar, per exemple, la necessària autonomia de les comunitats educatives per a decidir democràticament no sol si la jornada deu ser continuada o no, sinó també com organitzar el conjunt dels temps escolars que asseguren el màxim profit de l'escolarització a través de períodes de treball i descans adaptats a les diferents edats de l'alumnat. S’haurà de tractar també sobre les garanties que les administracions han d’oferir per a estendre l'oferta de menjadors als centres, així com del finançament de totes les activitats extracurriculars, culturals i esportives. En definitiva, un conjunt de mesures que garantisquen en primer lloc la igualtat d'oportunitats educatives per a tot l'alumnat, especialment el més desafavorit de l’escola pública.
 
Per acabar, només em resta formular un desig. En aquesta campanya electoral ja hem començat a escoltar algunes frivolitats. Els que defensem l'escola pública no volem veure-la sotmesa al joc dels mercaders oportunistes, les ofertes d'ordinadors, els magatzems de xiquetes i xiquets o les classes de repàs en juliol. Les rebaixes ja estan a punt de finalitzar i una modificació dels temps escolars afectaria sens dubte al futur de l'escola pública. A diferència del costum de legislar per decret, la Conselleria d’Educació hauria de proposar un procés de debat amb les garanties suficients perquè una àmplia participació permetés arribar a una decisió sobre la jornada escolar amb el més ampli consens. En cas contrari, uns altres haurem d’assumir aquesta responsabilitat i per a impulsar el procés.

