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Un docent de secundària
fent classe a alumnes
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EDUCACIÓ| LA SALUT DEL PROFESSORAT SALUT

Sòriarecordael
tàndemdroga
ifracàsescolar
| El ministre de Sanitat afirma que els
mals resultats acadèmics poden alertar
docents i familiars d’un consum de risc

Redacció
MADRID

El ministre de Sanitat, Ber-
nat Sòria, va advertir ahir
que, encara que per primer
cop des de 1994 el consum
de drogues ha baixat a
l’Estat espanyol, segons va
constatar la darrera en-
questa escolar, això “no sig-
nifica que el problema hagi
deixat d’existir”. Sòria va
recordar que molts dels
joves que prenen drogues
presenten “un alt percen-
tatge de fracàs escolar”, un
element que, precisament,
hauria de servir de senyal
d’alerta per a docents i fa-
miliars pel que fa al con-
sum de risc.

Bernat Sòria va fer
aquestes declaracions des-
prés d’assistir a la presen-
tació de l’informe de la po-
nència parlamentària per a
l’estudi dels efectes nocius
de les drogues en els joves.
El treball, elaborat durant
més de dos anys per una
comissió mixta de sena-
dors i diputats, amb la
col·laboració d’experts, re-
corda que els adolescents
“no són aliens al context
social” i, per tant, la lluita
contra les drogues s’ha de
fer des de diferents àmbits:
escola, família, sanitat, lo-
cals d’oci nocturn, etc.

Segons la darrera en-
questa escolar, el consum
de drogues legals (tabac i

alcohol) i il·legals (bàsica-
ment cànnabis i cocaïna)
s’ha reduït per primer cop
des de 1994. A més, l’en-
questa també va evidenci-
ar que la percepció de risc
ha augmentat una mica,
cosa que, segons Sòria,
demostra que la feina de
les administracions “dóna
resultats i que és la línia a

El consum de cànnabis i cocaïna a l’Estat espanyol és un dels
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La xifra

40
per cent dels adolescents
que consumeixen cànnabis
de manera freqüent acaben
prenent cocaïna.

seguir”. Amb tot, va insis-
tir que això no significa
que “el problema hagi dei-
xat d’existir”.

El ministre va recordar
que les tendències pel que
fa a consum han canviat en
els darrers anys. Del con-
sum marginal d’heroïna
dels 80 s’ha passat al poli-
consum (tabac i alcohol su-
mats a altres drogues il·le-
gals), molt lligat a l’oci noc-
turn de cap de setmana.

Per lluitar contra les dro-
gues, l’informe recomana
més informació i formació
a les famílies i involucrar
els joves en programes de
sensibilització. ■

Rànquing de preocupacions docents
Mestres
(infantil i primària)

@ 1. Alumnes amb diferent
nivell a l’aula

@2. Moltes feines
diferents a fer i manca de
temps

@3. Falta de temps per
coordinar-se amb els
companys o reflexionar
sobre la feina

@4. Que els pares no
tinguin els mateixos
valors educatius que els
mestres i els desautoritzin

@5. Manca de compromís
dels pares en l’educació
dels fills

@6. Molts alumnes a
l’aula

@7. Manca de temps per
planificar i preparar
l’activitat

@8. Pèrdua de temps de
classe per haver de
dedicar l’esforç a
controlar la disciplina

@9. Manca de recursos
humans per atendre els
alumnes amb necessitats
educatives especials

@ 10. Haver de treballar
fora d’hores de feina per
preparar-se els temes

Professors
(secundària)

@ 1. Manca de respecte
dels alumnes cap als
professors (incloses les
agressions verbals)

@2. Manca d’interès dels
alumnes per aprendre

@3. Manca de respecte de
part dels superiors *

@4. Ser testimoni del
tracte abusiu de la direcció
contra companys *

@5. Manca d’autoritat per
sancionar actituds
incorrectes. Impunitat

@6. Desinterès dels
alumnes per qualsevol
activitat que impliqui
esforç

@7. Alumnes amb diferent
nivell a l’aula

@8. Haver de resoldre
problemes que haurien de
ser gestionats fora del
centre (assistència social,
salut mental, judicis...)

@9. Pèrdua de temps de
classe per haver de
dedicar l’esforç a
controlar la disciplina

@ 10. Moltes hores
lectives

* Els factors 3 i 4 van ser des-
tacats per la majoria de do-
cents d’un centre que estava
en una situació “molt extre-
ma”. Es consideren, per tant,
poc representatius.

CCOO reclama més
mesures de prevenció

C. B.
BARCELONA

CCOO va acompanyar l’es-
tudi de tres informes pre-
vis, realitzats durant l’últi-
ma dècada i amb resultats
coincidents pel que fa a la
identificació dels factors de
risc laboral en docents, que
a parer del sindicat demos-
tren que els riscos psicoso-
cials “continuen sent els
grans oblidats del sistema”.

El màxim responsable
de la federació d’ensenya-
ment a Osona, Pere Dot, va
denunciar que la llei de pre-
venció de riscos laborals,
12 anys després de la seva
publicació, “continua sense
aplicació” als centres edu-
catius pel que fa als riscos

psicosocials, i va reclamar
el compliment del Pacte
Nacional per l’Educació pel
que fa a “l’impuls de mesu-
res preventives que garan-
teixin unes condicions ade-
quades per al desenvolupa-
ment professional del
professorat i d’altres pro-
fessionals de l’educació”.

El sindicat considera
també imprescindible, de
cara a l’elaboració de la llei
catalana d’educació, que
“l’administració i les titula-
ritats dels centres escoltin
els professionals de l’educa-
ció”, ja que constata l’exis-
tència d’“una gran separa-
ció” que sovint és “gairebé
un abisme”.

CCOO creu necessari,
d’altra banda, “trencar la
cadena de desconfiances
que es donen en el món de
l’educació” i que fan que
“molts professionals des-
confiïn de molts pares” i
que “els pares posin en
dubte sovint la capacitat i
la feina dels professionals”.
Tots, a parer del sindicat,
“veuen l’administració
com una institució freda i
allunyada”. ■

| Denuncia l’incompliment de la llei de riscos laborals als
centres educatius| Demana que s’escoltin els professionals

Una mestra explica un conte en anglès a alumnes d’infantil
d’una escola de la Vila Olímpica ■ PERE VIRGILI


