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ENSENYAMENT

Alguns ajuntaments eliminen el servei
de monitors de gimnàstica a les escoles
Ensenyament ha creat la plaça d'Educació Física en les plantilles de diversos centres
NÚRIA ASTORCH

• Girona.— Els ajuntaments de Figueres i
Sarrià de Ter han eliminat, per al curs vinent,
—moment en què començarà a aplicar-se la
reforma— el servei de monitors de gimnàstica
La incorporació d'aquesta plaça
docent a les escoles té com a
objectiu la normalització de l'ensenyament d'aquesta matèria, que,
com la música o la plàstica, ha
estat sempre marginal. L'absència
d'aquests especialistes ha estat
compensada tradicionalment per
la presència d'un mestre titulat
sense especialització. En altres
casos, les associacions de pares
d'alumnes (APA) i/o els ajuntaments han contractat pel seu
compte monitors d'educació física. Des que, el 1988, el Departament d'Ensenyament va dictar
l'ordre de creació de places d'Educació Física, les APA i els ajuntaments d'arreu de Catalunya han
començat a desentendre's d'aquest servei, perquè entenen que
l'oferien subsidiàriament, ja que
l'administració educativa no se'n
responsabilitzava. No obstant, la
inclusió de la plaça no garanteix
que estarà ocupada, d'entrada, per
un mestre especialista —fins al
setembre no se sabrà—, ni tampoc
representa un augment de la plantilla, ja que es tracta de reconvertir una plaça existent que, d'acord
amb la LOGSE, desapareix.
Per tot això, la supressió d'aquest servei en les escoles de
Figueres i de Sarrià de Ter no ha
estat ben acollida per totes les forces polítiques ni tampoc per tots
els sectors educatius. A Figueres,
aquesta decisió ha aixecat les crítiques del grup municipal socialista, a l'oposició, que considera que
l'equip de govern ha actuat «amb
precipitació», ja que ha eliminat
un servei abans de tenir garanties
que serà cobert amb especialistes,
segons consta en un comunicat
enviat a aquest rotatiu. «La pràctica de l'esport en l'horari lectiu
és competència d'Ensenyament»,
replica el regidor d'Ensenyament
de FAjuntament de Figueres,
Josep Fernàndez, que sosté que
«no podia continuar sent que l'Ajuntament assumís una responsabihtat pròpia de l'administració
educativa». En opinió de Fernàndez, la possibilitat que aquestes
places no estiguin ocupades per
especialistes no ha de traduir-se
en una disminució en la qualitat.
«Qualsevol mestre pot superar el
possible dèficit fent un esforç i
posant-hi interès», va dir.
En el cas de Sarrià, l'alcalde
d'aquest municipi, Josep Turbau,
va explicar que la decisió de suprimir el monitor de gimnàstica de
l'escola Montserrat ha estat presa
després que el delegat d'Ensenyament a les comarques gironines,
Albert Vancells, s'hagi compromès, segons afirma, a proporcionar-U'n un. «És un luxe per a la
corporació haver de mantenir un
professor de gimnàstica —va indicar Turbau— quan, a causa d'això,

estudiant fer el mateix, i el d'Olot només mantindrà els monitors un altre curs. Alguns directors i partits polítics temen que la supressió
d'aquest servei representi una disminució en
la qualitat de l'ensenyament d'aquesta matèria.

a les escoles públiques d'ensenyament infantil
i primari de la població, després que el Departamemt d'Ensenyament hagi previst crear la
plaça d'Educació Física en les plantilles d'aquests centres. L'Ajuntament de Roses està

mai no s'ha pogut fer bé el manteniment del centre». El director
de l'escola Montserrat, Pere
Borràs, considera que la decisió
«és un perjudici molt gran per a
l'escola» ja que, segons assegura,
és poc probable que entri un pro-

fessor de gimnàstica sense haver
de prescindir del de l'aula taller.
«Ens han fallat les previsions»,
va reconèixer Vancells, que va afegir que si no s'haguessin suspès les
oposicions per al curs vinent es
disposaria de més funcionaris.

Això no obstant, Vancells considera que el més important és tenir
la plaça, i després «paulatinament
s'aniran cobrint amb especialistes», tot recordant que la implantació de la LOGSE s'ha de fer en
un termini de 10 anys.

• Riudellots de la Selva.— L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha acordat, en l'últim ple, cedir
a l'associació Minusvàlids Físics
Associats (Mifas) un terreny situat
a la zona residencial del polígon
industrial del municipi per construir-hi uns tallers ocupacionals.
Segons va explicar l'alcalde, Josep
Micaló, a aquest diari, Mifas ja
s'havia interessat fa temps per
aquesta possibilitat.
La superfície que es cedirà
encara s'ha de determinar, però,
segons va informar Micaló, els
terrenys formaran part del pla
parcial que encara s'ha de començar a desenvolupar al polígon
industrial, i correspondran a la
zona qualificada com a sòl residencial. / P.B.
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