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Quin és el paper del personal no
docent amb les nenes i els nens?

Fan el que poden…
Quantes vegades he ob-
servat el personal no do-
cent amb els infants al
menjador, on abunda el
soroll, els xiulets, els crits
de les cuidadores…, com
també les frases als més
petits del tipus «Si no t'ho
menges tot, vindrà l'home
del sac». Sempre he cregut
que l'hora dels àpats és un
moment educatiu per
excel·lència, però, d'altra
banda, cal tenir en compte
que el personal de serveis
no disposa d'una formació
adequada per fer unes fei-
nes que moltes vegades es
veu obligat a realitzar un
cop acabada la jornada la-
boral. Un exemple el tro-
baríem en el conserge, que
s'ha d'encarregar dels in-

fants fora de l'horari aca-
dèmic perquè les seves fa-
mílies els vénen a recollir
tard… Per tot això, crec
que no els hem de dema-
nar funcions educatives
que no els corresponen.
Moltes vegades ja fan
prou de sobrepassar el seu
horari habitual, tenir cura
d'infraestructures i equi-
paments i restablir-los, a
més de vetllar pel benestar
i la seguretat del nostre
alumnat.
Prado Paz
Educadora infantil
pradopaz@hotmail.com

La funció del personal
no docent sempre 
és important
La funció del personal no
docent, pel seu paper es-

pecífic i alhora polivalent,
és sempre important en la
vida acadèmica.

A les escoles bressol,
que son comunitats edu-
catives molt reduïdes, les
característiques pròpies
de la feina del personal no
docent i la seva col·labo-
ració en la dinàmica del
centre fan que s'estableixi
una relació molt estreta
amb tots els agents edu-
catius.

Quan parlem de per-
sonal no docent en
aquestes escoles, estem
parlant quasi exclusiva-
ment del personal de
cuina, que s'encarrega 
de l'elaboració dels dife-
rents menús per als in-
fants i per a les persones
adultes del centre.

Seria bo destacar la
importància d'una altra
mena de tasca, al meu en-
tendre molt valuosa, que,
sens dubte, també porta a
terme el personal no do-
cent a  les escoles bressol.
Em refereixo a la interac-
ció puntual, però diària,
amb els infants; la relació
tranquil·litzadora amb de-
terminades famílies amb
fills o filles amb intoleràn-
cies, al·lèrgies o altres
tipus de situacions alimen-
tàries, i molt especialment
a l'estreta col·laboració
amb l'equip docent i amb
la direcció del centre.
Aquesta estreta col·labora-
ció, però, passa per tenir
prou clar el paper de cada
un dels membres de l'esco-
la, per tal de no confondre
atribucions i evitar conflic-
tes innecessaris. 
Leonor Jiménez Martín
Educadora. EBM Bambi.
Barcelona
ablascob@telepolis.com

Quin és el paper del PND
amb l'alumnat?
A la meva escola, hi ha
dos infants per aula amb
necessitats específiques
de suport educatiu. Con-
cretament, em referiré a
la funció que fa el perso-
nal auxiliar tècnic educa-
tiu (ATE), conjuntament
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amb el tutor. Segons el
grau de discapacitat de
les criatures, els ATES fan
unes tasques o unes al-
tres, sobretot fomenten
hàbits d'higiene personal,
ajuden a controlar els es-
fínters i  fomenten hàbits
posturals a l'hora de
menjar. En cas que algun
dels alumnes vagi amb
cadira de rodes, els ATES
s'encarreguen de fer els
trasllats pertinents cap
als diferents espais esco-
lars, tant sigui a l'aula de
fisioteràpia, com a l'aula
de logopèdia. Sempre els
acompanyen a les activi-
tats extraescolars, els
ajuden durant el temps
d'esplai en el pati i pro-

curen que juguin amb els
altres companys i com-
panyes. Tot això exigeix
un grau molt elevat de
coordinació que, junta-
ment amb l'orientadora
de l'escola i el tutor,
aconsegueix que l'alumne
d'integració sigui partícip
i conscient de la seva
pròpia educació.
Xisca Lledonet
CEIP Camilo José Cela. Palma de
Mallorca
xiscalla@gmail.com

Gràcies per la vostra
incalculable i valuosa
tasca
Disposar d'una persona a
cada centre que té com 
a funció principal obrir la
porta i donar la benvinguda

als nens i nenes, a les seves
famílies, als mestres, al per-
sonal de cuina, als reparti-
dors de menjar, als
reparadors d'avaries, etc., i
també acomiadar, a la
tarda, tots els que hem
compartit la jornada escolar
i laboral, entenc que és ne-
cessari per a la convivència
i per al benestar de tothom,
per tant..., és un regal.

Els dies que algun
infant no es troba bé, li fa
mal la panxa i ell o ella li
posa el termòmetre, li de-
mana una aigüeta de ma-
rialluïsa a la cuina, li fa
unes fregues, l'acarona i li
fa companyia fins que el
pare o la mare arriba a
l'escola..., és un regal.

Quan un pare o una
mare truca amoïnat per-
què no s'ha recordat de
dir al seu fill o a la seva
filla que aquell dia l'anirà
a buscar la cangur, o que
s'ha deixat l'esmorzar a
casa, i li respon una veu
amable que li diu: «No us
preocupeu, ja li ho diré, ja
n'hi donaré»…, és un regal.

Qui pot dubtar que
aquests regals que grans i
petits rebem cada dia dels
bidells o conserges de les
escoles no són educació
pura?

Gràcies per la vostra
incalculable i valuosa
tasca!
Sílvia Garri
Mare. Barcelona
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