Anna Carreras Seguí, va
iniciar els seus estudis a
l’institut Joan Ramis i
Ramis on, després de
graduar-se en Belles Arts,
ha acabat treballant-hi de
professora de plàstica,
Dibuix tècnic i cultura
audiovisual a alumnes
tant d’Educació
secundària Obligatòria
com a alumnes de
Batxillerat presencial i
semi presencial.

COM HA AFCTAT AQUESTA
CRISI AL SECTOR DOCENT
Per Ariadna Carreras Carreras

Com solia ser un dia normal de classes abans de la situació actual?
Jo arribava a l’institut cap a les 8 menys quart, feia les classes, explicava, resolia
dubtes, corregia els dibuixos a mà i anava preparant altres treballs per a les setmanes
següents.
La teva rutina ha canviat?
Totalment, s’han triplicat les hores de feina i he acabat estant absolutament tot el dia
pendent del correu i de contestar-lo, per tal de poder resoldre i contestar dubtes dels
alumnes. També, com que les meves assignatures són molt visuals, haver de passar
d’atendre’ls un per un i corregir davant ells (que ho entenen molt millor) a haver de
fer-ho mitjançant l’ordinador, dificulta la correcció.
Com ha afectat aquest canvi a la teva manera de treballar?
Primer de tot ens va crear una gran incertesa i estrès els primers dies degut a què ens
va venir tot de nou i al principi no rebíem instruccions prou clares de com fer-ho i
anaven canviant constantment. També vaig haver d’elaborar tot el material de bell
nou per poder treballar a través d’internet. Tot i que pensava que es normalitzaria
aviat, no ha estat així.
Com veus que pugui afectar de cara al curs que ve aquesta situació?

Francament em preocupa molt; els protocols diuen que hi haurà d’haver molta
distància i pocs alumnes per classe. Això dificultarà tant al professorat com a l’alumnat: o bé multiplicam el professorat,
els espais i els equipaments o no sé com podrem fer-hi front. I a més, si jo abans agafava el llapis o el pinzell d’una
persona i directament damunt la taula li explicava i li mostrava, doncs ara no sé com podré fer-ho.
En general els professors com porteu aquesta situació?
Anem a mil, feim moltes coses a la vegada i no donam a l’abast. A part, les instruccions són canviants i no rebem gaire
suport de la Conselleria.
Creus que aquesta crisi ens ha canviat?
No, jo no crec que ens hagi canviat gens. Simplement tothom fa el que pot i crec que una vegada la cosa torni a ser igual la
gent tornarà a la seva rutina habitual.
Creus que canviaran les nostres relacions socials?
De moment sí, i no sabem fins quan. Ja que fins ara el contacte social ha hagut de ser mitjançant les xarxes socials i els
aparells electrònics i no sabem ni quan ni com podrem tornar a relacionar-nos com abans.
Què és el que més t’ha sorprès d’aquesta situació?
Que hagi vingut tot de cop, sobtdament i sense que ningú s’ho esperés. I que la gent, majoritàriament, s’ha anat adaptant,
però realment, tothom en el que està pensant ara és a tornar a la normalitat.
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