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. El fet del "doble torn" 6s una reali- 
tat que enguany per primera vegada 
s'implanta a la barriada de Son Rapinya. 
Aquest fet té diverses causes que arnb 
l'ajuda dels mestres arnb intentat analit- 
zar: 

1) L'enderrocament i nova cons- 
trucció de l'edifici escolar de Son Serra, 
que per la seva proximitat al Col-legi de 
Son Quint (Son Rapinya) s'han hagut 
de repartir l'edifici de Son Quint 
(Colelegi Públic d'E. G. B. "Cardenal 
Despuig"). 

2) Llavors, a la vista d'aquesta rea- 
litat s'ha establert la jornada intensiva 
de la següent manera: 

De nou a dues del matí  per al col-legi 
de Son Quint i de tres a vuit del capves- 
pres per al col.legi de Son Serra. 

El barri, en general, esta format per 
Son Garrit, Son Rapinya i la urbanitza- 
ció "Los Almendros". Dins aquest barri 
hi ha els col.legis privats: CIDE, "La 
Salle", "Montesión", Madre Alberta; pe- 
ro s'ha de tenir molt present que aquests 
col-legis reben alurnnes de per tot ,  no 
tan sols del barri. Els nins de Son Ra- 
pinya assisteixen al col.legi Nacional, ja 
que el nivel1 socio-económic del barri 6s 
el d'una classe obrera. 

El creixement demogrhfic de la bar- 
riada ha estat molt accelerat arnb els 
darrers anys. Aixo ha creat la necessitat 
d'un major nombre de llocs escolars que 
en realitat no estaven previts, i ara 
la implantació del doble torn ha ern- 
pitjorat encara rnés la situació. 

Les causes més  evidents doncs 
d'aquest doble torn són basicament 
organitzatives i economiques ja que la 
falta de previsió d'un edifici en rui'nes 
ha motivat haver de tancar el col.legi 
sense que es tengués un col-legi nou en 
condicions per sustituir-lo, aixb ha fet 
que s'arribi a aquest punt d'implantar 
el doble torn. Problema que ha duit una 
serie de dificultats, de moment sense 
remei; des del moment que el col-legi 
s'ha tancat no se rep cap subvenció, lla- 
vors el que arriba al colslegi de Son 
Quint, s'ha de dividir en dues mitats. 

També ha causat canvis arnb l'orga- 
nització del col.legi que directament 
repercuteix de manera negativa damunt 
els alumnes, perque les activitats extra- 
e scolars, esports, representacions tea- 
trals ... s'han hagut de suprimir, no hi 
ha possibilitat d'un desenvolupament 
d'aquestes activitats. 

Altres consideracions que s'han de 
tenir presents són que ni l'edifici, ni 
l'escola, ni els mestres, ni molt menys 
el material m estan en 1 condicions per 
poder dur aquest ritme tan forcat. 

Molt distint seria un doble torn a 
una sola etapa o només a uns quants 
cursos arnb alumnes del mateix colele- 
gi, arnb un temps d'adaptació; pero 
no l'obligat doble torn, que cap culpa 
en té Son Quint. 

Per altra banda, endemés del pro- 
blema escolar que duu el doble torn 
hi ha els problemes psico-pedagogics i 

N socio-culturals que es deriven del fet i 

a la vegada repercuteixen darnunt els 
nins, arnb els consegüents efectes nega- 
tius, tant en el seu rendiment esco- 
lar com en el propi desenvolupa- 
ment fisic i psíquic. 

A,-Es produeix un major cansa- 
ment i esgotament per part dels alum- 
nes i mestres a causa de la jornada 
intensiva, ja que hi ha una gran con- 
centració que provoca menys rendiment 
intel4ectual. S'allarguen les feines 
a causa del cansament. La feina, sobre 
tot les dues darreres hores, es fa més 
a poc a poc i el temps no se pot 
aprofitar com arnb un horari normal. 

Aixb encara es poc el dematí, pero 
el capvespres els nins ja van cansats a 
l'escola, han tengut tot el mati per 
jugar. Els nins més nerviosos o in- 
quiets se senten esclafats per la intransi- 
gencia dels mestres i l'organització 
escolar. 

B.-Els mestres, perqub els nins ten- 
guin qualque cosa a fer, els posen 
deures, quan es considera que després 
de l'horari escolar no s'haurien de 
donar deures per fer a ca seva (hi ha 
els casos especials). Encara així, i 
a causa que els nins no estan contro- 
lats, ja que els pares fan feina, els re- 
sultats son negatius, perque els deures 
o no es fan o es fan malament. 

C.-El material escolar se desgasta 
el doble. La dotació de material 
combustible per a la calefacció o qualse- 



vol altre tipus de subvenció nomCs es 
fa per a un colelegi, el de Son Quint, 
sense tenir present el de Son Serra, que 
també consumeix. 

D.-Els alumnes de preescolar estan 
sotmesos a un horari intensiu total- 
ment desajustat arnb l'horari natural 
del nin. 

E.-E1 ritme de classe es romp, ja 
que no es poden deixar treballs co- 
mencats a la pissarra ..., etc., s'ha de 
tenir present que la mateixa classe 
l'han d'ocupar altres alumnes i mes- 
tres. 

F.-La neteja i ventilació de les 
aules és deficient, ja que el temps 
d'enllac és curt. 

PROBLEMES SOCIOCULTURALS: 

A.-Hi ha un canvi d'horari familiar 
que repercuteix directament en els 
membres de la família (hores per 
rnenjar, per jugar...). Les mares, en ge- 
neral treballen i no poden atendre 
com caldria els nins ja que el seu 
horsri de feina no es correspon arnb 
el doble torn, aixb pot dur problemes 
d'alimentació, ja que hi ha nins que 
mengen tots sols i s'han de preparar el 
berenar. 

B. -Els nins que tenen companys 
que van a un altre colelegi, no tenen 
oportunitat de veure's, i aixb provoca 
un desarrelament social. 

C.--Els nins estan pel carrer jugant 
i tenint ocasions d'aburrir-se, ja que 
no se té un lloc adequat perquk no 
molestin i puguin estar controlats. 
Encara que gracies a la col.laboració 
de veins de Son Rapinya i arnb 

ajuda de l'ajuntament s'ha format un 
centre d'esplai per als nins del torn del 
matí, arnb horari de quatre a sis de la 
tarda. 

D.-Els nins que són de Son Serra 
han d'anar a peu a l'escola i lbgica- 
ment quan fa mal temps, es banyen. 
El problema augmenta ja que no hi 
ha suficient llum i és un espectacle, 
trist espectacle, veure els nins que van 
a l'escola arnb les piles. 

E.-Malgrat no es pugui constatar 
ja un increment de la delinqüencia, 
aquesta situació pot provocar un aug- 
ment de comportaments no desitja- 
bles. 

CONCLUSIONS 

Les dificultats escolars tenen ori- 
gens diversos, i correspon als mes- 
tres, pares i educadors descobrii 
aquests elements, sense oblidar la in- 
fluencia que poden tenir sobre el nin. 

Aquests orígens poden esser: Salut 
física o psíquica, actituds inteldectuals 
o manuals, arnb els seus gusts, arnb el 
mitja familiar i social, el comporta- 
ment dels mestres, els seus metodes 
pedagbgics, les reaccions dels pares 
davant les avaluacions ... Tots aquests 
condicionaments per l'existkncia d'un 
problema, els trobam dins el doble torn 
establert a Son Rapinya (entre el 
col-legi de Son Quint i Son Serra). 

Resumint, dins e l '  doble torn 
tenim: 

-L'organització de l'horari arnb 
jornada intensiva i a la vegada molt 
de temps lliure que els nins no saben 
en que ocupar-lo. 

-El comportament dels profesors, 
que han de dur un ritme forqat i a la 
vegada incomode. 

--Les reaccions dels pares, la majoria 
deis quals no estableixen contacte amb 
el col.legi, tan important per a la 
tasca escolar, i quan es te aquest 
contacte és a causa dels problemes ocas- 
sionats pel canvi d'horari. 

-Disminució de les aptituds in- 
tel.lectuals del nin, per l'esgotament 
físic i mental, sobretot a les darreres 
hores. 

-La salud física pot esser dolenta 
a causa d'una falta de control per part 
dels pares (refredats, alimentació do- 
lenta...). Tot aixo provoca un fracis 
escolar, que malgrat no es doni ja 
aquest curs, es notara a la liarga. 

SOLUCIONS 

En aquest cas en concret, la solu- 
ció com bé van dir els mestres i di- 
rectors és agilitzar els trimits ne- 
cessaris per dur a terme la construcció 
de l'edifici de Son Serra. 

Perb tractant el tema en general, la 
solució és crear més llocs esco- 
lars, més edificis i emprar major nom- 
bre de mestres. La solució, passa com 
sempre,  per l'aspecte econbmic, 
sempre tan present a la nostra socie- 
tat. 

-S'han de preveure les necessitats 
arnb antelació. 

-Majors competencies educatives 
per als ajuntaments i Conselis, (construc- 
ció d'edificis escolars, transports ...). 

-SYhauria que donar prioritat abso- 
luta a les escoles de barriades. 
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