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Llei valenciana de
l’educació: rectificar
per avançar

El Sindicat exigeix la
vertebració del sistema
des de l’ensenyament
públic, una planificació
global, una memòria
econòmica i un impuls a
l’ensenyament del i en
valencià.

El debat sobre la llei ha
de comptar amb el
protagonisme i el
consens de tota la
comunitat educativa

La llei ha de servir
també per millorar les
condicions laborals
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Estimats maresPlorar de mestra
Maria Lozano Estivalis

PA I ROSES

Jaume Martínez Bonafé

TEATRES DE L’ESCOLA

E
n una investigació desenvolupada a
l’Argentina recorde que, a vegades,
havia d’interrompre l’entrevista que
li feia a una mestra de primària

perquè el plor acudia a acompanyar la
descripció de les situacions de vida dels
xiquets i xiquetes de la seua aula. Eren
plors de pena i de ràbia. I aquelles
llàgrimes també arrossegaven la sal de la
solidaritat. Realitzava la investigació
juntament amb altres companys argentins
per encàrrec d’un sindicat que volia
conéixer com es construeix entre el
professorat el saber de classe, el de la
classe social. Quin és el sentit comú amb el
qual el mestre o la mestra desenvolupa un
coneixement professional pràctic impregnat
de valors de lluita? És una pregunta molt
oportuna perquè eixe saber, que existeix en
la pràctica quotidiana dels docents i es
desborda pels ulls en la narració de
l’experiència personal, és saber que cal
construir i reivindicar, saber per què cal
lluitar. És també una pregunta oportuna
perquè reconeix que tots nosaltres vivim en
constant interpel·lació amb la realitat.
Venim de mons molt diferents i som
biografies diferents. Ens fem, prenem
consciència i comprenem el món en el
diàleg quotidià amb la pròpia realitat
viscuda, que és, d’alguna manera, una
realitat interpretada. De fet, aquell encàrrec
partia i explicitava la idea de Gramsci de
“l’experiència de vida”, que pretén saber
com es construeix la consciència de ser
mestre o mestra dels xiquets de les classes
populars.

Aquella recerca va corroborar el meu
convenciment que hi ha un saber docent
que no es construeix sobre objectes
disciplinars ni sobre cursos i cursets
dissenyats a gust de la clientela. I quan
aquests avorrits i inconnexos programes
formatius vénen de la mà de l’esquerra –en
la institució que siga– no fan més que
mostrar la cara estúpida de la derrota: de
qui no disposa de cap projecte capaç
d’il·lusionar per al canvi.

Per això reivindique ara les llàgrimes de
la mestra: perquè són el reg de l’arbre viu
de l’experiència de què naix un saber de
consciència, un saber crític i, és clar, un
saber d’intervenció. Aquelles llàgrimes eren
una forma de parlar i una forma de pensar. I
eren també, la garantia de la confiança: en
algun raconet ignorat del món hi ha sempre
un xiquet o una xiqueta que sap que trobarà
en la seua mestra la mirada de l’amor
solidari.

M’agrada pensar que aquest primer
aprenentage infantil és la llavor fecunda de
l’altra escola i l’altre món que somiem.

Q
uan algú afirma a classe que és
una ridiculesa expressar en la
parla la diferència
masculí/femení, contraataque

amb la imatge real d'unes monges cantant
davant d'un sacerdot indiferent allò de
“Somos hombres nuevos caminando hacia
Dios”. No falla.

A partir de l’anècdota, treballem sobre
la creació d'identitats individuals i socials
a través del llenguatge, una tasca política
llarga i difícil, atesa la tendència entre
l'alumnat a rebutjar aquest debat. Parlen
com si ja ho saberen tot del feminisme i
molt per damunt del que és políticament
correcte, i actuen com si aquests termes
foren una norma imposada que la seua
rebel·lia i altres atributs juvenils han de
transgredir.

La faena, per tant, inclou escoltar
acudits/tes o anècdotes/ts, i algun
argument gramatical en contra del canvi.
Una volta celebrada la sàtira i sentida
l'objecció dels experts acadèmics,
contrastem opinions. Recordem que la
llengua és dinàmica i s'associa tant amb

la posició dels individus davant el que
coneixen com amb la forma de negociar la
seua relació amb l'entorn. El llenguatge
està sotmés a vaivens socials,
contaminacions i errors que són passos
essencials per al creixement d'una
societat. El repartiment desigual de les
condicions per a expressar el que s'és i el
que es vol ser es fa palés en la resistència
numantina a canviar les regles de joc
lingüístic. No hi ha solucions màgiques
per a incloure-hi la diferència de gènere,
però això no hauria de fer-nos retrocedir.

La incomoditat per la inclusió del
femení i les escasses solucions
imaginatives són símptomes de la malaltia
patriarcal que encara pateix la nostra
societat. Però cap pacient sensat es
rendiria al seu símptoma amb el risc de
convertit en crònic el seu mal.

És xavacà l'ús del “tots i totes”? Són
inútils els dubtes sobre l’ús de la jutge o la
jutgessa? És el recurs gràfic de l'arrova
una coentorada postmoderna? Parlem-ne,
però siguem conscients: a què i a qui
beneficia la nostra posició sobre l'evolució
lingüística?

Per cert, en el lavabo d'uns grans
magatzems de València hi ha penjat un
avís: “Estimados usuarios: las salas de
lactancia están en la planta primera”.
Encara que siga amb el risc de ser
considerada una coenta manifeste la
meua perplexitat davant dels meus
alumnes universitaris, els homes i les
dones: tant ens costa escriure en femení,
fins i tot per a referir-nos a una activitat
practicada exclusivament per les dones?
Encara ho estem discutint.

El secret de Finlàndia
Joan Blanco

EL MORTER

EL PARDAL

M
olts dels escrits publicats
en els mitjans de
comunicació i intervencions
en el debat polític sobre

l’informe PISA s’han utilitzat per a
demostrar, com quasi sempre, el mal
estat l’educació espanyola. De pas,
alguns han aprofitat l’ocasió per a
arremetre de nou contra el sistema
públic. És sabut que hi ha columnistes
que es guanyen el salari a costa de
parlar de coses que sovint només
coneixen superficialment. Com
l’educació, sense anar més lluny. Però
hi ha excepcions. Amb El secreto de los
finlandeses, el periodista Carlos
Carrión ha escrit en XLSemanal un
extens reportatge sobre les claus de
l’èxit i el fracàs acadèmic dels joves del
país nòrdic, capdavanter en els
resultats de l’informe PISA. Carrión,
que va conviure durant 24 hores amb
un alumne i amb el seu entorn
educatiu, conta la història d’un xicon
normalet, com ell diu, que obté bones
qualificacions, llig habitualment, parla
anglés... i ho compara amb una altra
experiència que coneix ben bé, la del
seu fill.

El periodista coneix les posicions
oficials del nostre ministeri i els
resultats desiguals per territoris.
Repassa els diferents costums dels dos
països i destaca que l’escola finlandesa
gaudeix d’una gran estabilitat social,
sense conflictes significatius, uns alts
nivells de seguretat, etc. El sorprenen
la recuperació del temps dels ponts en
el calendari, l’absència d’autobusos
escolars —per llei cap xiquet viu a més
de cinc quilometres de l’escola— o la
neteja dels centres. El 97 per cent dels
centres finlandesos són públics i
l’ensenyament és gratuït, amb un nivell
d’equipament equivalent “a un col·legi
car en el nostre país”, aules amb grans

televisors de plasma, aquari, aire
condicionat, cuina, plantes, un
ordinador per cada dos alumnes,
màquines de tot tipus... I tot això gratis:
menjador amb autoservei, llibres i
materials escolars. L’escola que visita
el periodista té 400 alumnes i 40
professors, un metge, un assistent

social, un psicòleg i fins i tot un
dentista, amb una ràtio que legalment
no pot ser superior a 24. Hi ha respecte
i bones maneres, el professorat se sent
valorat. El sistema no incentiva
treballar moltes hores, prefereix
repartir el treball. El dret a l’atur és per
a tota la vida. A Finlància no pretenen
impartir una educació elitista, i
compten amb professorat de suport per
a qui ho necessita. Fan deures i no hi ha
repetidors, quan els resultats van
malament exigeixen un treball extra i la
promoció és automàtica. La jornada és
intensiva i inclou el dinar.

Les comparacions són odioses però
paga la pena llegir el reportatge i
descobrir per què Finlàndia és, en
educació, un país envejat. No hi és
sobrer que el nostre ocurrent conseller
el llegira. Potser li serviria per a
comprendre un poc millor el sistema
educatiu que li ha tocat dirigir.

(XLSemanal, núm. 1054 6/1/2008.
www.xlsemanal.com/web/articulo.php?id
=23997&id_edicion=2727)

Hi ha un saber docent que no
es construeix sobre objectes
disciplinars ni sobre cursos i
cursets dissenyats a gust de la
clientela

Josep Herrero

PENSADES

És xavacà l'ús del “tots i
totes”? És el recurs gràfic de
l'arrova una coentorada
postmoderna? Parlem-ne.

A Finlància no pretenen
impartir una educació elitista,
i compten amb professorat de
suport per a qui ho necessita
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Al Conseller d’Educació, que es
nega a acceptar el dictàmen
unànim del Consell Escolar
Valencià sobre el decret de drets i
deures. El dictàmen insta a
l’administració educativa a adoptar
mesures reals per millorar la
convivència en els centres.

Per a la ciutadania de Sagunt, que
s’ha mobilitzat en defensa de totes
les iniciatives culturals que
depenen de les activitats del
Teatre Romà, que pot tornar a
l’estat runós en que es trobava
abans de la rehabilització com
epai cultural.

OLI

ALL

L
es convocatòries electorals
ofereixen a la ciutadania
l’oportunitat de valorar la
legislatura i de revalidar, o

no, la confiança en els seus
representants. Però de vegades els
processos electorals superen el que
és conjuntural i poden determinar
canvis estructurals. 

Va passar en 1931 i en les
primeres convocatòries
democràtiques després de la
dictadura (1977, 1979 i 1982). En tots
aquests processos es van patir
dificultats similars, pressions
militars, violència terrorista (d’ETA i
de l’extrema dreta), immobilisme...
Els resultats van ser diferents, en
1931 els enemics de la democràcia
van aconseguir trencar el procés de
modernització i en la Transició, les
forces més reaccionàries, no van
aconseguir els seus objectius, però sí
que van poder frenar alguns canvis:
la laïcitat va ser substituïda per la
aconfessionalitat i el sistema
educatiu es va escindir en dues
xarxes, trencant així la possibilitat de
fer de l’ensenyament públic l’eix de
tot un sistema educatiu, democràtic i
laic.

Des d’aleshores hem viscut
conflictes, amb parades i progressos,
però no hem perdut mai la
perspectiva d’avançar cap a un
ensenyament públic sobre el qual
construir una societat solidària, més
justa i més lliure. 

La legislatura 2000-2004 va
suposar una inflexió. El

neoconservadorisme va arribar al
govern i va decidir recuperar alguns
espais perduts. Es va tornar al
centralisme polític i es va convertir
en sospitosa qualsevol reivindicació
territorial. Es van qüestionar
polítiques de normalització
lingüística que s’aplicaven amb èxit i
sense polèmiques. Es va revisar el
sistema educatiu, privatitzant-lo i
instrumentalitzant-lo. Ens vam
alinear amb Bush i vam participar en
la vergonyosa guerra de l'Iraq. En
aquella etapa, la cúpula catòlica no
va observar cap perill per a la família.

La sorpresa amb què la dreta va
rebre la derrota de 2004 es va
transformar en quatre anys sense
treva: instrumentalització del
terrorisme, apropiació dels símbols,
oposició a lleis que ampliaven drets
individuals, boicot a mesures
d'igualtat i de conciliació, suport a les
campanyes integristes de la jerarquia
eclesial, mentides orquestrades
sobre l'aigua, control de mitjans de
comunicació...

Les pròximes eleccions generals
poden obrir la via a un canvi de
govern en l'estat i el retorn a
l'autoritarisme, el centralisme ranci,
etapes que haurien d’estar
superades. Però més enllà de l’opció
política que cada u trie el 9 de març,
des de l’endemà de les eleccions
seguirem comprometent-nos dia a
dia per fer realitat un nou impuls
democràtic. El primer pas per a
avançar per aquesta senda és, però,
no fer ni un sol pas arrere.

EDITORIAL
9 de març: encreuament històric?

Usar i tirar Vocació
Carme Miquel

A LA PORTA DE L’AULA 

Tudi Torró

DES DEL SUD VALENCIÀ

E
l mot vocació significa “inclinació
que hom sent a un cert gènere de
vida, a un estat, professió, etc.”.
Comentava l’altre dia amb una

vella amiga la preocupació pel futur del
seu fill, que ha acabat Belles Arts i és
professor interí. És un xic espavilat,
responsable, bona persona i molt
preparat, encara que a l’institut es troba
angoixat i no sap com comportar-se
davant els seus alumnes. És incapaç de
manifestar-se seriós i distant amb ells, i
si adopta el rol de “col·lega” dels joves,
ells li prenen el pèl. És un professor jove i
li costa posar límits en la classe, però té
clar que haurà de fer alguna cosa perquè
aspira a ser un bon docent conscient que
no n’hi ha prou amb ensenyar bé els
continguts de l’assignatura. Ell necessita
estratègies per a exercir una professió
vocacional que actua sobre un material
fràgil, delicat, complex: personetes que
passen moltes hores escoltant les dèries
d’uns mestres i el bon saber d’altres
durant un temps que els adults seríem

incapaços d’aguantar sense proferir un
exabrupte o esgrimir una excusa per
alçar-nos, passejar o eixir de l’aula. A
més, cal comptar amb l’interés d’un
alumnat saturat d’informació —que no
implica sempre formació—, enfrontat a la
tasca d’un professorat sovint desorientat
pels canvis socials i insegur en les
relacions interpersonals i que necessita
que li contesten la pregunta del milió:
Com cal actuar?
La resposta no és senzilla, però potser hi
ha pautes que convindria recuperar.
Primer, hauríem de saber quin és el
nostre lloc, el nostre espai: som mestres i
no col·legues de l’alumnat. Segon, hem de
tindre’ls respecte i estima, perquè
l’autoritat no s’imposa, sinó que es
guanya. Tercer, cal posar límits ben clars i
que tothom els conega, els estudiants
s’han de sentir partíceps del projecte i
conéixer què i com treballaran. Al
capdavall, han de saber des del
començament què esperem d’ells i
d’elles, i no poden reconéixer-se com a
simples receptors del que els explica un
professorat allunyat de les seues
necessitats de conéixer el món. Per
acabar, el professorat ha de tindre coses a
dir i saber dir-les. Però el més important
és que els docents prenem consciència
del poder de transformació social que
tenim amb la paraula davant la classe.
Només cal que ens ho creiem de veres i
ens formem per no defraudar els que ens
esperen.

D
urant les festes nadalenques, a
la major part dels nostres alum-
nes, fills, nebots, néts i criatures
conegudes, els hauran regalat

joguets. Més dels que desitjaven i molts
més dels que necessitaven. Però només
uns pocs joguets hauran captat el seu inte-
rés. Fins i tot, potser alguns mai més els
faran servir. La major part no s’usen i aviat
s’amuntegaran al traster o es llançaran.
Seran uns joguets d’usar (poc) i tirar.

Durant els mateixos dies, milions d’ado-
lescents, joves i adults, hauran adquirit un
telèfon mòbil nou. Tot i que l’anterior enca-
ra serveix, el nou té incorporades més
prestacions. I el mateix haurà passat amb
els ordinadors i amb els MP3. Les noves
tecnologies passen de moda en un tres i no
res. S’usen i al cap de poc es canvien per-
què cal comprar la darrera novetat. Són
artefactes tecnològics d’usar i tirar.

I milers d’objectes més de la vida quoti-
diana, des de cotxes fins a roba, tindran
una vida curta perquè vivim en una societat
d’usar i tirar que és la que convé al sistema
capitalista actual, basat en el mercat de la
societat de consum. 

La creació de falses necessitats s’inicià
als anys 20 del segle passat als Estats
Units. General Motors va ser una de les pri-
meres empreses que va introduir el canvi
de model de cotxes cada any i per aconse-

guir vendre’ls, va iniciar una campanya
publicitària dirigida a provocar insatisfacció
a les persones que no posseïen un vehicle
nou. Crear la figura del “consumidor insa-
tisfet” va ser un objectiu per al món empre-
sarial d’aquells anys: tota la publicitat es va
dirigir a canviar els hàbits i la mentalitat de
la gent. I sí, ho han aconseguit. I les conse-
qüències derivades d’això són nefastes.

El concepte ha entrat també en la pràc-
tica de la vida laboral i han convertit els
treballadors en persones d’usar i tirar. Així
passa quan hi ha contractes temporals i
quan hi ha deslocalitzacions d’empreses i
sempre que unilateralment s’hi prescindeix
de la gent.

I el que és més trist: la banalització de
la pràctica de l’“usar i tirar” implica també
els afectes. Les coses, quan no satisfan
suficientment, es llancen. No s’intenta refer
allò que s’ha desbaratat, ni buscar solu-
cions quan es presenta algun problema. És
més fàcil llançar allò que no agrada o no va
bé. I això, s’interioritza i es practica també
amb les persones. Sí. Els afectes també
s’han contaminat de l’“usar i tirar”.

Vivim en una societat d’usar i
tirar que és la que convé al
sistema  capitalista actual,
basat en el mercat de la
societat de consum

El més important és que els
docents prenem consciència
del poder de transformació
social que tenim amb la
paraula davant la classe

PENSADES



La càrrega que suposen
les hipoteques en les
economies familiars ha
provocat que, en la
darrera dècada, els
salaris hagen perdut
entre 9 i 20 punts de
poder adquisitiu

Els pressupostos de
l'estat per a 2008 no
inclouen la clàusula de
revisió salarial, a pesar
de les constants pèrdues
de diners

En els darrers mesos s’han celebrat concentracions de delegats i delegades sindicals a la porta de la Generalitat per
exigir la clàusula de revisió salarial per a 2008

Cap altra organització sindical
exigeix, com ho fan des de fa anys
STEPV i la Intersindical
Valenciana, l'aplicació de la
clàusula de revisió salarial per al
conjunt del personal que treballa
adscrit a la Generalitat. Aquesta
mena de soledat sindical s’ha
reforçat amb els darrers acords
signats per CCOO, UGT i CSIF amb
el Ministeri d'Administracions
Públiques sobre mesures
retributives i d'oferta d'ocupació
pública per al període 2007-2009 i
el signat el 12 de gener de 2007
pels mateixos sindicats i
CEMSATSE amb la Generalitat.
Els dos acords ignoren la clàusula
de revisió salarial i qualsevol altra
mesura compensadora de la
pèrdua de poder adquisitiu.

Recentment, algunes
organitzacions han rectificat i
s’han incorporat a l’exigència
sindical d’una clàusula de revisió
salarial: benvinguts siguen. Però
perquè aquesta nova posició siga
creïble, cal que aquests sindicats
denuncien els acords que van
signar i, consegüentment, exigir
al Ministeri i a la Generalitat
l’obertura de negociacions per a
uns nous acords. 

La història recent
Mentre altres sindicats es
dedicaven a signar, per al
personal del sector públic, uns
acords regressius en matèria de
salaris, STEPV s’esforçava per
traslladar a tots els grups polítics
representats, tant a les Corts
Valencianes com al parlament
espanyol, la necessitat d'establir
una clàusula de revisió salarial. El
Sindicat es va entrevistar amb
totes les formacions (PSOE, PP,
CIU, ERC, IU, PNB...) i, de fet,
alguns grups parlamentaris van

incloure la clàusula de revisió en
les seues esmenes, encara que no
van prosperar. La majoria
parlamentària va recórrer a “la
necessitat de complir els acords
sindicals”, signats en 2006 a
Madrid i un any després a
València, entre altres arguments. 

Les organitzacions de la
Intersindical Valenciana (STEPV,
STSPV i STAPV) han mantingut la
reivindicació i han desplegat una
campanya d'informació i de
mobilitzacions per exigir la seua
aplicació. De fet, al novembre i
desembre de 2007, la Intersindical
va protagonitzar distintes
concentracions de delegats a les
portes del Palau de la Generalitat. 

Recuperar poder adquisitiu
Des de 1990, el personal del
sector públic ha vist retallat el seu
poder adquisitiu en un 15,6% (un
7,4% des que governa el PP en la
Generalitat), una xifra que no
considera els increments
sectorials derivats de
l'homologació salarial o altres
aspectes desvinculats de
l'augment anual dels salaris, com
la carrera professional de sanitat
o la reclassificació de llocs de
treball. Segons un estudi recent
d’Información Comercial
Española, una entitat dependent
del Ministeri d'Indústria, Turisme i
Comerç, la càrrega que suposen
les hipoteques en les economies
familiars ha provocat que, en la
darrera dècada, els salaris hagen
perdut entre 9 i 20 punts de poder
adquisitiu.

Intersindical Valenciana, que
continua exigint la clàusula de
revisió salarial i la millora de les
retribucions del personal laboral i
funcionari, va presentar el 17 de
gener a la Conselleria de Justícia i

Administracions Públiques una
proposta d'acord per al període
2008-2001 amb la voluntat d’obrir
un procés de negociació. Si la
demanda sindical no prospera, el

Sindicat proposarà la convocatòria
de mesures de pressió a les
treballadores i els treballadors i a
la resta d’organitzacions
sindicals.

4 / 210 / FEBRER 2008

Clàusula de revisió salarial, una reivindicació històrica

Concentració de delegats el passat 20 de desembre per a reivindicar
la clàusula de revisió salarial

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

5,5 5,3 4,9 4,3 4,3 3,2 2 1,4 2,9 4 2,7 4 2,6 3,2 3,7 2,7 4,3

5 5 1,8 0 3,5 3,5 0 2,1 1,8 2 2 2 2,7 2,7 2,7 3,4 3

-0,5 -0,3 -3,1 -4,3 -0,8 0,3 -2 0,7 -1,1 -2 -0,7 -2 0,1 -0,5 -1 0,7 -1,3

99,50 99,20 96,10 91,80 91,00 91,30 89,30 90,00 88,90 86,90 86,20 84,20 84,30 83,80 82,80 83,50 82,20

ANY

INCREMENT DE L’IPC

INCREMENT SALARIAL

DIFERÈNCIA

PÈRDUA EN % RESPECTE A 1990

PERCENTATGE ACUMULAT DE PÈRDUA DELS SALARIS RESPECTE A 1990



La llei valenciana d’educació ha de comptar
amb el consens de la comunitat educativa

Cal una llei que millore la qualitat del sistema i les condicions laborals del professorat

ENSENYAMENT PÚBLIC

El president de la Generalitat,
Francisco Camps, ha anunciat
recentment la seua intenció de
presentar una llei valenciana
d’educació, una declaració
d’intencions que no ha anat
acompanyada de cap avanç
significatiu sobre el seu contingut.
El dia 3 de juny, està convocada una
Mesa d’Educació per presentar les
línies de la proposta.
Els precedents a l’anunci alimenten
els dubtes sobre si es tracta d’una
iniciativa formal o només es tracta
d’una nova cortina de fum dels
governants valencians. La llei, que
ha de desenvolupar la LOE
aprovada pel parlament espanyol,
no és una exclusiva del Consell. De
fet, els governs d’Andalusia,
Cantàbria o Catalunya ja han
presentat unes propostes que
coincideixen a plantejar alternatives
privatitzadores i de subsidarietat de
l’ensenyament públic respecte del
privat. Les reaccions de la
comunitat escolar i dels
treballadors de l’ensenyament no
s’han fet esperar: a Catalunya tots
els sindicats han convocat un ampli
procés de mobilitzacions. 

Consens necessari
Si la llei valenciana prospera, el
Sindicat considera que pot ser una
bona ocasió per a avançar en la
millora del sistema educatiu,
sempre que el debat sobre els seus
continguts compte amb el consens
de la comunitat educativa. En
aquest sentit, l’STEPV exigeix una
planificació que permeta el
compliment de les mesures que
recollirà i una memòria econòmica
que en garantisca l’aplicació. Així
mateix, la nova llei ha de definir un
model educatiu valencià propi, fent
de l'ensenyament públic l'eix
vertebrador del sistema educatiu i
potenciar l'ensenyament en
valencià en tots els trams, des
d’infantil fins a batxillerat.
Altrament, la llei no generarà
expectatives entre el professorat i
només servirà per a perpetuar els
problemes del sistema valencià. El
Sindicat es compromet a adoptar
una actitud propícia a la negociació
de tots els aspectes que afecten el
sistema educatiu valencià i milloren
les condicions de treball dels
docents.

Algunes de les mesures que
regularà la nova llei, ja s’estan

aplicant, com les proves d’avaluació
diagnòstica —“innecessàries”, com
les ha qualificades l’STEPV— o el pla
d’extensió del trilingüisme (Pextri)
que ha generat nombrosos
problemes en els centres per la
manca d’una adequada planificació i
de dotació de professorat. D’altres,
plantegen novetats que caldrà
consensuar amb els sindicats, en la
mesa sectorial d’educació, i amb el
conjunt de la comunitat educativa, en
el Consell Escolar Valencià. A més,
la llei ha de considerar tota
l'educació infantil (0-6 anys) com una
etapa educativa i s'ha de garantir
que la Generalitat faça l’oferta de
llocs escolars públics per als xiquets
i xiquetes en totes les localitats i
districtes. L’STEPV no acceptarà cap
nova mesura privatitzadora en
aquesta llei, ni pel que fa a l'anunci
del conseller Font de Mora respecte
del primer cicle d’infantil ni altres
que pretenen aprofundir en la
política de concertació i
externalització de l'educació.

Rectificar per avançar
D’altra part, el Sindicat considera
que no es pot aprofitar la llei
valenciana per a legislar contra el

govern espanyol, una pràctica
habitual del govern Camps. En
aquest sentit, l’STEPV aposta per
definir un model educatiu valencià
propi, consensuat entre tots els
partits polítics, sindicats,
associacions de pares i mares,
moviments de renovació
pedagògica, patronals, sindicats
estudiantils... L’STEPV no acceptarà
una reculada cap a models
educatius caducs i obsolets com
pretén un sector de la dreta
educativa i religiosa. L’anunciada
llei valenciana d’educació pot
esdevindre un marc que millore les
condicions laborals del professorat i
una bona oportunitat per a avançar
en tots els temes pendents de
negociació des de 2005. Fins ara, la
política de l’administració educativa
en aspectes tan importants com el
decret de drets i deures, la
concertació del batxillerat o la
planificació escolar —també
coneguda com a arranjament— ha
sigut d’obviar les propostes
sindicals i de la comunitat
educativa, una actitud que el govern
valencià haurà de rectificar perquè
una llei tan important tinga el
màxim consens possible. 
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L'any 2007, però, ha estat marcat
per la mobilització del professorat,
pels processos privatitzadors i,
sobretot, per la falta de diàleg de la
Conselleria d'Educació. 
Al País Valencià, 2007 es va ser
distingir per un conjunt de
mobilitzacions amb una plataforma
reivindicativa que reunia les
exigències de la comunitat escolar i
dels treballadors i les treballadores
de l’ensenyament, després de dos
anys de sequera negociadora amb
l'administració. La reivindicació de
l’any passat se centrava en aspectes
urgents i llargament demanats, com
ara la convivència, la conciliació, les
condicions laborals dels interins,
l’homologació retributiva, la jornada
continuada, i per l’exigència de
compliment dels acords signats.

Com a conseqüència d'aquesta
pressió, l'administració va posar
sobre la taula una proposta
d'augment retributiu insuficient, que
no va satisfer les expectatives del
Sindicat. Altres sindicats, en canvi,
van acceptar negociar un acord que
ignorava la majoria dels punts de la
plataforma reivindicativa i que
incorporava un augment retributiu
qualificat per l’STEPV d’“insuficient,
injust i incomplet”. 

Més privatització 
Pocs dies després de la signatura de
l’acord, el 8 de maig, la Generalitat
publicava l'ordre de concertació dels
batxillerats, una iniciativa unilateral
de la Conselleria sobre la qual
l’administració ni tan sols va
informar els sindicats. Des del curs

2002/03, el País Valencià ha perdut
165 unitats de batxillerat, la qual
cosa fa injustificable la concertació, i
s’ha avançat encara més en la
concepció de l'ensenyament públic
com a subsidiari del privat. El
sindicat ha presentat un recurs a
l’ordre reguladora de la nova
concertació.

En els últims anys, cap tram
educatiu s’ha deslliurat de l’impuls
privatitzador. De fet, en 2007, el
Consell va fer més mostra d'aquesta
tendència privatitzadora, com
l’atenció psicològica, l’esborrany de
decret de creació dels centres
integrats de formació professional o
el projecte de la Universitat
Internacional Valenciana (VIU).

Política d’aparador
El conseller Font de Mora ha buscat
l'efectisme mediàtic amb
declaracions públiques sense
consultar ni consensuar amb la
comunitat educativa (Educació per a
la Ciutadania en anglés, bo-llibre,
anunci fals de l’avanç del valencià a
l'ensenyament...). Des de la
Generalitat s’ha tornat a la política
d'aparador, als titulars de premsa i
a l’ús partidista de l'educació.
Mentrestant, la negociació sobre els
principals reptes de l’educació
segueix absent.

En el context de l’anunci d’una nova
llei, l’informe sobre educació en 2006
fet públic per la síndica de greuges,
Emília Caballero, incideix en molts
dels problemes educatius
denunciats per l’STEPV. L’informe de
la Sindicatura, fins i tot, planteja les
mateixes solucions que les que, en
el seu moment, va proposar el
Sindicat: extensió de l’oferta pública
en infantil i establiment de ràtios
adequades, eliminació dels
barracons escolars, replantejament

de la jornada escolar i una atenció
adequada a l’alumnat amb
necessitats educatives especials.
Alguns d’aquests temes estan
enquistats en el sistema educatiu
valencià, com la proliferació de
barracons en moltes escoles i
instituts. Alguns altres han adquirit
protagonisme precisament en els
darrers mesos, com la reivindicació
de la jornada continuada —un dels
punts de la plataforma reivindicativa
que va dur el professorat a la vaga

del 29 de març— o la demanda que
els professionals d’educació especial
depenguen de la Conselleria
d’Educació i no de la
d’Administracions Públiques, per a
agilitzar la cobertura de les places
que reclamen els centres i evitar els
greus problemes d’aquest curs.
Quant a les infraestructures, les
greus deficiències en les
instal·lacions del centre de Rojals
(Baix Segura) posen de manifest la
precarietat de moltes instal·lacions

escolars. Com ja va denunciar el
Sindicat després de les pluges
d’octubre, molts col·legis i instituts
necessiten intervencions urgents i,
fins i tot, hi ha centres nous que han
patit importants problemes en les
instal·lacions per la mala qualitat del
material i de la construcció.
Solucionar tots aquests problemes
només s’aconseguirà amb un
autèntic impuls de la xarxa pública
com a eix vertebrador de
l’ensenyament. 

Un pacte per a desplegar la LOE

La síndica de greuges també aposta per impulsar la xarxa pública 

En batxillerat es registra
un increment d’un
28,19%, justa la quantitat
que necessiten les
empreses per a enfrontar
la concertació de les
unitats de segon de
batxillerat durant l'últim
quadrimestre de l'any

Les maniobres de
l’Administració Camps,
justificades només per
l’enfrontament amb el
govern espanyol,
repercutiran molt
negativament en el
sistema educatiu
valencià
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STEPV presenta prop d’un centenar d’esmenes per a millorar l'esborrany 

El Sindicat recorda a Educació que ha de negociar i acordar el
decret de convivència amb la comunitat educativa

Allioli
El plenari del Consell Escolar
Valencià (CEV), màxim òrgan de
participació educativa al País
Valencià, després d’estudiar el
projecte de decret que ha de
regular la convivència en els
centres, ha aprovat per unanimitat
un dictamen que insta
l’administració a adoptar un seguit
de mesures que s’haurien
d’incorporar a la normativa. 

El dictamen del CEV no fa cap
esment als drets i deures del
professorat, les famílies o el

personal d’administració i serveis.
Tampoc hi apareixen referències a
les unitats específiques ni les aules
de convivència. Al contrari, el
dictamen incorpora totes les
propostes presentades per l’STEPV.
El document del CEV recomana
que el procés de mediació per a
resoldre conflictes s’aborde amb
les estratègies habituals de què
disposen els centres, i que es creen
equips de mitjancers amb una
adequada formació. El decret,
segons les indicacions del
dictamen, ha de reforçar les

tutories i l’administració s’ha de
comprometre en l’aplicació de
mesures educatives de caràcter
preventiu per millorar la
convivència. Es destaca, en aquest
sentit, la necessitat d’incrementar
els recursos humans dels serveis
psicopedagògics escolars i dels
departaments d’orientació dels IES
i la creació de nous departaments
en les escoles d’infantil i primària.
També calen plans de formació que
impliquen tots els sectors en les
bones pràctiques de convivència
escolar.

El CEV també planteja que
l’administrtació pública s’ha de fer
càrrec de la defensa jurídica i la
protecció del professorat en tots els
procediments judicials

conseqüència de l’exercici legítim
de les seues funcions o càrrecs
públics. Es recomana que la
Generalitat establisca una
coordinació entre les conselleries
de Sanitat, Benestar Social i
Justícia per facilitar el
desplegament de mesures de
prevenció en matèria de
convivència.

Per últim, el Consell Escolar
Valencià insisteix que la comunitat
escolar ha de participar en
l’Observatori per a la Convivència.
Això significa que cal modificar la
seua composició actual, de la qual
estan exclosos els representants
sindicals del professorat i les
associacions de pares i mares i
d’estudiants. 

Allioli
STEPV ha presentat prop d’un
centenar d’esmenes per a millorar
l'esborrany de decret per a regular
la convivència en els centres
educatius. Els responsables polítics
de la Conselleria, en canvi,
segueixen sense respondre a les
propostes elaborades pel
professorat, i per les distintes
organitzacions sindicals. “Educació
té temps encara per a rectificar i
liderar el consens i la negociació”.
STEPV planteja que des de la mesa
de negociació i el consell escolar
valencià cal impulsar “un
document que siga fruit del diàleg,
del respecte a totes les opinions i
de l'aposta decidida per millorar la
societat valenciana”.

L’esborrany del decret de
convivència presentat per la
Conselleria, contràriament al que
afirma l’administració, “no
restableix l'autoritat del professorat

sinó que és encara pitjor, perquè no
elimina la burocràcia sancionadora
ni aposta per la mediació i la
prevenció, l’administració intenta
imposar al professorat i als equips
directius noves tasques
burocratitzadores sense afegir ni
un sol recurs en la gestió”. Les
esmenes presentades per l’STEPV
aposten per la prevenció i la creació
d'equips de mediació de la mateixa
comunitat escolar i rebutgen les
mesures que tipifiquen i sancionen
les faltes de disciplina. Pel que fa a
la resolució dels expedients
sancionadors contra l’alumnat, el
Sindicat proposa que “en tot cas,
l’alumnat expulsat per sanció ha de
rebre en tornar a classe l’ajuda i les
mesures adequades per a la seua
rehabilitació i reintegració”. El
Sindicat considera necessari
l’adopció de mesures
potenciadores de l'autonomia dels
centres i la dotació dels mitjans

humans suficients per fer a front
als problemes. 

Per a atendre els diferents
programes i accions dels plans de
convivència i els reglaments de
règim interior, l’STEPV exigeix la
incorporació de psicopedagogs i
professorat especialitzat als
departaments d'orientació i rebutja
les mesures d’exclusió que suposa
l’organització d’aules específiques,
i la imposició com a model únic de
les “aules de convivència”. 

D’altra banda, el Sindicat
qualifica de “greu i cínic” que
durant onze anys l’administració no
haja desenvolupat el decret que ha
de consolidar i potenciar els seus
propis serveis d'orientació
educativa i psicopedagògica i en
canvi haja anunciat en poc de
temps la creació d'un servei extern
i privat amb les mateixes
atribucions que té ara el servei
públic. STEPV afig que “el nou

decret ha d’arreplegar totes les
mesures que s'han aplicat de
manera inconnexa en el pla Previ:
observatori de la convivència,
registre central d'incidències i
protecció jurídica del professorat.
En el disseny d’un pla integral de
convivència, hi haurien de
participar els departaments
d'Educació, Justícia, Sanitat i
Benestar Social, i caldria assegurar
mitjans, recursos i formació per a
tots els sectors de la comunitat
educativa”. 

El Consell Escolar Valencià insta Educació a modificar
la proposta de decret de convivència

El plenari del CEV
aprova un dictamen
que no al·ludeix als
drets i deures del pro-
fessorat 

Allioli
Després de diverses denúncies i
reivindicacions plantejades pel
Sindicat, el DOCV publicava el 29 de
gener el nou decret de permisos i
llicències per al professorat
valencià. La negociació d’aquesta
normativa  s’emmarcava en la
negociació del protocol de 2005.
Gràcies a les mobilitzacions i la
vaga del professorat del  curs
passat, les negociacions van rebre
un nou impuls. 
STEPV recorda que la demanda
exigia l’establiment d’un veritable
pla concília per al professorat
valencià i no una revisió de
l’anterior decret, adaptat de la
normativa que s’aplica a la resta de

funcionaris i funcionàries de la
Generalitat. 
El nou decret millora alguns
aspectes de la conciliació de la vida
laboral i personal però d’altres
resten pendents com la guarda
legal, la reducció de jornada per
cura de familiars, l’atenció a
persones sense autonomia
personal, l’excedència per violència
de gènere i les reduccions horàries
al professorat major de 55 anys
sense disminució de les
retribucions, la revisió de la jornada,
l’ampliació del permís de
maternitat, l’adaptació del lloc de
treball... El Sindicat anuncia que
seguirà pressionant per millorar
l’actual regulació.

Publicat en el Diari Oficial, amb quasi un any de
retard, el decret de permisos i llicències

Allioli
El professorat, tant en les activitats
lectives com en les extraescolars
que es realitzen dins i fora del
centre, sol veure’s impel·lit a
subministrar medicaments, fer el
seguiment d’un tractament
específic a un alumne malalt o a
respondre de forma immediata
davant un accident o un atac
epilèctic. L’absència d’una
normativa que regule aquestes
intervencions provoca una
diversitat de respostes del
professorat. Hi ha qui entén que no
es tracta de tasques pròpies de la

docència i també hi ha qui opta per
col·laborar amb els pares i l’equip
mèdic d’atenció a l’alumnat. En
qualsevol cas, el professorat està
sotmés a una inseguretat jurídica i
emocional que pot resultar
estressant per als docents. El
Sindicat proposa disposar d’una
sèrie de protocols que determine i
especifique en quines situacions ha
d’intervindre el professorat. Pel que
fa a l’actuació professional, la
regulació ha d’assegurar una
garantia jurídica completa per al
professorat.

Cal regular les funcions del 
professorat respecte a la dispensa
de medicaments, atenció sanitària i
primers auxilis a l’alumnat



ENSENYAMENT PÚBLIC

Des de febrer de 2007, totes les
organitzacions sindicals presents
en l'ensenyament públic de
Canàries van constituir un comitè
de vaga per a exigir l'homologació
salarial amb la resta dels
funcionaris públics d'igual nivell i
categoria. Des d'aquesta
demanda, milers de docents
canaris van secundar fins a quatre
jornades de vaga al mateix temps
que es manifestaven pels carrers
de l’arxipèlag. El 17 de desembre
de 2007, sis organitzacions del

comité (CCOO, ANPE i CSIF al
capdavant) van signar un preacord
amb la Consejería de Educación en
el qual renunciaven a la
reivindicació inicial. En el seu lloc
es plantejava un “nou marc
retributiu del professorat
fonamentat en el reconeixement
de sexennis vinculat a
l'assoliment d'objectius de
qualitat, destinats a aconseguir la
millora del sistema educatiu”. 

A Canàries, el dret a
l'homologació retributiva va ser

reconegut en 1991 i mai es van
implantar els sexennis. Els
sindicats EA-Canàries, FETE-UGT,
STEC-IC i UCPL no van signar el
preacord per distintes raons,
argumentades en el procés
negociador i com una
manifestació d'honestedat davant
el professorat i l'opinió pública. El
preacord suposava l'acceptació de
quantitats molt inferiors a les
establides en el propi preavís de
vaga i contrapartides importants
que podrien dividir els
treballadors de l'ensenyament i
empitjorar les seues condicions
laborals i salarials. 

El 80% del professorat vota no
En el referèndum, assumit per
totes les organitzacions sindicals,
el professorat canari ha manifestat
la seua oposició al preacord. Els
sindicats no signants, els que van
demanar el no, havien constituït un
nou comitè de vaga i havien
convocat mobilitzacions. Fruit del
seu treball ha estat la resposta
contundent del professorat. Amb
una participació del 83% del
professorat, vora d’un 80% dels
vots s'han decantat per un no
rotund al preacord.

Allioli
La Conselleria ha presentat una
proposta de negociació fins a l’estiu,
que conté un calendari per al
desenvolupament i l’adaptació de la
Llei d’Educació (LOE). L’STEPV, que
reconeix la importància d’aquest
desplegament legal, recorda que
“no es poden aparcar qüestions que
ja fa massa temps que estan
relegades en el sistema educatiu
valencià”. 

A instància del sindicat s’hi han
incorporat a l’agenda de
negociacions temes com ara la
regulació de la jornada laboral, la
negocació d’un nou acord de
condicions laborals del professorat
interí, el seguiment de l’estat de les
construccions i infraestructures
escolar, les plantilles dels Serveis
Psicopedagògics Escolars i el
compliment dels acords de la
Comissió Sectorial de Salut
Laboral. A més a més, s’hi ha fixat
una reunió per al dia 24 de juny per
intentar pactar un acord de
legislatura que replegue els temes
que ara han quedat pendents.

Professorat interí
El calendari ha fixat tres reunions
per negociar un nou acord de
millora de les borses de treball i de
les condicions laborals dels
professorat interí, que hauria
d’aplicar-se a partir de juliol.

Equips directius
En el moment de tancar aquesta
edició, el Sindicat considerava
satisfactori el progrés cap a un
acord sobre les retribucions dels
equips directius dels centres, que
recull substancialment totes les
reivindicacions plantejades per
l’STEPV. L’acord, pendent de
concloure, recull: increment del 2%
per als complements de càrrecs
directius; idèntic increment per a la
partida de 15 milions d’euros
d’augment global per a aquests
complements;  equilibri de les
diferències retributives entre la
direcció i la resta de càrrecs
directius; reclassificació dels
centres d’acord amb el nombre
d’unitats en primària i secundària i
el nombre d’alumnat en altres

centres (ensenyaments
especialitzats); compensació
retributiva per a les vicesecretaries.

Es preveu tancar aquesta
negociació el 19 de febrer.

Concertació dels batxillerats
El Sindicat manté el recurs contra
l’ordre de concertació atés que
considera que l'aministració ha
actuat contra l'interés general,
generant noves despeses
pressupostàries i duplicant l'oferta
existent en aquesta etapa
d'educació no obligatòria. També ha
denunciat la desigualtat que el
sistema crea en determinats
centres concertats, amb selecció
encoberta de l'alumnat, excés en
les ràtios establides, incompliments
en la participació i gestió deficient
en aquests centres. Totes aquestes
condicions estan previstes en el
concert subscrit entre
l’administració i els titulars dels
centres. La concertació de
batxillerats, efectuada a
l’acabament del curs passat pel
govern  valencià, és només una

mesura política per a acontentar les
patronals de l’ensenyament
concertat. La pèrdua de grups de
batxillerat és constant per a
l’ensenyament públic. En tres anys,
el sector ha perdut 165 grups, un
descens que contrasta amb
l’increment de 126 grups
experimentat en l’ESO. 

L’STEPV vol destacar que l’única
dada positiva és l’increment de
batxillerats nocturns, 108 unitats en
2007. L’estructura flexible del
batxillerat nocturn pot explicar
aquesta tendència a l’alça i resultar
un bon indicador que la nova
proposta del Ministeri d’Educació
per als batxillerats, que trenca la
rigidesa del sistema actual, pot ser
una eixida positiva ja que permet
compaginar els estudis amb altres
activitats.

STEPV planteja a la Conselleria un pacte global fins a 2011 

Conselleria i sindicats acorden un nou calendari de negociació, 
del qual hauran d’eixir compromisos concrets

El professorat canari rebutja el preacord que 
renunciava a l'homologació i introduïa els sexennis 
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ADÉS I ARA
És clar que, a hores d'ara, els salaris dels
ensenyants ja no són sinònim d'escassesa. De
la mà de la dignificació de l'ensenyament,
construïda lentament als anys 80 i 90, va anar
arribant, a poc a poc, la dignificació laboral.

Sobre la suficiència relativa de la retribució,
en canvi, caldria fer moltes cabòries i no menys
comparacions, per acabar justificant qualsevol
cosa i la contrària.

El bo i cert és que el "comportament" salarial
del professorat, tot i haver perdut les
connotacions alarmants de temps passats,
continua immers en el brou de conveniències
patronals (l'Estat) i d'algunes de sindicals
(paraestatals) que, any rere any, li resten poder
adquisitiu.

Corria el començament de curs de 1979 quan
Allioli va publicar "Una lucha unitària. Defender
el poder adquisitivo", article d'Andreu Llorenç en
el qual es donava compte de dades ben
cridaneres: entre 1966 i 1979, el salari brut d'un
mestre s'havia incrementat... en un 734%! A raó

d'un 52'4% anual. Llorenç afegia que "... un
análisis de los incrementos salariales ha de
realizarse en comparación con el incremento de
los precios al consumo..." i calculava que "...
(este incremento de precios) se situará, de
enero del 77 a diciembre del 79, en el orden del
59%, (...), una media del 19'6%”, per acabar
afirmant que “Ello nos hace concluir que el
poder adquisitivo del sueldo bruto de los
maestros estatales habrá disminuido, en
diciembre del 79, respecto a enero del 77, en el
24'6%". I matisava tal previsió per l'impacte que
tot just en aquell moment suposà la percepció
del complement de dedicació exclusiva, de
manera que el poder adquisitiu minvaria
finalment "només" un 6'6%, i açò amb el
corresponent increment de jornada laboral.

Efectivament, vivim altres temps. Però tot i
ser lluny d'aquells brutals daltabaixos, manca
coherència en l'actuació sindical de qui,
actualment, acorda amb el govern que no siga el
comportament de la inflació el que determine

l'increment salarial. En 2008, aquest es limitarà
a un 2%, mentre la inflació ha arribat, al
desembre de 2007, al 4'3%. Aquest desfasament
es podria acumular al de dos anys més, per tal
com els esmentats acords tenen una vigència
trianual. 

Es podrà dir que, amb altres acords, com el
de maig passat, açò quedarà pal·liat. I així serà,
però cal advertir que la pujada del complement
específic i de triennis pactada al maig tardarà
tres anys a completar-se, que la seua finalitat és
elevar els baixos salaris dels ensenyants
valencians respecte als de la majoria de la resta
de l'Estat i que, a més, el professorat més jove
queda fora del seu abast. En tot cas, cada euro
destinat a combatre una discriminació
“territorial” no serveix alhora per a posar fi a
una pèrdua del valor de la nòmina. O el que és el
mateix, un avanç a què se suma un retrocés és
un camí que no du enlloc, per molta majoria
sindical que ho rubrique. Pura física.

Poder adquisitiu

Vicent Esteve

Els sindicats CCOO,
Anpe, CSIF i Insucan
donaven suport a la
proposta de
l’administració
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La creació de la
Universitat Internacional
debilitarà el sistema
universitari públic
valencià

El conseller d’Educació va
presentar públicament la Valencian
International University  (VIU), una
universitat privada creada per una
fundació finançada amb recursos
públics. L’STEPV ha manifestat
reiteradament la seua radical
oposició a la creació d’aquesta
universitat -denominada
paradoxalment en anglès i no en
valencià - ja que no cobrirà cap
mancança educativa o formativa
que no puguen acarar les
universitats públiques valencianes
i la UNED: “La VIU debilitarà el
sistema universitari públic
valencià, amb la subordinació a
uns interessos ideològics i
partidistes d’una universitat
aparentment pública, però de fet i
de dret privada”. 

La VIU rebrà 7,5 milions d'euros
per iniciar les seues activitats,

quan el Consell priva les
universitats públiques del
finançament per tirar avant els
seus projectes. Des de 2003 les
universitats valencianes reclamen
al govern valencià l’actualització i
renovació del pla plurianual de
finançament, però no han rebut
encara les quantitats pactades i
compromeses. 

Una altra sentència torna
a validar el títol de
Filologia Catalana per a
acreditar coneixements de
valencià

El Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana ha dictat
una nova sentència arran del
recurs interposat per les
universitats de València i d’Alacant
contra les disposicions de la
Conselleria d’Educació per les
quals es van convocar, en 2007, els
processos selectius per a l’ingrés
als cossos docents no
universitaris, que no recollien la

llicenciatura en Filologia Catalana
com a instrument d’acreditació de
coneixements de valencià.
L’STEPV, que també va recórrer
contra aquest procés selectiu,
encara espera un nou
pronunciament judicial. Per
tretzena vegada la justícia reconeix
la validesa de la Filologia Catalana
i qüestiona les convocatòries
d’oposicions als cossos docents de
la Conselleria d’Educació.

L’ISEA es posarà en marxa
al llarg de 2008

En relació amb el
desenvolupament de la llei de
creació de l'Institut Superior
d'Ensenyaments Artístics (ISEA), el
Sindicat ha traslladat als
responsables de la Conselleria les
reivindicacions següents:
� Manteniment de tot el
professorat de les borses de
treball actuals, possibilitat d’estar
en més d'una especialitat i
garantia de manteniment dels
llocs de treball,

� Negociació d’un pla d’estabilitat
per al professorat eventual.
� Validesa de les titulacions
al·legades pel professorat per
continuar impartint docència en
aquests centres,
� Garantia de negociació i
transparència en qualsevol decisió.
Els sindicats i el professorat n’ha
de controlar el desplegament.
Els responsables de la Conselleria
han assegurat que el professorat
no ha de sentir-se inquiet, perquè
en el procediment d’adscripció no
està previst cap retoc dels actuals
llocs de treball, i que els sindicats
participarem en els fòrums
corresponents. A més, el director
general va informar que el
reglament de l’ISEA entrarà en
vigor en 2008. 

STEPV, juntament amb un
col·lectiu de professorat implicat,
ha elaborat una plataforma
reivindicativa
(http://www.escolasindical.org/)
oberta a la participació de tots els
docents interessats.

Breus

Voro Sanmartín
He assistit recentment a un procés
negociador sobre el currículum de
l'Educació Infantil, els requisits
mínims dels centres i el model de
plantilles d'aquests. La Conselleria
d'Educació ha volgut regular-ho tot
en un moment i a un un ritme
frenètic, després de quasi quinze
anys sense regular res.

La sensació que m'ha quedat del
procés és la d'haver desaprofitat
una oportunitat extraordinària,
perquè no només no s'han resolt les
carències endèmiques del primer
cicle d’EI, sinó que s'han posat les
bases per a la desvertebració
d'aquesta etapa educativa.

I què trobem en els documents
que planteja l’administració? Que no
superen la tradicional concepció de
l'Educació Infantil com a realitats
diferents segons el cicle de què
parlem. Així, malgrat les
declaracions hi ha dos Decrets
curriculars, un per cada cicle. I
encara és pitjor perquè al primer
cicle s'evita incomprensiblement la
denominació de curricular. 

Tampoc hi ha cap referència a
l'ampliació d'una xarxa pública, ara
testimonial, a la qual ni tan sols s'ha
incorporat una escoleta en els
últims quinze anys. I això per una
simple qüestió cromàtica: les altres
localitats que ho havien demanat
durant aquest període eren d'un
altre color polític.

Pel que fa a la situació de les
educadores i educadors
l’administració ha sigut capaç
d'assignar-los unes funcions que no
està disposada a pagar ni
reconèixer, un fet indigne i

deshonest. En aquests decrets
s'estableix que hauran de ser els qui
tutoritzen una aula, avaluen
l’alumnat, informen les famílies, es
coordinen amb el personal docent
de segon cicle i amb els serveis
d'atenció psicopedagògica. I tot això
en llocs classificats com a no
docents, i amb una jornada
completa d'atenció directa a
l'alumnat que ultrapassa les trenta-
sis hores i quart establertes al
Decret 175/06 i amb uns salaris
ancorats des de fa anys als mínims
que permet la legislació per al seu
grup de titulació. Per a mi, aquesta
és l'expressió  més clàssica i
absoluta de l'explotació laboral.

Estic totalment d'acord en la
importància educativa dels primers
anys de vida, el caràcter preventiu i
compensatori que ha de tindre
l'Educació Infantil, la intervenció
educativa individualitzada i, si cal, en
la introducció de les TIC com a
objectiu educatiu en uns centres, en
els  quals fa vint anys que la
Conselleria no ha estat capaç de
reposar ni una cadira. 

Però tots aquests principis i
objectius queden en no res en
plantejar unes ràtios que no tenen
res a veure amb l'educació. Les
ràtios actuals, augmentades fa uns
pocs anys amb l'únic objectiu de
maquillar el raquitisme de la xarxa
pública d'escoles infantils, s'ajusten
al màxim permès al R.D.1004/91. El
fet d'aplicar aquests màxims en uns
centres que en molts casos no
arriben als mínims establerts al
mateix R.D. quant a dotació,
accessos, patis, espais, barreres
arquitectòniques... no només

impedix una atenció educativa
personalitzada, sinó que no
garanteix la seguretat física de
l'alumnat. Són ràtios que superen
en quasi un 150% les
recomanacions que la xarxa
d'atenció a la infància de la
Comissió Europea va establir com a
objectiu per a l'any 2006. 

Resulta difícil d'entendre aquest
camaleonisme  argumental dels
nostres polítics que han fet de les
recomanacions europees per a la
contenció del dèficit l'argument
reiterat durant anys per a retallar
sistemàticament el salari dels i les
empleats públics. En aquest objectiu
ens hem convertit en els més
aplicats del nostre veïnat
comunitari. Al mateix ritme, però en
sentit contrari, any rere any ens
allunyem dels objectius marcats per
a millorar el sistema educatiu.

El més pervers d'aquest nou
marc normatiu és el fet que amb
l'amputació del primer cicle
d'Educació Infantil de la resta del
Sistema Educatiu, es condemna tota
l'etapa a malviure en els suburbis
del sistema. Paradoxalment els
mateixos polítics als quals hem vist
tan sovint traure pit en defensa de la
Constitució quan es tracta de la
unitat de la pàtria, per una via subtil
i d'amagat li han donat una nova
redacció a l'article 27, que de fet per
a ells hauria de dir: “tots els
espanyols majors de tres anys
d'edat tenen dret a l'educació”.

Educació infantil o com es desprofita una oportunitat 
extraordinària

S’ha desaprofitat una
oportunitat
extraordinària, perquè
no només no s'han resolt
les carències
endèmiques del primer
cicle d’EI, sinó que s'han
posat les bases per a la
desvertebració d'aquesta
etapa educativa

Amb l'amputació del
primer cicle d'Educació
Infantil de la resta del
Sistema Educatiu, es
condemna tota l'etapa a
malviure en els suburbis
del sistema
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Allioli
Diferents protagonistes de la
comunitat educativa –personal
docent i no docent, famílies,
estudiants, administració–
participaran en la la trobada sobre
jornada continuada que,
organitzada pel Sindicat, se
celebrarà a València el dissabte
19 d’abril. La jornada continuada
és una de les reivindicacions
laborals més sentides, sobretot
del professorat d'educació infantil
i primària. També ha sigut durant
molt de temps una reivindicació
molt controvertida, de la qual
recelaven els pares i mares –o
almenys les organitzacions que
els representaven– i que cap
administració al País Valencià ha
volgut ni tan sols explorar. 

La reivindicació legítima de la
jornada continuada per part del
professorat forma part d'un
projecte més ampli, que suposa
revisar els temps escolars, la
formació curricular i
extracurricular, la participació i
implicació de l'entorn i les
institucions en l’educació, la
conciliació entre la vida personal,
laboral i familiar en la seua

diversitat, la capacitat de la
comunitat educativa del centre
per decidir, etc. L’STEPV vol obrir
el debat perquè té la convicció que
la jornada actual constitueix una
herència d'un temps passat i cal
trencar amb una inèrcia que no
ens deixa canviar. Cal parlar
d'horaris de professorat i de
l'alumnat, d’un horari de centre
que comprenga més temps que
l’escolar. Cal parlar de recursos
públics, de la Conselleria,
municipals... cal parlar de serveis
de menjador i transport. Per això,
cal abordar també les necessitats
de les mares i els pares, la funció
de la institució escolar com a
centre educatiu integral i social,
un centre de trobada i de servei. I
naturalment cal parlar de les
condicions laborals del
professorat, del personal no
docent i de la incorporació de
nous profesionals.

El Sindicat estima que cal
conéixer algunes experiències
consolidades durant més de vint
anys, com Canàries, i altres de
més recents i pròximes, com
Castella-la Manxa, que a hores
d’ara compta amb el suport

explícit de més del 70% dels pares
i mares i amb un rebuig inferior a
l'1%.

El debat sobre jornada entra en
el calendari de negociació
La primera reunió es farà el dijous
10 d’abril i el sindicat confia que
siga l’inici d’un procés que duga a
l’establiment de  models de jornada
ajustats a les necessitats de les
comunitats educatives de cada
centre-

L’administració ha presentat
l’esborrany del decret que
regularà la xarxa de centres
integrats de formació professional
al País Valencià, uns centres que
es pretén que impartisquen els
actuals ensenyaments de FP
reglada, dependents de la
Conselleria d’Educació, els
ensenyaments de formació
contínua (per al reciclatge dels
treballadors i treballadores) i els
de formació ocupacional (per a
persones aturades). Aquests
últims són ara mateix
competència del Servei Valencià
de Treball i Formació (Servef)
dependent de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació.
La proposta manté aquesta divisió
de competències i estableix uns
centres integrats que dependran
d’Educació, i altres que
dependran de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació.
El decret que regularà aquests
ensenyaments al País València
adapta el Reial Decret 1558/2005,
que regula els requisits bàsics
d’aquests centres i que ja venien
recollits en la Llei Orgànica
5/2002 de les Qualificacions i de la
FP. La normativa arriba al País

Valencià, per tant, amb dos anys
de retard.

Resposta del Sindicat
STEPV planteja que, per a evitar la
privatització d’aquests
ensenyaments, els tres
subsistemes de FP han de
dependre exclusivament
d’Educació. “Tal com planteja
l’esborrany del decret, una part
d’aquests ensenyaments,
l’ocupacional i la contínua, podrà
ser impartida per entitats
privades i per professorat que no
ha estat seleccionat per concurs
públic. Aquests ensenyaments
s’escapen, per tant, del control de
la Mesa Sectorial d’Educació”.

Un altre dels aspectes
importants per al Sindicat és el
reforçament de la gestió
democràtica d’aquests centres,
tant pel que fa a l’elecció de la
direcció (que podrà ser de lliure
designació en els centres
dependents d’Economia, Hisenda i
Ocupació) com a l’increment de la
presència del professorat en els
òrgans de decisió d’aquests
últims centres, que és insuficient
en document inicial presentat per
l’administració.

Des de la Conselleria s’indica
que els primers centres integrats
que es posaran en marxa seran
els nou instituts d’FP superior
existents. Progressivament,
segons les mateixes fonts, se’n
crearan de nous o es
transformaran alguns IES, tot i
que serà difícil que això siga
efectiu el curs 2008/09, com
s’havia anunciat inicialment.

Els precedents
Des de 2003 hi ha accions
experimentals de formació
professional integrada en alguns
IES i en centres dependents del
Servef. Aquests centres
imparteixen mòduls o cicles d’FP
específica, i mòduls o certificats
de professionalitat d’FP
ocupacional, tant a persones
desocupades com a ocupades. El
professorat funcionari dependent
de la Conselleria d’Educació pot
compatibilitzar els ensenyaments
reglats i els de formació
ocupacional en aquestes accions
experimentals. En els futurs
centres integrats també serà
possible aquesta compatibilitat.

STEPV reclama que tota la FP depenga exclusivament d’Educació

L’administració vol crear al País Valencià una doble xarxa de
centres integrats de formació professional

La jornada continuada, tema d’una trobada monogràfica
organitzada pel Sindicat el 19 d’abril 

La jornada continuada
és una de les
reivindicacions laborals
més sentides, sobretot
del professorat
d'educació infantil i
primària

Per primera vegada la Mesa d’Educació tractarà el tema de la jornada
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2. Calculem les retencions:
- El descompte (C) de l’IRPF el trobarem comparant el salari brut anual i la situació familiar en els

programes de retencions de l’Agència Tributària.
- Descomptem la part (D) corresponent a MUFACE i Drets Passius (al juny i desembre el descompte

és el doble) o a la Seguretat Social.
3. El salari líquid a percebre es compon de = A - C - D.
4. Si hi haguera endarreriments (B) o compensacions en els descomptes (E), caldria afegir aquestes

quantitats al brut mensual i a les retencions, respectivament, i quedaria: salari líquid a percebre = A
+ B - C - E - D.

5. Calculem el brut anual, que és la suma del salari brut mensual multiplicat per 12, més les 2 pagues
extres.

6. Calculem la paga extra, que és la suma del salari brut mensual, més el Complement de destinació,
més dos terços del Complement específic, més els triennis. A les pagues extres no es computen els
sexennis. 

El personal interí que no ocupa vacant (i per tant no cobra l’estiu) cobrarà al final de cada substitució una
liquidació de la part proporcional de les pagues extres (1/6 per mes de sou) i del mes de vacances
(l’equivalent a 2,5 dies per mes treballat).

Sou base Complement destinació Complement específic Total mensual

Mestres 963,37 487,01 520,22 1.970,60

Mestres ESO 963,37 599,76 520,22 2083,35

Professorat tècnic 963,37 599,76 521,56 2084,69
i EE. Especialitzats, Idiomes i Artístics

P. de Secundària 1.135,11 599,76 523,94 2.258,81

Catedràtic/a 1.135,11 718,37 576,69 2.430,07

Inspecció Grup B 963,37 718,37 E047 1.324,61 3.062,68
E044 1.066,54 2.804,61

Inspecció Grup A 1.135,11 718,37 E047 1.324,61 3.234,42
E044 1.066,54 2.976,35

GRUP A 43,63
GRUP B 34,92
GRUP C 26,22
GRUP D 17,52
GRUP E 13,15

IMPORT ACUMULAT
Primers sis anys Sexenni 1 56,72 56,72
Pels segons sis Sexenni 2 75,61 132,33
Pels tercers Sexenni 3 109,44 241,77
Pels quarts Sexenni 4 134,02 375,79
Pels cinquens Sexenni 5 59,22 435,01

Triennis Sexennis (comuns a tots els cossos)

Règim general de la Seguretat Social

Taula de retribucions brutes 

INGRESSOS (A)

CAP DEPARTAMENT 68,37
VICESECRETARIA 40,24
CAP DIVISIÓ FP 68,37
ADMINISTRACIÓ FP CENTRE TIPUS A 287,76
ADMINISTRADOR FP CENTRE TIPUS B 281,63
ADMINISTRADOR FP CENTRE TIPUS C 203,38
ADMINISTRACIÓ CONSERVATORI 40,24

COORDINADOR ESPECIALITAT 68,37
DIRECCIÓ CEFIRE/SPE 449,10
ASESORIA CEFIRE 342,43
ASESORIA TÉCNICA VALENCIÀ 342,43
ESPECIALISTA SPE/ASESORIA 342,43
DIRECCIÓ CENTRE RESIDENCIA 342,43
COORDINADOR CENTRE RESIDÈNCIA 68,37

Complements específics de llocs  singulars *

MUFACE (1,69%) PASSIUS (3,86%)

GRUP A 45,25 103,35

GRUP B 35,61 81,34

GRUP C 27,35 62,47

GRUP D 21,64 49,43

GRUP E 18,45 42,14

DESCOMPTES
Quota drets passius i MUFACE (D)

Recordeu que haureu d’afegir-hi 25 euros a partir de juny, altres 25 a partir de setembre i 25 més a partir de desembre.

(*) Sense triennis ni sexennis. Quanties calculades aplicant-hi un 2% d’augment.

El complement específic s’incrementarà al llarg de l’any 2008 en 25 euros, a partir de juny,
25 euros més a partir de setembre, i 25 euros més, a partir de desembre.

Complements específics 
d’òrgans unipersonals *
Les quantitats estan calculades aplicant-hi un 2% d’augment.
Les quanties dels complements i la tipologia de centres es
modificaran al llarg d’aquest any. La modificació tindrà efectes
econòmics  a partir de l’1 de gener de 2008.

Bases de cotització
Grup Base mensual Base diària

mínima màxima mínima màxima

1 977,70 3074,10 32,59 102,47

2 810,90 3074,10 27,03 102,47

3 705,35 3074,10 23,51 102,47

4-11 700,20 3074,10 23,34 102,47

(*) Aquestes quantitats s’han de sumar al c. específic del lloc de treball base del cos docent corresponent (quadre INGRESSOS).

(*) Aquestes quantitats s’han de sumar al complement específic del lloc de treball base del cos
docent corresponent (quadre INGRESSOS).

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA 
I EDUCACIÓ ESPECIAL*

A B C D E F

Direcció 536,10 485,29 351,17 259,65 158,38 158,38

Cap d’estudis 186,52 175,25 169,63 124,61 -

Secretaria 186,52 175,25 169,63 124,61 124,61

CENTRES DE SECUNDÀRIA I ENSENYAMENTS ESPECIALITZATS

A B C D E

DIRECCIÓ 654,17 563,46 510,06 461,74

VICEDIRECCIÓ 287,76 282,14 203,38 175,25 175,25

CAP ESTUDIS 287,76 282,14 203,38 175,25

SECRETARIA 287,76 282,14 203,38 175,25

Les Bases de cotització apareixen a la nòmina i han d’estar entre els trams mínims i màxims
detallats al cuadre anterior.
En els casos dels mestres, mestres d’ESO i PTFP es tracta del grup 2 i en els professors de
secundària és el grup 1 de cotització.

PRIMÀRIA 963,37 520,22 487,01 1970,60 2097,16 2421,89 2754,81

SECUNDÀRIA 1135,11 523,94 599,76 2258,81 2402,79 2762,36 3130,12

SOU COMPLEMENT
ESPECÍFIC

COMPLEMENT
DESTINACIÓ

0 SEXENNIS
0 TRIENNIS

1 SEXENNI 
2 TRIENNIS

3 SEXENNIS
6 TRIENNIS

5 SEXENNIS 
10 TRIENNIS

COM COMPROVEM EL NOSTRE SOU
1. Calculem el salari brut mensual (A), que és la suma dels conceptes: sou base, complement de

destinació, complement específic, triennis, sexennis i, si cal, els complements de llocs singulars i
càrrecs unipersonals. Vegeu els exemples a continuació.

Tipus A: centres de 55 o més unitats. Tipus B: centres de 24 a 54 unitats i CEE. Tipus C: cen-
tres de 16 a 23 unitats. Tipus D: centres de 9 a 15 unitats. Tipus E: centres de 6 a 8 unitats.
Tipus F: centres de menys unitats. (R.O.F.)
La vigent classificació de centres és anacrònica i està pendent de revisió aquest curs.

Tipus A: Centres de més de 1.800 alumnes. Tipus B: Centres de 1.001 a 1.800. Tipus C: Centres
de 601 a 1.000. Tipus D: Centres de menys de 601. Tipus E: Seccions IES i Aules d’Extensió
d’EOI.

Els increments de sou aplicats a la nòmina provenen de dos
acords: el del 12 de gener de 2007, de la mesa general (Funció
Pública), i el del 8 de maig de 2007, de la mesa sectorial
(Educació). STEPV-Iv no va firmar cap dels dos. El primer, que
aplica l’increment del 2%, renuncia a la clàusula de revisió
salarial, i el segon, incrementa de manera insuficient el
complement específic i fa una revisió dels sexennis, que només
percep una part del professorat. El Sindicat considera que ambdós
acords són insuficients, incomplets i injustos, perquè no
homologuen el conjunt del professorat i representen una pèrdua
de poder adquisitiu.

Una nòmina insuficient,
incompleta i injusta
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Que no t’imposen límits, decideix tu 

Gràcies al moviment feminista, la nostra societat ha
experimentat canvis profunds: llibertat, igualtat de drets,
autonomia i realització personal. Uns canvis que s’han
convertit en reformes normatives, amb un indubtable
efecte positiu per a les dones. 

De cap manera, però, n’hi ha prou. Més que mai, la
igualtat davant la llei no equival a igualtat davant la vida.
Perquè la igualtat efectiva es consolide cal reconéixer,
determinar i fer visibles els límits, així com trencar el
sostre de vidre, invisible i indetectable, que impedeix a les
dones avançar en les seues carreres professionals. Cal
potenciar canvis radicals que transformen aquesta
societat. 

Hem d’eliminar els estereotips sexistes de distribució de
les funcions socials, les activitats formatives i
professionals, tant a l'escola com en les famílies. Cal
educar perquè els homes tinguen un paper responsable i
de repartiment de responsabilitats en l'àmbit familiar. És
necessari conscienciar els homes, i també les dones, de la

importància de la coeducació. Hem d’emprendre noves
mesures en l'àmbit laboral, en el sector públic i en el
privat, i obligar les empreses a impulsar mesures que
afavorisquen la igualtat d'oportunitats en l'accés a
l'ocupació i als llocs de responsabilitat. 

Calen noves fórmules de flexibilitat horària que
permeten conciliar la vida personal, familiar i laboral,
perquè el fracàs de les polítiques actuals de conciliació són
la causa principal de la segregació laboral vertical que
afecta les dones i el principal problema per a la seua
incorporació al món laboral. Hem de posar fi a la
discriminació salarial que pateixen les dones, que reben,
sobretot en el sector privat, el 70% del salari dels homes
per un mateix treball. Cal impulsar que les dones
assumisquen parcel·les de poder, potenciar l'autoestima,
creure’ns capaces de realitzar qualsevol funció, participar
activament en la presa de decisions, individuals i
col·lectives. 

És fonamental que el canvi sorgisca de les dones
mateixes, que ens vegem capaces i legitimades per a
prendre decisions de manera activa. Cal continuar lluitant
pels nostres drets, per la despenalització de l'avortament i
per una nova llei que elimine l’actual inseguretat jurídica.
Hem d’avançar en l'educació sexual de la gent jove, en
l'accés lliure als mètodes anticonceptius i a l’anticoncepció
d'emergència. Cal abordar les causes profundes de la
desigualtat entre els homes i les dones, desigualtats que
dificulten l'exercici real de la llibertat, en la família, en la
parella, en la maternitat, en l'atenció a les persones
dependents, etc. 

Els límits i obstacles que impedeixen les relacions
igualitàries no es deriven únicament del reconeixement
legal de drets, sinó que impliquen un canvi molt més
profund en les relacions entre els homes i els dones i un
replantejament total de la presència de les dones en la
nostra societat.

Manifest de la Confederació Intersindical
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Treballem el 8 de març a l’aula

Per què celebrem el 8 de març el Dia Internacional
de les Dones? Els fets es remunten a 1911 a Nova
York, a la fàbrica tèxtil Triangle Shirtwaist
Company. Allí, 145 dones en vaga, joves immi-
grants entre 16 i 24 anys que reivindicaven una
millora en les seues condicions laborals, van morir
cremades. La seua jornada, de huit del matí a sis

de la vesprada, amb mitja hora per a dinar, feia un
total de 56 hores de treball setmanals, que podien
arribar fins a les 70 durant l’estació de més activi-
tat. Quan es va declarar l’incendi, per evitar robato-
ris, els caps de la fàbrica no volgueren obrir les
portes i les dones tancades hi van morir cremades.
Clara Zetkin, líder del moviment internacional de

dones socialistes, proposà el 8 de març per a cele-
brar del Dia de les Dones, però no va ser fins a
1977 que les Nacions Unides la van instaurar defi-
nitivament. 

Conceptes previs
� Sexe: Home-Dona
Trets biològics a partir dels quals
s’estableix que els éssers són
homes o dones.
� Gènere: Masculí-Femení
Valors, sentiments, actituds,
comportaments, capacitats i rols
assignats culturalment a una
persona pel fet de ser d’un sexe o
un altre. El gènere, que canvia
segons la societat i el moment
històric, és una construcció cultural
que limita el desenvolupament
integral de les persones. 
� Sexisme
Poder que exerceix un col·lectiu
humà sobre un altre, pel fet de
pertànyer a un o altre sexe. Visió
estereotipada de les persones pel
fet de ser homes o dones.

� Treball reproductiu
El realitzat dins de casa per tindre
cura del manteniment i
supervivència de les persones que
hi viuen.
� Currículum ocult
En l’àmbit educatiu, conjunt de
nocions, pautes i valors no explícits
que es transmeten
inconscientment. Influeix molt en
les actituds i conductes que
l’alumnat assumeix al llarg de la
seua escolarització.
� Segregació ocupacional
La gran majoria dels treballs estan
estereotipats com a “masculins” o
“femenins”, cosa que implica una
segregació per sexe en el mercat de
treball: ocupacions desenvolupades
exclusivament o majoritàriament
per dones o homes. Aquesta

segregació té dues modalitats,
l’horizontal i la vertical. 
� Segregació horitzontal
Presència majoritària de dones en
determinats sectors i activitats
(educatives, socioassistencials i de
serveis:  infermeria, ensenyament,
confecció, ajuda domiciliària...).
Aquestes professions solen
correspondre’s amb els continguts
tradicionals del treball a la llar o
reproductiu, i són un reflex dels rols
familiars.
� Segregació vertical
Desproporció de dones i homes en
les diferents categories
professionals. Bona part dels llocs
de major categoria professional
estan ocupats per homes, mentre
que les dones ocupen els de menys
categoria. Això implica salaris més

baixos i menor consideració social.
� Doble jornada
Treball “doble”, generalment de les
dones, que realitzen les persones
incorporades al mercat laboral i
que assumeixen, a més, les
responsabilitats familiars i les
tasques de la llar.
� Coresponsabilitat
Repartiment equitatiu entre els dos
sexes de les responsabilitats
socials, familiars i professionals, de
manera que l’aportació econòmica,
tradicionalment assignada als
homes, així com les tasques de la
llar i la cura de persones,
tradicionalment assignades a les
dones, s’assumisquen i es
compartisquen per totes les
persones de la unitat de
convivència.

Unitat didàctica per treballar el 8 de març

La llei d’igualtat entre
dones i homes reconeix
el dret a la conciliació de
la vida personal i laboral,
i al foment d’una
responsabilitat
compartida en les
obligacions familiars
entre dones i homes

L’Àrea de la Dona de l’STEPV presenta una unitat
didàctica amb distints materials per ajudar l’alum-
nat a reflexionar sobre la incorporació de la dona a
determinats espais que abans els eren negats i per
a avancar cap a una ciutadania plena.
La proposta té els següents objectius:

–Reconéixer la importància històrica de les dones i
del seu treball.
–Valorar el treball reproductiu –la base sobre la qual
es realitza el treball productiu– com una tasca col·lec-
tiva. Educar en la responsabilitat compartida.
- Promoure una orientació personal no sexista.

- Reflexionar sobre les capacitats i interessos indi-
viduals a l’hora de triar una professió.
- Potenciar actituds que afavorisquen la incorpora-
ció de les xiquetes a l’àmbit públic.
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Treball productiu, treball reproductiu

Activitats

� Fent faena cada dia
Reuniu-vos en grups i llegiu
detingudament els dos textos que
es relaten a continuació. Cada grup
haurà de representar la situació 1 o
la situació 2. Decidiu com les
representareu i qui actuarà. Dins
de cada grup haureu de nomenar
algunes persones que seran les
encarregades d’observar i recollir
informació de l’actuació del grup
contrari segons les preguntes que
apareixen al final i després tota la
classe ho debatrà conjuntament.
S’alça el teló! 

Situació  1:
Toni té 45 anys. De dilluns a
divendres, la seua jornada laboral
comença a les 9 del matí. Cada dia
s’alça les 8 del matí, es dutxa i
s’afaita i després pren un café que
la seua dona li ha preparat. Ix de
casa i agafa el cotxe per anar al
taller on treballa de mecànic. Tarda
20 minuts a cobrir el trajecte i en
arribar-hi saluda els companys,
comenta les notícies de la ràdio i es
posa la granota de treball. A les
deu del matí ix a esmorzar amb
algun company i torna a la faena
fins a les dos del migdia, que torna
a casa a dinar. A les dos i mitja
arriba a casa i sol trobar la taula
parada i tot a punt per a dinar.
Després de dinar, sol fer una
becadeta a la butaca, fins que torna
al taller a les tres. Treballa fins a
les huit de la vesprada. Quan
acaba, alguns dies queda amb els
companys en el bar del cantó per
prendre una cerveseta i fer una
barcella. Quan arriba a casa, seu
una estona a descansar mentre veu
les notícies o parla amb la seua
filla i el seu fill. Després de sopar,
seu de nou a la butaca i veu algun
programa de televisió fins que se’n
va al llit. 

Situació  2
Empar té 47 anys, s’alça quan falta
un quart per les huit, va al bany i es
dutxa, Després se’n va a la cuina i
prepara el desdejuni. Quan el marit
ix del bany, ella desperta la filla i el
fill perquè es dutxen i es
desdejunen. A partir de les huit i
mitja el marit, la filla i el fill se’n
van i ella es desdejuna. Després,
obri les finestres i fa els llits,
espolsa, agrana, neteja el bany i la
cuina, i endreça tota la casa. A les
onze i mitja es vist i se’n va al
supermercat a fer la compra.

Alguns dies aprofita també per
anar al banc o per fer alguna altra
gestió. Quan torna amb les bosses,
guarda el que ha comprat i
comença a fer el dinar, amb el
temps justet per tindre’l amanit a
les dos i mitja. A les dos ha
començat a parar taula i de seguida
arriben el marit, la filla i el fill.
Dinen junts i quan acaben, Empar
s’alça a llevar la taula i els altres
l’ajuden a escurar plats, endreçar
la cuina i netejar el terra. Després li
prepara un café al marit.
Quan se’n van, ella seu al sofà una
estona i descansa mentre veu
algun programa de televisió i de
vegades es queda adormida. En
despertar-se, segons els dies,
planxa roba o cus. Quan la filla, el
fill i el marit tornen a casa, els
quatre xarren una estona, però ella
se’n va prompte a la cuina a
preparar el sopar i parar taula.
Mentre sopen, ella s’alça a recollir i
escurar els plats. Quan a la fi, seu
en el sofà de la saleta, la pel·lícula
ja ha començat i sovint s’hi queda
adormida. Si la filla o el fill ixen
amb els amics i no han tornat a

casa, sol esperar-los desperta.
Abans d’anar-se’n al llit comprova
que les finestres estan tancades i la
calefacció apagada. Empar fa
aquestes faenes  de dilluns a
diumenge i no té perspectives de
jubilar-se.

L’objectiu és ajudar a entendre la importància i la
necessitat del treball reproductiu, realitzat gene-
ralment per les dones.
És habitual que a les nostres societats anomenem
treball el que es fa fora de casa: un taller, una ofici-
na, una botiga, una obra…, i gràcies al qual s’obté
un sou. En canvi, les faenes que es fan dins la llar,

la neteja, la cuina, l’endreçament de la roba, la
cura de determinades persones (menors, ancians,
persones malaltes), l’enorme nombre de tasques
perquè tot funcione, etc., com que no es retribuei-
xen amb diners, no són considerades com a tre-
ball. Aquest és el treball reproductiu. Per contra, el
que es fa fora de casa, que és objecte d’intercanvi

en el mercat i pel qual es rep un salari, és el treball
productiu. El treball reproductiu és la base sobre la
qual es realitza el treball productiu. Si no es fera el
primer, no es podria realitzar el segon.

Activitats

–Enumera per separat les activitats
que realitzen Toni i Empar. 
–A quina hora s’alcen?  A quina
hora acaben de treballar?
–Què fa després de dinar?  I
després de sopar?
–Quins dies treballa?  Quin horari
té?
–Observa la taula següent. Quines
diferències trobes entre les dues
situacions?

Temps dedicat a tasques de la llar
Any 2001

DONES HOMES

TOTAL 6h 42’ 2h 1’

Tasques de la llar 3h  58’ 0h  44’

Cura de familiars 1h  51’ 0h  51’

Compres 0h  53’ 0h  26’

FONT: Instituto de la Mujer

Segons un estudi de 2002/03, les
dones espanyoles destinen cada dia
una mitjana de vora quatre hores i
mitja a les tasques de la llar i la
cura de persones dependents
mentre que els homes hi dediquen
menys d’una hora i mitja. Algunes
tasques domèstiques són quasi
desconegudes per la majoria dels
homes, com la de la neteja de la
casa, de la qual s’encarreguen el
15% dels homes enfront d’un 63%
de les dones, o la neteja de la roba i
la planxa, tasques que tan sols
assumeix el 3% dels homes. 

Les faenes que es fan
dins la llar, la neteja, la
cuina, l’endreçament de
la roba, la cura de
determinades persones
(menors, ancians,
persones malaltes),
l’enorme nombre de
tasques perquè tot
funcione, etc., com que
no es retribueixen amb
diners, no són
considerades com a
treball
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PETJADES DE DONA

C
ent anys després del seu naixement, la
figura de Mercè Rodoreda s'ha erigit
com una de les peces clau en el món
de les lletres, les pròpies i també les

universals. Celebrem el record d'una dona que
buscava en la literatura el sentit de la vida i,
sobretot, la llibertat. 

El conjunt de la seua obra literària fou escrit
en català, amb un estil molt personal. És el seu
un llegat literari, sovint carregat de símbols, que
no solament ha aportat una complexa galeria de
personatges, generalment de sexe femení, sinó
que ha permés que la literatura catalana es
consolide dins i fora de les seues fronteres. Cal
recordar ací que aquesta autora ha estat
traduïda a 27 idiomes. Víctima del temps que li
va tocar viure, els esdeveniments polítics i
socials dels anys 30 i 40 van definir la trajectòria
personal de l'escriptora, com no podia ser d'una
altra manera. La primera meitat del segle XX fou
una època de guerra i de postguerra, de canvis

profunds en la història de Catalunya i d'Europa,
fets pels quals l'autora es veié abocada a formar
part de les elits culturals que patiren l'exili.
Lluny del seu país, escriuria el gruix de la seua
obra.

D'altra banda, el destí personal fou assumit
com un error inevitable, tant que Mercè
Rodoreda creia que el que ella anomenava
“pecat de joventut”, el matrimoni amb un germà
carnal de sa mare, havia de condicionar la resta
dels seus dies,  com ara la relació amb Armand
Obiols, plena de boires, o l'amistat amb Andreu
Nin, o l'esquizofrènia del seu fill durant els

últims anys. A l'espill de les seues narracions,
l'amor, el sexe, les vivències personals més
íntimes es confonen en experiències frustrants,
sovint ridícules.

Així doncs, Mercè Rodoreda representa la
dona lluitadora que a través de l'escriptura
aconsegueix trobar finalment el camí de
l'afirmació i de la llibertat.  Encetem, doncs,
l'any Rodoreda. Una bona ocasió per acostar-
nos al ric univers d'una escriptora polièdrica
àmpliament reconeguda i sempre inabastable.
Una dona per a la qual la innocència que definia
la seua personalitat i que, segons ella, la feia
sentir bé en el món, va anar transformant-se de
mica en mica en una mirada intel·ligent i lliure,
complexa. Amb el temps, la seua rialla
provocadora i estrident, aquell gest que es va
negar a l'encasellament, no ha deixat de
planejar damunt els nostres caps. 

Mercè Rodoreda, 
des de la llibertat
Begonya Mezquita

Encetem, doncs, l'any Rodoreda.
Una bona ocasió per acostar-nos
al ric univers d'una escriptora
polièdrica àmpliament
reconeguda i sempre inabastable

Un centenar de dones ensenyants i
sindicalistes de CCOO, UGT i la
Confederació d’STE, amb el suport
de l'Instituto de la Mujer es van
reunir a Madrid en la I Trobada
“Sindicades, Educar en Igualtat”,
amb la intenció de construir un
espai de treball a favor del canvi de
les organitzacions sindicals des de
la perspectiva de gènere. “La
nostra visió, experiència i
coneixements són un potencial

important que ha de ser plenament
incorporat als projectes i a les
pràctiques sindicals”. Les
sindicalistes van destacar la
necessitat de rescatar la
contribució de totes les companyes
sindicalistes i recuperar una
història imprescindible, la del
protagonisme de les dones en el
moviment sindical.

La representació de l’STEPV ha
considerat que la trobada “és un

primer pas per a reforçar les
relacions entre les dones de les
tres organitzacions sindicals i
conjuminar esforços per traslladar
a les administracions educatives, a
les  companyes i companys de
l'ensenyament i a la ciutadania en
general, el valor del treball conjunt
i per avançar cap a la igualtat real.
Al si de la cultura sindical
existeixen encara obstacles molt
arrelats que impedeixen la

participació de les dones en
igualtat de condicions, sobretot per
a accedir als òrgans de decisió”. La
trobada ha servit perquè les
participants assumisquen la
necessitat d'incorporar al treball
sindical i educatiu les propostes
formulades des de la perspectiva
de gènere: “Cal seguir impulsant
models de lideratge i de pràctiques
sindicals que incorporen els sabers
i les capacitats de les dones“.

Celebrada la Trobada ‘Sindicades. Educar en igualtat’

Dones ensenyants, a favor d’estendre en l’acció sindical les
perspectives de gènere 

�Considerem una xacra social
injustificable les morts de les dones
víctimes de la violència de gènere.
Aquest fet segueix posant de
manifest de la forma més cruel
l'existència de la discriminació
femenina. Insistim en la necessitat
de posar en pràctica les diverses
mesures que, per a l'àmbit educatiu,
estableix la llei integral contra la
violència de gènere: les mesures
preventives, com l'educació dels
afectes, la resolució pacífica dels
conflictes i el desenvolupament de
la coeducació possibilitaran evitar la
violència contra les dones.

� Assistim recentment a
determinades manifestacions que
qüestionen el dret de les dones a
decidir sobre la seua maternitat.
Les detencions de personal sanitari
d’alguns centres sanitaris
reflecteixen la insuficiència de la
legislació espanyola en relació amb
aquest dret. Urgeix modificar la
normativa perquè les dones
puguen exercir lliurement, en la
sanitat pública i amb totes les
garanties sanitàries i jurídiques, el
dret a interrompre voluntàriament
l'embaràs. 

� Denunciem la campanya de la
jerarquia de l’Església catòlica i de
la dreta del nostre país contra
l'educació en valors de ciutadania
solidaris i igualitaris. Aquests
sectors segueixen defensant una
educació religiosa, que representa
una moral particular i excloent,
caracteritzada a més per la
infravaloració i la falta de respecte
a la llibertat de les dones.
Nosaltres insistim en la defensa
d'una educació laica, i per això
reclamem la denúncia dels acords
entre l’Església i l’Estat espanyol. 

� Manifestem la nostra
preocupació i solidaritat amb les
persones que viuen amb el virus de
la sida o estan afectades per
aquesta terrible malaltia, que
castiga particularment les dones
del continent africà. En aquest
sentit, reclamem més possibilitats
d'accés als tractaments sanitaris.
Destaquem la importància del
treball educatiu, tant per a
l'expressió de la solidaritat i la no-
marginació, com per a l'educació
per a una salut preventiva.

Els drets de les dones

Allioli
Els recents atacs que els sectors
socials més conservadors contra el
dret a l’avortament representen
una amenaça al dret a decidir de
les dones. Així ho entén
Intersindical Valenciana, que dóna
suport i se solidaritza amb les
dones que recentment han estat

perseguides per exercir el seu dret.
El Sindicat exigeix del govern
espanyol i dels partits polítics un
compromís clar i decidit per a
acabar amb l’actual inseguretat
jurídica i modificar la llei de
despenalització parcial de
l'avortament, de manera que deixe
d'estar considerat com a delicte en

el Codi Penal: “La nova normativa
ha de garantir el dret de les dones
a interrompre voluntàriament
l’embaràs de forma normalitzada i
en la xarxa sanitària pública.” En
aquest sentit, la Intersindical
participa en totes les
manifestacions i actes
reivindicatius en defensa del dret
de les dones a decidir i segueix
compromesa a reivindicar-lo en
tots els àmbits socials.

El Sindicat reivindica la regulació de l’avortament 
com un dret, fora del Codi Penal



Rosa Roig
Juçara Maria Dutra Vieira forma part del
consell executiu restringit de la Internacional
de l'Educació (IE), la principal organització
sindical d’àmbit mundial, integrada per 348
organitzacions de 169 països i territoris.  La IE
treballa per protegir els drets de docents i
estudiants, desenvolupar organitzacions
democràtiques, fomentar la solidaritat i la
cooperació mutua i lluitar contra el racisme i
la discriminació en l’escola. Llicenciada en
Lletres, especialista en Literatura i autora de
diversos llibres, Dutra és una brasilera que, a
més de la seua alta responsabilitat en la IE,
presideix la Confederació Nacional dels
Treballadors de l’Educació i pertany al consell
del Centre dels Professors de l’Estat de Rio
Gran do Sul i al Consell de Desenvolupament
Econòmic i Social, un fòrum creat pel
president Lula da Silva.  

La Internacional és l'única federació sindical
que representa tots els sectors de l'educació
i arreu del món. Què sent en actuar com a
portaveu de 30 milions de docents?  
Una gran responsabilitat perquè és un
compromís molt fort, són tantes les tasques i
les demandes que ens arriben...! La principal
raó de ser de la IE és  anticipar-se als
problemes, avançar-se als grans temes,
treballar i preveure el futur, detectar per on
es desenvoluparan els debats i les
necessitats, i promoure respostes i accions.
Habitualment, faig d'interlocutora davant
organismes internacionals, com la Unesco.
Parle sobretot amb les persones que sovint
mantenen postures contràries als nostres
principis i reivindicacions. 

Són problemes generalitzats arreu del món?
El deteriorament de l'educació és
internacional. Necessitem, doncs,
desenvolupar una visió molt àmplia dels
problemes. Pero són les organitzacions
regionals les que concreten i tradueixen a la
pràctica diària la reflexió de la Internacional.
 

Viatja molt i visita territoris ben diferents.
Des de la seua experiència, què tenen en
comú?
He visitat 40 països i tinc costum de repetir. A
Llatinoamèrica tenim en comú la fragilitat de
les democràcies, una història de dictadures, i
unes polítiques neoliberals comunes que ens
han afectat directament. Patim la política del
Fons Monetari Internacional i la Banca
Mundial, els responsables de les reformes en
l'ensenyament, més preocupats per la
quantitat de xiquets i xiquetes que accedeixen
a l’escolarització, que per la qualitat del
servei educatiu. Amb  Europa compartim els
mateixos problemes, però multiplicats
geomètricament: el debat entre l’escola
pública i la privatització dels serveis, la
tendència, en definitiva,  de desposseir  l'Estat
de responsabilitats que són drets
fonamentals. Hi ha una tendència mundial
que entén l'educació, no com un dret, sinó
com un instrument al servei productiu del
capitalisme. 
 

Impressiona conéixer la seua trajectòria
sindical i política. Impressiona, també, la
seua capacitat per a comunicar. Estima la
paraula, la poesia i la converteix en missatge
de solidaritat i de lluita. És la paraula la seua
força?  

La força de la paraula existeix i, fins i tot, les
religions es basen en la força de la paraula.
Però no només la paraula: cal saber parlar i
saber escoltar. Les paraules generen noves
organitzacions, indispensables en l'activitat
política. La meua formació literària m'ajuda i
moltes vegades a través de la creació artística
he trobat noves perspectives per a afrontar la
vida.  És cert també que en triar algunes
formes discursives triem estratègies de
comunicació. M'agrada parlar amb imatges i
que s'entenguen les meues reflexions.  Això
explica que sempre que puc vaig a les escoles
de la meua terra i parle amb els mestres en
el seu món i aprenc a fer l’esforç de parlar a
partir de situacions concretes. Necessitem
ser avantguarda, però fent-nos entendre.  

Segons la IE, la tolerància i el respecte a la
diversitat són els fonaments d'un món en
pau. Són valors que les dones han transmés
al debat sindical i polític, tolerància,
diversitat, pau... En aquest sentit, quines
sensibilitats, quines visions aporten les
dones al sindicalisme? 
L'escola tradicional ha perdut força perquè
quasi tota la informació s’hi genera fora i està
promoguda per la cultura neoliberal: véncer,
ser jove, banalitzar la sexualitat... L'escola
s'ha d’entregar, sobretot, a la transmissió de
valors per combatre o mitigar el que passa

fora. Cal una mirada femenina, que no és
solament de les dones, que potencie i valore
la humanizació de les relacions en les
distàncies més curtes. La dona ha aportat
molt a la pràctica de la tolerància, perquè la
vida en família li ho ha ensenyat. Parle d’una
tolerància en la qual tot el món es respecta i
se sent integrat, rep atenció en la seua
diversitat i es reconeixen els seus límits.
Crec, de fet, que aquesta tolerància és la
contribució més important que l'àmbit  privat
ha fet a l’àmbit públic. 

Democràcia, desenvolupament sostenible,
comerç just, serveis socials, salut,
seguretat, solidaritat, cooperació... Què
faran les dones en la construcció d'aqueix
futur?   
La nostra civilització està en un moment
important: què volem?, creixement global i
guerra? No és senzill. Predomina sobretot la
força de les grans potències mundials, però
mentre això succeeix també passa que
descobrim sendes per on podem caminar, tot
i que amb dificultat. I cada vegada tenim més
clar que no podem aguantar aïllats. 
Què podem fer, doncs?
Canviar les relacions econòmiques és difícil.
Podem intentar un doble moviment, enfortir
les regions i la integració, i reforçar els
moviments locals tot enfortint el treball
cooperatiu i els projectes de sostenibilitat.
 Per altra banda, és fonamental que
recuperem el debat ideològic. El Fòrum
Mundial afirmà que una altra realitat és
possible i és un camí que hem d'enfortir
mitjançant les nostres organitzacions. 

La Internacional de l’Educació defensa una
educació gratuïta, pública i d'alta qualitat
com un dret humà bàsic... Ho hem
aconseguit?  
La IE vol recuperar la idea de l'educació com
un dret, així, en majúscula, i abandonar i
denunciar la idea de l'educació com una
mercaderia. Per al debat sobre l’àmbit públic
i el privat, sobre si és un dret o un servei, el
neoliberalisme s'apropià les nostres paraules
i les va adaptar. Ells parlen del dret a triar,
però pagant. Nosaltres, però, hem de
recuperar dos conceptes que són
fonamentals. El de l'educació com un dret tan
fonamental com el de menjar o vestir-se, i el
de l’educación com un dret lligat a l’àmbit
públic. No es pot garantir un dret sense la
intervenció de l'Estat, que és la instància
responsable de la seua extensió als ciutadans
i les ciutadanes.
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ENTREVISTA

Juçara Maria Dutra Vieira, vicepresidenta de la Internacional de l’Educació

“L’educació és un dret, no una mercaderia”

Juçara Maria Dutra Vieira / R. R.

La dona ha aportat molt a la
pràctica de la tolerància, perquè
la vida en família li ho ha
ensenyat. Parle d’una tolerància
en la qual tot el món es respecta
i se sent integrat, rep atenció en
la seua diversitat i es reconeix
els seus límits

El Fòrum Mundial afirmà que
una altra realitat és 
possible i és un camí que hem
d'enfortir mitjançant les nostres
organitzacions. 

Nosaltres, però, hem de
recuperar dos conceptes que
són fonamentals. El de
l'educació com un dret tan
fonamental com el de menjar o
vestir-se, i el de l’educación com
un dret lligat a l’àmbit públic
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José Luis González Meseguer
Milers de persones es desplacen
cada dia per fer serveis educatius a
la Generalitat. Ho fan en comissió
de serveis, però en unes condicions
que el Sindicat denuncia des de fa
10 anys. La salut laboral és
important per als treballadors i
treballadores i no hi ha cap
explicació per mantindre vells
hàbits patronals. No és justificable
de cap de les maneres la reiterada
desídia que l’administració

valenciana manifesta amb el seus
col·lectius, precisament els
treballadors i les treballadores que
en la carretera, perquè funcionen
bé els serveis públics, arrisquen la
seua seguretat i perden els seus
diners.

Col·lectius afectats
Un total de 1.300 persones en
paguen més que ningú les
conseqüències, perquè el seu
treball implica que puntualment o

regularment hagen d’eixir a la
carretera. Entre aquest col·lectiu,
cal destacar: més de 500 tutors de
formació en centres de treball dels
216 centres d’FP amb cicles
superiors; 280 membres dels 32
Serveis Psicopedagògis Escolars;
204 assessors dels 17 Cefires; 153
docents itinerants, un professorat
que comparteix centre, com ara el
destinat en els 39 centres rurals
agrupats (CRA); més de 120
permanents de les distintes

organitzacions sindicals; 130
inspectors d’Educació. Però són
molts més els que cada any han de
desplaçar-se puntualment per
raons del servei: membres de
tribunals opositors; equips
directius, professorat i personal
d’administració i serveis, personal
que assisteix a tasques de
formació, professorat que coordina
les proves de selectivitat, etc.

La Intersindical presenta la II Campanya ‘Pengem les claus’

La Generalitat juga cada dia amb la seguretat 
i els diners de milers de docents 

La II campanya Pengem les claus?
reprén les reivindicacions de 2002 i
que cada any STEPV i la
Intersindical presenta al govern
valencià amb la presentació dels
pressuposts. Les reivindicacions
pendents suposen:

� Increment de totes les
indemnitzacions per raó del servei,
de forma que s’ajusten al cost real.
Pel que fa al quilometratge,
l’actualització suposa una
indemnització de 0,3204 euros/km.

La diferència que aplica el Consell
es comprova comparant les xifres
vigents i les que apliquen altres
instàncies de l’estat i de les
comunitats autònomes. Si s’aplica
l’IPC des de la data del decret del
govern basc, de juny 2006 fins hui,
els resultat són pràcticament
idèntics als càlculs de la
Intersindical (Vegeu el quadre).

� Nou decret sobre
indemnitzacions que actualitze i
millore el Decret 24/1997 en la

seua regulació i aplicació.
Establiment d’unes condicions
laborals i jurídiques segures. 

� Pla de xoc dintre d’un autèntic
pla de prevenció de riscos laborals.
Eliminació o reducció al màxim del
nombre d’accidents in itinere i
adopció de les mesures preventives
escaients, amb la participació del
personal en els comités de
seguretat i salut laboral, i en les
diferents comissions sectorials. 

� Inclusió d’aquests aspectes en la
comissió paritària de seguretat i
salut laboral de la Generalitat i en
la mesa general de la funció
pública. Cal una solució definitiva a
la situació que pateix el col·lectiu
de vora 15.000 treballadors i
treballadores de l’administració
que utilitzen el vehicle de forma
habitual i de més d’11.000 que ho
fan de forma esporàdica. 

Una actualització urgent

El decret 24/1997 regula tant les
indemnitzacions de quilometratge,
les dietes de manutenció, els
transports, així com algunes
condicions per a fer front als danys
que pot ocasionar —tant al
personal funcionari, com al laboral
o l’estatutari— l’ús de vehicle propi
o oficial. Intersindical Valenciana ha
exigit de manera reiterada la
modificació d’aquesta normativa
perquè cal superar el perjuí
econòmic i d’inseguretat laboral
que la situació actual provoca. La
Intersindical planteja que la nova
regulació ha de considerar els
següents aspectes:

� L’augment constant dels
accidents in itinere. Aquests
accidents suposen un 10,87% del
conjunt d’accidents laborals, i
representen un 28,83% dels
accidents greus i el 43,56  dels
mortals. 

� La inseguretat en els
desplaçaments. Des que es va
promulgar la Llei 31/95 de
Prevenció de Riscos Laborals,
s’obvia el principi que
l’administració ha de garantir la
salut del seu personal. No hi ha ni
identificació preventiva dels
accidents i incidents en carretera.
No hi ha avaluació de les condicions
i dels itineraris. No s’investiguen les
condicions d’inseguretat, fins i tot la
cobertura jurídica del personal
davant els accidents. No es preveu
com cal que actue l’administració,
que sol llevar-se les
responsabilitats de damunt i sovint
provoca que calga recórrrer a les
instàncies judicials per a percebre
les corresponents indemnitzacions
per danys. La manca d’una política
de prevenció de riscos laborals
afecta directament tots els
col·lectius que treballen en
l’administració pública valenciana.

� El perjuí econòmic. La
Generalitat no paga les despeses
reals i, per això,  Intersindical
Valenciana ha presentat a la
Generalitat un estudi tècnic que
demostra que les indemnitzacions
que s’estan pagant estan molt lluny
de les despeses reals. Hi ha un
càlcul elemental que ho
exemplifica: les quantitats
(euros/km) que paga la Generalitat
per desplaçament als funcionaris
que han d’utilitzar el seu vehicle
particular en comissió de serveis
està pendent d’actualització des de
1997. A més, la indemnització
vigent està incompleta: la paga a
0,15 euros/km (25 ptes.), quan la
Intersindical reclamava en 2002 
0,27 euros/km (45,3 ptes.), una xifra
que ara és insuficient. Aplicant la
desviació de l’IPC, la Generalitat
hauria de fixar la indemnització en
0,32 €/km (53,2 ptes.). 
Més informació a:

http://www.intersindical.org/stepv/
detotes/pengemclaus.htm

� La degradació del servei públic.
Aquesta situació reiterada anys i
anys, té efectes perjudicials en el
personal. És sabut que la manca de
suport social, en aquest cas dels
superiors, és un fort element de
malestar i estrés en el treball. És
tracta d’un factor de risc
psicosocial perquè no es valora ni
el treball, ni els efectes en la salut
ni, al capdavall, el mateix servei
públic.

Quins aspectes s’han de canviar

0,29 € 

(48,25 ptes.)

0,228 €

(38 ptes.)

0,15 €

(25 ptes.)

0,19 €

(31,61 ptes.)

Preu per quilòmetre

Govern Basc

Generalitat de 

Catalunya

Generalitat 

Valenciana

Estat espanyol

2006 (tercera 

actualització; les 

anteriors en 1993 i 2000)

1988 (actualitzat)

1997 (no actualitzada)

2005 (revisió annual)

Decret 121/2006, de 13 de juny (BOPV

núm. 2006122-28/06/2006)

Decret 337/88, de 17 d’octubre (DOGC

núm. 1076, de 2-12-1988

Decret 27/1997 d’11 de febrer (DOGV 2931

de 12/2/1997)

Ordre EHA/3770’/2005, de 1 de desembre

(BOE núm. 289, de 3-12- 2005)

Govern Data d’aplicació Disposició

Elaboració pròpia

Unes 1.300 persones,
treballadores de la
Generalitat, eixen a la
carretera puntualment o
regularment

Intersindical Valenciana
ha exigit de manera
reiterada la modificació
d’aquesta normativa
perquè cal superar el
perjuí econòmic i
d’inseguretat laboral que
la situació actual provoca

Les indemnitzacions que
paga la Generalitat estan
molt lluny de les
despeses reals



Ante la aprobación por el
Consejo de Ministros de la
normativa que regula los estudios
de Magisterio y del actual Curso de
Adaptación Pedagógica (CAP) que
deben realizar los nuevos
Graduados, STES-intersindical, aun
reconociendo que lo aprobado
mejora la situación actual,
manifiesta:
� Que la reforma que se presenta
no ha sido consultada con los
profesionales de la enseñanza ni
con sus representantes.
� Que la reforma que se plantea
significa que en el sistema
educativo seguirá habiendo dos
grupos de Profesorado,
permaneciendo uno de ellos, el de
los Maestros, con inferior
titulación, y por lo tanto, con
inferior retribución que el
profesorado de Educación
Secundaria.

La tarea de enseñar en
cualquier nivel educativo requiere,
en todos los casos, una preparación
igualmente rigurosa y una actitud
abierta y decidida a la hora de
atender a todo el alumnado y hacer
frente a los numerosos retos de la
enseñanza de hoy.

No se entienden, por tanto, las
distinciones entre los distintos
niveles de enseñanza, ya que la
responsabilidad, la dedicación, la
formación previa y permanente son
igual de importantes en todos los
casos, y en consecuencia el nivel de
estudios y de titulación también
debieran serlo. Esta formación
inicial homogénea permitiría,
además, la movilidad del
profesorado a lo largo del sistema
educativo, desde la educación
infantil hasta la universidad.

La igualdad en la formación
inicial de calidad para el conjunto
de aspirante a la docencia ha sido
una constante en las
reivindicaciones de numerosas
organizaciones que, como los
STES-i, luchan día a día para que la
enseñanza se desarrolle en las
mejores condiciones y con el mejor
profesorado, reivindicación que se
ha concretado históricamente en la
exigencia del “Cuerpo Único del
Profesorado”.

El Gobierno, con el
planteamiento aprobado, vuelve a
defraudar las expectativas creadas,
infravalorando el trabajo en una
etapa educativa, frente a otra.
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Allioli
STEPV ha signat al gener l'addenda
al document sobre la implantació
de la reforma educativa en els
centres concertats del País
Valencià. La nova addenda estarà
en vigor fins al 31 de desembre de
2011. 

El document sobre la
implantació de la reforma
educativa en els centres concertats
del País Valencià, subscrit en 1996
per l'administració educativa, les
organitzacions empresarials i els
sindicats, definia determinades
actuacions relacionades amb el
desplegament i l'aplicació de la Llei
Orgànica d'Ordenació General del
Sistema Educatiu (LOGSE) preveia

abordar també altres aspectes que
hi quedaven només enunciats. El
document va ser desplegat,
completat i inclús ampliat en
alguns dels seus aspectes per
l'addenda d'1 de setembre de 2000,
dues addendes més, del 17 de
desembre de 2002, tres addendes
del 28 de juliol de 2004 i una més
de 18 de juliol de 2006. L'addenda
de 28 de juliol de 2004 va ampliar el
marc temporal de vigència del
document i les seues addendes fins
al 31 de desembre de 2007. Per
això, si no se subscrivia, la seua
vigència hauria expirat en aquesta
mateixa data.

La importància de l’addenda
L’addenda és un document clau
perquè suposa el compromís de la
Conselleria d’Educació per a
establir un calendari de negociació
sobre molts aspectes, alguns dels
quals s’estudien en la comissió de
seguiment. La signatura de
l’addenda possibilitarà seguir
negociant i fer efectiva la percepció
de les pagues extraordinàries per
antiguitat pendents. També
facilitarà que es liquiden els
pagaments corresponents a 2008 i
següents, sempre que es recullen
en el conveni col·lectiu. Finalment,
l’addenda permetrà que en 2009
els centres cobren les despeses de
funcionament signades en 2004. 

Sexennis
Pel que fa al complement de
formació (sexennis), Educació s’ha
compromés a estendre’l a tot el
personal docent dels centres
concertats. L’acord permetrà que
els programes de qualificació
professional inicial s’oferisquen
també en els centres concertats.

En el document de compromís
per l'establiment d'un calendari de
negociació s'inclouran els temes
que ja s’han començat a negociar
amb l’administració i d’altres que
estan per abordar, com l'increment
de les plantilles d'infantil i de cicles
formatius. 

L’addenda suposa el compromís de la Conselleria d’Educació per a establir un calendari de negociació 

El Sindicat signa l'addenda al document sobre la implantació 
de la reforma educativa

Allioli
D’acord amb les informacions
proporcionades per la Conselleria
d'Educació, els increments
salarials del professorat de
l'ensenyament concertat seran
abonats en els mateixos terminis
que als docents del sector públic.
Els terminis previstos en l’acord de
8 de maig són els següents: 1 de
gener, 55 euros; 1 de juny, 25
euros; 1 de setembre, 25 euros; 1

de desembre, 25 euros. L’augment
acumulat, 130 euros, és
independent de l'increment del
salari base determinat per
l'actualització de les taules
salarials del conveni.

Endarreriments pendents 
L’endarreriment generat per
l'acord de 8 de maig de 2007, 120
euros, correspon a l’augment de 30
euros del sector públic des de

setembre. Aquesta quantitat es
pagarà en un únic termini. D’altra
banda, hi ha endarreriments
generats per l’homologació
salarial amb els funcionaris
docents: infantil i primària, 210,14
euros; professorat llicenciat del
primer cicle d’ESO, 186,76 euros;
professorat llicenciat de segon
cicle d’ESO, 186,02 euros. Els
mestres del primer cicle d'ESO no
tenen pendent cap endarreriment.

Sobre els endarreriments de
2006, pagats en desembre de 2007,
la Conselleria ha distingit els
endarreriments de 12 pagues dels

de les  extres. Així, per exemple, un
mestre de Primària ha d’haver
percebut un total de 292 euros,
250,29 pels endarreriments de 12
pagues, i 41,71 pels de les pagues
extres. 

Les persones que durant 2006
van treballar en un centre
concertat, en cas que hagen deixat
de fer-ho, han de reclamar a la
Conselleria el pagament dels
endarreriments. El Sindicat
disposa de models d’escrits per a
fer efectiu aquest dret.

Els increments salarials de 2008 s’abonaran en els
mateixos terminis del sector públic

STES-i afirma que se ha perdido una oportunidad 
histórica de dar la misma formación inicial 
al conjunto del profesorado

ENSENYAMENT PRIVAT

ENSENYAMENT 



Albert Sansano
Des que va veure la llum el primer informe Pisa
(2000), cada vegada que es publiquen els seus
resultats es reprodueix la polèmica sobre la
seua validesa, el lloc ocupat per tal o tal país o
comunitat autònoma, les causes de la dita
situació i les possibles mesures a adoptar per a
millorar l'estat de l'educació.

L’últim informe Pisa ha permés comparar els
aprenentatges de matemàtiques, llengua i
ciències naturals de 57 països, la majoria de
l'OCDE. Sobre el particular, però, convé
arreplegar algunes reflexions de Julio
Carabaña, catedràtic de Sociologia de l’Educació
de la Universitat Complutense i professor en el
Centro de Estudios Avanzados del CSIC. En
primer lloc, sobre les puntuacions. En
estadística, amb la desviació típica establida per
l'enquesta, una diferència entre 10 i 20 punts és
curta i les menors de cinc, poden ser errors
aleatoris. Això ens du a observar que per al
conjunt de països enquestats, la pràctica
majoria —inclòs l'Estat espanyol—, els resultats
es poden considerar estables.

Una altre tema que apunta Carabaña és la
facilitat amb què s'ha reduït el debat a les
despeses en educació o a l'organització dels
sistemes educatius. Cada vegada són més els
estudis que confirmen la nul·la o escassa
relació sobre allò que els alumnes aprenen i les
despeses globals en educació (una altra cosa és
com va a distribuir-se aquest pressupost), així
com a causa dels canvis en les lleis educatives
(de centralitzat a descentralitzat o diversificant,
etc.). Per a confirmar aquest argument, n’hi ha
prou de mirar sobre el mapa de l'alumnat
enquestat durant l'informe 2000 (quatre anys
amb el PP i sis amb el PSOE), 2003 (tres amb el
PSOE  i set amb el PP) i 2006 (huit amb el PP i 2
amb el PSOE), o sobre els resultats entre
comunitats autònomes governades per partits
de distint signe.

Què cal fer?
Per descomptat, aquestes dades no ens poden
fer conclure que només podem quedar de
braços plegats. Hi ha elements que sí que estan
valorant les enquestes com a modificadors de
resultats: l'espai que ocupa la televisió a casa o
el temps que es conviu amb la família,
l'existència de serveis educatius dins o fora del
recinte escolar —que servisquen per a acostar
als més desfavorits a l'oci, al coneixement i el
treball escolar— el major o menor prestigi del
professorat i el seu nivell de formació
pedagògica, la seua capacitat per a instruir
delectant o promoure els estudiosos com a
líders, que es pretenga continuar transmetent
coneixements, formant en capacitats o formant
en competències, etc.

Aquests són aspectes que Andreas
Schleicher, el mateix coordinador de l'informe
Pisa, ha fet públiques recentment. Finlàndia no
supera els 15 alumnes per aula i compta amb
un suport per cada set docents per a atendre als
més endarrerits, però a més, ha impulsat grans
inversions per modificar la selecció professorat.
Mentre que a Finlàndia es veta a qui no sap
ensenyar, encara que posseïsca un doctorat
cum laude, a Espanya posseir una llicenciatura i
superar una oposició memorística, ja capacita
per a impartir classe. 

Potser la nova fórmula prevista amb la LOE,
un nou model de diplomatura per a primària i
un màster didàctic per a secundària, siga un
primer pas. Però d’igual manera que ací no s’ha
volgut afrontar el model d’accés a la carrera
docent, el govern del PSOE no s'ha atrevit a
equiparar el nivell de formació necessari per al
professorat d'infantil amb el de batxillerat,
conseqüència i condició per a dur a terme una
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L’altra cara de l’informe Pisa

Mentre que a Finlàndia
es veta a qui no sap
ensenyar, encara que
posseïsca un doctorat
cum laude, a Espanya
posseir una llicenciatura
i superar una oposició
memorística, ja capacita
per a impartir classe

cal acostar els
continguts educatius
espanyols a aquells que
l’informe avalua. És a
dir, menys memòria i
més comprensió, menys
gramàtica i més atenció
al que es llig, menys
àlgebra i geometria i
més càlcul aplicat a la
vida quotidiana

cal acostar els
continguts educatius
espanyols a aquells que
l’informe avalua. És a
dir, menys memòria i
més comprensió, menys
gramàtica i més atenció
al que es llig, menys
àlgebra i geometria i
més càlcul aplicat a la
vida quotidiana

reivindicació històrica que STEPV segueix
defenent: el cos únic d'ensenyants.

Però Schleicher també aposta per un sistema
educatiu comprensiu i integrador. El màxim
responsible de l’informe Pisa diu que cal acostar
els continguts educatius espanyols a aquells
que l’informe avalua. És a dir, menys memòria i
més comprensió, menys gramàtica i més
atenció al que es llig, menys àlgebra i geometria
i més càlcul aplicat a la vida quotidiana. Cal
recordar que un dels exercicis de l'últim informe
Pisa per a mesurar la comprensió lectora no ha
sigut un poema ni el text d'algun clàssic, sinó un
fullet on s’explica com han de ser unes bones
sabatilles esportives. Tot  això ens ha de portar
també a qüestionar la situació actual del
professorat i de la plantilla dels centres. La
situació en aquest sentit és especialment greu
en secundària, on encara no s'ha assumit que
cal formar amb competències per a superar la
travessia entre primària i batxillerat que
representa l'ESO. Però això, és particularment
més greu quan s’aborda la necessària
consolidació dels equips docents. Amb més d'un
30% de professorat interí, resulta difícil
assegurar l'estabilitat i la implicació en un
projecte educatiu de centre per a mitjà o llarg
termini.

Una conselleria irresponsable
No disposem de dades detallades sobre la
situació de l'alumnat valencià. La Conselleria
d'Educació no ha volgut participar en l’avaluació
de l’últim informe Pisa, excusant-se en el fet
que les proves d'avaluació diagnòstiques que
elabora l'administració valenciana són suficients
per a detectar els problemes del nostre sistema
educatiu. Però és encara més greu que el
conseller Font de Mora, el mateix que és capaç
d’anomenar caracolas els barracons escolars
valencians, afirme que aquestes instal·lacions
“responen millor a unes condicions de dignitat i
de cert confort”. És el mateix que proposa que
l'ensenyament de l'Educació de la Ciutadania
s’impartisca en anglés, una proposta amb
intenció efectista que mostra la seua ignorància
sobre el nivell de competència del professorat
per a ensenyar en anglés, o de la implantació
del valencià com llengua vehicular del nostre
sistema. És el conseller que s’ha manifestat
incapaç de consensuar amb la comunitat
educativa —el Consell Escolar Valencià— el
funcionament de l'Institut Valencià de l'Avaluació
i la Qualitat Educativa (IVAQE) o el contingut de
les proves diagnòstiques que aquesta institució
realitza. El consell escolar valencià, que segueix
sense disposar de les proves pràcticades, també
desconeix els resultats de l’avaluació. Els
consellers, que representen tots els sectors de
la comunitat educativa valenciana, continuen
esperant la convocatòria d’una sessió on els
responsables de la Conselleria accepten
discutir-ne els resultats.

L’STEPV considera que es tracta d’un
balafiament de temps i diners l'aplicació
generalitzada d'unes proves d'avaluació els
resultats de les quals eren més que previsibles:
no hi ha diferències entre centres públics i
privats concertats, a pesar de la imatge
contrària que s’ha intentat transmetre, i no hi ha
diferències degudes a la llengua vehicular
d'ensenyament. I una altra obvietat, l'alumnat
de necessitats educatives especials i
d'incorporació tardana aconsegueix pitjors
resultats.

Però la irresponsabilitat de la Conselleria va
més enllà. Atenent els seua mateixos resultats,
els responsables polítics valencians estan
incidint en la seua obsessió de diferenciar-se del
Ministeri d'Educació (promotor de la LOE) i de
les recomanacions europees (informe Pisa i

Comissió). Quan aquestes dues instàncies
aposten per desenvolupar les competències
bàsiques, els dissenys curriculars valencians
insisteixen a “desenrotllar en l’alumnat les
capacitats”. Quasi totes les comunitats
autònomes, també les altres governades pel PP,
ja han aprovat polítiques per conscienciar i
formar el professorat en el treball entorn de les
competències, mentre que la Conselleria
continua mirant cap a una altra part i es nega a
acceptar que les claus per a una bona atenció a
l'alumnat i a la millora de la qualitat del sistema
educatiu passen per un pacte social per
l'educació que implique tota la comunitat
educativa (alumnat, professorat, famílies i
administració) i altres instàncies educatives i
institucions socials.



PARTICIPACIÓ

Claus per a impulsar la cultura democràtica en els centres educatius
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Informació: l'energia imprescindible 

Joan Cortés
Qualsevol organització ha de plantejar-se
alguna vegada com utilitza la informació, quin
paper li confereix, com la fa circular, amb
quins objectius i , també, amb quins formats.
“L'estil de la informació que transmetem ha
d'adaptar-se al seu recipient, com si fóra el
líquid de dins d'un barral”, assegura Lola,
acostumada a elaborar díptics amb temes
divulgatius per als pares i mares. I continua
explicant, “no podem elaborar el mateix
discurs per a una assemblea general, per a la
web o per a un díptic”. 

A l'interior de les comunitats educatives,
s'hi genera una quantitat immensa
d'informació que no arriba a tots els llocs
igual, perquè en la majoria de casos la seua
difusió és parcial i no solem traure’n un major
profit. Cal, per tant, garantir que la informació
referida a l'activitat educativa, administrativa i
cultural que desenvolupa el centre —social, en
una paraula—, arribe a totes bandes, per tots
els canals possibles, amb la màxima
optimació comunicativa. És aquesta una
condició imprescindible perquè tots els
sectors s'identifiquen, a banda de fer-ho amb
la seua tasca específica, també amb una tasca
d'índole més col·lectiva i integradora. Per a
Lola, “aquesta nova dinàmica va impregnant a
poc a poc i s'estableix un estímul-resposta
entre la gestió de la informació i la gent que,
quan no n'hi ha, la troba a faltar”.

Pam a pam
La transmissió d'informació té per si mateixa
una intenció formativa, educativa, perquè
pretén difondre el saber que després
d'interioritzar-lo es converteix en
coneixement. Aquest coneixement posseeix
intrínsecament una càrrega més potent que el
simple saber perquè és capaç de modificar
actituds, activar compromisos, motivar a
l'acció, optimar els recursos, etc. “No m'havia
parat mai a reflexionar-hi, però de colp i volta,
un dia, havia intuït que la meua filla estava
experimentant un procés d'aprenentatge
semblant al que vaig experimentar jo quan
entrí d'aprenent en el taller, a dèsset anys.
Aquesta sensació em va convéncer que jo
podia ajudar-la perquè pràcticament havíem
recorregut el mateix camí”. Qui formula això
és Tomàs, fuster d'ofici i de vocació, pare
d'Andrea, que ara cursa cinqué de primària.

El rent que fa pujar la pasta
Per a les mares i pares més actius de
l'associació, el primer contacte amb la
informació sol impulsar-los a participar amb
més intensitat en l'educació dels seus fills i
filles, una educació que abans consideraven
assumpte exclusiu del professorat. Així, es
converteixen en difusors d'informació i
coneixements, i per tant, en mobilitzadors
d'altres pares i mares. Sebastià, pare d'un
xiquet de sisé de primària i d'un altre de
segon, no pot explicar-se com fa tan sols uns
anys “estava tan allunyat de qualsevol
implicació amb l'escola i sentia tan de
desinterés per tot allò que implicava una
millor educació”.

Cal fer, però, allò que suposem que som
capaços de fer. Lluïsa, l'encarregada dels
cartells —dissenya i apega els cartells a la
paret de les dues portes d'accés del centre—,
és mare de Cristina, una xavala molt desperta
de primer. Lluïsa considera que “la faena ben
repartida, pesa menys”. Treballa en una
immobiliària i sap que la concreció i l'efecte
visual obra meravelles en comunicació.
“M'encanta treballar les imatges i els textos,
diu. Sé que els meus cartells són molt
cridaners i poden llegir-se a un metre i mig de
distància i amb una simple ullada perquè
combinen administració de continguts i
impacte visual. És molt divertit”. Cristina no
sols ha aplicat els seus coneixements
informàtics sinó que també ara sap moltes
coses que abans ignorava. Sap com es
gestionen les activitats extraescolars, el
vessant administratiu de la matriculació o com
funciona el menjador escolar. “Tinc les meues
pròpies opinions sobre temes que abans tenia
per quasi sobrenaturals i puc debatre'ls quan
es plantegen a la junta de l'Associació o al
Consell Escolar”. 

L'escola de mares i pares
Els cartells són un canal informatiu amb un
format concret, però no tots. L'Escola de
mares i pares és un altre àmbit d'intercanvi
d'informació i de generació de coneixement
que es pot fer servir. Robert, que treballa com
a ATS en un centre de salut de la comarca,
organitza tots els anys col·loquis per a mares i
pares relacionats amb la salut que tenen
sempre molt bona acollida i solen reunir un
nombrós grup de gent que no para

d'interrompre'l per fer-li preguntes i debatre
sobre allò que els preocupa. “La xarrada sobre
primers auxilis a la llar, l'has de repescar
quasi tots els anys. La gent m'ho demana
sovint. Solem repartir algunes guies sobre els
accidents a casa que són molt útils”, afirma
Robert. 

Les mares i els pares que sovintegen
aquestes sessions de l'Escola, s'asseuen en
les mateixes cadires que els seus fills i filles, a
les mateixes aules on també treballen.
Aquesta circumstància els proporciona una
certa perspectiva sobre la seua experiència
escolar. A casa és diferent, els rols estan més
consolidats i els pares hi fan de pares i els fills
hi fan els seus papers. Però quan les mares i
pares han de donar un colpet de mà a l'hora
de fer els deures s'embulla la troca una mica i
els papers s'alteren. “Hi ha pares —aclareix
Sílvia— que perden els nervis quan han
d'ajudar els seus fills a fer els deures.
Senzillament, no saben fer-ho. Però pitjor que
no saber fer-ho és sentir-se perdut o no saber
utilitzar els recursos educatius més
elementals, el diccionari, els llibres de text,
per exemple”. 

Sílvia, professora en el mateix centre, és
alhora la mare de Consol, de primer cicle
d'ESO. A l'escola de mares i mares imparteix
el curs Podem ajudar a fer els deures?. El
plantejament d'aquesta activitat formativa és
de mer sentit comú i intenta resoldre les
dificultats amb què s'enfronten els majors
quan a casa ajuden els seus fills i filles. “No es
tracta de fer els deures a mitges. Ni de
substituir-los. Consisteix a desentranyar la
manera de fer bé les coses i, de passada,
prendre consciència de les habilitats i la
tècnica que ha de posseir l'estudiant per a
rendir millor. No oblidem que el simple
maneig dels llibres de text, amb la seua
codificació i estructuració de continguts, pot
representar una muralla infranquejable”,
explica Sílvia, que amb l'ajuda de la Federació
d'Associacions, també ha treballat el díptic
Com funciona el centre”, amb el qual pretén
respondre a multitud de dubtes de les famílies
sobre el funcionament orgànic del centre. 

Participar en les associacions de mares i pares (i II) 

Ja estem de nou. La resolució de 20/12/07,
publicada al DOCV del 3 de gener passat
“convoca concurs de mèrits per a la selecció i
nomenament de directors de centres docents
públics”. Aquest procediment administratiu
s’inspira en el títol V de la Llei Orgànica 2/2006
que assenyala les condicions per a la tria de
director o directora d’un centre educatiu públic.
En quins casos? Quan en un centre hi haja una
vacant provocada per jubilació, cessament,
renúncia, finalització del període de
nomenament, revocació administrativa, algun
tipus d’incapacitat..., inclosos els casos en què
en l’anterior procediment van ser nomenats
amb caràcter extraordinari i unilateral per
l’administració. És a dir, a dit.
El procediment en si és com tots els altres
processos administratius. Qui en vulga més
informació ha de recórrer al document original.

Més curiosa és la impressió que ha causat en
les comunitats educatives que hi participen i la
cohabitació distorsionada que s’ha establit en el
nostre sistema educatiu entre l’oferta educativa
pública i la privada. 
Si realment del que es tracta és de fer un
exercici de participació de tots els sectors
presents a les comunitats educatives, s’està
balafiant una oportunitat d’or per a fer una
autèntica festa democràtica. Perquè... quina
informació està a l’abast dels pares i les mares
que no estan directament involucrats en aquest
procediment? No gens. No hauria hi estat
sobrer incloure en l’articulat de la resolució
l’obligació del Consell Escolar a informar del
contingut de la convocatòria a tota la comunitat
educativa. O proposar canals de difusió pública
dels projectes educatius presentats. O realitzar
jornades amb pares i mares per debatre les

qüestions educatives que els preocupa. O
permeabilitzar els projectes dels aspirants. O...
potser és faena vana. O potser no interessa que
la informació de primera mà i el debat fèrtil
siguen els pilars de la participació.
Passem a definir la distorsió. Tots i totes sabem
que als centres educatius concertats
s’inverteixen diners públics. No reobriré la
polèmica sobre la complementarietat de les
dues ofertes, però sí que insistiré sobre un
major control d’aquesta inversió pública.
Aquest finançament públic hauria d’obligar els
centres concertats a funcionar i administrar-se
com els centres públics. Però ¿com és possible
que en aquests tipus de centres el director o la
directora siguen elegits sols pel titular de
l’empresa i no s’hi garantisquen els principis
democràtics legals en aquest procediment?
Misteris sense resoldre.

Potser no interessa que
la informació de primera
mà i el debat fèrtil
siguen els pilars de la
participació. Passem a
definir la distorsió

Qualsevol organització
ha de plantejar-se
alguna vegada com
utilitza la informació,
quin paper li confereix,
com la fa circular, amb
quins objectius

Cal, per tant, garantir
que la informació
referida a l'activitat
educativa,
administrativa i cultural
que desenvolupa el
centre arribe a totes
bandes, per tots els
canals possibles

Qui no volia col...
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Allioli 
Durant 15 anys, els docents de tot
el món s'han unit solidàriament
sota l'estendard de la
Internacional de l'Educació. El 26
de gener de 1993, prop de 1.000
delegats de la Confederació
Mundial d'Organitzacions de
Professionals de l'Ensenyament
(CMOPE) i del Secretariat
Professional Internacional de
l'Ensenyament (SPIE) van assistir
a Estocolm (Suècia) a la unificació
d'aquestes dues grans
federacions de docents. La
Confederació STEs-intersindical
és membre fundador de la
Internacional. La IE, que va
començar llavors amb 18 milions
de membres, compta ara amb 30

milions de docents afiliats a
través de 394 organitzacions en
171 països i territoris. Mentre que
una de les majors organitzacions
democràtiques, la IE és la
portaveu mundial del sector de
l'educació. En el 5é Congrés
Mundial de la IE, celebrat a Berlín
el passat juliol, el secretari
general Fred van Leeuwen va
alertar sobre els reptes actuals i
va indicar les futures directrius
que ha de prendre l'organització.
“El món s'enfronta avui dia amb
una greu escassesa de docents,
puix falten 18 milions de docents
per a arribar a els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni.
Aconsellem als governs que
invertisquen en educació i

milloren les condicions de la
professió, o posaran en joc les
futures generacions”, va recalcar
Van Leeuwen. “Les prioritats
absolutes de la IE en el pròxim
període són seguir construint el
diàleg entre cultures; continuar
els esforços en favor de la igualtat
de gènere, mentre resistim a la
constant i ressurgent.
discriminació en diversos països;
fomentar els nostres programes
de solidaritat, enfortir les nostres
afiliades, donar suport la lluita
contra la repressió i ajudar els
afectats per catàstrofes;
promoure el nostre treball sobre
PISA i altres programes
d'avaluació, i desenvolupar els
nostres propis indicadors de

qualitat en l'educació; continuar
treballant dins de les coalicions
en la Campanya Mundial per
l'Educació, insistir sobre el VIH i
la sida i sobre el treball infantil; i,
finalment, desenvolupar el
potencial del nou Centre
d'Investigació de la IE per a
assolir els nostres objectius, tant
en països industrialitzats com en
vies de desenvolupament.” Van
Leeuwen i els altres líders de la IE
en tot el món mantenen la seua
determinació de fomentar la
solidaritat i l'associació en la
lluita global per l'educació pública
de qualitat per a tots!

Delegats de la Confederació Intersindical van participar en el 5é congrés mundial de la IE, celebrat a Berlín

La Internacional de l’Educació compleix 15 años

Allioli
La totalitat dels permanents
sindicals del sector públic
d’ensenyament es van reunir el 8
de gener a Gandia (la Safor) per
analitzar l’acció sindical
desplegada en el primer trimestre
del curs i posar en comú les
problemàtiques i les
reivindicacions que s’han
detectat en els centres docents
en aspectes com la qualitat de
l’ensenyament i les condicions
laborals. 

Per a donar resposta a una de les
inquietuds més sentides entre els
treballadors i les treballadores, el
Sindicat organitzarà a mitjans
d’abril unes sessions formatives
sobre la jornada continuada.
També es realitzaran accions
formatives i de debat sobre la
tutoria en Secundària, una eina
clau per a millorar la convivència
escolar.
Entre les inquietuds i
demandes més detectades
pels permanents sindicals en

els centres valencians
destaquen les deficiències de
les infraestructures, la dotació
incompleta de les plantilles,
els retards en les
substitucions del personal, els
problemes de convivència i els
aspectes retributius. Són els
mateixos i vells problemes que
arrossega el sistema educatiu
valencià, temes que
l’administració coneix però que
segueix sense abordar i resoldre
satisfactòriament.
La reunió de Gandia va servir per a
apuntar els temes pendents de
resoldre per la mesa d’Educació,
com ara  la gestió de les borses de

treball i les condicions laborals del
professorat interí, dos eixos de
l’acció sindical en 2008.
D’altra banda, la salut laboral
seguirà protagonitzant distintes
iniciatives del treball sindical. Una
de les intervencions prioritàries
d’aquesta és l’exigència del
compliment dels acords per part
de la Conselleria. 

Jornada continuada, tutoria en secundària i professorat
interí, temes centrals en l’acció sindical per a 2008

Plataforma cívica contra la demolició
del Teatre Romà de Sagunt

La Intersindical se suma als actes commemoratius del 75è
aniversari de les Normes Ortogràfiques de 1932

Allioli
Intersindical Valenciana s’ha adherit
a la plataforma contra la demolició
del Teatre Romà de Sagunt
El Sindicat considera la sentència,
que obliga a la reversió de les obres,
realitzades en el teatre “un colp
contra el desenvolupament
econòmic i cultural de la ciutat. Es
tracta d’una sentència
desmesurada i poc equilibrada amb
el que és just, ètic i desitjable i
considera que amb una sentència
com aquesta es paralitza el
renaixement d’una ciutat moderna
que estava assentant les seues
bases sobre el pilar de la
recuperació del patrimoni històric i
industrial. A més de truncar el camí
del recobrament econòmic, també
s’amenaça de paralitzar
esdeveniments culturals que posen
Sagunt en coneixement de molts”.
En conéixer la decisió judicial, es va
constituir a la capital del Camp de
Morvedre una plataforma a iniciativa
del col·lectiu pel patrimoni. 
La majoria dels ciutadans de Sagunt
consideren que amb aquesta

sentència s’està desfent molt del
camí recorregut en la recuperació i
posada en valor d’importants restes
arqueològiques. A més del Teatre
Romà, hi ha la paralització del
condicionament museístic de la
Moreria. “Es tracta d’un conjunt de
fets que fan pensar en un cert
desinterés de part dels qui
governen per dotar-nos d’un entorn
agradable, estable i del qual els
saguntins es puguen sentir
orgullosos”, afirma un escrit signat
per la plataforma contra la
demolició. “L’execució de la
sentència no la patirà només el
Teatre, serà una sentència contra
tot Sagunt”.

Allioli
El Sindicat ha insistit en la
necessitat de “recuperar l’esperit
de consens i concòrdia” que va
presidir l’aprovació de les Normes
Ortogràfiques de 1932. En les
Normes, signades el 21 de
desembre, destacats escriptors i
entitats culturals valencianes,
reunides a Castelló, van
consensuar un acord que
adaptava l’ortografia fabriana de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
a la variant valenciana de la
llengua comuna. 
Arran el 75é aniversari de la seua
signatura, la Intersindical ha
refermat “el compromís de
promocionar i usar en tots els
àmbits de la vida la nostra
llengua, així com d’ensenyar-la a
les noves generacions de
valencians que es formen en les
nostres escoles”. El Sindicat ha
exigit a totes les administracions
un major esforç per garantir el
seu ús i la seu promoció i ha
convidat tota la societat,
especialment els professionals de

l'ensenyament, “perquè en les
seues tasques programen,
organitzen i facen activitats per
tal de destacar la transcendència
social i històrica de les Normes
(...) com una projecció de futur (...)
de la nostra llengua en l’Europa
del segle XXI”.
El programa d’activitats
organitzades per a commemorar
el naixement de les Normes ha
comptat amb una destacada
participació de la societat civil.
Els actes van finalitzar el 21 de
desembre, dia de la signatura de
les Normes. A més d’Intersindical
valenciana, la comissió
organitzadora de les activitats
està formada per Acció Cultural,
la Fundació Soler i Godes, la
Universitat Jaume I, l’Institut
d’Estudis Catalans, Federació
Escola Valenciana, FOLC, Maulets,
les associacions culturals
Socarrats, La Nau, CCOO i UGT.



Allioli
Amb la col·laboració de l’Escola
Sindical Melchor Botella, el Club
d’Amics de la Unesco d’Alcoi ha
organitzat unes jornades de debat
sobre Educació per a la Ciutadania
que se celebraran en aquesta ciutat
entre el 5 i el 28 de febrer. Tots els
actes començaran a les 20 hores i
se celebraran, si no s’indica el
contrari, en la Sala Unesco d’Alcoi
(carrer Cid, 12). Les jornades, que

inclouen conferències, debats i
exposicions, donaran a conéixer els
objectius i els continguts de la nova
assignatura i serviran per a
constituir un fòrum informatiu,
d’expressió i de participació
ciutadana.

Programa d’actes
Dimarts, 5 febrer. Inauguració de
l’exposició La república dels
somnis. Mª Carmen Agulló Diaz

(Universitat de València). 
Dijous, 7 febrer. Conferència
L’educació en valors. Amand Ortiz
(Universitat de València). Lloc: sala
CAM.
Dijous, 14 febrer. Conferència Què
és l’assignatura Educació per a la
ciutadania? José J. Pérez García
(Associació d’Inspectors d’Educació
del País Valencià). 
Dimarts, 19 febrer. Inauguració de
l’exposició Materials escolars per a
l’Educació per a la Ciutadania.
Emma Rodríguez-Castelló
(professora d’ensenyament
secundari). 

Dijous, 21 febrer. Conferència debat
Religió i escola. Honori Pascual
(sacerdot i escriptor) i Martí i Pablo
Cuenca (professor d’ensenyament
secundari). 
Dijous, 28 febrer. Conferència
Escola laica. Albert Sansano
(pedagog, MRP Escola d’Estiu del
País Valencià).
Més informació: 
Tel. 966333293.  A/e:
unescoalcoi@hotmail.com

FENT CAMÍ

Els sindicats Intersindical
Valenciana, Intersindical Alternativa
de Catalunya i STEI-i Intersindical
d’Illes Balears s’oposen al
tancament dels repetidors del
senyal que fa possible la recepció de
TV3 i d’altres canals de comunicació
de la Corporació Catalana de
Radiotelevisió per part del govern
valencià i consideren la mesura “un
atac a la llibertat d’expressió i a la
llibertat d’informació, així com a la
unitat de la llengua i a la nostra
cultura. Aquest fet és una mostra
més d’un tarannà autoritari i posa
en evidència que el Consell continua
amb la seua política d’intentar
controlar els mitjans de
comunicació per obtindre’n un
benefici partidista. Defensem el dret
de les valencianes i valencians a
poder veure la TV3 i donem el nostre
suport a Acció Cultural del País
Valencià en la defensa de la recepció
de TV3. A més, exigim la retirada de
les multes imposades a ACPV i
animem el conjunt de la ciutadania a
participar en la campanya per fer
front a la sanció”.  

Comunicació sense fronteres
“En un moment d’enriquiment de

tota l’oferta comunicativa
audiovisual i d’increment en el nivell
internacional d’una comunicació
sense fronteres, sorprén una decisió
de base política que tendeix no sols
a reduir i a retallar l’oferta televisiva
actual, sinó també a reprimir el dret
dels ciutadans a rebre i a triar
qualsevol opció d’aquesta oferta. Cal
recordar que els valencians rebem
el senyal televisiu de TV3 des de fa
més de vint anys. La mesura de
clausurar les emissions és encara
més greu si tenim en compte que
ataca directament la difusió de la
llengua pròpia dels valencians,
llengua per la qual el govern
valencià hauria de tenir una atenció
especial”.  

Les tres Intersindicals insten la
Generalitat de Catalunya, la
Generalitat Valenciana, el Govern de
les Illes Balears i el Ministeri
d’Indústria a arribar a un acord i
reservar els canals necessaris per a
la difusió de les cadenes que
emeten en català arreu del territori
lingüístic. A més, animen el conjunt
de la ciutadania a participar
activament en totes les accions de
protesta convocades arreu del país.  

L’educació per a la ciutadania, a debat en 
unes jornades organitzades a Alcoi
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ALLEGRO MA NON TROPPO 

A
mb freqüència, conflicte i diversitat
apareixen vinculats amb l'escola. No
obstant això, la percepció de la
diversitat no es limita a la seua

dimensió pedagògica, sinó que afecta àmbits
com el psicològic i el social, i es manifesta des
del context sociocultural, lingüístic, familiar,
econòmic, edat, gènere, àmbit (rural/urbà),
grup etnicoreligiós... 

Per als ensenyants que treballen des
d'aquesta perspectiva, suposa una dimensió
útil com a eina per a l'aprenentatge
d'habilitats socials i metodologies, i per a la
resolució de conflictes, començant pels de
l'entorn sociofamiliar i escolar. Aquesta
diversitat, que és, en tot cas, un enriquiment,
es pot manifestar en la seua dimensió
problemàtica, tant en la capacitat madurativa i
en les dificultats per a l'aprenentatge o la
incapacitat per a la convivència, com en

l'absentisme o la falta de motivació. 
Tanmateix, convé fer una anàlisi concreta i

complexa dels factors que intervenen en la
seua concreció i no focalitzar-la en
consideracions essencialment individuals i
psicologistes, o en elements culturals
“visibles”, com l'aspecte físic, els costums i
els comportaments no estàndards. 

Això implica que una veritable educació per
a la diversitat haja de ser intercultural en la
mesura que ha d'entendre l'ampli ventall de
factors a considerar des d'una concepció de la

cultura, no com una suma de sabers, sinó com
un procés dialèctic en construcció permanent i
interactiva. Es tracta que el procés
d'ensenyament no supose una mera
transmissió de coneixements. Per tant, la
metodologia ha d'orientar-se a un procés
d'aprenentatge que enfasitze la reconstrucció
de capacitats cognitives, l'exercici de
l'empatia, el treball sobre conceptes
estructurants i, en definitiva, que edifique un
pensament complex i sistèmic. 

Aquest enfocament educatiu ajuda a crear
una consciència democràtica, participativa i
crítica, tant en l'àmbit individual com en el
social, fonamental per a potenciar una
autèntica dimensió emancipadora.

Conflicte, diversitat i
interculturalitat
José Antonio Antón Valero

Una veritable educació per a la
diversitat haja de ser intercultural
en la mesura que ha d'entendre
l'ampli ventall de factors a
considerar

Les Intersindicals, contra el tancament de les emissions de TV3

Suport a Acció Cultural

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) va ser multada amb 300.000
euros pel govern valencià, una multa que ha provocat un rebuig
generalitzat, ja que és incomprensible que, en un context de
multiplicació de l’oferta televisiva i de construcció del projecte d’una
Europa sense fronteres, es pretenga evitar l’arribada del senyal d’una
televisió en particular. Som davant un problema que afecta a tots els
ciutadans i ciutadanes, perquè el català és el patrimoni comú, de
València, Barcelona, Palma, Perpinyà o Fraga. 

Davant d’un fet tan greu, Intersindical Valenciana ha acceptat la
invitació d’Acció Cultural del País Valencià a col·laborar de manera
activa per fer front col·lectivament a la sanció.  L’objectiu, més enllà
de respondre a la multa i la intenció de tancament, és també
mobilitzar els més amplis sectors socials a favor d’un acord de
reciprocitat entre els governs de Catalunya i el País Valencià que
tanque definitivament el problema. La col·laboració per a fer front a
la multa consisteix en una aportació econòmica individual de 10
euros. Les persones interessades a col·laborar-hi poden ingressar
aquesta quantitat al compte corrent d’ACPV:
2100–0700–17–0200599135. A canvi de la vostra aportació, l’entitat
farà arribar una reproducció d’una obra classificada de l’artista
Antoni Tàpies, donada pel pintor català expressament per a l’ocasió,
com a reconeixement a la participació en la campanya. Més
informació: http://www.acpv.net/



Transvasaments a manta
http://www.youtube.com/watch?v=o
r1m_p1DE-A

Feliç aniversari, Jaumet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_I
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El viaje a Darjeeling
Director: Wes Anderson. Repartiment: Owen
Wilson, Adrien Broody, Jasón Schwartzman,
Angelica Huston. Guió: Wes Anderson, Roman
Coppola i Jason Schwartzman. Fotografia:
Robert Yeoaman. Gènere:  menjar. País: EUA
2007.

“Quan la consciència resideix en saviesa,
sorgeix un estat de percepció espiritual directa,
que és portada de debò” (Ioga Sútra de
Patanjali). Si hi ha un espai on les paraules
consciència, saviesa, espiritualitat o veritat
semblen tindre el seu hàbitat natural aquest
territori és l'Índia. Per a l'imaginari occidental
és la terra de la recerca i de la trobada de la
transcendència, de l'ésser en un mateix.
L'Índia, en certs cercles de bohemis, hippyes o
creadors, és construïda i sentida com el lloc on
el concepte de materialitat no es produeix ni es
reprodueix. És un miratge de la mirada
occidental, més enllà de la situació que es viu
en aquell territori.

Però l'Índia del segle XXI poc o res té a
veure amb aquesta representació occidental de
transcendència i d'espiritualitat. Al contrari, la
nació hindú és una barreja de contradiccions:
d'una banda, comença a configurar-se com
una de les grans potències del capitalisme
d'aquest segle i, de l’ altra, la taxa de misèria i
pobresa en moltes zones del país perviu més
enllà de l'aparent auge de l'economia. 

El viatge a Darjeeling continua representant
l'Índia com un miratge de puresa espiritual que
ens mostra un país ben intencionat, solidari,
colorista, vitalista i impregnat d’olor a
gingebre. Cap imatge deixa translluir la nova
Índia competitiva i materialista que estructura
el seu sistema econòmic i polític. Potser no
podria ser d'una altra manera. Una
representació més fidel amb la realitat del país
no seria versemblant en aquesta història, ja
que la visió de l’Índia se’ns mostra a través de
la mirada de tres germans quarantons,
immadurs i neuròtics que en el seu viatge
intenten trobar-se amb sa mare i recuperar
l'amistat fraternal perduda per circumstàncies
de la vida. És un viatge metafòric, el dels tres
protagonistes, al cor de la mare. I precisament
per aquest motiu —anar a la trobada de la
mare— l'Índia, que ací representa Wes
Anderson, és més imaginària que real perquè
la trobada amb la mare, tant la real com la
“mare pàtria”, sempre és imaginària. 

Estem davant una representació de la Índia
més acord amb una mirada onírica dels tres
protagonistes, els quals necessiten construir
l'Índia com un miratge d'espiritualitat, veritat,
saviesa i consciència, per a comprendre per
què la seua mare va optar per ingressar en un
convent catòlic i abandonar la seua família. 

Mare només hi ha una, i l'Índia sempre serà
l'últim reducte transcendental en l'imaginari
occidental. Per cert, els Beatles també hi van
anar en busca d'una Índia no materialista.

Begoña Siles Ojeda 

Tres immadurs a l'Índia 

ENXARXATS

Joan V. Pérez Albero

Joan Cortés

NATURA VALENCIANAEN PANTALLLA

Les fruites i les verdures de
temporada són interessants des de
diversos punts de vista: el nutricional,
l’econòmic, l’ecològic... La natura ens
regala a l’hivern una sèrie de
productes, fruites i verdures que,
amb les seues vitamines,
carbohidrats i sals minerals ens
ajuden a afrontar els mesos de fred i
a combatre els catarros, constipats i
tremolors tan propis d'aquestes
dates. Bledes i espinacs, carxofes,
carbassa, col, floricol, cols de
Brussel·les, xampinyons, pésols,
faves, porros, card, remolatxa, rave,
encisam... són verdures d'hivern. Si
les incloem en la nostra dieta, a més,
ens aprofitem de l’aspecte econòmic,
ja que són verdures de temporada, i
afavorim l’ecològic.

La carxofa és el fruit de la
carxofera (Cynara scolymus). Pertany
a la família de les compostes
–asteràcies– a la qual pertanyen
altres plantes tan conegudes com la
margarida o algunes que fem servir
d’aliments com l’endívia, l’escarola  o
la lletuga o encisam. Les carxofes
són en realitat els rovells florals, és a
dir, les flors a mitjan formar que es
mengen quan estan tendres.

S’ha debatut sobre l’origen de la
carxofera. La hipòtesi més probable
és que  la carxofera tindria com a
planta originària el card silvestre
(Chicorium cardunculus). Aquesta
discussió, que procedeix dels antics
grecs, sembla orientar-se cap al fet
que les dues varietats conreades,
carxoferes i cards, procedeixen del
card silvestre fins al punt que totes
elles poden encreuar-se formant
espècies fèrtils.

El cultiu de la carxofera és molt
antic. Les primeres referències les
trobem en els dibuixos gravats en les
tombes egípcies. Els grecs i els
romans en van menjar en abundància
i sempre van pensar que era una
planta que els aportava grans
propietats digestives i afrodisíaques.
En aquell temps, d'aquesta planta
solament es menjaven les tiges. La
primera referència en la qual apareix
la carxofa com una hortalissa
comestible és en 1400, a Itàlia, que
n’és el primer productor del món
seguida d’Espanya. 

La carxofa ha estat considerada
des de sempre un aliment molt sa
per a la salut i una autèntica
medicina natural per al fetge. La raó
d'aquesta propietat cal cercar-la en
els seus principals components: la
cinarina i la inulina. Aquests
components afavoreixen la producció
de bilis hepàtica, la digestió dels
aliments, el descens dels nivells del
colesterol i les propietats diürètiques.

La carxofa

És una qüestió recurrent, això de la
pau. Bons sentiments, millors
vibracions, germanor... Un cor
d’àngels cantant Haendel amb veus
timbrades amb rovells d’ou. Però de
forment, ni mig gra. L’endemà, tots
ens haurem oblidat d’aquella
llumeneta que es va encendre
dintre el cor i va trasbalsar l’ànima.
La pau hauria de portar un manual
d’instruccions en cinc idiomes, com
el rentaplats o el reproductor de
cedés. Així coneixeríem totes les
seues prestacions i li trauríem un
profit del cent per cent. També
sabríem quan se li acaba la garantia
i si tenim dret a devolució. Ai, la
pau!

Dia de la Pau, una vegada a l’any
http://stepv.intersindical.org/en
xarxats/efemerides/pau.htm

La qüestió del canvi climàtic ha
saltat a les capçaleres dels mitjans
de comunicació després que ha
passat anys sent la remor apagada
d’una mar llunyana. Però què ha
canviat en la consciència ciutadana
perquè haja passat de ser la
cantarella dels ecologistes barbuts a
ser el primer plat a les converses
intranscendents? Primer que res, és
un tema que ha anar madurant a
l’arbre i finalment ha caigut al cabàs.
En segon lloc, Al Gore i el seu lobby
han dissenyat una estratègia
mediàtica planetària amb la seua
nau capitana al davant, Una veritat
incòmoda. El tema, però, com les
figues a l’estiu, ja estava clevillat,
rebentat i picat pel pardal, vostés
perdonen. L’altre assumpte és la
inòpia del cosí de Rajoy. 

Al saborós canvi climàtic!
http://www.ipcc.ch/languages/spa
nish.htm

Al País Valencià patim una “pertinaç
sequera”, com diria el Nodo. També
sofrim una categoria especial de
sequera: la manca de referents
socials. En una enquesta recent feta
per la Conselleria sobre l’ús del
valencià i les personalitats més
conegudes pels valencians i
valencianes, Nino Bravo és un referent
més consolidat que Joan Fuster o que
Lluís Vives. “Clar que sí, tio. I ara!”. I
Jaume I hi té una presència discreta
perquè va a tots els llocs muntat a
cavall, especialment als jardins
públics, on maten el temps els
jubilats. Perquè el nostre rei fa pel
febrer 800 anys. O siga, en porta 735
jubilat. Feliç aniversari, Jaume I. Si es
commemorara com cal aquesta fita,
el monarca ens explicaria d’on venim.
Cap a on anem és ja una altra història,
que a un mes de les eleccions
generals no estem per a orgues.

Pel Nadal, l’espot institucional més
intermitent a Canal 9 ha estat,
segurament, el dedicat al
transvasament de l’Ebre. “Si dejamos
que el río Ebro tire al mar...”. És un
anunci que vol traure resquit de la
fibra sensible de la gent, que cultiva
la desinformació i la manipulació
política per clientelisme, en la línia de
l’“agua para todos”. No podem
permetre’ns solucions de fa dos
segles per a resoldre problemàtiques
contemporànies tan serioses com la
gestió de l’aigua. I menys si la
intenció última és abatre un
contrincant polític en l’escenari
estatal sacrificant si fes falta el
benestar de la societat valenciana. La
superficialitat política, però, capta
més oïdes del que ens pensem.
Aquesta campanya se suma a altres
de semblants que empren la ruptura
i la divisió permanent per compensar
la manca de programa polític. I és
que tota pedra fa paret.  

FENT CAMÍ



Cèsar Ferrandis Martínez 

ESCRIT AHIR

Engrescats per l’èxit del viatge a Barcelona i la
publicació de Volar..., el duet Casp-Adlert anava
a encaminar el seu esforç editorial de 1944 cap
a la col·lecció L’Espiga la qual, projectada
primer com La Gavina, pretenia editar llibres en
prosa amb l’anagrama de la Torre de Paterna,
poble nadiu d’Adlert i símbol de la seua editorial.
Una vegada més, la censura posà entrebancs i
sols va permetre llibres en vers, havent
d’ajornar el projecte fins a 1949, iniciant-lo amb
el recull Raïmet de pastor, de Josep Sanç.

Amb tot, el 1944 va destacar per l’aparició del
primer escrit públic per part de Joan Fuster. El
21 de setembre se celebraren a Sueca els VI
Jocs Florals de la seua història local. Fuster
presentava  Significació espiritual de la
Muntanyeta dels Sants, per bé que el presentà
amb el nom d’un amic. Haurem d’esperar a
l’Almanaque de Las Provincias para 1945, per
veure signat per ell l’article "Vint-i-cinc anys de
poesia valenciana". Posteriorment, a
l’Almanaque de 1946 apareixeria "Tres petites
elegies", els seus primers versos publicats,
enviats al diari dels Llorente per iniciativa
pròpia. Aquest article i els seus primers versos
serien llegits per Carles Salvador, que aniria a
conéixer Fuster a la pensió Faus del carrer de la
Mar, de València, on estudiava. L’any 1947 seria
el de la incorporació de Joan Fuster al petit món
literari i valencianista de la ciutat, de la mà del
pare Bertran, jesuïta català que havia fet classes
al suecà Francesc de Paula Burguera, paisà i
amic de Fuster. Burguera presentà Fuster al
pare Bertran i aquest, al seu torn, concertà una
entrevista amb Casp i Adlert. Era l’octubre de
1947.

Mentre no arribava la nota de qualitat
literària de Fuster, anaven apareixent diferents
opuscles de versos, més o menys reeixits. Així,
Enric Duran guanyava els Jocs Florals de Lo Rat
Penat amb Les cançons de l’horta (1944). Aquest
any, Soriano Bueso s’oferia a pagar l’edició de
Glòria Vicentina, un llibre de poesies dels millors
poetes valencians. Adlert, en carta a J. M. de
Casacuberta, dirà que Soriano havia preferit la
quantitat a la qualitat en aquest recull. També
en 1944, els Amics de la Poesia de Barcelona
editaven clandestinament a Casp i a Salvador
sengles plaquetes de poemes, Nu i Elegia,
respectivament. L’any següent, Carles Salvador
publicava Cant i encant de Benassal. Estampes
vilatanes, i el prolífic E. Duran i  Tortajada Poema
de València. Casp publicarà el seu segon llibre
de poemes, La inquietut en calma.

Entrem en la segona meitat dels quaranta
amb l’esforç dels diferents llibrets de versos, el
projecte editorial de Torre, l’aparició pública en
les tribunes periodístiques de Las Provincias i
Levante, sobretot de Carles Salvador i la seua
crida per tornar al llorentisme, durament
replicat per Adlert, les bones relacions amb
Barcelona i Mallorca (Casp havia assistit al juliol
de 1944 a l’aplec poètic de ca Massot) i, sens
dubte, la irrupció cada vegada més
aclaparadora de Fuster.

Les edicions dels “anys difícils”

ESCRIT AVUI

L’amistat segons Epicur

Una filòsofa i un dibuixant
presenten l’amistat de la mà d’un
pensador universal com Epicur. En
altres títols han abordat el desig
(Deleuze), la sexualitat (Foucault),
la llibertat (Arendt), la guerra
(Weil), la felicitat (Spinoza) i la
potència (Nietzsche).

ESCRITS

Maite Larrauri-Max
Tàndem. València 2007. 93 pàg.

Educación y libertad 
en la sociedad de la información

Una mirada crítica sobre les
polítiques educatives
privatitzadores d’ací i d’allà i sobre
les fal·làcies dels arguments
neoliberals. La idea de llibertat en
la tradició liberal, ens diu l’autor, no
té res a veure amb el succedani de
llibertat dels neoliberals.

Pío Maceda
Laertes. Madrid 2007. 125 pàg.

Sendes i carenes
El món d’Enric Valor

Publicació en paper i amb accés
lliure (www.revistaeines.com), que
naix amb vocació de permanència.
En el primer número, Berta Chulvi
publica un extens i documentat
informe sobre l’educació en el País
Valencià. Hi ha també una
entrevista amb Mª Consuelo Reyna.

Escola Valenciana 
València 2007 (cdrom)

Elogi de la transgressió
Identitat nacional i desraó d’estat

Ponències de les Jornades de
Psicologia i Identitat Nacional,
celebrades a Sueca (la Ribera
Baixa) en 2006. El text denuncia la
subsidiarietat de la llengua
catalana en relació amb el castellà i
el francés i apunta la
“conveniència” de transgredir unes
lleis injustes. 

Àngel Velasco i Quim Gibert (eds.)
La Busca. Barcelona 2007. 199 pàg.

Exploren les causes de
l’assetjament escolar partint de
l’origen del problema i intenta
oferir solucions. L’autora recomana
treballar l’educació emocional a
l’escola i facilitar als joves
alternatives de conducta davant
l’agressió. Per a famílies i
educadors.

Rosa Serrate
Laberinto. Madrid 2007. 270 pàgs.

Érase una vez a escuela

Miscel·lània literària amb records
de l’escola i històries de la
infantesa i de l’adolescència. Editat
amb molta cura i gran profusió
d’imatges, aquestes mirades
reviuen emocions i  malestars i ens
recorden que, en educació,
qualsevol temps passat no va ser
millor.

Carlos Lomas
Graó. Barcelona 2007. 234, pàg.

Política y (po)ética de las
imágenes de guerra

S’hi aborda la representació de les
imatges bèl·liques en l’art, les
indústries culturals i els mitjans de
comunicació, les de la Guerra Civil
espanyola en el cine documental i
el de ficció, i el seu pes en la
configuració de la memòria
històrica i la identitat col·lectiva.

Antonio Monegal (comp.)
Paidós. Barcelona 2007. 220 pàg.

La muerte y su didáctica

Proposta innovadora d’orientació
laica, complexa i evolucionista,
detallada i susceptible de dur a la
pràctica, amb recursos per al
desplegament de l’Educació per a
la Mort. Si la mort està tan
relacionada amb la formació
humana, com és que segueix
allunyada de l’educació?

Agustín de la Herrán, Mar Cortina
Universitas. Madrid 2006. 459 pàg.

Història d’un desig insatisfet

Estudi de la situació del valencià en
el sistema educatiu, des del Decret
de Nova Planta (1707) fins al final
de la Guerra Civil, més de dos
segles en què alguns mestres hi
van tindre una actuació clau.
Imprescindible per a entendre la
situació actual de la llengua.

Joan Enric Pellicer i Borràs
Perifèric. València 2007. 253 pàg.
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Allioli
Les jornades Trenta anys de feminisme al País
Valencià: Allò que fem, allò que volem,
celebrades pel novembre i desembre de 2007,
constitueixen una mostra viva i autèntica de la
presència de les dones en tots els àmbits del
pensament, el treball i l’art. Les militants de la
Intersindical Valenciana que van participar en
les jornades, van qualificar d’“extraordinari” el
treball desplegat per l’assemblea organitzadora
i van destacar l’èxit d’assistència —més de 600
persones—, la varietat de temes, la riquesa de
les experiències i la qualitat dels debats. Les
responsables de les polítiques d’igualtat de la
Intersindical present en les jornades consideren
de gran transcendència sindical i política els
temes plantejats. “Algunes de les idees
exposades són velles però d’altres manifesten
que el moviment feminista està a
l’avantguarda”. Pilar Gregori (STEPV) va
anunciar que la campanya per al 8 de març
s’inspira en alguns dels temes abordats en les
Jornades, i connecta amb les més innovadores
tecnologies de la informació.

Macu Gimeno (STAPV) va subratllar la
importància de disposar de tantes experièn-
cies i reflexions — “diversitat, bones idees i
pràctiques”—, i va destacar les intervencions
sobre gènere i arquitectura, feminisme i iden-
titats i feminisme i globalització. Per la seua
part, les responsables de la intercomarcal
d’Alacant, María Ángeles Albaladejo i Mariló
Sellés, van considerar l’exposició de Carmen
Navarro (representant de Dones Immigrants
de València) sobre la migració femenina com a
“especialment impactant, en presentar com
aquestes dones viuen situacions d’angoixa,
solitud, fracàs i confusió”. La ponència de
Conxa Muñoz (representant de la Federació
d’Organitzacions Feministes de l’Estat), sobre
la situació de l’avortament 

a l’Estat espanyol, va denunciar l’absència
d’una autèntica educació sexual: “Cada dia es
tanquen centres de planificació familiar, cada
any augmenta la taxa d’avortaments i es

redueix l’edat de les dones que decideixen
interrompre l’embaràs”. Muñoz va denunciar
que resulta insuficient la llei sobre despenalit-
zació de l’avortament.

Per a Rosa Roig, coordinadora de l’àrea de
comunicació, les jornades “es van trobar amb
vells temes i noves propostes”, i va destacar la
ponència innovadora sobre ciberfeminisme, de
Mercé Galan (www. mercegalan.com) i
Carmen Castro (www.singenerodedudas.com),
i la presentació del portal www.lopersonales-
politico.com, “que mostra com les dones
podem deixar d’estar soles i estar connecta-
des amb tot el món a través de la xarxa i els
blocs”.

Helènia López, representant de la
Intersindical en l’organització de les jornades,
va destacar que “durant tres dies més de 600
dones, procedents del País Valencià, de la
resta de l’Estat i d’altres països han reflexio-
nat sobre les  darreres trenta dècades de
feminisme i han proposat estratègies per a
enfrontar-se amb els reptes actuals”. 

L’oferta de les jornades va ser amplíssima,
amb 22 ponències, 14 taules redones, 13
tallers, quatre comunicacions i una taula
redona, dues exposicions, de cartells i sobre

les dones de la república, un concert de piano,
una manifestació ambientada per la Lesbian
Band i una representació de pallasses. També
s’hi van projectar una sèrie de documentals
sobre el treball de les feministes en l’últim
quart de segle passat.

La violència de gènere, la prostitució i el
treball sexual, el treball assalariat, les políti-
ques educatives per la igualtat, la sexualitat,
la separació i el divorci, les dones inmigrants,
el gènere i l’arquitectura, el feminisme i els
espais de poder… són només alguns aspectes
que mostren la diversitat de les temàtiques
abordades. 

Entre les conclusions de les jornades des-
taca la constatació de l’extraordinària presèn-
cia que té el moviment feminista i la diversitat
de col·lectius existents al País Valencià.
També es va ressaltar la necessitat de fer
públiques les propostes del feminisme per
solucionar els problemes provocats pel siste-
ma patriarcal. Les jornades també van servir
per a homenatjar totes les feministes precur-
sores i per a unir les forces de les dones que
s’esforcen per construir altres models socials
alternatius al patriarcat.  
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Intersindical Valenciana amb la
intenció de mantindre una posició
de denúncia permanent contra la
violència de gènere i de solidaritat
amb les víctimes d’una guerra
sense trinxeres, posarà en marxa
el dia 8 de Març, dia internacional
de les dones, una campanya que
busca la participació activa de la
seua afiliació. Les responsable de
l’àrea de polítiques d’igualdat de
la Intersindical afirmen que la
brutalitat de les xifres, 89 dones
mortes al llarg del 2007 i 11 vícti-
mes de la violència de gènere
enguany, són una realitat que
demana una resposta diària i con-
tundent a una situació que s’a-
greuja cada dia. El sindicat vol
aportar des del seu àmbit una
acció de solidaritat amb les vícti-
mes i de presa de consciència.

La Campanya, que porta com a
títol,  Només 1 minut! mostrarà
una part gràfica i presentarà un
blog amb la intenció de recollir el
màxim nombre d’aportacions soli-
dàries, perquè tan important és la
informació i la denúncia com les
accions encaminades a fer pre-
sents cada dia les víctimes. En
eixe sentit la campanya ha de ser-
vir per Compartir el dolor i la
ràbia que ens provoca l’agressió i
l’assassinat, Mostrar la solidaritat
amb les víctimes de la violència
de gènere i Recordar-les, perquè
hem de fer-les visibles per al con-
junt de la societat.

‘Només un
minut!’, contra la
violència de
gènere

Una mostra viva del
treball de les dones
Trenta anys de feminisme al País Valencià:
‘Allò que fem, allò que volem’ 

Campanya de la
Intersindical en
solidaritat amb les
víctimes
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