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Les retallades en els serveis públics, especialment la sanitat i
l’educació, són les protagonistes del curs que comença. Des de
Madrid fins a Galícia, passant per Castella-la Manxa i Catalunya, els
governs eixits de les urnes la passada primavera han posat en
marxa polítiques d’ajust pressupostari sobre les partides que són
més llépoles per a iniciatives privades i mercats financers de tota
mena i confessió, aquelles destinades a permetre la redistribució
d’una riquesa que contribueixen a generar els treballadors i les
treballadores. Mentretant, al País Valencià, han continuat unes
retallades que ja havien començat el curs anterior i que han
suposat, en dos anys, la pèrdua de vora tres mil llocs de treball i
que afecten, sobretot, el personal interí, però també el personal

funcionari que ha de suportar
una càrrega de treball més
feixuga quant al nombre
d’alumnes que ha d’atendre i
quant a la disminució dels
recursos per a fer-ho. I tot
enmig d’una campanya
general de desprestigi del
professorat, amb
declaracions de rellevants

polítics que donen a entendre que treballem massa poc i que, per
tant, se’n pot prescindir, de nosaltres. Davant aquest conflicte, el
professorat madrileny, el gallec, el castellanomanxec, s’ha
mobilitzat amb una sèrie de jornades de vaga que s’estenen durant
el trimestre i que han de tindre un punt climàtic en la manifestació
unitària i de caràcter estatal del 22 d’octubre a Madrid, a la qual
s’ha sumat STEPV a través de la Confederació d’STEs. Si vos
animeu a acudir-hi, nosaltres posem l’autobús.

D’altra banda, també STEPV, com la resta de sindicats de la
Funció Pública valenciana, ha patit retallades amb la pèrdua de sis
permisos sindicals, que se sumen als tretze que ja van perdre el
curs passat. No hi ha dubte que el Consell es prepara, així,
eliminant els factors de resistència a les polítiques privatitzadores
dels serveis públics, per a una nova onada de poda de l’estat del
benestar que es produirà amb l’adveniment d’un nou govern a la
Moncloa. Després de més de setze anys de govern de la Generalitat
i d’administració liberal de l’erari, el fanfarronisme en el dispendi
de què ha fet bandera l’elit governant valenciana l’haurem de pagar
qui hem dedicat el nostre esforç a modernitzar i millorar un
sistema educatiu públic endarrerit i precari, i les famílies de
treballadors i treballadores que sufraguen el sistema amb els seus
impostos i que, sens dubte, es mereixen una atenció educativa de
qualitat en unes instal·lacions dignes d’aquest nom.

STEPV continuarà oposant-se a les retallades que comprometen
les condicions de treball del professorat i la qualitat del sistema
públic d’educació, i per això demana, ara més que mai, el vostre
suport a les convocatòries del sindicat per fer palés aquest rebuig.

EDITORIAL

En diuen ajust, quan és
una retallada indecent

STEPV continuarà
oposant-se a la política
de retallades en
l’ensenyament

Allioli

Cal recuperar el consens 
i la negociació perquè
millore el sistema
educatiu valencià

Allioli
Ha començat un curs amb un
equip nou al capdavant de la
Conselleria d’Educació –ara,
també de Formació i Ocupació.
Al juliol, Intersindical Valencia-
na es va entrevistar amb el
conseller Ciscar per traslla-
dar-li les preocupacions i re-
ivindicacions del Sindicat davant
la situació de l’ocupació i l’eco-
nomia valencianes, i també de
l’educació. 

Per al Sindicat cal obrir les
vies de diàleg que són necessà-
ries per a recuperar la nego-
ciació i el consens que millloren
el sistema educatiu valencià i les
condicions laborals del personal
que treballa als centres educa-
tius; adoptar una política afavo-
ridora de l’ensenyament públic
de qualitat amb unes plantilles
ajustades a les necessitats del
sistema educatiu valencià; cre-
ar una xarxa de centres de titu-
laritat pública que satisfaça la
demanda dels pares i mares, raó
per la qual s’ha mostat contra-
ri a cedir sòl públic per cons-
truir-hi escoles privades; i im-
plantar un model plurilingüe a
partir dels actuals programes
d’ensenyament en valencià, que
garantisquen l’aprenentatge de
les llengües oficials i d’una ter-
cera llengua.

Aquests són, doncs, els
punts amb què STEPV s’ha
plantejat l’inici de curs: més i
millors plantilles; el sòl públic
per a l’escola pública; i un mo-
del plurilingüe amb el valencià
com a eix vertebrador. 

I en aquesta línia s’està tre-
ballant des de l’inici de curs,
amb la denúncia de la pèrdua de
900 llocs de treball de profes-
sorat interí i de les noves reta-
llades que ha patit el sistema

educatiu; amb la representació
de la performance organitzada
per la Plataforma per l’Ensen-
yament Públic al solar de Cam-
panar que l’Ajuntament de Va-
lència ha cedit a la Universitat
Catòlica, en què havien de cons-
truir-se centres educatius pú-
blics; i amb l’acord amb Esco-
la Valenciana i altres entitats per
proposar un model d’educació
plurilingüe.

De més a més, STEPV ha
proposat en la reunió de la jun-
ta de portaveus del passat 6
d’octubre pactar el calendari de
negociació d’aquest curs per
tractar una sèrie de temes amb
vista a blindar el sistema edu-
catiu enfront de les retallades
que està patint des del curs pas-
sat. En concret, el Sindicat ha
proposat negociar un nou acord

de plantilles de secundària i
FP adequat a les necessitats de
l’alumnat i en consonància amb
la LOE, que substituïsca l’actual
ordre de plantilles que va dero-
gar l’anterior acord i que dóna
plena cobertura a les retallades
en aquestes etapes; un pla d’es-
tabilitat del professorat interí per
garantir el manteniment dels
llocs de treball i l’estabilitat de
les plantilles als centres; i la ne-
gociació d’una oferta d’ocupa-
ció pública per a l’any 2012.

Altres propostes que STEPV
ha plantejat en la junta de por-
taveus són la negociació del
pla de xoc anunciat pel conse-
ller contra el fracàs escolar; la
negociació dels reglaments or-
gànics i funcionals de totes les
etapes educatives; el compli-
ment dels acords en matèria de
salut laboral del professorat
(figura de coordinador de salut
laboral als centres docents, vi-
gilància de la salut, adaptació
dels llocs de treball, etc.); la ne-
gociació de tots els aspectes que
afecten l’Institut Superior d’En-
senyaments Artístics; i la regu-
lació de la jornada escolar per
a donar cabuda a la jornada
continuada.

Amb aquestes propostes,
STEPV pretén posar fi a la po-
lítica de retallades en educació
i millorar el model d’ensenya-
ment públic al País Valencià. I
per aconseguir aquests objec-
tius, el Sindicat continua apos-
tant per la mobilització de les
treballadores i els treballadors
per fer front a aquesta situació.
Una mobilització sostinguda i
unitària, que agrupe tots els sin-
dicats i totes les plataformes so-
cials que treballen per defensar
els serveis públics i per canviar
les polítiques de retallades.

Més i millors
plantilles, el sòl
públic per a l’escola
pública i un nou
model plurinlingüe

Cal obrir les vies
necessàries de
diàleg per a
recuperar la
negociació

Entre altres temes, el Sindicat ha proposat a la Conselleria
negociar un nou acord de plantilles de secundària i FP adequat a
les necessitats de l’alumnat i en consonància amb la LOE; un pla
d’estabilitat del professorat interí; i la negociació d’una oferta
d’ocupació pública per a l’any 2012.



Ens consta que als centres valencians
es fa una tasca ingent per a millorar
la qualitat de l’ensenyament i del
sistema educatiu. Tanmateix, ben

sovint la comunitat no arriba a conéixer
tot el que duen a terme i proposen els companys i
companyes.
Volem invertir aquest tendència creant un espai

comú per compartir experiències i conéixer els petits i
els grans èxits del professorat valencià en
l’assoliment de l’excel·lència educativa.
Per això, us demanem la vostra participació

activa, tant en el fòrum que hem obert, com en les

xarxes socials (facebook i twitter). Volem que
expliqueu les vostres experiències, les vostres
tasques quotidianes més enllà de l’horari lectiu o de
les guàrdies, els vostres projectes per a millorar la
qualitat educativa, la formació que adquiriu, les
activitats extraescolars, les hores que dediqueu al
vostre alumnat fora de l’aula…
Perquè el desconeixement del que portem a cap

origina prejuís contra el nostre treball, et demanem
que ens dónes un colp de mà per la dignitat de
l’ensenyament. Ajuda’ns a explicar la riquesa, la
complexitat, la dificultat i la qualitat que comporta
la nostra tasca com a docents.

EN PRIMER PLA LES RETALLADES EN EDUCACIÓ
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PER LA DIGNITAT DE L’ENSENYAMENT

DÓNA
UN COLP
DE MÀ
Campanya d’stepv per la dignificació docent

faig classescorregisc, prepare classes

em forme

desenvolupe projectes

atenc pares i maresDarrerament, assistim a una sèrie d’atacs al professorat i a la tasca docent que
són inadmissibles. Des d’alguns mitjans i institucions se’ns acusa de treballar
poc. La reducció de personal reforça el missatge que amb menys professorat la
qualitat de l’ensenyament no es ressentirà.

PAR
TIC

IPA

Són excuses per a justificar les re-
tallades en un dels pilars bàsics de
la societat del benestar com és l’en-
senyament públic, mentre s’avança
en la privatització de l’educació mit-
jançant l'increment de concerts, la
cessió de sòl públic o la subvenció
fiscal a l'ensenyament privat. Des de
STEPV no estem disposats a con-

sentir aquestes agressions i volem
donar a conéixer al conjunt de la so-
cietat quina és la feina real que fa el
professorat, quins són els seus pro-
jectes, il·lusions i dedicació. I mos-
trar en quines condicions treballem
i què caldria fer per a millorar la si-
tuació de l’ensenyament. Cal con-
trarestar aquesta campanya de des-

crèdit social que pateix el professo-
rat amb una altra campanya que
arribe al màxim nombre de gent
possible, en què el protagonista siga
el professorat i la tasca docent. Do-
nar a conéixer quines tasques portem
a terme a més d’impartir classe; és
a dir, dignificar, en definitiva, la nos-
tra professió.
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ACTUALITAT 

Allioli
L’inici del curs escolar 2011-12 ha es-
tat marcat per les retallades en els
pressupostos que es destinen a l’en-
senyament públic a les comunitats au-
tònomes governades pel PP, a Cata-
lunya, on governa CiU, o a Navarra, on
ho fa UPN. Les retallades han afectat
la reducció del nombre de professorat;
l’augment de l’horari lectiu del pro-
fessorat i de les ràtios; la supressió de
desdoblaments, classes de reforços,
de suport, dels programes de qualifi-
cació professional o d’altres progra-
mes, com ara els destinats a l’alum-
nat amb necessitats educatives espe-
cials; la impartició de matèries per
professorat no especialista. Tot plegat,
ha suposat la reducció de les inver-
sions en la xarxa pública mentre es
mantenen o s’augmenten els destinats
a la privada concertada. 

La crisi ha servit d’excusa a la
dreta per a activar les polítiques neo-
liberals en matèria educativa que pre-
tenen desmantellar els serveis públics
que garanteixen els drets essencials
de la ciutadania i afavoreixen la ini-
ciativa privada i la mercantilització
de l’ensenyament. A més, s’intro-
dueixen mecanismes d’avaluació i
gestió privada als centres públics i es
crea, de fet, una xarxa dual on l’en-
senyament privat escolaritza les elits
i la pública es converteix en assisten-
cial. Es persegueix també la supres-
sió de la crítica i la renovació pedagò-
giques dels centres docents, i el con-
trol polític i ideològic del sistema
educatiu.
Les velles receptes de sempre
Les seues receptes no són noves. Els
organismes internacionals com l’OMC,
l’FMI o el Banc Mundial fa anys que
pressionen els governs per posar-les
en marxa i tenen com a objectiu in-
crementar les desigualtats socials.

En l’actualitat, a l’Estat espanyol hi
ha més de 750.000 joves fora del sis-
tema educatiu que no tenen cap titu-

lació que els permeta incorporar-se al
mercat laboral. L’atur juvenil (entre els
16 i els 24 anys) se situa en el 43,5%.
La taxa de fracàs escolar està al vol-
tant del 30%. No és casual que en
aquests context, quan era més ne-
cessari continuar invertint en educa-
ció pública, la dreta tanque l’aixeta. No
tenen gens d’interés que la situació de
les persones joves ni el sistema edu-
catiu millore. Només pretenen que l’e-
ducació es convertisca en un negoci on
unes poques persones continuen
guanyant diners i perpetuar l’actual
sistema social i econòmic que exclou
i margina la majoria de la població. 

La comunitat educativa diu prou
Per això, una part important de la po-
blació i de la comunitat educativa ha dit
que ja n’hi ha prou. Les retallades edu-
catives a la comunitat autònoma de
Madrid, Galiza, Nafarroa, Catalunya,
Castella-la Manxa... han sigut con-
testades amb la convocatòria de jor-
nades de mobilització o de vagues en
què han participat milers de persones.
Les polítiques són les mateixes en tots
els territoris i es van estenent com una
taca d’oli. De primer, va ser Catalunya,

amb el govern de CiU; més tard, ho van
fer altres autonomies com ara Madrid,
en què la virulència de l’atac a l’en-
senyament públic i les declaracions
ofensives envers el professorat i els
sindicats van ser molt significatives. To-
tes les mesures aplicades pels governs
autonòmics esmentats i, per altres,
com al País València, obeeixen, com
hem assenyalat, a una estratègia co-
muna de desmantellament de l’inci-
pient estat del benestar i dels serveis
públics. Unes polítiques que, de segur,
veurem que s’apliquen amb la seua
cara més dura en els propers mesos. 

Enfront d’aquesta situació, nosal-
tres treballem per articular un movi-
ment ampli i plural que s’hi opose i que
mobilitze sectors de la comunitat edu-
cativa i de la societat, mitjançant jor-
nades de lluita i de vaga. A més, tam-
bé hem convocat una gran manifes-
tació unitària a Madrid per al 22
d’octubre per fer palesa la nostra
oposició a les retallades en educació
i per advertir al proper govern espanyol
que isca de les eleccions del 20-N que
ens tindrà enfront si persisteix en l’a-
plicació d’aquestes polítiques educa-
tives.

Retallades i propaganda: la situació a Galiza

STEG
Podem resumir la política educativa del govern gallec dels últims mesos amb dues paraules: retallades i
propaganda. Retallades que es plasmen en la reducció de llocs de treball, eliminació d’agrupaments específics,
desdoblaments o altres mesures d’atenció a la diversitat, augment de matèries afins impartides per professorat
de secundària, de 4 hores de docència setmanals per al professorat de primària... Propaganda que es
materialitza especialment a través dels dos plans estrela de la Conselleria: els centres plurilingües i el projecte
Abalar –aules digitals–, que, tot i la seua pèssima gestió, reben titulars triomfals en la premsa gallega. L’aposta
econòmica per aquests plans en plena campanya de retallades evidencia també quina és la prioritat del govern
gallec en matèria d’educació: la competència entre centres pels escassos recursos de la Conselleria –amb un
clar tracte de favor envers la concertada– en compte de vetlar per l’equitat de què han de ser garants.
El professorat gallec, indignat davant les retallades, no solament va respondre massivament acudint a les

manifestacions del juny i setembre, així com seguint les vagues convocades per totes les OOSS el 21 i el 27 de
setembre, sinó que a més s’estan organitzant els centres per mantindre les mesures de pressió al llarg del curs.
Des de l’STEG considerem imprescindible estendre les protestes del professorat al conjunt de la societat gallega. 

LES RETALLADES EN L’ESTAT ESPANYOL

Les mobilitzacions per l’educació s’estenen 
per tots els territoris de l’estat
Hi haurà una gran manifestació unitària el 22 d’octubre a Madrid

Les retallades han sigut
contestades amb
jornades de
mobilització o vagues

Hi ha una estratègia
comuna de
desmantellament de
l'estat del benestar

La Plataforma crida l’atenció sobre l’estat de l’educació 
amb una “performance” en el barri de Campanar

Allioli
L’acte, que es va celebrar el 14 de se-
tembre en el solar del barri de Cam-
panar a València cedit a la Universi-
tat Catòlica on hi hauria d’haver cen-
tres educatius públics, ha consistit en

la representació del primer dia de
classe en un institut públic valencià –
coincidint amb l’inici de curs en se-
cundària- i s’ha realitzat un debat en-
tre la mestra i l’alumnat sobre la si-
tuació de l’ensenyament públic. 

Allioli
Les organitzacions sindicals STEPV-
Iv, FE CCOO-PV, CSI·F, ANPE i FETE-
UGTPV, arran de les assemblees uni-
tàries del 10 d’octubre a Alacant, Elx,
Castelló i València per analitzar la si-
tuació de l’ensenyament valencià,
han acordat les accions següents:
1. Presentació, per registre d’entra-
da, dels més de 200 manifestos sig-
nats pels claustres de professorat dels
centres docents valencians.
2. Enviament d’un model d’escrit a tots
els centres i afiliació de cada sindicat
destinada a informar els pares i ma-

res de les conseqüències de les re-
tallades que, des del curs passat, està
patint l’ensenyament i del centre en
concret.
3.  Convocatòria adreçada al profes-
sorat perquè assistisca a la manifes-
tació a Madrid del 22 d’octubre, con-
vocada pels sindicats educatius.

Així mateix, els cinc sindicats do-
naran suport a les iniciatives que
s’estan convocant als centres do-
cents, com la del CP El Carrasquer de
Sueca.  D’igual manera, els sindicats
s’oposen a la privatització de la re-
modelació i gestió del CEIP Gasparot

de la Vila Joiosa i donen suport a les
mobilitzacions realitzades per la ciu-
tadania d’aquesta localitat. Aquests
casos s’emmarquen en la proposta de
fomentar els centres d’iniciativa so-
cial (eufemisme de centres concertats)
a través de la cessió de sòl i instal·la-
cions públiques.

Els sindicats adverteixen a la Con-
selleria que faran un seguiment de la
situació dels centres i de la política de
retallades que s’està aplicant i que pu-
guen plantejar-se en un futur, i con-
vocaran les mobilitzacions necessà-
ries per a frenar-les i garantir els
pressupostos, les unitats, els pro-
grames d’atenció a la diversitat, els
desdoblaments i les plantilles ne-
cessàries per a fer front als alts índexs
de fracàs escolar de l’ensenyament
valencià.

Els sindicats convocaran les accions
necessàries per a frenar les retallades 
en educació
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ACTUALITAT

Professorat:En la meitat dels centres
enquestats falta professorat. El primer
acte d’adjudicació per a cobrir les va-
cants que falten es va celebrar els dies
6 i 7, però encara no s’han portat a cap
les adjudicacions per cobrir les sub-
stitucions per baixes per malaltia,
permisos maternals, etc.

El 24% dels centres enquestats
denuncien que han perdut professorat
respecte al curs passat, conseqüència

de les retallades (en total 78 docents
menys).
Alumnat.En un 42% dels centres s’ha
incrementat el nombre d’alumnat res-
pecte al curs passat, en un 13% ha dis-
minuït i en el 45% es manté igual. El
35% dels centres es queixen que en al-
gun nivell tenen la ràtio d’alumnes per
damunt de la legalitat.
Infraestructures. Un 70% dels cen-
tres comenten que tenen deficièn-
cies o problemes en les infraes-
tructures que no estan encara ar-
reglades (goteres, climatització,

falta d’espais, reformes, etc.). I un
16% afirmen que tenen aules pre-
fabricades.
Despeses de manteniment. El 47%
dels centres es queixen que la Conse-
lleria no ha abonat les despeses de
manteniment corresponents al curs
passat, bé en la seua totalitat (11%), bé
en una part (36%). 
Subvencions de transport i menjador
escolar. Un 50% dels centres alerta que
no han cobrat la subvenció del curs
passat, siga en la totalitat (16%), siga
en una part (34%).

Professorat.En el 62% dels centres en-
questats falta professorat. Les adjudi-
cacions de secundària van començar el
passat dia 12 de setembre, però s’han
detectat errades en el procés que han
fet que es retardaren. 

El 46% dels centres enquestats
denuncien que han perdut professo-
rat respecte al curs passat, conse-
qüència de la supressió d’unitats i de
desdoblaments, fonamentalment.
En total s’han perdut 126 docents en
els centres enquestats. Un 54% man-
té el professorat.
Alumnat. En un 47% dels centres
s’ha incrementat el nombre d’alum-
nat respecte al curs passat, en un 9%

ha disminuït i en un 44% es manté
igual. El 37% dels centres es queixen
que en algun nivell, sobretot en bat-

xillerat, tenen la ràtio d’alumnes
per damunt de la legalitat. Un 29%
dels centres afirma que han fusionat

programes lingüístics en valencià
(PEV) amb programes d’incorporació
progressiva (PIP), fet que ha provo-
cat la reducció encara de més pro-
fessorat. Això confirma que ha cres-
cut la demanda, però l’Administra-
ció no ha habilitat noves unitats,
sinó que l’alumnat s’ha repartit en-
tre les que ja existien.
Infraestructures. Un 66% dels centres
comenten que tenen deficiències o
problemes en les infraestructures que
no estan encara arreglades (goteres,
climatització, falta d’espais, reformes,
etc.). I un 23% afirmen que tenen au-
les prefabricades, en concret hi ha 49
barracons als centres enquestats. 
Despeses de manteniment.Solament
un 6% dels centres han rebut els diners
per a abonar les despeses de mante-
niment (aigua, llum, telèfon, etc) del
curs passat. Un 59% no ha rebut ni un
sol euro i un 35% només ha rebut una
part dels diners.

Els equips directius han manifestat
en l’enquesta la preocupació per no po-
der fer front a aquestes despeses si la
Conselleria no les cobreix urgentment.
A més, ja s’han rebut notificacions per
part de les empreses de talls en el sub-
ministrament si no es paguen les fac-
tures.

La política de retallades iniciada per
la Conselleria d’Educació continua
aquest curs, amb increment del nom-
bre d’alumnat per aula i menys pro-
fessorat per a atendre’l. 

Davant de tot això, STEPV reclama
més respecte al sistema educatiu i exi-
geix a l’Administració valenciana que
abandone la  política de retallades i re-
cupere el professorat “acomiadat” per
tal de millorar l’atenció educativa i la
qualitat de l’ensenyament al País Va-
lencià i que pague de manera imme-
diata els deutes que té amb els centres
perquè puguen funcionar amb nor-
malitat.

Professorat.En el 44% dels centres en-
questats falta professorat. Les adjudi-
cacions de secundària van començar
el passat dia 12 de setembre, però
s’han detectat errades en el procés que
han fet que es retardaren.

Un 44% dels centres denuncien
que no tenen suficient professorat per
a atendre tots els programes formatius
que ofereixen. En aquest sentit els cen-
tres reclamen més dotació de profes-
sorat com a mesura urgent per a mi-
llorar l’FPA i també de personal ad-
ministratiu per a gestionar la
burocràcia. També reclamen un re-
glament orgànic i funcional específic i
noves i millors instal·lacions.
Alumnat. En un 50% dels centres
s’ha incrementat el nombre d’a-

lumnat respecte al curs passat,
mentre que en la resta es manté igu-
al. El 82% dels centres afirma que te-
nen alumnat en llista d’espera, en la
majoria dels casos de més de 100

persones (en el total dels 27 centres
enquestats arriben a 2.000 alumnes
en llista d’espera).

Quant als cicles i programes en què
ha crescut la demanda, el cicle II (ob-

tenció del graduat escolar) i els pro-
grames formatius (Castellà/Valencià
per a estrangers, accés a cicles for-
matius de grau superior, accés a la uni-
versitat per a majors de 25 anys,
etc) són els més demandats, en un 86%
i un 52% respectivament.

I finalment, un 74%, dels centres
atribueixen l’augment de la demanda
a la crisi econòmica, mentre un 26% l’a-
tribueix a altres causes.
Infraestructures.Un 72% dels centres
comenten que tenen deficiències o
problemes en les infraestructures que
no estan encara arreglades (goteres,
climatització, falta d’espais, reformes,
etc.). La majoria dels centres –el 78%–
afirma que disposa de  la col·laboració
dels ajuntaments per a solucionar els
problemes de manteniment i un 20%
denuncia que la Conselleria d’Educa-
ció no està al dia en els pagaments en

un quadrimestre almenys.
En resum, la crisi econòmica ha fet

augmentar la demanda d’aquests en-
senyaments, especialment en el cicle
per a l’obtenció del graduat escolar i
dels programes formatius. I tanmateix,
aquests centres es regulen per una
normativa obsoleta, hi falten espais i
professorat per a atendre tota la de-
manda, hi ha deficiències en les ins-
tal·lacions i en molts casos la Conse-
lleria no està al dia en els pagaments
de manteniment. 

Davant de tot això, STEPV recla-
ma a l’Administració que atenga les
demandes d’aquests centres quant
a l’actualització normativa, l’atenció
a la demanda creixent d’aquests
ensenyaments, la dotació de perso-
nal docent i administratiu suficient i
la modernització i l’ampliació de les
infraestructures. 

Un  inici de curs marcat per les retallades de
professorat i l’increment de les ràtios
Allioli 
L’inici del curs 2011/12 ha estat mar-
cat, novament, per les retallades de
professorat, l’augment de les ràtios i
els impagaments de les despeses

de manteniment per part de la Con-
selleria. Des del curs passat, ja són
2.400 les vacants que s’han deixat d’o-
ferir al professorat interí en les adju-
dicacions del juliol, 1.500 en el curs

2010/11 i 900 en el curs 2011/12. Da-
vant de tot això, STEPV reclama més
respecte al sistema educatiu i exigeix
a l’Administració valenciana que pose
fi a la  política de retallades i recupe-

re el professorat “acomiadat” per tal
de millorar l’atenció educativa i la qua-
litat de l’ensenyament al País Valen-
cià. A continuació, mostrem una ra-
diografia de l’inici de curs en infantil

i primària, secundària, formació pro-
fessional i formació de persones adul-
tes a partir de les enquestes que ha re-
alitzat el Sindicat en un total de 374
centres educatius.

INFANTIL I PRIMÀRIA

Retallades i increment de les ràtios 

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

La crisi econòmica provoca un increment 
de la demanda de places

SECUNDÀRIA

Preocupació per fer front a les despeses de manteniment

n Centres que han perdut 
professorat
EN PERCENTATGE

n Evolució de l’alumnat
EN PERCENTATGE DE CENTRES

42
AUGMENTA

24

n Centres amb alumnat 
en llista d’espera
EN PERCENTATGE DE CENTRES

n Centres on falta professorat
EN PERCENTATGE DE CENTRES

n Augment de l’alumnat
EN PERCENTATGE DE CENTRES

n Ha cobrat les despeses de
manteniment
EN PERCENTATGE DE CENTRES

82
2000 ALUMNES EN
LLISTA D’ESPERA

45
ES MANTÉ

13
DISMINUEIX

44

42
AUGMENTA

45
ES MANTÉ

35
PARCIALMENT

35
NO

6
SI

13
DISMINUEIX
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Allioli
L’informe Panorama de la Educación
2011, que ha elaborat l’OCDE (Orga-
nització per a la Cooperació i Desen-
volupament Econòmic) i que s’acaba de
presentar, analitza diferents factors de
l’educació a l’Estat espanyol, i arriba
a la conclusió, per comparació a altres
estudis anteriors, que l’evolució del sis-
tema educatiu millora cada any, ja que
s’ha registrat un augment del 50 %
dels titulats en educació secundària
superior els últims quinze anys, encara
que seguim lluny de la mitjana euro-
pea.

L’augment de les taxes de titulació
és beneficiós per al conjunt de la so-
cietat i per a les persones que n’obte-
nen, atés que aquest informe ens de-
mostra que la desocupació dismi-
nueix quan s’incrementa la titulació,
per bé que, des de l’esclat de la crisi,
el 2008, l’atur s’ha acrescut en la po-

blació de tots els nivells de formació
acadèmica.
Ara, quan les comunitats de Madrid,
Castella-la Manxa, Galícia, Navarra,
País Valencià... estan retallant en edu-
cació, aquest informe diu als seus
responsables polítics i a la societat que
les inversions en educació general
comporten importants recompenses
econòmiques en tots els països de
l’OCDE, fins al punt que els beneficis
tripliquen, en valor absolut, els costos.
Igualment, destaca aquest informe la
corelació entre el nivell d’educació i la
satisfacció personal, la salut i el com-
promís social i cívic.
Una altra de les dades rellevants que
revela aquest estudi és que l’alumnat
espanyol cursa més hores en general
en la primària (875 h) i secundària
(1.050 h) que la mitjana de l’OCDE (749
i 902, respectivament).

L’informe de l’OCDE lliga la millora de l’educació a
l’increment de la inversió
“Panorama de la educación 2011” desmenteix les declaracions oportunistes que han 
desqualificat el professorat per intentar justificar la seua política d’atacs a l’escola pública

L’estudi afirma que el professorat espanyol treballa més hores lectives que la mitjana 
del professorat de l’OCDE i la Unió Europea

El professorat de l’Estat espanyol supera, en hores netes de classe i en els tres nivells educatius (primària,
secundària i secundària superior) que analitza aquest informe, la mitjana d’hores de classe que imparteix el
professorat de l’OCDE i de la UE, com es pot veure en el quadre adjunt.  

Aquest nombre inferior d’hores netes de classe
no vol dir que el professorat de l’OCDE i de la UE
treballe menys temps en total que el professorat
de l’Estat espanyol, sinó que dediquen més
hores a altres tasques docents que són
fonamentals per a la millora de l’ensenyament.
Molts països en què el professorat fa menys
hores de classe que les que fem ací tenen, no
obstant això, un nivell educatiu superior al que té
l’alumnat de l’Estat espanyol.

STES-i considera que aquesta constatació demostra que els responsables polítics de les conselleries
d’Educació de Madrid, Castella-la Manxa, Galícia, Melilla, País Valencià..., que aposten perquè el professorat del
seu territori faça més hores de classe i menys de preparació d’aquestes, estan equivocats en els plantejaments i
apliquen una política que va clarament en contra de la qualitat de l’ensenyament i que genera atur entre el
col·lectiu docent.

El professorat espanyol, el que fa més hores

PRIMÀRIA SECUNDÀRIA SEC. OBLIGATÒRIA

Espanya 880 713 693

OCDE 779 701 656

UE-21 755 659 628

nHores netes que imparteix el professorat

Allioli
Els darrers mesos estem assistint a
un atac, sense precedents en la his-
tòria més recent, contra els drets de
la classe treballadora i de la ciuta-
dania. La crisi econòmica està servint

de coartada per a posar en marxa
unes polítiques ultraliberals que pre-
tenen desmantellar els serveis pú-
blics i eliminar drets socials, laborals
i econòmics, i els sindicats.  Inter-
sindical Valenciana s’ha oposat a to-

tes aquestes mesures ja que les con-
sidera un atac contra les condicions
laborals de les treballadores i treba-
lladors i a l’estat de benestar. Per això,
hem impulsat diverses trobades de
sindicats i organitzacions socials per

articular una mobilització sostingu-
da que frene totes aquestes agres-
sions i obligue el govern a canviar
aquesta política per una altra que be-
neficie les treballadores i treballadors
i no, com ara, només aquells que han

generat la crisi actual. En aquest
sentit, hem acordat la nostra partici-
pació en les mobilitzacions interna-
cionals previstes per al 15 d’octubre
i la convocatòria d’una jornada esta-
tal de lluita per al 3 de novembre. 

Les reformes laborals, de les pensions i de la Constitució, 
l’atac més greu perpetrat mai contra les condicions de treball

MAIG JUNY FEBRER AGOSTSETEMBRE
2010 2011

Un any i mig de reformes contra els drets laborals
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El nou conseller d’Educació i ocupació,
José Ciscar, ha manifestat que impulsarà
un nou model de FP dual, que haurà de
permetre que la major part de l’apre-
nentatge es duga a terme mitjançant
pràctiques en empreses, i ha justificat la
seua aposta com una resposta des del
sistema educatiu a l’alt índex d’atur ju-
venil. Ara bé, des que anuncià al juliol la
iniciativa, només s’ha assegut a negociar
amb la patronal valenciana Cierval i
amb les cambres de comerç, i ha oblidat
la resta d’agents socials, com els sindi-
cats que en són una part ben significa-
tiva. STEPV, que no coneix de primera mà
l’abast de la reforma que es proposa,
manté, però, un estat d’alerta perquè l’FP
no se subordine als interessos de l’em-
presariat, i que la proposta convertisca les
persones que estan en formació en una
font de mà d’obra gratuïta, atés que s’am-
plia la part de les pràctiques. 

El sindicat també es mostra preo-
cupat per si la proposta de Ciscar su-
posa tornar a canviar tots els currí-
culums dels cicles que progressiva-
ment s’han estat actualitzant. La regla
general és que l’alumne rep formació
teoricopràctica en el centre educatiu
durant un curs i dos trimestres, i que
realitza la seua formació en centres de
treball (FCT) durant l’últim trimestre
de l’any. La proposta d’augmentar les
pràctiques en l’empresa podria signi-
ficar, de fet, que la formació que reba
l’alumnat siga massa específica i no
generalitzable, fet que perjudicaria,
sens dubte, la seua capacitat d’adap-
tació als canvis.

La realitat als centres educatius
Segons les dades que l’Eurobaròmetre
va fer públiques al final del setembre,
només un 24% d’alumnat estudia FP a

l’Estat espanyol, que si es compara amb
la mitjana europea del 47%, mostra que
en aquest terreny queda molt de camí
per recórrer.  La realitat per a l’FP va-
lenciana, enfront del discurs “oficial” de
futures inversions i reformes, es con-
creta en el fet que les retallades en des-
doblaments s’han consolidat enguany
sense que el professorat de cicles for-
matius haja entés els criteris, ni s’en-
devine l’existència de cap criteri racio-
nal per eliminar-los en més de 100 mò-
duls formatius. En canvi, l’efecte de les
retallades ha incrementat la ràtio en
mòduls pràctics, cosa que suposa me-
nor qualitat en l’atenció i un gran estrés
entre el professorat. 

La falta de planificació prèvia i la
intenció d’ajustar de l’Administració
ha provocat que l’accés als cicles for-
matius de grau mitjà i superior s’haja
col·lapsat i que s’hagen quedat mol-

tes persones sense plaça. El perío-
de extraordinari de matriculació per
a crear 16 grups, tot i ser positiu, no
en deixa de ser un clar símptoma. En
la mateixa línia STEPV critica que s’ha
adjudicat quasi 100 vacants de pro-
fessors de formació professional
amb el curs escolar començat.  

Malgrat els canvis normatius que
s’estan produint en l’FP, la posada en
marxa de  nous currículums i els nous
requeriments de formació pel pro-
fessorat, l’oferta formativa per als do-
cents d’FP és insuficient. Això afecta
tant els continguts dels mòduls que
imparteixen, com la capacitació per a
impartir classes en valencià o anglés,
o utilitzar les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació  TICS. També
és important assenyalar el desco-
neixement que de l’FP té encara la
mateixa Inspecció Educativa.
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Economia endarrereix el
cobrament de les nòmines

Una de les primeres decisions del
conseller d’Hisenda del nou govern va-
lencià, José Manuel Vela, va ser en-
darrerir el pagament de les nòmines
del professorat a l’últim dia hàbil de
cada mes. Aquesta mesura, presa
sense avís ni comunicació als sindicats,
trenca amb la tradició d’avançar uns
quants dies el pagament del sou. A
més, les raons argumentades, inter-
nament i externament, constitueixen
una nova acusació gratuïta a un grup
de treballadores i treballadors, i al seu
dret a cobrar. Així, en un una comuni-
cació interna del juny, explicava que
“amb la finalitat d’ajustar el flux entre
despeses i ingressos de la Generalitat
(…) el pagament de la nòmina al per-
sonal dependent de la Generalitat
s’efectuarà l’últim dia hàbil de cada

mes”.  L’obsessió del conseller Vela
per trastocar el calendari de paga-
ments, es va fer palés en la primera
compareixença pública durant en l’ac-
te de presa de possessió del càrrec,  l’1
de juliol, en què va explicar que quan
hi va arribar va dir que s’acabava el ca-
lendari i que la nòmina es pagaria l’úl-
tim dia hàbil de cada mes. Vela va afe-
gir que no era de tindre gens de valor
moral endarrerir els pagaments als
proveïdors i bestraure els dels fun-
cionaris.

Així mateix, el conseller d’Hisenda
és també l’artífex de l’anomenat pla
d’ajust del govern valencià, que en
l’àmbit educatiu planteja un estalvi de
19,1 milions d’euros, amb mesures,
com és ara la disminució en la dota-
ció de les ajudes a l’alumnat que cur-
sa estudis d’educació infantil segon ci-
cle; la reducció d’onze assessors de la
reforma educativa; la supressió de
cinquanta assessors dels centres de
formació, innovació i recursos educa-

tius (CEFIRE); i la reordenació i racio-
nalització de les plantilles de personal
docent de centres públics no univer-
sitaris. 

Incertesa en el futur 
dels CEFIRE i reducció
d’assessors
Al juliol, la nova Conselleria d’Educa-
ció, Formació i Ocupació va aplicar una
tisorada a la formació del professorat,
consistent en la reducció d’un 20 % en
les assessories dels CEFIRE. Una re-
tallada que no es va consultar amb nin-
gú i de la qual les mateixes direccions
dels centres de recursos van ser in-
formades telefònicament. La majoria
de les assessories de primària han
desaparegut. L’Administració havia
anunciat que volia reduir els CEFIRE
a 5 o 7: Castelló, València, Alacant, Elx
i Xest amb la possibilitat de mantindre
Alcoi i Gandia, però l’anunci sempre
havia funcionat com un rumor. El pla

de formació acaba el desembre d’en-
guany i sobre el futur només plana la
incertesa. A hores d’ara, no s’ha pu-
blicat la convocatòria de formació en
centres, que és responsabilitat dels
CEFIRE. La provisionalitat s’ha ins-
tal·lat en les estructures formatives
institucionals. La LOE considera la
formació com una pedra angular del
sistema, imprescindible per a millorar
els resultats de fracàs escolar de l’a-
lumnat i és la formació autònoma
sorgida de les necessitats del profes-
sorat la que millor resultats dóna, sens
dubte.

Comença el tràmit
parlamentari de la ILP
Televisió sense Fronteres

El 13 de setembre s’inicià el tràmit par-
lamentari de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) Telesvisiço sense Fron-
teres, que impulsa l’espai de comuni-

cació de les llengües catalana, basca
i gallega i té com a objectiu bàsic ga-
rantir la recepció directa de les emis-
sions de ràdio i televisions autonòmi-
ques realitzades en les llegües inclo-
ses en l’àmbit de protecció de la Carta
Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries en les altres comunitats
autònomes amb les quals es com-
parteix llengua. La iniciativa no s’in-
terromprà amb la dissolució de les
Corts per les eleccions generals i té as-
segurada la vida parlamentària siga
quin siga el resultat de les eleccions.
Així, amb 193 vots a favor, 3 en contra
i l’abstenció de 145 diputades i dipu-
tats del PP, la llei de la televisió sen-
se fronteres es discutirà al parlament
espanyol. En el fons del debat hi ha la
recepció de TV3 al País Valencià, ara
mateix interrompuda pel tancament
dels repetidors i les multes a Acció Cul-
tural, però també la ampliació o no dels
canals per a emetre i l’ampliació dels
TDT.

BREUS

La gestió del servei torna a les mans
dels consells escolars dels centres,
d’on no hauria d’haver eixit mai. El
DOCV de 31 d’agost de 2011 derogà la
nova ordre sobre menjadors escolars

del maig del 2010 de la Conselleria d’E-
ducació, Ocupació i Formació. L’ordre
suposava una modificació traumàtica
de la gestió i l’organització dela men-
jadors escolars, un increment del con-

trol de la vida escolar i una pèrdua d’au-
tonomia organitzativa dels centres i de
participació de les famílies en la vida es-
colar. L’agost del 2010, es va establir
una moratòria que deixava en suspens

l’aplicació inicial de l’ordre. La nova
Conselleria d’Educació ha reconside-
rat la intenció inicial de seguir el mo-
del madrileny de gestió en els menja-
dors i s’allunya, d’aquesta manera,
de la justificació que esgrimia l’anterior
conseller Font de Mora per a modificar
la gestió, adduint “una major raciona-
lització en la contractació del servei de
menjadors”.

En la normativa ara derogada, del
maig del 2010, es proposava de forma
unilateral el canvi en la gestió del ser-
vei de menjadors escolars en els cen-
tres públics i es pretenia convocar un
concurs d’àmbit provincial dirigit a

les empreses que aspiraren a gestio-
nar el servei, mitjançant un procedi-
ment que establia unes condicions es-
trictes –fiances, plantilles, homologa-
cions, capacitat de donar un servei
massiu– que obrien el pas perquè
només hi concorregueren les grans
empreses del sector. La gestió s’a-
llunyava, així, del control dels centres
i de les famílies, com ja va denunciar
STEPV.

Segons les dades de la mateixa ad-
ministració aquest servei afecta 989
centres públics del País Valencià, i su-
posà en el curs 2009-2010 una factu-
ra de 138 milions d’euros. 

Els consells escolars dels centres tornen 
a gestionar els menjadors escolars
La Conselleria finalment renuncia al seu propòsit de cedir el servei a les grans
empreses que dominen el sector

Educació proposa un nou model d’FP,
alhora que desatén la creixent demanda
en els cicles formatius
Els canvis estructurals en FP que la Conselleria negocia amb la patronal 
no han d’estar subordinats a les necessitats de les empreses privades

  L’FP a Europa

La formació professional és una
prioritat en el discurs de les
autoritats polítiques europees. Així,
entre els principals objectius fixats
per la Unió Europea per a l’any
2020, es planteja la necessitat
d’incrementar la formació i
qualificació tant dels joves en edat
escolar com de la població
treballadora. La comissària
d’Educació de la UE, Androulla
Vassiliou, advertia, però, que la
lluita contra l'abandnament i el
fracàs escolar era incompatible
amb la reducció del pressupost
educatiu.
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El nou procediment d’adjudicacions
setmanals que previsiblement entra-
rà en vigor durant el mes d’octubre, as-
sumeix les demandes que el Sindicat
havia formulat en la Comissió de Se-
guiment de l’Acord per intentar mi-
llorar-ne l’aplicació. Així, la Conselle-
ria d’Educació, en la reunió celebrada
al setembre, exposà que el professo-
rat interí, tal com proposava STEPV,
podria triar amb llocs a la vista, podria
modificar la restricció provincial de

manera permanent i els actes d’adju-
dicació serien d’àmbit de país i no per
direcció territorial. D’aquesta mane-
ra, se salvaguarda de manera efecti-
va tant la prelació com la preferència
provincial. Les reivindicacions del pro-
fessorat interí s’arrepleguen, per con-
següent, en el nou sistema, que millora
de manera substancial el programa
anterior. 

El procediment d’adjudicacions
seria el mateix del juliol, amb una pe-

tició de 300 àmbits (àrea, subàrea, lo-
calitat i centre), un menú amb les es-
pecialitats en cas que se’n tinga més
d’una i un altre menú amb el tipus de
lloc de treball (vacant, itinerant,
temps parcial, afectada, mixta, i s’hi
inclouria també substitució). A més,
en aquesta petició també s’han d’in-
dicar la província o províncies que es
vol restringir. L’aplicació informàtica
estarà oberta quasi permanentment
i es pot modificar tantes voltes com

es vulga. Així, quan isquen publica-
des les vacants de cada adjudicació
i tenint en compte les possibilitats re-
als d’obtindre un lloc de treball,
s’establirà un termini per a poder tor-
nar a entrar en el sistema i canviar,
afegir o eliminar el que es conside-
re oportú. Aquest darrer pas és op-
cional, ja que el programa respecta-
rà les últimes peticions que el per-
sonal haja formulat. En conseqüència,
cap persona no serà exclosa de la

borsa per no participar en una adju-
dicació concreta, atés que sempre es-
taran guardades les últimes 300 pe-
ticions.

STEPV ha demanat que la consul-
ta del lloc en la borsa estiga disponi-
ble al més prompte possible i que siga
una consulta de “llista viva”, en la qual
conste tota la informació que siga
possible facilitar en temps real, perquè
es podrà modificar la restricció pro-
vincial constantment.

La Comissió de Seguiment de l’Acord
de professorat interí, que s’ha cele-
brat al setembre, també ha com-
portat el retorn a la legalitat pel
que fa a la contractació durant el pe-
ríode de permís per maternitat, pa-
ternitat o adopció. El sindicat havia
reclamat aquesta legalitat a través
d’un recurs, així  com en totes les
meses de negociació. En les adjudi-
cacions del setembre i l’octubre del

curs passat, però, la Conselleria va
aplicar el permís de maternitat de
manera discriminatòria, ja que no
permetia que les mares que esti-
gueren gaudint-ne pogueren accedir
a un lloc de treball vacant. Si volien
accedir a la vacant, havien de re-
nunciar al temps que els quedava de
permís; i si optaven per continuar
amb el permís, perdien l’oportunitat
d’aconseguir una vacant quan es

reincorporaren. Aquesta situació va
condemnar les treballadores que
acabaven de ser mares a una dis-
juntiva laboral indesitjable i en con-
tra de tota la normativa sobre igual-
tat.

Enguany i gràcies a la pressió sin-
dical, les interines en permís per ma-
ternitat o adopció i els interins en per-
mís de paternitat o adopció podran op-
tar a un lloc de treball vacant (per a tot

el curs) en totes les adjudicacions. Una
vegada adjudicada la vacant, la mare
o el pare poden continuar amb el seu
permís i, una volta acabat, reincorpo-
rar-se al lloc de treball adjudicat prè-
viament i que estarà cobert per una
persona substituta.

A pesar d’aquesta notable millora,
encara ens queda camí per fer, ja que
STEPV també reclama que el temps en
què la mare o el pare estan de permís
compute a l’efecte administratiu, i
que la Conselleria busque una fórmula
per garantir la contractació si el lloc
de treball és una substitució.

El nou acord de personal interí
del 23 de novembre de 2010 preveu
que les dones en permís de materni-
tat o adopció i els homes en permís de
paternitat o adopció puguen optar a un
lloc de treball vacant (per a tot el curs)
al juliol i continuar gaudint del permís.
En acabar el període, es poden rein-
corporar a la plaça adjudicada pel ju-
liol. Des d’STEPV, s’havia demanat que
en les adjudicacions de tot el curs s’ac-
tuara d’aquesta manera, l’únic pro-
cediment en el qual es respecten ple-
nament els drets de les mares i dels
pares.

Els mesos de juliol, setembre i octu-
bre són època d'adjudicacions massi-
ves d'inici de curs. Fa tres anys que la
Conselleria va imposar un procediment
d'adjudicació telemàtic per a juliol, re-
emplaçant les adjudicacions presen-
cials del Palau de Congressos. Aquest

canvi de procediment va rebre el su-
port d'algunes organitzacions sindicals,
i el rebuig taxatiu del STEPV.

Des de l'inici de les telemàtiques de
juliol, STEPV va denunciar que el pro-
cediment informàtic no complia amb
totes les garanties d'accessibilitat i

transparència que sí que complien les
adjudicacions presencials. La limita-
ció més palpable respecte de les pre-
sencials és que el professorat no fa la
tria telemàtica amb les vacants a la vis-
ta, i, per tant, elegeix sense tindre la
informació sobre el número i la tipo-

logia dels llocs de treball, cosa que el
sindicat considera vital per poder fer
una tria fonamentada.

A més, el programa tampoc no
està dissenyat per contemplar la to-
talitat de la casuística del personal do-
cent, i el sindicat ha detectat nom-
broses errades, sobretot pel que fa
l'adjudicació de places catalogades en
valencià, i a borses dúplex de FP.

La solució més àgil a totes les in-
cidències és la tornada a les adjudi-
cacions presencials, proposta que ha
estat rebutjada tant per l'administra-
ció com per altres sindicats. Mentre no
es garantisquen tots els drets del
professorat interí, STEPV continuarà
demanant adjudicacions presencials i
vigilant exhaustivament tots els pro-
cessos d'adjudicacions telemàtiques.

La maternitat és de llei

Les adjudicacions telemàtiques de juliol: una odissea informàtica

Es posen en funcionament les millores del sistema
d’adjudicacions setmanals per al professorat interí

PROFESSORAT INTERÍ UN ANY DE LA SIGNATURA DEL NOU ACORD

Després de la quasi total falta de re-
colzament de les administracions
autonòmiques –només Andalusia va
manifestar-hi el seu vistiplau-, el
ministre d’Educació Ángel Gabilondo

va manifestar públicament el 15 de
setembre que havia motius per a re-
pensar l’aprovació del previst nou
R.D. d’Ingrés. Això ha provocat que al-
guns medis informatius hagen anun-

ciat la seua retirada definitiva, però a
requeriment de la Confederació
d’STEs-intersindical, alts responsa-
bles de l’administració educativa cen-
tral ens asseguren que s’està inten-

tant encara fer possible el seu tràmit.
STEs-i es va oposar des del primer
moment a un projecte que no con-
templa cap solució per al professorat
interí, recorda al ministeri d’Educació
que l’esborrany d’accés tampoc
compta amb el recolzament sindical,
i exigeix la seua retirada immediata

i el manteniment del sistema transi-
tori previst en la LOE, mentre es ne-
gocie un nou sistema, basat en un ac-
cés diferenciat, favorable al profes-
sorat més afectat que ara està
perdent el seu lloc de treball de ma-
nera massiva arran de les retallades
en l’educació pública.

El Ministeri descarta el projecte de RD d’accés

Se subvencionava així una institució pri-
vada en un tram d’ensenyament, el bat-
xillerat, que, com que no és obligatori, no-
més pot ser objecte de concertació amb
caràcter “singular”, a banda del requisit
general de “satisfer necessitats d’esco-
larització” (LOE 116.7).

No va servir de res l’àmplia mobi-
lització de la comunitat educativa,
que es va pronunciar en contra de la
mesura, ni que el Consell Escolar Mu-
nicipal acordara, per àmplia majoria,

rebutjar-la –només els col·legis pri-
vats i la representació política de l’A-
juntament van donar suport a la con-
certació–. Així mateix, també és des-
tacable l’absència de qualsevol
representació de la Conselleria, sen-
se presència pública durant el procés.

La situació de l’escolarització en
aquest nivell postobligatori a la nos-
tra zona és fàcil de resumir: en els
passats tres anys, els dos IES de Be-
nicarló han sofrit un descens de ma-
triculació d’alumnat que ha suposat
la pèrdua de dues unitats de batxi-
llerat; i res no fa preveure un canvi de
tendència. I ací s’ha de prendre tam-

bé en consideració el quadre general
de l’ensenyament públic a Benicarló:
el penós estat en què es troben els
immobles d’alguns dels nostres cen-
tres públics (alguns encara en ba-
rracons), la deplorable situació de
molts dels serveis, la creixent de-
gradació de les instal·lacions, la pre-
carietat general dels equipaments, les
contínues retallades en pressupostos,
materials i programes... per valo-
rar, en vista de totes aquestes dades,
l’enormitat (en l’accepció de “falta o
malifeta enormes”) de finançar amb
fons públics una línia d’ensenyament
privat, en un tram no obligatori, en

aquests moments de greu crisi eco-
nòmica, quan totes les dades mos-
tren, sense discussió possible, una da-
vallada molt accentuada del nombre
d’alumnes en els ensenyaments pos-
tobligatoris, que ja ha provocat la su-
pressió de grups  sencers de batxille-
rat als centres de titularitat pública.

Les decisions arbitràries d’una
administració doctrinària, que no atén
les necessitats de la població sinó els
interessos dels grups de pressió afins
a la seua ideologia, junt amb l’absència
d’un cos professional tècnic, imparcial
i competent que faça de contrapés a
la temptació dogmàtica dels poders de

torn, fan albirar una perspectiva de li-
quidació de l’escola pública tal com la
coneixem, ja que, presumiblement,
quedarà reduïda a una funció subsi-
diària de la privada. 

Però potser no tot són conse-
qüències negatives: decisions escan-
dalosament arbitràries com aquesta
fan que cada vegada siguem més els
qui aprenem la lliçó que el treball quo-
tidià a les aules, els intents de millo-
ra als centres, i –per què no dir-ho,
quan és veritat– fins i tot l’abnegació
en molts casos... no són suficients; que
un docent competent i implicat, que
estima el seu treball i lluita per l’ex-
cel·lència de l’escola pública no pot ser
alié a decisions que contínuament la
degraden; i que aquesta lluita té un
vessant polític i sindical inevitable.

Rafael Sartorio Maulini és membre
del Consell Escolar Municipal  i cate-
dràtic de Filosofia a l’IES Ramon Cid
de Benicarló.

La Conselleria concerta a Benicarló unitats privades 
de batxillerat mentre en tanca de públiques

CRÒNICA
RAFAEL SARTORIO MAULINI

Al juny, es publicava en el DOGV (2/06/2011) la resolució de la Conselleria d’Educació per la qual s’autoritza el col·legi La Salle de Benicarló perquè cree
quatre unitats de batxillerat, amb 140 nous llocs escolars. Pocs dies després, la publicació en la web de Conselleria del concert d’aquestes unitats
consumava el despropòsit de concertar unitats privades de batxillerat en un municipi en què, en canvi, s’estan tancant unitats públiques. 



E l passat 9 de setembre de 2011, fou el
centenari del naixement de Don Manuel,
filòleg, historiador, escriptor i mestre,

considerat l’iniciador de la filologia moderna a
les terres valencianes.

Autor d’una vasta obra que aplega estudis de
lingüística, història, cultura popular, toponímia,
literatura… en defensa de la llengua i la identitat
del poble valencià, a més de participar en grans
obres col·lectives com l'Atlas lingüístico de la
Península Ibérica ALPI, amb Menéndez Pidal i
Navarro Tomàs; la Història del País Valencià,
dirigida per Joan Reglà; i el gran 'Diccionari

català-valencià-balear' de mossén Alcover i
Francesc de Borja Moll. Però sens dubte si hi ha
una obra per la qual se’l reconeix fora dels
àmbits acadèmics, és a saber, La llengua dels
valencians, de to conciliador, però clarament en
defensa de la unitat de la llengua catalana. Obra
primerenca, de jovenesa, que des de l’any 33 no
ha deixat de reeditar-se. Tot just feia un any que
era el signant més jove de les Normes de
Castelló.

En la Guerra Civil del 36 fou capità de
l’exèrcit republicà, cosa que li valgué, en
represàlia, una condemna de 12 anys, dels
quals n’arribà a complir quatre, beneficiat per
un indult. Fou el seu amic F. B. Moll, també
filòleg, qui li oferí un treball a Mallorca, on viurà

des del 1943 fins a l’any 59, un total de setze
anys dedicat, entre altres coses, a reprendre la
tasca de l’ALPI i a col·laborar en l’obra iniciada
per mossén Alcover i continuada pel seu amic
Moll. És aquesta etapa la que recorda Dora Moll
Marqués, quan ens agraeix una foto compartida,
on diu: “Gràcies per aquesta foto! Em porta
records inoblidables de molts anys enrere: el tio
Manolo, com l'anomenàvem tots els germans, a
la seva taula de treball a casa nostra... Quina
nostàlgia!”.

Impagable la faena de Don Manuel,
impagable la seua humanitat. Ara, la Universitat
de València li ha fet un homenatge. El poder
polític valencià no. Ni hi és ni se l’espera. Per a
vergonya col·lectiva nostra com a poble.
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Al grup popular del Congrés
espanyol que s’oposà a la
esmena de defensa dels
programes d’immersió
lingüística aprovada al
parlament i afirmà que el
català no corre cap perill.

A les persones que rebutgen les
polítiques de retallades i
privatització dels sistemes
públics d’ensenyament i que
participaran en la manifestació
unitària del 22-O, en suport
d’una millora de l’educació.

OLI

ALL

Pensades

És vosté
sindicalista?

Q ue el sindicalisme està en crisi és una ob-
vietat. No hi ha àmbit social que se sal-
ve de la pèrdua de referents, la incerte-

sa i el pensament dèbil. Però m’indigna molt que
mentre alguns intenten revitalitzar l'acció sindi-
cal per reconstruir el sentit de la lluita pels drets
laborals hi haja qui utilitze l'autocrítica dels
sindicats per a aniquilar la seua labor. Es tracta
d’un discurs de base conservadora, que fa el seu
agost en temps de sequera i passa com una pi-
conadora sobre la poca consciència de classe que
ens queda. Però també tenim un altre discurs
bastant estés entre una esquerra desencantada
amb els errors, els abusos, les burocràcies, els
immobilismes o les rendicions d'algunes centrals,
comités o delegats sindicals. El primer és ex-
tremament eficient —només cal veure com in-
tenta fer passar la pena de mort als alliberats com
si es tractara d'un accident laboral—, però el se-

gon ens dol més perquè la crítica sense alter-
natives condueix a una malenconia que encara
referma més l’hegemonia del capital.

Així i tot, per més que estic d’acord amb moltes
queixes, sobretot quant a l'esclerosi i el meliquisme
dels sindicats que afecta el seu compromís polític i
comunitari, no accepte les demolicions programa-
des. En qüestió de drets civils i socials —humans, al
capdavall— ni un pas arrere.

Els conservadors estan devanits amb la mort
anunciada del sindicalisme i, a l’altre extrem, pot-
ser hi ha qui pensa que és molt d'esquerres plo-
rar en el soterrar. No em veuran a mi en aquest

funeral. Desconec què hi haurà després dels sin-
dicats ni tampoc m'interessa especular sobre el
treball en l'era postsindical. L'única cosa certa
és que hi ha vida abans de la mort i que ens cal-
drà renovar llenguatges, crear xarxes i articu-
lar una pedagogia política que done sentit i pos-
sibilitat a l'organització de les treballadores i els
treballadors. 

Durant la campanya de desprestigi desple-
gada arran de la convocatòria de la darrera vaga
general, un delegat d’un sindicat groc es va atre-
vir a demanar al comité d'empresa de la meua
universitat que férem un comunicat conjunt
que aclarira que nosaltres no érem alliberats sin-
dicals. Sembla que algú li ho havia preguntat i ,
molt probablement, l’incomodava el dubte.
Alerta! Qualsevol dia són capaços de canviar la
dita. “Preguntar no és ofendre: és vosté sindi-
calista?”.

PA I ROSES

MARIA LOZANO ESTIVALIS

Ens caldrà renovar llenguatges,
crear xarxes i articular una
pedagogia política que done
sentit i possibilitat

Sanchis Guarner, Don Manuel

MIQUEL LLÀTZER

E ns parlen de la crisi i ens demanen que
ens estrenyem el cinturó. Tanquen ser-
veis d'urgències als hospitals, despatxen

milers de docents, ens abaixen el sou o les pen-
sions, ens augmenten les hores de treball i ens
tenen amb l’ai al cor perquè no sabem quan ens
alcem al matí amb què t’eixiran. Inventen me-
sures que, uns quants mesos després, es de-
mostra que no han servit per a res i són abso-
lutament incapaços de trobar estratègies de de-
fensa del que és públic, del que s’ha construït
amb els diners de tothom i la lluita de les clas-
ses populars. Tal vegada no pot ser d'una altra
manera. Al cap i a la fi, ells són els qui, amb els
diners públics, greixen la descontrolada ma-
quinària del capitalisme salvatge; perquè això és
el que estem patint: una fase de capitalisme vo-
raç que, amb la complicitat dels gestors de les
democràcies formals, ha aconseguit posar con-
tra les cordes l'històric moviment obrer i està dis-

posat a tot, ho vol tot. Les vides, el territori, la sa-
lut, la natura, la cultura, l'educació... és preci-
sament això el que està amenaçat, és això ex-
actament el que s'està perdent. 

El personal docent, que tenim el privilegi d'en-
trar en un aula cada dia, haurem d'identificar les
actuals urgències curriculars, aquells sabers que
hui en dia ens ajuden a saber-nos en el món, a
pesar-lo críticament, a mantindre’l i cuidar-lo
perquè és la casa comuna. En algunes assem-
blees del 15-M s'han començat a elaborar guies

didàctiques i materials per treballar a les aules
l'anàlisi de totes aquestes formes d'agressió ca-
pitalista. I estaria molt bé que també fóra una ini-
ciativa i una forma de lluita i resistència de les
organitzacions sindicals i polítiques de l’àmbit de
l’esquerra. 

Fet i fet, podem entrar a l'aula i continuar ex-
plicant: "Un tren que ix de Barcelona...", l'anà-
lisi gramatical de no sé què o la taula periòdica
dels elements, però jo us invite a treballar
també una altra classe de problemes.: a l'Es-
glésia no li toca un duro dels 6.000 mil milions
d’euros que s'emporta; el Banc de Santander de-
clara que enguany ha guanyat vora 9.000 mil mi-
lions d'euros; el pressupost del Reial Madrid és
6 vegades superior als diners que diu Esperan-
za Aguirre que estalvia enviant 3.000 mil mes-
tres al carrer... Pregunta: Com anomenem
aquesta forma d'economia política i quina res-
posta hi donem?

TEATRES DE L’ESCOLA

El capitalisme voraç ha
aconseguit posar contra les
cordes el moviment obrer

Crisi o
capitalisme
salvatge?

JAUME MARTÍNEZ BONAFÉ



ENSENYAMENT PRIVAT

246 / OCTUBRE 201110

Allioli
El 30 d’agost es publicà el Reial Decret
Llei 10/2011, de 26 d’agost , que suspén
temporalment, durant el període dels
dos anys següents a l’entrada en vigor
d’aquest reial decret llei, l’aplicació del
que es disposa en l’article 15.5 del text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treba-
lladors, aprovat per Reial Decret Le-
gislatiu 1/1995, de 24 de març. Aquest

article obligava les empreses o els
grups d’empreses a fer-nos fixos quan
hi havíem treballat 24 mesos en un pe-
ríode de 30, amb dos o més contrac-
tes temporals. Aquest aspecte de la le-
gislació promovia els contractes fixos
i era el que havia de donar estabilitat
a aquelles treballadores o treballadors
que havien ocupat un lloc de treball du-
rant un període llarg de temps.

Podríem pensar, pel que diu el títol
del reial decret –“de mesures urgents
per a la promoció de l’ocupació dels jo-
ves, el foment de l’estabilitat en l’ús i el
manteniment del programa de requa-
lificació professional de les persones
que esgoten la seua protecció per des-
ocupació”–, que es tracta de mesures
dirigides a millorar les condicions de les
persones treballadores, ja que podem

llegir coses com “estabilitat en l’ocu-
pació”. Però ens trobem davant d’un
dels atacs més greus a la classe tre-
balladora, un de tants dels que hem so-
frit els últims dos anys. I és que preci-
sament, en el capítol II que, irònicament,
s’anomena “Mesures per a promoure
l’ocupació dels joves” trobem l’article
5, que diu així: “Article 5. Suspensió
temporal de l’aplicació de l’article 15.5
de l’Estatut dels Treballadors. 

El pretext per a la suspensió durant
dos anys, i que ja veurem si després no
són més, és que els empresaris no
guanyaven prou diners per a fer fix un
treballador i, per aquesta raó, s’esti-
maven més no renovar-li el contracte
i agafar-ne un de nou.  Des d’STEPV
considerem que si una treballadora o
un treballador continuen en els llocs de

treball és que la seua tasca l’han des-
envolupada de manera correcta. Si
els han renovat el contracte una  ve-
gada, vol dir, evidentment, que l’em-
presari està plenament satisfet amb el
seu rendiment. No n’hi ha prou? No ha
demostrat prou competència encara?
No mereix la treballadora o el treba-
llador poder plantejar-se fer plans i ini-
ciar projectes? No ens enganyem, en
aquest món nostre es necessita una nò-
mina i un contracte fix per a poder pren-
dre decisions importants, com ara tin-
dre fills, demanar un préstec o tindre
una hipoteca.

I sembla que el que ha de vindre no
serà millor. Des d’STEPV-Iv continuarem
lluitant contra aquests atacs reiterats a
la classe treballadora i que només
afavoreixen les empreses.

El govern espanyol suspén parcialment
l’aplicació de l’Estatut dels Treballadors
Afecta l’obligatorietat de les empreses a fer un contracte fix després de 24
mesos treballats en un període de 30 mesos

Allioli
Des del nostre sector ens hem pro-
posat una sèrie de reptes per al
curs que ara comença i que consis-
teixen, bàsicament, en la represa
dels temes que, per un motiu o un al-
tre, van quedar arraconats o sense
solució el curs passat, arran del
procés electoral en l’ensenyament
privat. Els temes pendents són:

n Centres en crisi
Com sabeu, les possibilitats que
se’ns ofereixen per part de la Con-
selleria d’Educació són tres:
1. La recol·locació  –encara queden
companys en la borsa, ja que la pa-
tronal prefereix contractar fora d’a-
questa.
2.El cobrament d’indemnitzacions in-
centivades, tot i que la Conselleria no
paga les quantitats que li pertoquen,
i cal guanyar-les per via judicial, tal
com passa a la paga de 25 anys.
3. Entrar a la borsa d’interins; aques-
ta possibilitat, a la vista de les reta-
llades que afecten, precisament, el
personal interí, no sembla massa
atractiva, per bé que encara no sa-
bem de quina manera afectaran el
nostre sector.

n El personal del PAS
Es tracta d’un altre tema sagnant
perquè, com sabeu, des de l’any
2008 no s’han produït els increments
salarials que pertoquen, per més que
algunes empreses sí que donen bes-
tretes. De més a més, tenen el com-
plement autonòmic congelat des de
l’any 2005. 

Des d’STEPV és el nostre desig
treballar en la direcció de norma-
litzar aquesta situació i que cobren
tots els endarreriments econòmics

generats que els deuen. Això no
obstant, la solució que sempre hem
defensat per a aquest col·lectiu de
treballadores i treballadors, i que
suposaria la solució definitiva, és el
pagament delegat. Sols així evita-
ríem que es repetiren, any rere
any, aquestes injustícies salarials
amb els nostres companys.

n Endarreriments del 2008
Tots i totes sabem que la Conselle-
ria els va pagar tard i malament i,
concretament, queden pendents

d’abonar tant a la categoria d’infantil
i primària, com a la categoria de
batxillerat, la quantitat  de 152,24
euros.

n Altres endarreriments
Han quedat sense aclarir també els
endarreriments econòmics dels pro-
fessors que ja no treballen als cen-
tres on els van generar, i que sem-
bla han quedat en l’oblit. És voluntat
d’STEPV continuar reclamant aques-
tes quantitats en les properes meses
de negociació.

n El complement de formació
L’Addenda del 28 de juliol de 2004, sig-
nada per totes les organitzacions sin-
dicals del sector, patronals i la Con-
selleria d’Educació preveu el paga-
ment dels sexennis a partir del gener
del 2007. Des del Sindicat ens pensem
que aquest complement de formació,
i així ho hem manifestat a l’hora de ne-
gociar,  ha de ser objecte de nego-
ciació en les meses tècniques i meses
de seguiment. STEPV sempre ha re-
ivindicat l’homologació dels sexennis
per als docents de la concertada, i
continuarem reclamant-lo.

n Llibertats sindicals
És important insistir, ara més que
mai, en la necessitat d’una total i ve-
ritable llibertat sindical. STEPV con-
tinuarà treballant amb rigor, trans-
parència i total veracitat amb tota
aquella informació que fem arribar a
la nostra afiliació, en què els nostres
delegats i delegades puguen sentir-
se còmodes a l’hora de transmetre
informació sindical per la millora
dels drets laborals d’aquest col·lec-
tiu de treballadores i treballadors
sense que se senten marginats ni co-
accionats per part de les entitats ti-
tulars dels seus centres.

Com podeu observar, no són pocs
els reptes. Amb tot, des d’STEPV, com
a sindicat que treballa en defensa de
les treballadores i treballadors de
l’ensenyament, no deixarem de llui-
tar per les necessàries millores en les
condicions de treball, perquè estiguen
al consonant del temps que vivim.

Defensem el que és teu i nostre:
STEPV és ta casa. Tu decideixes.

INICI DE CURS Es reprendran els temes pendents del curs passat

STEPV planteja els reptes de
l’ensenyament privat per al nou curs

En breu, es constituirà el secretariat nacional de privada

El 14 de novembre se celebrarà, a les 18 h a la seu de València, la primera
assemblea nacional de delegades i delegats per conformar el nou
secretariat nacional de privada. Es tracta de configurar el principal òrgan
sindical de decisions del sector de l’ensenyament privat concertat al País
Valencià, d’acord amb el caràcter assembleari d’STEPV.
Com bé sabeu, l’afiliació d’STEPV s’organitza entorn de l’assistència 

i la participació en les assemblees comarcals, intercomarcals..., i un dels
màxims òrgans de decisions és aquest, el secretariat nacional de privada,
que dóna veu i vot als membres que el constitueixen. Per tant, és una bona
oportunitat per a participar de l’acció sindical comuna i fer arribar les
nostres estratègies als centres, i donar així consistència i presència a tots
els col·legis on tenim representació mitjançant les delegades i delegats. 

E n la meua primera experiència com
a permanent sindical als centres
privats i concertats, m’he trobat

amb un panorama d’afiliació que em
permet traçar una cartografia sindical
molt particular.

D’una banda, em trobe amb una
generació de veterans que començaren el
seu periple pel món educatiu en temps
d’incipient democràcia. Són mestres de
gran bagatge i experiència, d’aire
progressista i liberal, que van viure amb

il·lusionada plenitud la transició a la
democràcia i els anys d’explosió dels drets
socials. Molts d’ells em conten durant les
assemblees les incomptables manifestacions
i moviments culturals on participaren anys
arrere, a més de les fites aconseguides pel
sindicat en el nostre sector. Tanmateix,
m’asseguren amb certa tristor que, al llarg
dels anys, els nous, els joves, no s’han
incorporat als centres amb la mateixa
preocupació solidària i ganes de canviar el
món. Ara, la justícia social, la tolerància, el

repartiment de la riquesa i, fins i tot, els
drets de les treballadores i treballadors han
passat a un segon pla, afirmen. Alguns,
mentre remenen els papers de la seua
imminent jubilació, comparteixen amb mi
les aventures solidàries viscudes arran de la
seua afiliació al sindicat, plens de nostàlgia i
amb una evident resignació en la mirada per
l’esdevenir dels temps actuals. En aquests
moments són, irremeiablement, una mena
d’ideòlegs atemporals a qui agraïm la seua
fidelitat i col·laboració durant tant de temps.

D’altra banda, tot mirant el futur
sindical del nostre sector, trobe personal
relativament jove que sense cap coacció ni
propaganda enganyosa al darrere, ha
decidit lliurement afiliar-se i participar de

la nostra aventura sindical des de la
humilitat del seu lloc de treball als
centres. Es tracta, en tot cas, d’una
minoria de persones que amb admirable
valentia volen participar de la nostra acció
sindical, en contra dels corrents
majoritaris de caire neoliberal i
despersonalitzat que confonen el
treballador en la societat actual. Són —ho
dic amb ferma esperança— l’herència
sindical d’aquells qui han aportat el millor
de si mateixos els darrers 34 anys
d’història de l’STEPV.

Ignasi Garcia i Soler és permanent
sindical de l’ensenyament privat a les
comarques meridionals.

Herència sindical
IGNASI GARCIA SOLER

Cal normalitzar la
situació dels que no
han cobrat tots els
endarreriments 

STPEV ha revindicat
sempre l’homologació
dels sexennis 
per a la concertada
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S é que per a molta gent resulta incom-
prensible aquesta fixació i defensa que
fem del valencià, una llengua sense fu-

tur, una llengua que, fins i tot els qui la parlen,
dubten de la seua importància i significació, que
es disculpen contínuament si en fan ús i que no
saben ben bé si davant un estrany haurien d’i-
niciar una conversa en valencià no fóra cosa que
els conceptuen de mal educats. Podria enten-
dre aquesta peculiaritat en persones grans, que
han sigut educades i formades en la màxima que
la única llengua en què s’havia de parlar i es-
tudiar era el castellà i el pensament i les con-
signes eren úniques, però em disculpareu si ara
no ho entenc, no puc entendre que joves formats,
des de fa 28 anys en les nostres escoles, mes-
tres joves que, a més, han fet una carrera uni-
versitària en les facultats d’Educació del País Va-

lencià, encara dubten de si en un centre d’en-
senyament en valencià hem d’iniciar la conversa
amb les famílies en valencià, si els mestres, que
han necessitat el requisit lingüístic per a acce-
dir a la funció pública, tenen l’obligació d’usar-
lo com indica el pla de normalització lingüísti-
ca del centre, procurant que l’alumnat senta i
valore el valencià com una llengua d’ús no re-
duïda només a l’àmbit de l’aula. Jo sempre he
afirmat amb vehemència que el professorat és
el veritable motor de l’educació, de la norma-
lització lingüística del nostre país, de les inno-
vacions i de la qualitat i l’excel·lència que tant
es predica, que la normativa és necessària, però
no suficient, ja que a les escoles només la ini-
ciativa del professorat i la seua implicació és la
que la farà possible. El professorat, si està ben
format i amb les idees clares, sabrà convéncer

i és el qui té la paella pel mànec en la relació
amb les famílies, però tot això, que és cert, juga
en els dos sentits, a la inversa també funciona
i quan es nega a fer ús del valencià, a utilitzar
les estratègies requerides perquè el programa
d’immersió funcione i informa i es queixa  que
“el programa de inmersión no funciona y no es
bueno para sus hijos, esos esfuerzos valen la pena
en inglés que es la lengua del futuro”, aquestes
afirmacions amaguen la seua pròpia incapaci-
tat i ignorància en allò que significa l’ensenya-
ment plurilingüe –que no és oblidar-se del va-
lencià, al contrari– aleshores, poc podem fer, ens
han guanyat la batalla. Davant aquest panora-
ma només ens queda la formació i la informa-
ció i, a vegades, la denúncia en defensa d’uns
drets que ens han costat molt d’aconseguir. En
això estem i seguirem estant.

La llengua necessàriaDES DEL SUD VALENCIÀ

TUDI TORRÓ

La implicació del
professorat farà possible la
normalització lingüística
de l’escola, però això no és
suficient 

Allioli
El conseller Ciscar vol emprendre  un
procés de diàleg entorn del model plu-
rilingüe d’escola al País Valencià i ha
demanat als representants de la co-
munitat educativa  que “anticipen les
seues crítiques, idees, suggeriments,
en relació amb l’esborrany del decret
(de plurilingüisme)”.  Així, Ciscar va re-
velar, en la compareixença d’inici de
curs del 21 de setembre davant les
Corts valencianes, la intenció de “con-
vertir en vehiculars els nostres dos
idiomes oficials –valencià i castellà– (…)
perquè ningú puga acusar el model
educatiu valencià de discriminador
per raons de llengua i per consolidar
la llibertat de les famílies, exercida per
mitjà del dret a rebre, per part dels
seus fills, les primeres ensenyances en
la seua llengua habitual,” i va fer una

referència explícita a la polèmica sus-
citada per la sentència del Tribunal
Constitucional a la llei catalana d’im-
mersió per marcar les distàncies res-
pecte a aquell model.

Les noves formes més dialogants
del conseller, però, no poden amagar
el fet que el Partit Popular ha donat per
acabada una etapa i en vol començar
una altra de qüestionament dels mo-
dels que tenen la llengua minoritzada
d’un territori com a llengua vehicular,
com hem pogut veure en els casos de
Galícia i Catalunya.

Immersió a Catalunya
En la seua intervenció, el conseller no
es va estar d’esmentar el model català:
“Fugim així d’ideologismes i posicio-
naments tendenciosos, de planteja-
ments monolingües, és a dir, el model

català, aliens i distants dels principis
constitucionals... ”, enmig de la polè-
mica sobre la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que
pretén que “… la consejera de Ense-
ñanza de la Generalidad de Cataluña
adopte cuantas medidas estime preci-
sas para adaptar el sistema de ense-
ñanza a la nueva situación creada por
la declaración de la Sentencia 31/2010
del Tribunal Constitucional que consi-
dera también al castellano como len-
gua vehicular de la enseñanza en Ca-
taluña junto con el catalán”. Recordem
que l’execució d’aquesta sentència
es troba paralitzada i que ha provocat
no només la mobilització de la comu-
nitat educativa a Catalunya, sinó tam-
bé que el parlament espanyol debata
sobre el model educatiu que s’aplica
allà, però també ací.

El model valencià actual no discri-
mina ningú per raó de llengua, i si ho
fa, són aquelles persones que trien el
valencià com a llengua vehicular les
discriminades. El model proporciona
un ventall de programes educatius
per a aprendre les dues llengües ofi-
cials i afavorir l’aprenentatge d’una
tercera, la llengua estrangera. Dels
programes aplicats, n’hi de més efi-
caços i de menys per a aconseguir els
objectius educatius que marca la llei
i que són, i han de ser sempre, el re-
ferent per a l’escola. Els programes
d’immersió i els que fan un ús vehi-
cular de la llengua minoritzada per-
meten aprendre més i millor. 

Altres programes no aconse-
gueixen els nivells de coneixement
i d’ús de les llengües oficials que
marca la llei. El repte és, encara,
aconseguir un millor coneixement de
la llengua estrangera, per tal com
els estudis assenyalen un nivell per
sota de la mitjana dels principals
països de l’OCDE. En tot cas, la llei
parla d’aconseguir “fluïdesa en la
comunicació”, en cap cas iguala els
objectius amb els de les llengües ofi-
cials.

D’altra banda, l’ensenyament no
s’organitza a partir de la “llibertat de
les famílies”, sinó de l’oferta institu-
cional que cal fer per a complir els ob-

jectius de la llei que, no ho oblidem,
obliga a tots i totes de la mateixa ma-
nera, tant a les institucions com a les
famílies.  

No cal dir que nosaltres diem sí al
valencià, sí al castellà i sí a l’anglés,
i ho diem tots i totes, ací i a Catalun-
ya. Mai no s’ha fet bandera de la ne-
gació de cap de les tres llengües, ni
se’n fa. Implementem el que funcio-
na i millorem el que no va tan bé: l’a-
prenentatge de la llengua estrange-
ra. Però sobretot invertim a fer els
canvis metodològics que faciliten
l’aprenentatge en llengües estran-
geres. A cost zero és impossible
aconseguir de res.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

El conseller envia 
a la comunitat educativa 
un qüestionari sobre
plurilingüisme
En la seua compareixença davant les Corts, invoca la
voluntat de les famílies i les necessitats de les empreses
per qüestionar els programes educatius valencians

Plurilingüisme
en quarantena

Com en la tradició bíblica,
quaranta dies és la xifra
mítica que permet purgar el
passat i reprendre el camí,
amb forces renovades. Així,
mentre el conseller Ciscar
remet a la comunitat
educativa un qüestionari per
iniciar la primera negociació
sobre el contestat decret de
plurilingüisme, el parlament
espanyol aprova una
declaració a favor dels
programes d’immersió
lingüística, això sí, amb
l’oposició del Grup Popular.
El qüestionament del Partit
Popular al País Valencià, a
Galícia, a Catalunya i a l’Estat
espanyol dels models que
tenen la llengua minoritzada
d’un territori com a llengua
vehicular queda clar en les
intervencions institucionals
dels seus responsables,
idèntics arguments allà i ací:
cap ni un de pedagògic, tots
polítics i partidistes.
Els fonaments dels

programes educatius aplicats
al País Valencià, dissenyats fa
vora 30 anys, i que encara no
s’han estés ni per tot els
nivells educatius ni per tot el
territori  valencià, ni tan sols
per tota la xarxa educativa,
es mouen. I qui els mou? El
govern del Partit Popular,
que, el passat mes de maig,
llançà un decret amb la
pretensió de posar-lo en
marxa per al curs 2012-2013.
Un decret contestat
unànimement per les
universitats, la comunitat
educativa i els agents socials.
Un decret, en quarantena,
que les més de 30.000
persones al carrer al juny van
aconseguir aturar. La
comunitat educativa no
pensava consentir la
desaparició de
l’ensenyament en valencià. 

El parlament espanyol
dóna suport a la immersió
en Catalunya

Els grups parlamentaris al Con-
grés espanyol van fixar la seua po-
sició respecte a la resolució sobre
immersió lingüística debatuda i
aprovada en la sessió del 13 de se-
tembre amb els vots favorables de
tots els partits, excepció feta del PP
i d’UPyD, i van manifestar “su apo-
yo al modelo linguí̈stico vigente en el
sistema educativo catalán, como ga-
rantía de cohesión social y de la
plena igualdad de oportunidades así
como de la plena competencia lin-
güística y aprovechamiento escolar
de todo el alumnado, tanto en cata-
lán como en castellano a nivel oral y
escrito (...)”.

USTEC·STEs, STEPV i STEi
signen la declaració “Ni un
pas enrere”
Els tres sindicats, amb una trajectò-
ria de treball en defensa de la llengua,
manifesten el rebuig més enèrgic a la
persecució que pateix per part dels
alts tribunals espanyols: “Davant l’ul-
timàtum judicial que pretén des-
mantellar aquest model d’escola
amb què ens hem dotat els darrers 30
anys a Catalunya,  exigim a la Gene-
ralitat de Catalunya que no cedeixi da-
vant d’aquestes pressions i alhora cri-
dem tota la comunitat educativa a no
acatar cap actuació que posi en perill
aquest model lingüístic.”

Som Escola arreplega
32.000 adhesions al
manifest en defensa del
model català
El conjunt d’entitats cíviques, cultu-
rals i de tot l’àmbit educatiu, orga-
nitzades per refermar el suport a l’es-
cola catalana i al model de cohesió
social que aquesta representa,  ha ar-
replegat més de 32.000 adhesions al
manifest de defensa del model cata-
là d’immersió. Som Escola té com a
objectiu coordinar totes aquelles
persones, entitats i institucions que
es comprometen a actuar de mane-
ra activa en suport d’una escola ca-
talana en llengua i en continguts, que
no separe els infants i joves per la
seua llengua d’origen i que ajude a
construir una societat més cohesio-
nada, democràtica i lliure.

Els programes educatius al País Valencià

Polítiques educatives



nA pesar que hem tingut avanc�os im-
portants en els marcs jurídics, milions
de dones afirmen haver patit algun ti-
pus de viole�ncia en les seues vides,
usualment a les mans de la seua pa-
rella. Mentrestant, l’u�s sistema�tic de
la viole�ncia sexual contra les dones ha
sigut caracterí�stic en les situacions de
conflicte.

nLa persistent discriminacio ́ contra les
dones fa minvar greument el respec-
te als drets humans i frena l’avanç cap
a l’assoliment dels Objectius de Des-
envolupament del Mil·lenni.
n La violència exercida contra dones
i xiquetes és una manifestació extre-
ma de la desigualtat i discriminacio ́per
motiu de gènere i alhora una eina, a

vegades mortal, per a mantindre la
seua situació de subordinació. Cap
dona o xiqueta està completament lliu-
re del risc o l’abast d’aquesta pan-
dèmia mundial 
nEl deure els estats de promulgar i fer
complir lleis que prohibeixen la vio-
le�ncia contra dones i xiquetes tal com
s’ha establit clarament en nombroses

convencions, declaracions i tractats in-
ternacionals i regionals. 
n En 1992, la Cambra dels Lords del
Regne Unit finalment va derogar el
principi de dret consuetudinari, vi-
gent durant 250 anys, segons el qual
el contracte matrimonial automa�tica-
ment implicava el consentiment ple
d’ambdós co�njuges a tota activitat se-

xual. Aquest principi significava, ni
mé�s ni menys, que la llei sobre viola-
cio� no necessàriament protegia la
dona si era casada amb l’autor mate-
rial de l’agressió�. La decisio� de la
Ca�mbra dels Lords es va traduir en una
tendè�ncia global cap al reconeixe-
ment de la violació conjugal com un de-
licte: per a l’abril del 2011, 52 països
han modificat el seu dret penal i con-
vertit la violació� conjugal en un delic-
te.
ONU Dones és una entitat de les Na-
cions Unides per a la Igualtat de Geǹe-
re i l’Apoderament de les Dones.

INFORME ONU DONES “El progrés de les dones en el món 2011-2012: A la recerca de la justícia”

La violeǹcia exercida contra dones i xiquetes 
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Intersindical Valenciana recorda que
l’explotació sexual és una greu violació dels
drets humans que realitzen les xarxes
mafioses que, aprofitant situacions de
misèria i d’exclusió social, segresten,
enganyen i venen dones i menors com si
foren mercaderies.

Aquests perillosos delinqüents existeixen
gràcies a la cultura patriarcal que cosifica
les dones i obtenen grans beneficis
explotant-les sexualment en matrimonis
forçats, pornografia o –en el major
percentatge– prostitució. L’esclavitud del

segle XXI que se’ns vol vendre com el màxim
exponent del luxe. Així, les màfies actuen
amb completa impunitat davant una societat
que veu amb indiferència com en carrers,
carreteres, polígons o grans “supermercats
del sexe” milers de dones –moltes d’elles
xiquetes– són explotades sexualment.

L’explotació sexual és la forma més cruel
de la violència masclista. Un greu problema
a escala mundial que atempta contra els
drets humans de milions de persones, en la
majoria dones i xiquetes, que són
ingressades en el mercat del sexe en
condicions d’esclavitud, amb jornades

interminables, sotmeses a tot tipus de
violències i, en molts casos, obligades a
prendre hormones per explotar al màxim el
seu rendiment.

En el territori de l’Estat espanyol, segons
el II Informe sobre el estado del Plan
Integral para la Lucha contra la Trata de
Seres Humanos con fines de Explotación
Sexual, l’any passat 1.643 víctimes han estat
identificades per les forces de seguretat. Un
nombre insignificant si el comparem amb
les cinc-centes mil prostitutes que s’estima

que hi ha, de les quals un noranta per cent
són víctimes de les màfies. Tampoc no s’ha
facilitat informació sobre la destinació
d’aquestes víctimes identificades ni de la
protecció que se’ls ha donat. 

Intersindical Valenciana –tot i valorar
positivament els esforços del parlament
espanyol per protegir les dones immigrants
en situació irregular que són víctimes de
tràfic, amb l’aprovació, al juliol de la
reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de
gener, sobre Drets i Llibertats dels
Estrangers s Espanya i la seua Integració
Social– considera que es continua centrant
l’interés en la persecució del delicte
d’immigració il·legal més que en la
protecció de les víctimes.

Són molts els fronts des d’on lluitar
contra aquests crims, que han de tindre la
consideració de lesa humanitat. Una lluita
que ha de ser conjunta des de diferents
administracions i que, a més de centrar-se
en la persecució dels proxenetes i màfies
mitjançant convenis internacionals, ha de
garantir la total reparació de les víctimes i la
seua reinserció social.
Macu Gimeno és coordinadora de l’Àrea de
la Dona d’Intersindical Valenciana

L’explotació sexual,
una greu violació dels
drets humans
MACU GIMENO

L'explotació sexual és la
forma més cruel de la
violència masclista

Se'ns vol vendre com el
màxim exponent del luxe
l'esclavitud del segle XX

VÍCTIMES MORTALS PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE
DADES PROVISIONALS A 14 D’OCTUBRE DE 2011 / FONT: MINISTERI DE SANITAT, POLÍTICA SOCIAL I IGUALTAT
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TELÈFON CONTRA EL
MALTRACTAMENT
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http://progress.unwomen.org/

Ara ix a la llum l’enorme
quantitat d’accions que en
matèria preventiva hauria
d’haver realitzat la
Conselleria d’Educació

Allioli 
Alguns centres educatius reben un re-
queriment de la Inspecció de Treball
mitjançant el qual la Conselleria d’E-
ducació, com a empresa que és, hau-

rà de posar en marxa la llarga llista
d’incompliments en matèria de salut
laboral des que, el 1995, es va apro-
var la llei.

Han hagut de passar cinc anys des
de la primera denúncia a la Conselle-
ria d’Educació per la falta d’aplicació
dels mínims que marca la llei de pre-
venció de riscos laborals perquè la Ins-
pecció de Treball adoptara una actitud
de vertadera preocupació per la salut
laboral dels 55 000 docents de l’en-
senyament públic del País Valencià. 

És, a partir del requeriment, que ara
s’envia als centres educatius que s’es-
tableix un punt d’inflexió per a la Con-
selleria, ja que és a partir d’aquest re-
queriment quan es constata i ix a la
llum l’enorme quantitat d’accions que
en matèria preventiva hauria d’haver
realitzat la nostra empresa. 

És destacable, així mateix, que la
major part de la documentació i pro-
tocols exigits són de caràcter psico-
social: adopció d’un procediment per
a detectar situacions d’assetjament la-

boral i tindre mesures previstes per a
donar resposta a aquestes situacions,
la planificació de l’activitat preventiva
en matèria de riscos psicosocials, l’a-
nàlisi i valoració de la càrrega mental
a què estan exposats els docents, l’a-
valuació dels factors psicosocials que
puguen generar estrés, els ritmes de
treball, les relacions personals.

Cal no oblidar, en aquest sentit, que
també es demana informació i posa-
da en funcionament dels plans d’au-
toprotecció que mai no s’han dut a ter-

me, sobre la inexistent vigilància de la
salut per als milers de docents o bé so-
bre la planificació de les mesures d’e-
mergència com puguen ser els primers
auxilis, la lluita contra incendis i eva-
cuació de les treballadores i dels tre-
balladors. 

La Inspecció de Treball, com a mà-
xima autoritat en matèria de treball i
amb aquest requeriment, posa en re-
lleu la lògica preocupació per l’enor-
me quantitat d’incompliments de la
institució educativa i esperem que
aquesta funció inspectora comence a
posar ordre en el desconcert imperant
en la prevenció dels riscos laborals que
pateix des de fa molts anys el nostre
sector per la deixadesa i la falta d’in-
terés dels que dirigeixen el sector de
la prevenció en Educació.

SALUT LABORAL

Inspecció de Treball insta Educació perquè complisca la llei
de prevenció de riscos laborals
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ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

SERVEIS JURÍDICS

n CURS EN LÍNIA
CREACIÓN DE UNA REVISTA ESCOLAR
CON SOFTWARE LIBRE
Homologat pel Ministeri d’Educació.
Curs de la Confederació d’STES que or-
ganitza STEPV a través de l’ESFMB. 
Data Octubre-desembre 2011.
Durada 100h. Homologat amb 10 crè-
dits de formació. Aquesta activitat és và-
lida per al seu reconeixement en la pre-

sentació als sexennis, CGT, oposicions.
Requisits Ser docent en actiu.

n I JORNADES D’FPA
La formació bàsica de les persones
adultes en un context de canvi social.
La realitat valenciana.
Jornada organitzada per STEPV mit-
jançant l’ESFMB.
Data 4 de novembre de 2011.

Durada 10 h. Assistència gratuïta.
Lloc de realització Sala d’actes del
CFPA Giner de los Ríos, situat al car-
rer del Doctor Clavero, 4, Alacant, en-
front del centre comercial a la plaça del
Mar, 2. Hi intervindrà Alfons Formariz
Poza. Per a assistir-hi és necessària la
matrícula prèvia en la web.

n INFORMACIÓ SEXENNIS
Recorda que si ets docent funcionari de
carrera i compleixes el proper sexen-
ni a partir del 22 de gener del 2014 has
de presentar 100 crèdits de formació
entre els quals un 20% han d’estar re-
lacionats amb activitats que exercis-
quen competències tècniques al voltant
de les tecnologies de la informació i la
comunicació (que seria el cas d’a-

quest curs) i/o de llengües estrange-
res. Més informació respecte a la nova
ordre que regula els sexennis en les pà-
gines 16-21 de LA GUIA DEL PRO-
FESSORAT 2011-12 que va editar
STEPV.

Més informació en
www.escolasindical.org

Jubilació voluntària

Puc accedir a la jubilació voluntària?
Per a demanar la jubilació voluntària
ordinària (Llei 50/84) has de tindre 60
anys i un mínim de 30 anys cotitzats
com a funcionari/ària o en qualsevol rè-
gim de la Seguretat Social.
Com la puc sol·licitar?
Com a norma general, l’has de dema-
nar amb tres mesos d’antelació a la

data en què et vulgues jubilar al PROP
de Gregorio Gea de València. Demaneu
en la primera planta per la persona que
gestiona totes les jubilacions de la
província de València.
Quina documentació em
demanaran?
n Plec de instàncies que proporciona
l’Administració.
n Dues fotocòpies del DNI. 
n Full de serveis actualitzat. 

n Informe de vida laboral (es demana
a la Seguretat Social que corresponga
per zona o localitat) en cas d’haver tre-
ballat en l’empresa privada, com a in-
terí/na o qualsevol altre règim de la Se-
guretat Social (agrari, autònom...).
nCertificat literal de naixement (es de-
mana al registre civil de la localitat de
naixement).
n Certificat de retribucions brutes que
envia la Conselleria d’Economia i Hi-

senda cada any perquè pugues realit-
zar la declaració d’IRPF.
n Certificat de grau de minusvalidesa
(en cas de tindre’n)

Recomanen a tota l’afialiació que es tro-
ba en aquesta situació que es pose en
contacte amb els serveis jurídics del
sindicat.

Gratificació extraordinària 
LOE 2011

Tot el personal que va fer la reclama-
ció o recurs pertinent en el termini es-
tablit, si vol cobrar la part de la grati-
ficació reduïda ha de demanar hora als
serveis jurídics del sindicat per a in-
terposar el recurs contenciós admi-
nistratiu.

Allioli
El Claustre de la Universitat de Valèn-
cia, en sessió celebrada el 21 de juliol de
2011 aprovà, a més de l’informe de ges-
tió del rector i del pla operatiu 2012, dues
resolucions incloses en l’ordre del dia:
n Punt 6: Debat i aprovació, si escau,
d’un posicionament del Claustre de la
Universitat de València en relació amb
el document Estratègia Universitat 2015.
El bon govern de la universitat i les en-
titats d’investigació i innovació”, a sol·li-
citud de 31 claustrals.
n Punt 7: Proposta, i aprovació si es-
cau, de la declaració del Claustre de la
Universitat de València en defensa de
les línies escolars en valencià, a sol·li-
citud de 81 claustrals.

Estratègia 2015

Pel que fa al punt sisé, cal recordar ací
que el nostre sindicat ja va apuntar en
l’XI Congrés d’STEPV, celebrat a Albo-
raia, en la ponència d’universitats, el pe-
rill de les idees i directrius que desen-
volupa el dit document que signen Pa-
tricia Botín, presidenta de la Fundación
CyD, i Federico Gutiérrez Solana, pre-
sident de la CRUE; en què s’apunten pro-
postes que pretenen potenciar el paper
exercit pel consell social, òrgan que tin-
dria una presència majoritària –fins i tot
única– de membres externs, amb ma-
jors atribucions que les actuals. D’a-
questa manera, el consell social esde-

vindria la instància davant la qual es re-
trien comptes de la gestió universitària,
tindria competències d’índole estratè-
gic, i designaria i destituiria el rector, que,
fins i tot, podria no ser membre de la uni-
versitat ni de l’àmbit acadèmic. Tot això
acompanyat per un enfortiment del
poder dels òrgans executius –el rector
i el seu equip de gestió–, i una disminució
del poder dels òrgans col·legiats i re-
presentatius, en concret el Claustre
que, amb un nombre de membres re-
duït, es convertiria en un òrgan mera-
ment consultiu i d’opinió. Tot això sem-
bla conduir, indefectiblement, a l’a-
dopció progressiva del model universitari
anglosaxó, amb una organització més
pròpia del món empresarial que d’un
servei públic.

El punt va ser defensat pels claus-
trals del sindicat estudiantil Acontra-
corrent, que van obtindre el suport d’al-
tres sindicats estudiantils (BEA, SEPC),
i de claustrals del personal d’admi-
nistració i serveis (PAS), així com tam-
bé del personal docent i investigador
(PDI).

Després d’una encesa dialèctica
amb la representació de la institució,
la nostra companya Mª Luisa Manza-
no, membre claustral de PAS, propo-
sà a les parts una transaccional que
deia el següent: “El Claustre de la Uni-
versitat de València demana al Recto-
rat de la Universitat de València el re-

buig d’aquest document, en cas que es
fera oficial i haguera de pronunciar-
s’hi”. La transaccional va rebre un am-
plíssim suport i va ser aprovada pel
Claustre.

STEPV considera important aques-
ta resolució del Claustre de Ua uni-
versitat de València, que reforça la de-
fensa de l’autonomia universitària i que
posa un primer mur de contenció a les
idees neoliberals atemptatòries con-
tra la universitat pública i de qualitat
defensades en el document Estrategia
Universidad 2015. Aquest rebuig s’in-
sereix en la política universitària de-
fensada en el XI Congrés d’aquest
sindicat.

Per les línies en valencià

Tocant al punt seté, la proposta de de-
fensa de les línies escolars en va-
lencià va ser defensada per la pro-
fessora catedràtica de la Facultat
de Filologia, Traducció i Comunicació,
Maria Conca Martínez, i va rebre
també amb el suport d’un ampli es-
pectre dels claustrals estudiantils,
PAS i PDI, incloent-hi l’equip recto-
ral. Per consegüent, també amb un
suport majoritari, es va aprovar un
text que se suma, així, a les con-
demnes que en aquest sentit ha im-
pulsat el nostre sindicat, juntament
amb altres forces sindicals, cíviques
i culturals.

El claustre de la Universitat
de València rebutja
l’Estrategia Universidad
2015
El rebuig suposa un primer mur de contenció en la
defensa de l’autonomia universitària

A casa nostra
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Quan parlem del nesple o nespla, nespre, nes-
pra, nyespro... (cast: níspero), ens referim, pot-
ser sense adonar-nos-en, a dos fruits de peus
diferents, l’un, el nesprer japonés (Eriobotrya ja-
ponica), originari de la Xina i conreat intensiva-
ment al Japó i, ací, a la zona de Callosa d'en Sar-
rià o, de forma disseminada, en molts patis i horts
d’arreu dels Països Catalans, en els fruits dels
quals ens delectem quan arriba la primavera.
L'altre nesple, originari d'Europa, és el Mespilus
germanica, fruita de tast aspre, color sépia fosc
i tardoral, que en menys d’un segle ha desapa-
regut de la major part dels mercats.

Fa milers d’anys, als boscos caducifolis del
sud-est d’Europa, a les penínsules de Crimea i
Anatòlia, a les muntanyes del Caucas i del Kur-
distan, i a les vores meridionals de la Càspia, crei-
xia un arbret espinós de fruit aspre i poc agra-
dable, fins i tot quan madurava: la nespra. Fa uns
tres mil anys, però, pobladors de les ribes de la
Càspia van comprovar que quan el fruit sobre-
madurava esdevenia comestible i van començar

a conrear-ne. Els grecs n’aprengueren el conreu
i l'expandiren. En caure Grècia en mans dels ro-
mans, la nespra va fer cap a Itàlia amb el nom
de mespilus o mespilum; i l'èxit hi va ser tan gran
que els romans la difongueren pels nous terri-
toris conquerits: el nord de la Gàl·lia i, sobretot,
el sud-oest de Germània, on l'expansió va ser tan
extraordinària que Linné, pare de la taxonomia,
va suposar la nespra originària d’aquelles terres
i li donà el nom de Mespilus germanica.

Tot i que les rames joves dels nesprers sil-
vestres es cobreixen d’espines, els exemplars
conreats solen ser inermes, amb una escorça de
color gris-marró fosc que amb el temps es tor-
na clar i s’ompli d’estries. L’arbre és molt re-
sistent al fred hivernal, per això el conreu pot as-
solir els mil metres d’altitud. A més, per bé que
plantat de llavor tarda a créixer, se’n pot avan-
çar la fructificació si s’empelta en rosàcies com
l’arç blanc (Crataegus monogyna), el soroller (C.
azarolus), o el codonyer (Cydonia oblonga), que
permeten als nesprers arribar a la màxima gran-

dària. A més, el creixement lent de l’arbre con-
tribueix a fer que la fusta siga esdura, densa, re-
sistent i òptima per a fer carbó. 

La fusta del nesprer ha sigut la preferida per
a fer el tradicional bastó basc, la makila, símbol
cultural d'autoritat i força i, com que admet bé
el tornejament, modernament se li ha donat una
funció ornamental i s’usa de regal simbòlic, com
és el cas de la Makila que es lliura als guardo-
nats en el festival de cine de Biarritz.

Acabada la temporada de la fruita, només la
nespra roman a l’arbre. La recollida és tan tar-
dana que sovint es gela. La nespra acabada de
collir és molt aspra pels tanins que conté. La carn
també es rica en el polisacàrid pectina que re-
gula el tracte intestinal.

El seu conreu i consum ha estat molt estés de
Polònia a Anglaterra, passant pels Països Bai-
xos i Alemanya , atés l’ús que en fan a Aleman-
ya com a matèria primera per a elaborar un ai-
guardent peculiar o la gran afecció pels licors de
nespra que hi tenen.

E l mes d'octubre posseeix un atàvic sig-
nificat que remunta a més de 500 anys.
La crisi ha provocat que no siga època

de celebracions fastuoses com quan l'Estat es-
panyol es va llançar a una celebració amb mag-
nificència en el 92, però les desfilades i la pro-
paganda patriotera hispanonacional està as-
segurada.

Des de 1988, activistes de CEDSALA i En-
trepobles a València vam posar en marxa la
campanya 500 anys de resistència indígena i po-
pular, i la I Trobada d'Ensenyants contra la Ce-
lebració del Cinqué Centenari (CC), que va tin-
dre lloc a Madrid en 1992.

Apostar per aquesta data identitària del 12
d'octubre com a símbol de la “labor civilitza-

dora” d'Espanya a Amèrica, és una molt mala
idea, no solament pel regust franquista estantís,
sinó perquè encobreix una altra realitat pas-
sada i també actual. Com ens recordava Ales-
sandro Baricco en Next (Anagrama, 2002):
“Aquest món de hui és ja una globalització
construïda històricament. Però ara significa per
a bona part de l'Amèrica Llatina una onada de
conflictivitat social provocada per la pressió so-
bre el territori, l'última conquesta.” 

Com diu Entrepobles: “En aquest context de
crisi... el creixement il·limitat de la demanda
energètica... ve acompanyat de megaprojectes
d'infraestructures que donen suport a la lo-
gística i el transport d'aquesta immensa ope-
ració... que culmina una obra de més de 500

anys de saqueig.” (Colonialismes del segle XXI,
Icària,2011).

Un colonialisme que va impulsar, l'últim terç
del segle XIX, a Àfrica, Leopold II de Bèlgica, el
rei samarità,  l'anomenat eufemísticament
Estat Lliure del Congo, cercant cautxú, fusta,
l’explotació de mà d'obra esclavitzada... El seu
rastre va deixar mans tallades de xiquets, po-
blats incendiats, expulsió en massa de la po-
blació aborigen, més de la meitat de la pobla-
ció nativa congolesa aniquilada (8 milions de
morts). Evidentment l'obra civilitzadora de
britànics, portuguesos, francesos, s'assembla
molt.

En aquesta història d'espant, recordant
Conrad, ja sabem qui és Kurtz.

ALLEGRO MA NON TROPPO

JOSÉ A. ANTÓN VALERO

Apostar per la data
identitària del 12
d’octubre és una molt
mala idea

En el cor de les tenebres

NATURA VALENCIANA

INTERNACIONAL

Allioli
STEPV ha participat en el seminari
pedagògic internacional “Escola, di-
versitat cultural i treball”, organitzat
per l’Instituto de Pedagogía Popular
del Perú (IPP), en el marc de l’acord
de col·laboració i cooperació establit

amb l’IPP del Perú consistent en un
intercanvi d’experiències, treballs i
projectes sobre l’educació i la peda-
gogia crítica. 

El seminari ha constituït un esforç
col·lectiu en el procés d’estendre al-
ternatives, orientat per la necessitat

de motivar el desenvolupament pro-
fessional docent i assenyalar el nou
rol del professorat per als temps
actuals de globalització i el període de
l’era del coneixement. A més, va
permetre articular la reflexió a par-
tir d’experiències innovadores amb la

pràctica pedagògica perquè aquesta
siga coherent amb el model de pe-
dagogia crítica que es pretén desen-
volupar. 

Els temes de reflexió es van cen-
trar en la diversitat cultural i treball:
dues dimensions inseparables de la
pràctica educativa; la diversitat cul-
tural i el treball en el currículum en
educació bàsica i diversitat cultural i
treball en la pràctica quotidiana de
l’aula i fora d’aquesta. 

A més, hi van sorgir debats sobre
educació bilingüe intercultural; les
polítiques d’equitat de gènere; el fi-
nançament de l’educació; les condi-
cions laborals del professorat; la
carrera magisterial o la formació
del professorat. També sobre les po-
lítiques neoliberals i neocolonials
que en matèria educativa s’han prac-
ticat al Perú els darrers anys i sobre
l’esperança en la “revolució educati-

va” del nou president del Perú Ollan-
ta Humala. 

A més de l’IPP del Perú hi han par-
ticipat diverses institucions i entitats,
com ara el Ministerio de Educación
del Perú; Derrama Magisterial; Ins-
tituto de Formación para Educadores
de Jóvenes, Adolescentes y Niños
Trabajadores de América Latina y el
Caribe (IFEJANT); Instituto Peruano
de Educación en Derechos Humanos
y la Paz (IPEDEHP); Programa Andi-
no de Tecnologías Campesinas (PRA-
TEC); ONGD Ensenyants Solidaris i
STEI-i de les Illes Balears; Confede-
ració de STES; ONG Cifa for children
d’Itàlia o STEPV-Iv. El va inaugurar
Sigfredo Chiroque, president de l’IPP,
i el va clausurar Patricia Salas, mi-
nistra d’Educació del Perú. En el se-
minari van prendre part també més
de 300 docents de diverses regions
del Perú. 

STEPV pariticpa en el Seminari Pedagògic
Internacional del Perú
Es tracta d’un intercanvi d’experiències i projectes innovadors en educació

JOAN PÉREZ ALBERO

Una fruita quasi
perduda: la nespla

Una vista de la mesa del Seminari (STEPV)

Reunió amb el SUTEP

El Sindicat també va mantindre contactes amb diverses entitats socials
peruanes, com ara la reunió amb la direcció del Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Enseñanza del Perú (SUTEP). Una trobada que va
servir per a intercanviar informacions sobre les polítiques educatives i
laborals que s’estan implementant tant al Perú o l’Estat espanyol com a
Amèrica i a Europa. Unes polítiques que tenen en comú la pèrdua de drets
socials i laborals, i l’aplicació de l’ideari neoliberal en l’educació. En
aquest context tan advers, el SUTEP espera que la victòria electoral
d’Ollanta Humala servisca per a transformar l’educació peruana. 



www.intersindical.org/stepv
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“Lletres Valencianes”,
una fita de la resistència

Más de 11 ideas para enseñar
historia. Primaria i secundaria,
Julia Murphy, Graó, Barcelo-
na 2011. 200 pàg. (adaptació).
Recull d’idees i experiències
per a facilitar la tasca docent.
El llibre posa a l’abast del

professorat d’Història recursos útils per a des-
pertar l’interés per la matèria. Les propostes van
des d’exercicis introductoris fins a jocs, pàgines
web, iniciació a l’arqueologia, etc. Cobreix una fran-
ja d’edats compresa entre els 5 i 14 anys, i ser-
veix fins i tot per algunes classes de batxillerat.

El juego simbólico, Ángeles
Ruiz de Velasco Gálvez i Javier
Abad Molina, Graó, Barcelona
2011. 231 pàg.
Es tracta d’un catàleg de jocs
simbòlics per a desenvolu-
par a l’aula, que inclou infor-
mació entorn dels significats,

el sentit, els beneficis i les possibilitats que ofe-
reixen amb el propòsit pedagògic d’ensenyar a
viure.

Aprender a convivir. El conflicto
como oportunidad de creci-
miento, G. Pérez Serrano i
Mª. V. Pérez de Guzmán, Nar-
cea, Madrid, 2011. 126 pàg.
Aquesta obra, que s’estruc-
tura en cinc apartats, aborda

des d’una aproximació al concepte de conflicte
i els aspectes associat i causes, fins al paper de
la mediació com a via de solució, passant per un
estudi de la violència escolar i tècniques de re-
solució de conflictes a l’aula, com ara les de crea-
ció de bon clima a través de la conviència.

Què, quan i com ensenyar les
competències bàsiques a
primària. Proposta de des-
pelgament curricular Anto-
ni Zabala i altres, Graó, Bar-
celona, 2011. 115 pàg.
Va adreçat als docents i vol
facilitar l’enseyament i l’a-

prenentatge de les competències bàsiques a
l’aula com a eina per a elaborar el projecte edu-
catiu i curricular del centre. 

Antoni Miró. Històries (de la nostra història), catàleg
de l’exposició d’Antoni Miró al Museu de la Uni-
versitat d’Alacant. Ivori.art, Alacant,  2010-2011.  287
pàg.

Antoni Miró en aquesta exposició Històries (de
la nostra història) mostra una revisió de la re-
alitat amb la crítica subtil i de vegades directa
de la realitat.

Es tracta d’una mirada personal sobre la
història i sobre la realitat d’una societat que
ofereix un dels artistes més compromesos
que tenim al nostre costat.

En aquesta exposició, que acull el Museu
de la Universitat d'Alacant, el visitant podrà
gaudir d'un recorregut didàctic sobre la lec-
tura de la història que l'artista ha fet en els
més de cinquanta anys –1960-2010– que ha
dedicat a la creació.

Antoni Miró és un autor compromés; un re-
ferent per a la defensa de la llibertat dels po-
bles, de les dones, dels homes, de tota per-
sona que necessita lluitar per la seua indivi-
dualitat.

Aquesta catàleg recull una anàlisi, força
il·lustrada, de tota la seua obra, des del
punt de vista de reputats crítics i experts en
l’obra de l’autor, com ara Romà de la Calle,
Carles Cortés, Isabel-Clara Simó, Daniel Gi-
ralt-Miracle o Josep Sou, entre d’altres.

ESCRIT AVUI

ESCRIT AHIR

El 1989, Pedro Almodóvar va estrenar Átame, film
en què Antonio Banderes interpreta un simpà-
tic psicòtic que s'escapa del manicomi per rap-
tar la dona dels seus somnis. Al cap de de 22 anys,
Almodóvar presenta La piel que habito, en què
Banderes protagonitza un sàdic cirurgià estètic
que segresta una quimera de dona.
Ara bé, si en Átame la causa del segrest és una
innocent passió amorosa, en La piel que habito
l'origen del segrest és una sàdica venjança. Així

doncs, Almodóvar ha passat de contar una sim-
pàtica comèdia d'amor -Átame- a un drama d'o-
di psicòpata -La piel que habite-
Dos films units per una trama de rapte i prota-
gonitzades per Banderes; actor emblemàtic en
els primers pel·lícules del di-
rector i que des d’Átame no ha-
via treballat amb Almodóvar.
La piel que habito es pot consi-
derar un melodrama de ciència-
ficció. Igual que altres pel·lícu-
les representatives del gènere,
El doctor Frankenstein -James
Whale, 1931- o L’illa de les àni-
mes perdudes o l'illa del Dr. Mo-
reau -Erie C. Kenton, 1932- hi ha
un doctor obsessionat per la investigació cien-
tífica que no dubta a traspassar tot límit ètic per

aconseguir els objectius. El Dr. Frankenstein, el
Dr. Moreau i el Dr. Ledgard són tres prometeus
que usen el saber científic per a emular el po-
der diví. El Dr. Frankenstein transgredeix el límit
entre la vida i la mort en crear un monstre amb

cadàvers. El Dr. Moreau sub-
verteix el límit entre el que és
humà i el que és animal en
metamorfosar animals en és-
sers humans. I, finalment, el
Dr. Ledgard perverteix el límit
del gènere en transformar
un home en dona.Tres doctors
que experimenten fins a la
tortura amb les víctimes. Però
els éssers creats es revelaran

davant els creadors. Ningú no pot suportar ha-
bitar en una pell que no és seua.

Amor
cutani

EN PANTALLA

La piel que habito
Director: Pedro Almodóvar.Elena Anaya,
Antonio Banderas, Jan Cornet, Marisa Paredes.
Guió: Pedro Almodóvar,  basat en Tarántula, de
Thierry Jonquet. Música: Alberto Iglesia.
Fotografia: José Luis Alcaine. Espanya / 2011.

BEGOÑA SILES OJEDA

FERRAN PASTOR I BELDA

Si en “Átame” 
la causa del segrest
és una innocent
passió amorosa, ací
és una sàdica
venjança

A la paret de la resistència
valencianista havien
d'ésser presents totes les
sensibilitats  que pogueren
ajudar

Molt a poc a poc he pogut aconseguir una mos-
tra ja significativa de les publicacions de l'edito-
rial Lletres Valencianes. Des d'ací, regracie els lli-
breters de vell que han fet possible aquesta ar-
replega. Per cert, encara no s'ha lloat com cal la
discreta i eficaç col·laboració d'aquest col·lectiu
en el salvament del nostre patrimoni bibliogrà-
fic i documental.

L'editorial Lletres Valencianes és la prova
més evident que la recuperació lingüística i na-
cional que arranca de la Renaixença havia asso-
lit, pels anys, trenta una consistència suficient. No-
més aquesta consistència pot explicar que entre
1948 i 1959 la colla de Ricard Sanmartín i Bargues
publiqués en català més de trenta obres de tota
mena entre les  gramàtiques de Carles Salvador,
que es reeditaven, estudis històrics, teatre, fol-
klore, poesia, biografies, un voluminós dicciona-
ri de la rima fet per Ferrer Pastor i fins i tot un mis-
sal. Sí, un missal amb pregàries litúrgiques, de
725 pàgines!, redactat per mossén Sorribes i Jo-
sep Giner ( 1951). No està gens malament per a
aquella societat militaritzada i amb un teixit ci-
vil més que esquifit que era el País Valencià d'a-

quells anys. I encara hi
hem d' afegir dues inicia-
tives més de caràcter pri-
vat: editorial Torre i Sicània,
que també publicaven lla-
vors. Tornem a Lletres Va-
lencianes. Revisant a fons
el catàleg m'he trobat amb
diverses “sensibilitats”. En
primer lloc amb alguns
textos de representants
de la valencianitat més
clàssica. Així tenim el pri-
mer llibre dedicat a la
Mare de Déu dels Des-
emparats, una biografia
de sant Vicent Ferrer i una
història del Regne de Va-
lència. Però també hi tro-
bem un llibre sobre nau-
fragis de vaixells britànics,
de Bernat Bono, o la pro-
sa i la poesia de nous valors (per als anys qua-
ranta), com ara Maria Ibars o Josep Mascarell.

Aquell grup de valencia-
nistes que elaborava Lle-
tres Valencianes, comandat
per Ricard Sanmartín i
Carles Salvador ja molt de
feia temps que havien apli-
cat la vella dita valenciana:
“Tota pedra fa paret”. Ells
explicaven a qui volgués
escoltar que a la paret de
la resistència valencianis-
ta havien d'ésser presents
totes les sensibilitats  que
pogueren ajudar, d’aluna
manera, a traure a una
vora la nostra cultura. No
debades va ser justament
aquest grup el que editava
la revista fallera més dig-
na d' aquelles dècades:
Pensat i Fet; revista que
també es mereix un article.

Encara podríem apendre alguna lliçó de Lletres
Valencianes.
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Èlia sindicalista

V aig conéixer a Èlia Serrano quan sindicats
i partits eren il·legals i manteniem intacta
l’esperança d’un mon millor, tan a prop

que quasi el podíem tocar amb les mans. Eren
les primeres eleccions i per comparéixer davant
l’electorat vam haver d’inventar agrupacions que
amagaren la realitat. Així va nàixer el Front per
la Unitat dels Treballadors, del qual Èlia, junt amb
el seu company, Vicent Alvárez, formava també
part.

En aquell temps, Èlia ja feia molts anys que
lluitava. Fins i tot havia tingut temps de conéi-
xer la cara repressora del franquisme i, entre al-
tres “obsequis” havia sigut expulsada de l’en-
senyament en temps del govern de Carrero Blan-
co, ja que no li va ser certificada la “bona
conducta” exigida.

Com tantes persones, va guanyar amb la seua
lluita el dret a ser docent, a reivindicar drets la-
borals, però també una escola pública demo-
cràtica i valenciana, un món millor i més just i,
en especial, el seus drets com a dona. 

Un dia, al cap de poc de jubilar-se, vaig tro-
bar Èlia a prop del sindicat. Em va preguntar si
encara podia entregar un article per al llibre que
preparava el sindicat sobre els primers 35 anys.
Volia aportar-hi la seua reflexió sobre com ha-
vien canviat les coses en l’ensenyament, i de quin
havia sigut el paper de moltes persones que no
havien renunciat mai a lluitar per avançar.  Èlia
recordava un sistema amb alumnat dels 10 anys
en amunt, on “la majoria del professorat dels ins-
tituts era interí, amb només un catedràtic per
cada matèria, amb sous, horaris i condicions di-
ferenciades…”; que “durant la Transició, es
produí un moviment massiu de vagues, mani-
festacions i reunions als instituts, òbviament to-
tes considerades il·legals, amb un cost econò-
mic i repressiu rellevant”; que la repressió va ex-
pulsar de l’ensenyament molts docents
excel·lents i altres trobaren refugi en la privada. 

I també “la necessitat d’un sindicat en se-
cundària… que formara ciutadans lliures, crítics
i autònoms, que no es quedara sols en les qües-

tions econòmiques… assembleari, arrelat al
país”. Èlia afegia: “Tot això ho veig des de la meua
experiència, amb aquelles discussions acalora-
des que duraven fins a altes hores de la matinada.
Va haver-hi un moment clau en l’assemblea de
creació del sindicat a l’institut El Cid de Valèn-
cia, quan aprovaren les característiques del
sindicat. Unitari de tots els ensenyants, vincu-
lat amb la tradició assembleària i de democrà-
cia, amb la fita de l’escola valenciana.

Amb Èlia vaig coincidir durant molts anys en
el sindicat i en la Junta de Personal Docent. Ara
sóc jo qui està a l’institut El Cid. És veritat que
ara les discussions són menys acalorades, que
les expectatives de grans canvis són menors…
Però si hi ha coses que canvien és perquè hi ha
moltes persones que, com Èlia, lluiten tots els
dies de la seua vida. Sindicalistes d’ara i de sem-
pre. 

Quan els reaccionaris pretenen denigrar el
treball de les persones sindicalistes, el testimoni
de companyes com Èlia ens ha de reconfortar.

EL MORTER

JOAN BLANCO PAZ

Si hi ha coses que canvien
és perquè hi ha persones
que, com Èlia, lluiten tots
els dies de la seua vida.
Sindicalistes d’ara i de
sempre

INTERNACIONAL DE L’EDUCACIÓ

La igualtat de gènere ha
centrat enguany la
celebració del Dia Mundial
del Professorat
La Internacional de l’Educació es compromet amb la
superació dels estereotips de gènere

El Dia Mundial del Professorat, orga-
nitzat per la Internacional de l’Educa-
ció (IE), organisme en el qual està in-
tegrat STEPV, i que s’ha celebrat el 5
d’octubre passat entorn del tema  Do-
cents per la igualtat de gènere ha po-
sat en primer pla la igualtat entre do-
nes i homes docents. En un context re-
lacionat amb les propostes de la
Conferència Mundial de les Dones
(Tailàndia, gener 2011) i de la Semana
de Acción Mundial de la Campaña
Mundial para la Educación (maig 2011),
l’organització internacional exigeix
l’accés de les xiquetes i dones a una
educació de qualitat i sensible als te-
mes de gènere, i reclama, així mateix,
la contribució del professorat  i de l’en-
senyament a la superació dels este-

reotips de gènere. 
El Congrés Mundial de la Interna-

cional d’Educació, que es va celebrar
al juliol a Ciutat del Cap (Sud-àfrica), va
adoptar una resolució molt important
sobre igualtat de gènere, en la qual
s’instava les autoritats polítiques, la so-
cietat civil i les organitzacions sindicals
a tindre sempre present la necessària
dimensió de gènere, tant en les seues
anàlisis, com en les seues decisions.
L’informe de la UNESCO de 2011 mos-
tra que tres cinquenes parts de les per-
sones més pobres del món són dones
i xiquetes, i que dos terços de les per-
sones adultes analfabetes també són
dones, i que les xiquetes continuen sent
el col·lectiu majoritari sense escola-
ritzar. 

Teachers for 
gender equality
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Les polítiques de gènere a l’Estat espanyol

Segons el darrer informe Eurydice (2009), l’Estat espanyol és un dels pocs es-
tats, junt amb Irlanda, França, Finlàndia, Suècia i Islàndia, en el qual la legis-
lació posa èmfasi en la perspectiva de gènere, i afirma que és desitjable que
el seu sistema educatiu contribuïsca també a superar les visions estereotipades
dels rols de gènere. La Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la Igualtat
Efectiva de Dones i Homes i la Normativa Autonòmica (I Pla d’Igualtat entre
Dones i Homes de l’Administració de la Generalitat 2010-2012), aporten els
marcs teòrics per desenvolupar plans d’igualtat en l’Administració pública; la
LOE (Llei Orgànica d’Educació, 2006) estableix que, una vegada constituït el con-
sell escolar del centre, s’ha de designar una persona que impulse mesures
educatives que fomenten la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

Ara bé, si el marc legislatiu existeix, l’aplicació i el desenvolupament de
les lleis van a una altre ritme. Al País Valencià no s’han designat les perso-
na que fomenten la igualtat de gènere en els centres educatius, només en l’àm-
bit universitari s’han desenvolupat els plans d’igualtat; en el Reglament Or-
gànic i Funcional de la Conselleria d’Administració Pública ha desaparegut
qualsevol menció a un organisme/direcció general per al desenvolupament
i seguiment de les polítiques d’igualtat; i el Consell Escolar Valencià ja no con-
voca els premis a les millors pràctiques coeducatives. 


