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NOSALTRES LES

MESTRES

L’androcentrisme segueix presidint
un sistema d’ensenyament en què, de
manera paradoxal, cada volta treballem
més dones. Tot i que som més, la nostra
presència és testimonial encara en els
nivells més superiors, els ensenyaments
i especialitats més prestigiades, els
òrgans de govern de centres i institucions
educatives i els llibres de text que s’usen
en escoles, instituts i universitats.
Comprendre aquesta realitat, múltiple
i complexa, és un primer pas per a
qüestionar i començar a canviar les
poderoses carcasses que encara
encotillen aquesta professió feminitzada.
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EDITORIAL
Trencar el sostre de vidre

A

fecte, protecció, empatia, cura i
acollida són trets de l’educació
que s’han associat tradicionalment
al món femení. Ara i ací, tres
de cada quatre persones que treballen en
l’ensenyament infantil i en primària són
dones, una proporció que ha crescut en els
últims anys però que es redueix de manera
reveladora a mesura que s’ascendeix de
nivell educatiu. De fet, el “passar més fam
que un mestre d’escola” s’aplica sobretot a
elles, ja que són els homes els qui ocupen els
llocs de major reconeixement i poder en el
sistema.
Hi ha qui va afirmar que una docència
feminitzada esdevenia un llast per a
avançar cap a la igualtat. També es va voler
justificar la presència elevada de dones en
l’ensenyament perquè podien gaudir d’un
horari laboral que els permetia conciliarlo amb les tasques domèstiques. Fins i tot
es va arribar a suggerir que la causa de la
pèrdua d’autoritat en els centres s’explicava
per la incorporació de les dones a llocs
de responsabilitat institucional. Aquestes
manifestacions, que van provocar fa temps
un debat entre la professió pedagògica,
han perdut de manera gradual la poca
consistència que tenien.
Sense caure en l’error de confondre
l’autoritat (reconeixement) amb el poder
(imposició), l’expansió progressiva en l’àmbit
escolar d’experiències que incorporen
les concepcions femenines d’autoritat i
d’apoderament, ens permet assignar un
nou sentit a l’ofici d’ensenyar. Arriba l’hora,
per tant, d’identificar i de reivindicar-

ALL
Per a la violència protagonitzada
per les bandes d’agressors ultres
que amb la passivitat de la Delegació del Govern i la tebiesa de les
penes judicials, quan no la impunitat, fa més de quatre dècades
que pretenen sembrar la por i el
terror, especialment a la ciutat de
València.

OLI
Per a À Punt Mèdia, la nova plataforma pública de mitjans de comunicació, que naix amb el compromís de practicar un tractament
informatiu rigorós, un llenguatge
no sexista i un treball en positiu
per a oferir nous models de feminitat i masculinitat, igualitaris
i justos.

ne nous models que contribuïsquen a
repensar una funció educadora alliberada de
paràmetres androcèntrics.
La presència creixent de dones en el món
de l’ensenyament també ha de servir perquè
la representació pública de la institució
educativa corregisca uns desequilibris que
encara les discriminen. En aquest sentit,
cal superar un tipus de feminització que
estigmatitza les mestres per exercir un ofici
“de dones” i aconseguir que els canvis en les
aules amb una orientació feminista minen
unes estructures acadèmiques lligades a la
llosa de la tradició patriarcal.
Els textos d’aquest dossier aporten
mirades caleidoscòpiques al fenomen de
la feminització docent des dels camps de
la sociologia, la història o la pedagogia i
mostren testimonis biogràfics en primera
persona de dones de distints perfils i
generacions que raonen sobre el seu
itinerari personal. S’hi inclouen experiències
en centres educatius impulsades per
professores compromeses amb la causa de
la igualtat –la dignitat de totes les persones–,
observacions crítiques sobre l’oblit
i l’absència de dones en els
manuals de text escolars.
També s’hi fa un
repàs a l’evolució de
les polítiques
d’igualtat en
el si d’STEPV
i una

entrevista a fons amb una professora de
destacada projecció pública. Tot això sense
oblidar el tractament, l’anàlisi i la crítica en
detall de les xifres de la feminització docent
al País Valencià, amb una atenció als distints
nivells i sectors i una mirada específica

L’expansió progressiva
en l’àmbit escolar
d’experiències que
incorporen les concepcions
femenines d’autoritat
i d’apoderament, ens
permet assignar un nou
sentit a l’ofici d’ensenyar
a l’Administració, fins i tot a la mateixa
organització que edita aquestes pàgines. Es
tracta al capdavall d’un conjunt de treballs
i enfocaments concebuts per a contribuir al
debat sindical sobre aquestes temàtiques.
Trencar el sostre de vidre amb
què topen les treballadores de
l’ensenyament per a obrir-se
pas en la professió i feminitzar
l’educació per a transformar-la
són reptes primordials que ens
emplacen i ens impliquen. A
totes i a tots.
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i Sociologia de la Dona,
exdirectora de l’Instituto
de la Mujer, exregidora de
l’Ajuntament de Barcelona

C

om en molts altres països,
a Espanya la docència està
feminitzada, però dins d’un ordre,
és clar, un ordre que és encara
el patriarcal. Què vol dir això? Doncs que
la proporció de dones en el professorat ha
anat creixent, però ha crescut sobretot en
els trams educatius considerats menys
importants, els de menor edat. A mesura que
creix l’edat de l’alumnat i el nivell educatiu
es considera més important, el percentatge
de dones disminueix. En una progressió
implacable; no m’entretindré en la discussió
de les xifres, permeteu-me només unes
poques referències per situar-nos.
A les edats més petites, de 0 a 3, el
percentatge d’educadores és de l’ordre del
98%. Hi ha algun educador! Generalment
és el director del centre. Es tracta del
tram educatiu menys valorat; tan poc que
s’hi pot accedir amb un nivell de formació
professional. Considero que és el tram
educatiu més important, aquell en què es
posen les bases de la personalitat de la
criatura, dels seus hàbits més arrelats, més
indestructibles també. Però com que sovint es
considera que només es tracta de “guardar”,
és el menys valorat des de tots els punts de
vista, també econòmicament. Així que se’l
deixa gairebé totalment en mans de les dones.
A primària la situació canvia una mica,
però el desequilibri segueix existint. Amb
dades del curs 2014/15 i per a tot Espanya,
les mestres són el 80,9% del total del
professorat; quan passem a secundària, les
professores ja s’han reduït fins a un 59,7%,
encara són majoritàries. Però hi ha dos
trams educatius en què no és així: l’FP, amb
un 43,4% de dones entre el professorat, i,
sobretot l’ensenyament universitari, amb
un 39,3% durant el curs 2012/13. Podríem
pensar que ens estem acostant a la paritat,
i que aquesta seria una situació adequada;
però si analitzem la jerarquia interna del
professorat universitari, de seguida queda
clar que seguim en l’ordre patriarcal: les
dones només ocupaven aquell curs el 20,3%
de les càtedres universitàries. A dalt de tot
de l’escalafó docent, l’arribada de les dones
està sent extremadament lenta; un fet que
s’ha produït anteriorment en molts països.
Per exemple, en els països nòrdics, en què
aquests processos es van dur a terme abans
que a Espanya, les dones ja assenyalaven,
durant els anys noranta, que l’accés als
nivells docents de més prestigi estava sent
tan difícil com l’accés als nivells de més
prestigi en l’empresa privada.
Primer aspecte, doncs, que cal tenir
present quan parlem de feminització de la
docència: sí, però seguint pautes totalment
androcèntriques, és a dir, reservant a les
dones els nivells de la docència considerats
menys importants i pitjor retribuïts. Amb
una altra característica coneguda: quan una
professió es feminitza, el seu valor en l’opinió
pública disminueix, perd prestigi; de manera
que la feminització de la docència implica,
alhora, que impartir classes en secundària
està menys considerat ara que quan eren
impartides gairebé exclusivament per homes.

IMPACTE DE LA FEMINITZACIÓ
Quines conseqüències té la feminització
del professorat en les etapes primerenques
de l’ensenyament i la masculinització en
les etapes superiors? Un dels arguments
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MESTRES I PROFESSORES
EN
UN MÓN ANDROCÈNTRIC
El desprestigi de la professió docent s’explica en part per la seua feminització.
Tot i que en la institució escolar les dones ocupen més espais, moltes ho
fan encara reproduint criteris androcèntrics. És l’hora de modificar-los i de
reivindicar-ne d’altres que contribuesquen a repensar la funció educadora.
que solen esgrimir els partidaris d’una
escola segregada per sexes és que la
manca d’homes docents en les edats baixes
perjudica els nens, que no tenen models de
masculinitat suficients. S’ha arribat, fins i
tot, a dir que és possible que la major taxa de
fracàs escolar dels nens sigui justament una
conseqüència d’aquesta manca de models
masculins en el seu aprenentatge.
A partir d’aquí ens podem preguntar si
les mestres eduquen d’una manera diferent
que els mestres, i el mateix respecte del
professorat de secundària. És a dir, el fet de
ser dones implica que les mestres eduquen
d’un altra manera? I d’una manera que pugui
suposar algun perjudici per als nens?
Doncs bé, l’evidència empírica que tenim
ens diu més aviat el contrari. Com ha succeït
en tantes professions i en tants rols socials
que durant molt temps han estat reservats
als homes, quan les dones els ocupem ho
fem tractant d’imitar al màxim la forma
de procedir dels homes. Ho hem vist, per
exemple, en alguns càrrecs polítics. Dones
com Margaret Thatcher, per exemple, han
actuat en forma més autoritària del que ho
havien fet molts dels seus predecessors,
justament perquè, conscientment o no,
havien de demostrar que no perquè fossin
dones eren menys dures en l’exercici del
seu càrrec. Dit d’un altra manera, molts
dels papers professionals s’han configurat
essent exercits per homes, i per tant amb
unes característiques de comportament que
podem considerar androcèntriques, perquè
estan centrades en la figura masculina
considerada com a universal, quan,
òbviament, no ho és.

A les edats més petites,
de 0 a 3, el percentatge
d’educadores és de l’ordre
del 98%. Hi ha algun
educador! Generalment
és el director del centre

Aquesta manera de procedir, que ens ve
de lluny, dificulta molt el canvi que les dones
poden introduir, perquè ni tan sols està en
l’imaginari col·lectiu, i fins i tot rarament
en l’individual. Les mestres, com la gran
majoria de les persones, s’han format en un
pensament androcèntric, que dona prioritat
i centralitat al punt de vista masculí i als
interessos dels homes, i que ignora qualsevol
altre interès i punt de vista, de manera que
aquells es plantegen sempre com a únics.
Per tant, les mestres i les professores han
transmès sempre una cultura androcèntrica.
Podríem dir fins i tot que aquesta tendència
s’accelera en la modernitat. L’antiga
separació escolar entre nens i nenes donava
la màxima importància al currículum
masculí, de què s’excloïa les nenes, però
construïa un currículum alternatiu per
a elles, “resar i cosir”. Naturalment no
es tracta de tornar a aquesta divisió, ni a
aquests tipus d’ensenyament, però si que cal
admetre que hi ha un amplíssim conjunt de
sabers, els que durant mil·lennis han estat
considerats propis de les dones i que ara
definim com a propis del treball de cura, que
queden totalment fora del sistema educatiu
i que, en canvi, són essencials per a la vida
humana.

SABERS NO RECONEGUTS
Aquests sabers no han estat mai reconeguts
com a tals, de manera que els i les mestres
han donant prioritat en l’educació als
nens. Em consta que aquesta afirmació pot
resultar xocant i fins i tot fer enfadar les
mestres i professores, que em diran que
no és així; evidentment, no es tracta de
cap voluntat de marginació de les nenes.
El fenomen és un altre: és el marc d’una
cultura que presideix els nostres hàbits
i els nostres actes sense que en siguem
conscients, perquè és la cultura que ens ha
conformat, que ha establert les coordinades
bàsiques del nostre pensament i de la
nostra acció.
Només una petita demostració empírica:
fa molts anys ja, amb una companya, vam fer

un estudi sobre les relacions verbals a les
aules, comptabilitzant les paraules que les
mestres i els mestres dirigien específicament
als nens i a les nenes. En el còmput general
de la mostra utilitzada, per cada 100 paraules
del professorat dirigides als nens, se’n
havien dirigit 74 a les nenes. En el cas de les
mestres, aquesta desproporció era encara
una mica superior a la dels mestres. És com
si, en certa manera, les mestres i professores
es sentissin obligades a demostrar que poden
transmetre una cultura “neutral” encara que
siguin dones. Sense saber ni sospitar, és clar,
que aquesta cultura de neutral no en te res, i
que el que fa és transmetre a les nenes el seu
lloc secundari al món i estimular en els nens
el protagonisme que per sexe sembla que els
pertoca.
No n’estic culpant ningú, que quedi
ben clar. No em cansaré de dir que no
som responsables de la cultura que hem
rebut, però sí que ho som de la cultura que
construïm cada dia i que deixarem a les
properes generacions.
Penso que ha arribat el moment que
les dones no estem ja a la docència com
a usurpadores, com ocupant el lloc d’algú
altre i havent, per tant, de dissimular la
nostra condició. Tenim finalment tantes
dones que construeixen cultura, que
escriuen, que investiguen, que pensen,
que componen, que ja és hora que anem
repensant què vol dir ser docent. Què volem
transmetre als nens i les nenes, a les
noies i nois que formen el nostre alumnat.
Quines oportunitats volem que tinguin,
quines capacitats els hem d’estimular,
quins camins els obrim. I per fer-ho, hem

Hi ha sabers, considerats
propis de les dones del
treball de cura, que queden
totalment fora del sistema
educatiu i que són essencials
per a la vida humana

de ser capaces de pensar més enllà del
marc curricular estret que històricament
s’ha anat construint. Hem de pensar en les
necessitats d’unes noves generacions que
viuran en unes societats molt diferents de
les d’avui, i que no només necessitaran
coneixements, un bé que avui per sort és
extremadament abundant i que estarà al
seu abast de mil maneres, sinó que també
necessitaran una educació emocional,
de la cura de les persones, sexual,
mediambiental, relacional, que ara no els
transmeten les famílies ni l’entorn, o que,
quan hi ha aquesta transmissió, sovint
no està feta amb criteris educatius, sinó
comercials.

EDUCACIÓ ANDROCÈNTRICA
La feminització de la docència hauria de
caminar cap a un equilibri: que homes i
dones puguin compartir la docència en
tots els nivells educatius en igualtat de
condicions, d’una banda; i d’altra banda
hauria de servir per a modificar el caràcter
androcèntric que actualment manté
l’educació, i incorporar molts dels criteris
de les dones en relació amb hàbits, actituds,
capacitats i sabers indispensables per a
nenes i nens, i d’igual importància que els
sabers que tradicionalment s’han impartit
a l’escola, perquè són indispensables per
a la vida. I haurien de servir també per a
anar esborrant les diferències de gènere
que es transmeten encara en l’educació, i
que avui són extremadament negatives tant
per l’educació de les dones com també dels
homes.

Per a saber-ne més:
Subirats, M. (2017). Coeducació, aposta per la
llibertat. Barcelona, Octaedro.
Solsona, N. – Subirats, M. (2016). Ni princeses ni
pirates: Per educar nenes i nens en llibertat. Vic,
Eumo.
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CONSIDERACIONS PER A ORDENAR I FER POSSIBLE LA RELACIÓ EDUCATIVA

SER DONA EN EDUCACIÓ
Des de la concepció de l’amor com a nucli essencial de la praxi docent,
emergeix un nou paradigma que planteja noves mirades al fet educatiu i es
pregunta si no són precisament les diferències dels subjectes la clau per a
nodrir i sustentar l’ofici d’educar.
Pilar Tormo Sainz
Mestra jubilada, membre de
Sembra. Educar en relació

M

aria Zambrano escrivia: “El pleit
feminista plantejat a la primeria
del segle XIX, pretenia explicar
el poc rendiment de la dona en
la vida espiritual per la seua educació. Però,
és així realment –prosseguia– o ens serà
possible pensar al contrari, que la dona ha
exercit el seu influx en altres aspectes de
la vida menys visibles, però fonamentals i
decisius?”. I acabava: “La dona té una major
proximitat amb la naturalesa, però no es
queda tampoc en ella, ja que si fóra així, seria
una altra espècie diferent de l’home; ella
també crea, i la seua primera creació és això
que anomenem amor. L’amor és una creació
espiritual com l’art, com la ciència”.
Si per al món és important saber això,
per a l’educació és fonamental prendre
consciència de la centralitat de l’amor com a
orientació i sentit de tota pràctica educativa.
L’educació és un acte d’amor, un acte d’amor
amb les criatures, amb el saber, amb la
humanitat, amb el llegat rebut i amb la
creació que està per arribar.
Jo mateixa no sempre he sabut dir
això amb la llibertat i la certesa de què
ara en sóc capaç. Recorde que durant els
anys huitanta i noranta, moltes dones que
ens dedicàvem a l’educació, vam sentir
la necessitat de desenvolupar projectes
coeducatius als centres on treballàvem. Els
cursos formatius que aleshores vivíem amb
passió ens aproximaren, ens desvelaren el
coneixement de la societat sota el patriarcat.

Aleshores, la meua mirada
era de carència, era com
aquella mirada masculina
que veu les dones des de
la falta, des del que no
són, des del que no es
té, des del que no s’és

Poguérem analitzar el masclisme en tots i
cadascun dels aspectes de la vida, també
en l’educació, amb les seues petjades i les
seues maldats.
Després d’un d’aquests seminaris
intensos, recorde que arribava carregada
de passió i ganes de fer al centre públic on
treballava aleshores, el col·legi Orba d’Alfafar,
a l’Horta Sud. En aquell context, sentíem que
havíem avançat molt en la relació que havíem
establit com a comunitat educativa. Cada any
ens sentíem cridades a posar en joc, amb
els nostres companys i companyes, el que
calia fer com a mestres que compartíem la
vida del centre. Vam presentar la proposta
d’abordar un projecte de coeducació amb una
diagnosi sobre la presència del patriarcat en
tots els espais educatius. No volíem partir de
discursos ni de proclames: Es tractava d’obrir
la mirada cap a la nostra realitat viscuda, per
traure noves formes d’intervindre en aquesta
realitat i provocar-hi nous canvis i propostes.
Ens preguntàvem quines manifestacions
d’aquest domini patriarcal i masclista es feien
presents, els textos, els espais, les relacions,
l’organització...
Durant molts anys vaig tractar que les
xiquetes i adolescents soltaren la càrrega
i deixaren caure aspectes que la meua
mirada aleshores sentia com un llast i un
sentit de carència i submissió. Recorde
la meua insistència perquè al pati les
xiquetes que preferien la relació entre
amigues –segudetes, en un banquet o en
terra, per parelles o en petits rogles– es
convertiren en actives corredores de jocs pel
pati. També vaig reflexionar sobre la meua
desconsideració cap a la bellesa amb què
elles decoraven els seus treballs i llibretes i
es recreaven en uns aspectes que jo trobava
innecessaris.

UNA MIRADA DE CARÈNCIA
La mirada humana, com diu Luisa Muraro,
està influenciada pel que tenim al cap.
Aleshores, la meua mirada era de carència,
era com aquella mirada masculina que veu
les dones des de la falta, des del que no són,
des del que no es té, des del que no s’és.
Mai sabré què hauria passat si en compte
de mirar les xiquetes des de la carència, si
en compte de contribuir a negar el que les
xiquetes portaven a l’aula, en la meua mirada
haguera predominat una actitud d’acollida i
reconeixement.
Ara em qüestione quantes d’aquelles
propostes van contribuir a invisibilitzar les
xiquetes en tot allò que portaven, sense
poder anomenar-ho, sense poder incorporar

aquells sabers a la paraula educativa. I
també em pregunte si en nom d’un tipus de
coeducació, que promou programes neutres i
asexuats, tornem a invisibilitzar les dones, les
xiquetes. Em plantege si també estem negant
l’emergència i la construcció d’unes noves
masculinitats no androcèntriques.
Ser dona no és només un origen, és també
una elecció lliure que es reactualitza. En el
món real la presència femenina es canviant
i cobra noves formes. Caure en la temptació
de considerar les dones com a víctimes
del seu destí, sense cap altre espai que el
reivindicatiu, és deixar de reconéixer el que,
allà on són, les dones aporten pel fet de serho. Perquè, com diu Milagros Rivera, encara
que ho haja desitjat, el patriarcat no ha ocupat
mai la nostra realitat ni la vida senceres, les
de les dones i les dels homes.
Certament, aquell moviment en pro
de la coeducació ens va donar a moltes
un impuls per a la intervenció en l’esfera
pública. En el meu cas, però, vaig fer camí
amb la sort d’encreuar-me després amb
Sofías, un cercle de dones que va obrir en
mi i en altres amb qui compartia la recerca
de tot un nou horitzó de sentit vinculat a la
meua manera de ser dona, un nou horitzó
de sentit on aquelles coses que fins llavors
havien estat marginals –en la meua mirada,
en la meua paraula, en la meua manera de
fer política, que no en la meua manera de
fer, ni en el viure de cada dia– passaren a
ser centrals, importants i necessàries. Calia
saber-les anomenar i fer-les disponibles
per a altres: per a fer política, per a fer
món. Aquest nou horitzó de sentit que vaig
obrir em permet viure el vincle amb el món
des del meu ser-dona i viure l’educació des
del meu ser-mestra. La centralitat de la
relació, l’amor com a experiència de sentit,
l’experiència com a font de saber, el desig
com a energia de transformació, la disparitat
com a reconeixement de l’altre i de l’altra...
Tot pren, per primera vegada, un valor polític
al qual sé posar-li nom, que sóc capaç de
reconéixer, que m’ordena i que fins i tot pot
ordenar el món.

IGUALTAT O DISPARITAT?
Em conviden a participar en unes jornades
educatives titulades “Com dur la igualtat a
les aules” i em pregunte si és aquesta una
bona referència simbòlica. La igualtat és una
concepció extreta del món del dret social
que s’ha importat a l’Educació. És la igualtat
una bona referència per a les relacions que
es mantenen a l’escola? No és precisament
la disparitat el tret humà sobre el qual

sostindre i ordenar l’educació que cal assumir
i incorporar?
Solc eixir a caminar i sovint m’encreue
amb antics alumnes: “Adéu Pilar!”. Quan els
reconec, solen parar-se i durant uns quants
minuts intercanviem impressions i ens
preguntem com ens va la vida. M’emocionen
aquests encontres afectuosos que ara llig
com el reconeixement d’un espai que els
va ser amable i que el pas del temps no ha
esborrat.
En un món ple d’hostilitat, que l’escola
esdevinga un espai d’acollida, de cura i de
relació amb els sabers és una magnífica
manera de significar el sentit civilitzador
i humanitzador que té l’acte educatiu. Per
això trobe que és fonamental saber posar la
mirada en allò que les mestres cada dia fan
possible i que té molt a veure amb la tendresa,
la compassió i l’escolta de les necessitats de
l’altre i de l’altra, la capacitat per a l’alegria,
el saber situar els límits, la cura de la relació
com a centralitat en l’educació...
Encara tenim temps de posar nom a
aquestes pràctiques femenines a l’escola
perquè, com diu Luisa Muraro, les coses
bones es veuen amenaçades i en perill per la
nostra incapacitat de fer-les parlar. Quina és
la resistència que hi ha per a fer-les emergir?
Ara mateix, amb tanta pràctica educativa
plena de tècniques, protocols i artefactes,
és imprescindible situar l’orientació i el
sentit que ordena i fa possible la relació
educativa. Les pedagogies, que sempre han
de desgranar les pràctiques de cada moment
històric, han de preservar el sentit orientador
que hi ha en la base de qualsevol bon fer.
El meu reconeixement més profund a totes
les mestres anònimes que, en obrir la porta
de l’escola cada dia, posen en joc allò més
imprescindible per a l’educació: l’amor i el
temps necessaris per a construir una vida que
es teixeix amb els fils dels cabdells que les
criatures ofereixen.

Per a saber-ne més:
Arnaus, R. - Piussi, A.M. (coords.) (2010). La
Universidad fèrtil. Mujeres y Hombres, una apuesta
política. Barcelona, Octaedro.
Muraro, Luisa (2013). La indecible suerte de nacer
mujer. Madrid, Narcea.
Rivera, M. Milagros (2012). El amor es el signo.
Madrid, Sabina.
Punta, T. (2013). Señales de vida. Una bitácora de
escuela. Buenos Aires, Lugar.
Sofías, Relaciones de autoridad en Educación:
https://circulosofias.wordpress.com/about/
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LA FEMINITZACIÓ DOCENT AL PAÍS VALENCIÀ, EN XIFRES

UN SOSTRE SUBTIL
QUE ENCARA ENS REFRENA

Dues de cada tres docents valencianes són dones, xifra que decau de manera
ostensible en els nivells educatius superiors. A pesar de l’accés creixent a espais
de poder i a especialitats que abans es consideraven “masculines”, la carrera
professional d’una majoria de professores xoca encara amb un mur difícil de
tombar.

Beatriu Cardona
i Prats
Secretariat Nacional
d’STEPV, coordinadora
de l’Àrea de les Dones
d’Intersindical Valenciana

El pes feixuc que tenen
les cures per a les dones
és central per a entendre
les diferències entre
disciplines acadèmiques,
cossos docents i temps que
dediquem a cuidar la família

E

n l’ensenyament som més dones
que homes. És una obvietat que es
constata cada dia en la immensa
majoria de claustres del País
Valencià. O en les cues dels negociats de
Personal de les tres direccions territorials
d’Educació. O en les activitats de formació
permanent promogudes per diferents
entitats. Les dones també som majoria en
aquest sindicat: ho comprovem en les nostres
seus, les assemblees, les nombroses accions
reivindicatives. A partir de dades extretes
d’institucions públiques, aquesta anàlisi
certifica que la indiscutible majoria femenina
global no es dóna en un mateix grau en els
diferents àmbits, nivells, sectors i òrgans
educatius.
En les aules de les etapes obligatòries, la
clara predominança de les dones representa
el 69%: dos de cada tres docents del País
Valencià són de sexe femení. Aquesta
sensible majoria, però, s’altera de manera
significativa en posar el focus sobre aspectes
laborals, com ara els nivells educatius, les
especialitats, els càrrecs directius, les franges
d’edat, les demandes de reducció de jornada o
les excedències per a atendre familiars.
Cal que comparem la majoria de dones
en el sector de l’ensenyament amb les dades
demogràfiques globals. Fins fa poc les dones
sumàvem el 51% de la població mundial. A
partir de 2011 la tendència va canviar, de
manera que en el món ara hi ha més homes
que dones. Tot i les dificultats de fer un
còmput precís, segons les Nacions Unides, la
població masculina és lleugerament superior
a la meitat (50,4%). Però, en el vell continent
la cosa canvia. A la Unió Europea, segons
l’Eurostat (2016), hi ha un 51,1% de dones,

una majoria que també es manté a l’Estat
espanyol (50,9%) i al País Valencià (50,7%).

LLEGIR BÉ LES DADES
Aquestes xifres palesen, en els diferents
contextos geogràfics, un relatiu equilibri entre
dones i homes. En canvi, en ensenyament les
dones representem una majoria contundent.
Les causes d’aquesta alteració de proporcions
són diverses i no sempre fàcils d’identificar
ni objectivar. Hem de llevar la pols de les
nostres ulleres violeta per veure amb nitidesa
la sempre subjacent, sovint disfressada
i mai benintencionada mà del patriarcat,
una ancestral forma d’organització política,
econòmica, religiosa i social que afecta les
vides de tots els éssers humans, de manera
individual i col·lectiva.
En una societat idealment igualitària,
la distribució de sexes en les distintes
facetes de la vida hauria de guardar una
proporcionalitat semblant a l’existent en el
conjunt de la població. En el sector docent del
País Valencià, les magnituds de referència a
considerar haurien de ser els percentatges de
dones (69%) i homes (31%) que treballen en
el nostre sistema educatiu. I és des d’ací d’on
cal llegir totes les dades a l’abast.
Per què hi ha tantes dones que opten per
la docència? Aquesta és la primera qüestió.
Sabem que les causes estan arrelades tan
profundament en la societat patriarcal que
no hi ha més remei que esforçar-se, agafar
la pala i cavar-hi. Cavar-hi ben endins fins a
destapar totes les evidències i subtileses.
Les dones, des de ben xicotetes i des de
molts flancs –jocs, contes, televisió, colors
de la roba, llibres de text, etc.–, aprenem

que hem de ser amables, boniques, dòcils
i servicials. També ens han ensenyat que
hem de tindre cura de les persones que ens
envolten. El pes feixuc que tenen les cures
per a les dones és central per a entendre
les diferències que podem distingir entre
disciplines acadèmiques, cossos docents i
temps que dediquem a cuidar la família.

ESPECIALITATS PER GÈNERE
Rosa o blau? Nines o cotxets? Cabells llargs o
curts? Lletres o ciències? Les tries no sempre
són lliures. L’esbiaixada de gènere es fa
palesa en les especialitats del professorat. La
presència de dones i homes en les distintes
matèries curriculars constitueix, amb algunes
excepcions, un reflex de la realitat social i
laboral externa a la institució educativa. És
possiblement també un espill, un model
involuntari que perpetua estereotips en una
retroalimentació viciada entre societat i
escola.
Les opcions que professores i professors
triem abans d’impartir classe en escoles,
instituts i universitats revelen de manera

Les magnituds de
referència a considerar
haurien de ser els
percentatges de dones
(69%) i homes (31%) que
treballen en el nostre
sistema educatiu
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molt cridanera si som homes o dones. Per
exemple, hi ha una presència molt marcada
de dones en els nivells, sectors i especialitats
següents: educació infantil (96,8%), llengües,
atenció a la diversitat, famílies concretes
de formació professional i Art i Disseny,
Dansa, Cant, i en un únic instrument
musical, Arpa (100%). Totes aquests àmbits
porten implícites les cures que les dones
desenvolupen diligentment des de fa segles:
atendre les criatures més menudes i amb
dificultats, ensenyar-los a parlar, ocupar-se
de l’aspecte exterior, decorar els habitatges i
espais, guarir les persones malaltes...
En canvi, el percentatge d’homes és
remarcablement elevat –molt per damunt
del 31% que representen en el col·lectiu
docent– en àrees que també copen en la vida
que transcorre fora de l’aula: tecnologies
de la informació i la comunicació en tots els
nivells i variants, Educació Física i Música –
instruments, direcció i composició–, formació
en oficis amb mecanització o ús d’equipament
específic, Construcció, Història, Filosofia i
Dramatúrgia. Paral·lelament, la marcada
masculinització de les especialitats docents
reflecteix el conjunt de rols que han sigut
atribuïts als homes per la tradició: habilitats
manuals (no domèstiques), força i resistència
corporal, edificació, interpretació dels fets
que ocorren al món, pensament, teatre...
En definitiva, si les dones triem
majoritàriament dedicar-nos a aspectes de

La presència de dones i
homes en les distintes
matèries curriculars
constitueix, amb algunes
excepcions, un reflex
de la realitat social i
laboral externa a la
institució educativa
l’àmbit privat –fonamentals per a la vida de
les persones humanes, val a dir–, els homes
es decanten per la projecció externa. Un botó
de mostra en cicles formatius: la branca de
Cuina i Pastisseria. Encara que l’alimentació
a la llar és cosa de dones sobretot, en l’esfera
pública els homes fan el pas. Clar i ras: als
foguers, els grans xefs mediàtics usurpen
ara l’espai públic que tradicionalment han
ocupat en l’espai domèstic les nostres iaies
i mares. La televisió esdevé sens dubte un
dels mitjans més influents en la conformació
de l’imaginari de les persones. També el del
nostre alumnat.
Una altra mostra curiosa que resulta fins
i tot estrident la trobem entre el professorat
de música. Si la segregació de sexes en la
tria d’instruments en les bandes de música,
almenys les valencianes, determina que
les xiquetes toquen el clarinet i la flauta
travessera mentre que els seus companys fan
sonar la trompeta, en els centres educatius
valencians, d’un total de 59 docents de
Clarinet, només sis són dones.
L’altra cara de la moneda ens l’ofereix
l’ensenyament de matèries considerades
“científiques”, amb un professorat
històricament masculinitzat, amb proporcions
que segueixen desequilibrades en el mateix
sentit, però en menor mesura que en altres
matèries. Sense arribar encara a magnituds
que ens permetrien parlar d’equilibri en el
conjunt del col·lectiu docent, comptem amb

moltes més professores de Matemàtiques
(57,1%) i Física i Química (58,5%) que fa
alguns anys. Fins i tot en matèries com
Biologia i Geologia (68,2%) o Anàlisi i Química
Industrial (71,1%) la presència femenina
s’acosta molt als indicadors de referència. En
el món de la recerca científica i el pensament
abstracte, ple d’homes, resulta reconfortant
veure que hi ha dones valencianes que,
contra corrent, van ocupant terreny. De segur
que saben que qui es gradua en aquestes
matèries troba faenes relacionades amb la
seua titulació més ràpid que en altres. Tot
i això, encara hi ha moltes que potser es
lamenten perquè, de menudes, no les van
animar a perseverar en el somni de convertirse en astronautes... Ningú les va encoratjar
a insistir-hi i prendre una eixida diferent de
la que tenien marcada. Per això és prioritari
insistir en una educació que contribuïsca a
redreçar aquestes actituds.

CURES MAL COMPARTIDES
En el conjunt del mercat laboral valencià,
segons l’enquesta de població activa (EPA)
de 2016, les valencianes (28,9%) tenen més
treballs a temps parcial que els valencians
(9,2%). És possible que algunes opten per no
treballar fora de casa perquè han de cuidar la
família, un punt a què s’ha d’afegir que per a
trobar treball a elles els costa més que a ells.
La taxa d’ocupació femenina és del 42,5%,
inferior a la masculina (55,3%). Hi ha un
18,9% de dones desocupades, 2,6 punts per
damunt dels homes.
L’EPA no aporta dades sobre els motius
pels quals es tria un treball a temps parcial,
una informació que cal extraure de les
estadístiques de l’Instituto de la Mujer, com
si l’assumpte només fóra cosa de dones.
Però, efectivament, és així. De les més de
dos milions de dones que treballen a temps
parcial, vora de 400.000 declaren que ho fan
per cuidar familiars, mentre que dels prop
de 800.000 homes que treballen a temps
parcial no arriben a 24.000 els que declaren
el mateix.
En l’ensenyament públic no universitari,
aquesta divisió sexualitzada de les cures
familiars queda retratada amb virulència
en observar qui sol·licita un permís, una
reducció de jornada o una excedència per
cuidar familiars. Més d’un 90% d’aquestes
reduccions de jornada, permisos, llicències
no retribuïdes i excedències amb motiu de
guarda legal de menors i dependents, són
assumides per les professores: les dones
som quasi exclusivament les que renunciem
al nostre treball per cuidar la família. No hi
ha dades sobre el professorat que treballa
a temps parcial ni quins són els motius pels
quals es tria aquesta opció, però res no ens fa
pensar que la situació siga massa diferent de
l’existent en el conjunt del mercat laboral.

SECTOR PÚBLIC I PRIVAT
L’EPA anual de 2016 constata que el nombre
total de treballadores i treballadors en les
administracions públiques és favorable a les
primeres (127.200 enfront de 121.800 homes)
mentre que en el sector privat el sentit
d’aquestes xifres s’inverteix: 947.800 homes
enfront de 777.000 dones. Tot i que bona part
dels treballs públics com educació, sanitat i
serveis socials, està relacionat amb les cures,
les empreses privades no representen un
model d’igualtat. Ni de bon tros. Només cal
prestar atenció a les escasses dones, un 15%
que seuen en els consells d’administració,
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segons dades de Deloitte, una de les
principals companyies de consultoria del
món. En l’ensenyament, comprovem aquest
punt en la xifra de dones que treballen com a
especialistes, professionals que imparteixen
classes sobre qüestions molt específiques
i pràctiques en formació professional i
ensenyaments de règim especial: productors
de teatre, intèrprets famosos... D’aquest
conjunt, el 69% són homes i el 31% dones,
percentatges que capgiren les xifres globals
de docència.
Treballar per a les administracions
públiques suposa exercir la professió amb
una relativa garantia de respecte a les
normatives laborals: cap persona no pot
ser represaliada per exercir els seus drets
laborals. En el sector privat, per contra,
demanar un permís laboral implica acceptar
el risc que, en el futur, l’empresari deixe de
comptar amb tu, suposa perdre possibilitats
per a optar a ascensos i càrrecs de
responsabilitat. Mostra d’això és la diferència
entre els permisos de maternitat i de
paternitat concedits en 2016 a dones i homes,
278.509 i 244.468, respectivament. És a dir,
uns 34.000 pares van decidir no fer ús dels
15 dies de permís que els concedia la llei. En
altres paraules, el capitalisme i el patriarcat –
un binomi exitós– els va impedir gaudir de les
seues criatures.

SOSTRE DE VIDRE

En la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, la realitat no és massa
diferent de la resta del sistema valencià.
Els càrrecs superiors estan sensiblement
masculinitzats, amb tres dones i deu
homes. Si comptem només els càrrecs en
l’àrea d’Educació –sense tindre en compte
Cultura–, conseller, secretari autonòmic,
sotssecretari, directors generals, cap
d’inspecció, director de l’ISEACV i directors
territorials fan un 77%, mentre que entre
els càrrecs tècnics hi ha més presència
femenina, amb un 54% d’assessores.
És en els càrrecs intermedis, amb les
subdireccions generals, on més dones
trobem: dues de cada tres. La part alta de
la piràmide de l’Administració educativa
valenciana, com veiem, presenta un
panorama bastant aproximat al de les
empreses privades. Hi queda, per tant,
molt per fer.

Pel mateix treball, a la Unió Europea és
il·legal que una dona tinga un salari inferior
que el d’un home. Com s’explica, llavors, que
al País Valencià la bretxa salarial entre homes
i dones siga superior al 25%? Com s’explica
que les dones treballem 90 dies a l’any sense
rebre cap remuneració? El sostre de vidre és
la resposta a aquestes qüestions.
Amb l’expressió “sostre de vidre” es
descriu metafòricament que les dones,
malgrat els mèrits o qualificacions que
posseïm, topem amb obstacles insalvables
per a progressar en la nostra carrera
professional. Ens ho impedeix aquest sostre
de vidre que ens permet veure el que passa
per damunt dels nostres caps, una frontera
invisible que no podem travessar. Per a
fer classes en un institut, per exemple,
una professora cobra el mateix que el seu
company de claustre. Però quan la docent
es planteja accedir a un càrrec directiu o
promocionar a un cos superior –progressos
que solen comportar també un increment
salarial– no ho té tan fàcil. Les xifres parlen
soles: càtedres, direccions d’institut i
inspeccions d’Educació són per als homes, en
la immensa majoria. Tant en la Inspecció com
en les càtedres, hi ha quasi el doble d’homes
que de dones. Encara que hi ha dones amb
càrrecs de responsabilitat en tots els grups,
és en les direccions on s’observa menor
presència femenina.
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s’accentua la diferència entre dones i homes
fins a aplegar a un escandalós 85%/15% en
docents de 24 anys o menys.
Què vol dir això? Que el pas del temps no
ha millorat les coses. Que cada volta hi ha
més dones que opten per fer classes mentre
que augmenta la proporció masculina que
pensa que la docència no és cosa d’homes. Es
reforça el rol de la dona educadora, a pesar
que en els darrers trenta anys hi ha hagut
esforços –potser fins i tot una gran quantitat
de campanyes que, tanmateix no han comptat
amb pressupost– per a introduir la igualtat en
l’ensenyament.
El trànsit de la història recent al País
Valencià, doncs, en compte de servir
perquè dones i homes guanyem en igualtat,
segueix perpetuant uns rols de gènere
primigèniament assignats. Són tendències
preocupants, sobretot pel que tenen de
projecció d’un futur amb una dinàmica que
sembla evidenciar que la igualtat, de manera
paradoxal, està encara massa lluny.

EL PATRIARCAT
Què podem fer? Simplement, seguir
treballant. Les docents tenim l’oportunitat –i
la responsabilitat– d’intentar que el nostre
alumnat siga plenament conscient de les
desigualtats i, consegüentment, opte pel
feminisme com a instrument per a canviar
una realitat opressora. Això és fàcil de dir,

En el sector privat demanar
un permís laboral implica
acceptar el risc que, en el
futur, l’empresari deixe de
comptar amb tu, suposa
perdre possibilitats per a
optar a ascensos i càrrecs
de responsabilitat
però portar-ho a la pràctica implica un gran
esforç, una faena de formigueta incansable,
perquè ho tenim quasi tot en contra: les
nostres condicions laborals retallades,
les imatges i els estereotips en els llibres
de text, els currículums que no compten
amb nosaltres, la televisió amb missatges
uniformitzadors, la jerarquia catòlica i el
seu adoctrinament en els centres sostinguts
amb fons públics... Són totes expressions
multilaterals d’un insaciable masclisme
patriarcal i capitalista.
El somni és que les nostres alumnes
siguen més apoderades que nosaltres perquè
trien la professió en què, sense obstacles ni
autocensura, desenvolupen les seues aptituds
de manera plena. Només així contribuirem a
un món més igualitari, just i habitable. Educar
consisteix precisament en això.

UN ABISME QUE CAL SALVAR
De totes les dades que visibilitzen el retrat
de gènere del professorat valencià, potser
les més cridaneres mostren sorprenents
diferències segons l’edat dels subjectes
docents. Com més grans, hi ha més equilibri
entre sexes, xifres que s’aproximen fins i tot a
les de població absoluta a partir dels 64 anys.
El tram que més s’assembla a la proporció
de docents és el comprés entre els 50 i
els 54 anys, persones que van realitzar els
estudis universitaris en els anys huitanta del
segle passat. Però a mesura que descendim,

Fonts:
Nacions Unides, Eurostat, Banc Mundial, Instituto
Nacional de Estadística, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, Conselleria
d’Economia Sostenible i Sectors Productius,
Deloitte, STEPV.
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MEMÒRIA I REIVINDICACIÓ DE LA PEDAGOGIA AMB NOM DE DONA

MESTRES VALENCIANES SINGULARS,
PRÀCTIQUES INNOVADORES PLURALS
En el marc d’una societat i una educació conservadores,
ara fa un segle, un grapat de mestres es van situar
en l’avantguarda educativa. Eren precursores de les
que en la II República i en el tram final de la Dictadura
van sembrar a contra corrent les llavors del que
serà el model d’escola pública i valenciana.
Carmen Agulló Díaz
Professora de Teoria i
Història de l’Educació,
Universitat de València

L

linatges de mestres. Dones que
ens han precedit en les escoles
valencianes intentant renovar
pràctiques educatives i identitats
femenines. Mestres oblidades i silenciades en
una història que, de manera sistemàtica, ha
menyspreat la faena duta a terme per dones
que, malgrat l’obligada segregació d’espais
i la diferenciació curricular, aconseguiren
que les seues alumnes avançaren en la seua
instrucció, educació i en el canvi dels rols
femenins.
Perquè les mestres en les escoles, en
especial les rurals, han sigut decisives per
a fer avançar les conquestes de les dones.
El ventall de models de masculinitat oferits
als xiquets ha sigut plural. Als existents en
l’àmbit familiar, s’hi afegien el metge, el
secretari, el rector, el mestre..., homes amb
autonomia econòmica i personal, posseïdors
d’autoritat proporcionada pels estudis i
d’un poder legitimitat per la seua presència
secular en l’àmbit públic. Còmplices o no dels
cacics, conservadors o liberals, l’important
era la seua presència, la capacitat de
convertir-se en variats referents positius o
negatius per als menuts.
Les dones, però, no han pogut triar
entre models vitals positius, més enllà dels
familiars, reproductors dels tradicionals.
Les mestres eren una de les escasses
possibilitats de visibilitzar-ne un de
diferent, capaces de ser atractives dins de
les convencions socials, però també de la
transgressió. Encara que majoritàriament han
sigut transmissores de valors conservadors,
algunes dones han exercit com a motors
de la modernitat, animant les alumnes a
estudiar i a pensar, al mateix temps que han
encarnat models de vida autònoma, gràcies
a una independència econòmica aconseguida
mitjançant els estudis i la faena remunerada.
Un camí cap a la modernitat que al

començament del segle XX semblava
inexistent, però existia. Mestres com Maria
Carbonell, futura professora de Normal,
demanava que s’ensenyaren menys labors
d’adorn i més útils, que capacitaren per
a poder treballar en tallers o fundar-ne
de propis; que s’introduïren les écoles
ménagères, on s’aprenien les tasques
domèstiques de manera pràctica; que
l’ensenyament dels aspectes científics
s’aplicara a les matèries femenines, de
manera que els fenòmens físics, químics i
naturals es pogueren aprendre de manera
significativa.

IL·LUSTRADES I FEMINISTES
Els anys vint van suposar un moment
de canvi social i pedagògic. Les mestres
tingueren un paper important en la difusió
de les escoles laiques, de la graduació, dels
pressupostos i metodologies de l’Escola Nova
i l’Escola Moderna. De manera simultània,
un tímid moviment feminista comença a
plantejar un model de dona moderna que
estudia i treballa, que accedeix als instituts
i la universitat. Natividad Domínguez,
directora de la secció de xiquetes de la
primera graduada de la capital valenciana,
el Cervantes, introductora de la pedagogia
de Montessori, membre de l’Assemblea
consultiva de Primo de Rivera, escriptora
en la premsa diària i pedagògica, seria un
exemple d’aquestes il·lustrades, que, sense
qüestionar la tradicional missió femenina
comencen a introduir-se en l’exclusiu
àmbit públic masculí. D’altres, com les
germanes Càrvia fundarien escoles laiques,
republicanes, que fomentaven l’esperit crític
entre les alumnes; Antonia Maymón, mestra
naturista i llibertària, en seria un exemple,
a Elda (Vinalopó Mitjà), de l’Escola Moderna
racionalista de Ferrer i Guàrdia; Francisca
Sanchis, a Pina de Montalgrao (Alt Palància),
introduiria mesures d’higienisme i naturisme
entre les xiquetes.
Tot plegat configuraven una constel·lació
de mestres formades en gran manera en
una escola Normal –aleshores femenina–,
que comptava amb un privilegiat claustre:
Angelina Carnicer, difusora de la Institución
Libre de Enseñanza (ILE) i fundadora de
l’Escuela Cossío, magnífica professora de
Llengua i Literatura castellana; María Villén,
matemàtica i compromesa amb la renovació

social; Concepción Tarazaga, experta en
infantil i introductora de la gimnàstica rítmica;
Carmen García de Castro, expulsada de
la docència en 1928 per defendre que les
alumnes haurien de “llegir, llegir-ho tot, per a
formar-se un criteri propi”. Eren professores
precursores de les mestres “llums de
la República”, que encarnaren una nova
identitat femenina gràcies la conquesta de la
ciutadania republicana.
Pel que fa a les mestres modernes
que coincideixen en un compromís cívic,
polític, sindical i pedagògic tenim Amparo
Navarro i Maria Ibars, exemples d’autonomia
personal, defensores d’una escola
valenciana amb metodologies renovadores;
Carmen Maestre a Carlet (Ribera Alta),
Josefina Castelló a Paterna (Horta Nord),
Marianne Durà a Sueca (Ribera Baixa),
directores de graduades que demostren
l’excel·lent capacitació professional que han
assolit malgrat els entrebancs de gènere;
innovadores en les metodologies que seran
divulgadores de les tècniques Freinet amb
una mirada femenina com Josefina Ferrandis
a Elda, o representants de la pedagogia
Montessori com Adelina Barrés; mestres
que s’incorporen a la vida pública política
fent ús de ciutadania acabada d’estrenar. Hi
ha regidores d’ajuntaments –Guillermina
Medrano i Ángeles Soriano al de València– ,
alcaldesses com Maria Crespo a Fontanars
(Vall d’Albaida); membres dels grups
fundadors de la FETE-UGT; que participen
en experiències de divulgació cultural, com
Enriqueta Agut en Misiones pedagógicas,
Teresa Uribes en Milicias de la Cultura... Les
mestres valencianes estan presents en tots
els sectors de l’avantguarda pedagògica i de
la lluita per la igualtat entre homes i dones.

ESCOLA EN GRIS I NEGRE
La imposició del nacionalcatolicisme
pel triomf militar del franquisme i el
començament d’una dictadura de quaranta
anys, va trencar de soca-rel la renovació
pedagògica i el model singular de dona. Torna
la perfecta casada del segle XVI, que marcarà
la nova (antiga) dona defesa per la falangista
Sección Femenina i el catolicisme.
No faltaren experiències singulars
renovadores en aquesta escola en gris
i negre, però precisament per la seua
singularitat, l’aïllament i la clandestinitat
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encara són desconegudes, també les seues
protagonistes. Caldrà esperar a l’acabament
dels anys cinquanta i els primers dels
seixanta quan l’aparició de la Secció de
Pedagogia de Lo Rat Penat, amb un grup de
mestres que intenten fer una escola pública,
valenciana i metodològicament renovadora.
La introducció del valencià i de les tècniques
Freinet seran elements d’unió i definidores
del grup. Entre aquestes mestres: Pilar
Calatayud, Tere Pitxer, Carme Miquel,
Manuela Rico, Àngels Estellés, Ofèlia Ramis,
Conxa Romero, M. Carmen Franco, M. Pau
Ramírez, Roser Santolaria, Carme Ribelles,
Paqui Giménez, Rosa Raga, Mercé Viana...
aniran configurant la possibilitat d’una nova
escola de xiquetes i tornaran a convertir-se
en models de dones autònomes i crítiques.
Al final dels anys seixanta, les cooperatives
d’ensenyament construirien una escola
alternativa a la franquista: valenciana,
democràtica, activa, creadora de consciència
cívica, i coeducativa. En Tramuntana, Mestral,
La Masia, La Nostra Escola Comarcal, Les
Carolines i Gavina, hi treballaran Adela Costa,
Carme Mira, Tere Morant, Xelo Saragossà,
Conxa Romero; Victòria Navarro, Merxe
Banyuls; Isabel Mingo, Chon García- Sala,
Maluy Benet, M. Elena Nonnast, Rosa Mari
Javaloyes; Rosa Serrano, Tere Hermoso,
Teresa Raga, Fina Masgrau... mestres
que col·laborant amb pares i mares, amb
companys mestres i integrades en grups
de dones, intentaran un canvi de paradigma
pedagògic i de rols masculins i femenins.
La Transició serà un moment decisiu de
renovació pedagògica i de lluita feminista. A
partir de 1976, cada any les Escoles d’Estiu
oferiran tallers per a compartir materials
i experiències entre grups de mestres
on la presència i l’autoritat de les dones
és molt visible, al Col·lectiu de Mestres
de la Safor o de la Costera, Coderi, Grup
Murbítar, Col·lectiu Balarma, Col·lectiu de
la Plana... Pels anys huitanta es duran a
la pràctica experiències innovadores i de
democratització, encara no superades. Paqui
Gimeno, Pilar Tormo, Roser Santolària,
Empar Aloy, Teresa Pitxer, Empar Blasco,
col·legi Jaume I de Paiporta... són alguns
noms de dones i experiències renovadores
que cal recuperar i continuar.
Tot plegat, en cada moment històric trobem
mestres que van dignificar la seua professió, i
que, més enllà d’una obligada, conservadora
i tradicional feminització, introduïren en les
seues aules maneres de treballar i relacionarse solidàries, cultivaren sentiments i afectes,
treballaren cors i ments; ensenyaren
les preceptives i específiques tasques
domèstiques de manera pràctica, atractiva
i útil, accediren a llocs de responsabilitat
i d’autoritat exercint-los de manera
democràtica i participativa. Elles són un
model per a dignificar, reivindicar i intentar fer
l’ofici de mestre atractiu per a homes i dones.
Siguem capaces de recordar-les, reivindicarles i continuar la tasca d’aconseguir una
escola més igualitària, justa i coeducativa.

Per a saber-ne més:
AAVV (2004). Carme Miquel. Una mestra del País.
Saó, València
AGULLÓ DÍAZ, M. Carmen (2008). Mestres
valencianes republicanes, Universitat de València,
València.
AGULLÓ DÍAZ, M. Carmen, PAYÀ RICO, Andrés
(2012). Les cooperatives d’ensenyament al País
Valencià i la renovació pedagógica i social (19681976). Universitat de València, València.

14

ALLIOLI 267/ GENER 2018

DE L’ESCOLA
DE MONGES A
SINDICALISTA
ASSEMBLEÀRIA
Emma Rodríguez-Castelló
Professora de valencià i
sindicalista
(Alcoi, l’Alcoià, 1963)
Forma part del Secretariat Nacional
d’Intersindical Valenciana i des de fa
quatre anys és la cara visible d’STEPV
al Comtat i l’Alcoià. Llicenciada en
Filologia Catalana, es va avesar fent
classes en instituts públics, sobretot
de les comarques del Sud. Activista
incansable, des de ben jove està
implicada en innumerables causes
cíviques, socials, culturals, feministes
i mediambientals: jornades de
sociolingüística, programes de ràdio,
Club d’Amics de la Unesco, Ensenyants
Solidaris amb Guatemala, Coordinadora
pel Valencià, Amics de Joan Valls...
Col·laboradora en mitjans de
comunicació, li agrada llegir i passejar
per les platges de Dénia i la serra
Mariola. Té un fill de 21 anys.

S

óc d’una generació marcada pels
residus del franquisme i educada
en escola religiosa; un col·legi
d’Alcoi que encara resisteix el
pas del temps en un poble d’aclaparadora
presència de l’ensenyament concertat. El
centre era regentat per monges i nosaltres,
xiquetes i adolescents, vestíem uniforme
que disfressava diversitat de caràcters
i circumstàncies, de persones úniques i
diverses. De tant en tant, premiaven valors
a l’aplicació en l’estudi. A mi, em va caure la
medalla verda a la higiene i havia de sentirme’n orgullosa perquè era una condecoració
d’acord amb el pudor que havia de tenir com a
futura mestressa de casa. A fora, s’escoltava
el consultorio d’Elena Francis, on parlava
de bellesa, de problemes sentimentals i de
temes estrictament domèstics i la mare
preparava el dot. La meua era una família
benestant i era la mare qui s’encarregava
de triar l’escola de la mainada mentre el
pare, metge neuropsiquiatre, exercia la seua
professió i reclamava obertament espais
democràtics, llibertat d’expressió, dret de
reunió i associació. La meua escola era, però,
un aparador blindat al carrer i somniava ser
perruquera, ballarina... tenir una caterva
de fills: una tria innocent i clarament
feminitzada.
No sé si he estat víctima de
l’adoctrinament infantívol escolar però puc
assegurar que m’ha servit clarament per
a despullar-me d’aquella grisa vestimenta
i anar teixint-ne de noves. Vaig ser una
adolescent rebel, atípica filla de metge al
meu poble per indumentària, per ideari i
per llengua. Les inquietuds heretades sobre
les injustícies socials em feren analitzar
cada pessic d’aquella infantesa: mentre
les xiques acomodades vestien marques a
colps d’explotacions laborals, jo, orgullosa,
m’empolainava roba de segona mà; mentre
elles parlaven castellà com a clara distinció
de classe, vaig començar a parlar valencià i
a estimar la llengua; mentre elles navegaven

en aigües tranquil·les, jo xafava els carrers
per demanar estatut d’autonomia, “Nuclears,
no gràcies”, “Bases militars fora” i un llarg
reguitzell de crits reivindicatius amb les
Joventuts Comunistes del País Valencià. Amb
eixos antecedents, el meu debut com a docent
va ser, si més no, interessant: una professora
menuda engolida per homes alts i corpulents,
uniformats de Policia Nacional, que amb
la llengua de l’imperi havien sancionat les
lletres de la Nova Cançó, que havien precintat
en diverses ocasions el local de la Unesco
d’Alcoi, que escopien comentaris masclistes
sense un mil·límetre d’empatia. Cada una de
les gotes que em queien a sobre, m’han xopat
del que sóc i he triat ser i han cisellat fonts de
sentit més fortes que no pas els rols marcats
per tradició.
La mare pregava que estudiés, que
seria més lliure i independent i jo desobeïa
el clam i m’entestava a ser malabarista,
a burlar els dictàmens. I tenia raó, però
potser no pensava que encara les dones
arrosseguem rèmores de les que ens han
assignat com a gènere dèbil i que no hi pot
haver llibertat sense igualtat. Funàmbules i
sense xarxa de protecció, busquem l’equilibri
permanent entre totes les parcel·les de la
nostra vida i les assumim amb majúscules
i sense cap possibilitat de parèntesis ni
de punts suspensius ni d’espais en blanc
ni d’interrogants. I et sents culpable si no
atens el fill o la mare malalta mentre els
quilòmetres en carretera ballen al ritme del
rellotge, mentre prepares les oposicions i
carregues amb la maleïda connotació del
vocable. Entre anades i tornades al poble
encara trobava temps per canalitzar a l’aula
l’aire net o contaminat que es respirava a fora
i l’obria per bastir debats, per reflexionar del
perquè de tanta desraó i algú deia que això
són mariconades, que és maldar estupideses,
que el millor és l’autoritat del professor
sense cap objecció. Són aquells docents
que exclouen les dones com a referent de
coneixement perquè intueixen la mal·leabilitat

de la mestra solidària, protectora. I al pati,
encara havia de sentir companys que, de
braços plegats, malmeten contra els sindicats
sense entendre que només la veu de l’afiliació
és capaç de tallar injustícies, cosir l’avenç
i teixir un país solidari, just i sa. A l’escola,
amb magnífiques instal·lacions, mirava i no
veia; ara als barracots de la vida, observe i
actue. Com a sindicalista furgue les entranyes
de les escoles on tot d’harems s’hi dibuixen:
els espais clarament feminitzats són dirigits
per homes mentre escassegen en educació
infantil; lluny, per tant, de prestigiar no
sols l’ofici sinó la infància mateixa. I a les
assemblees veig més dones i en acabant,
qüestionen sobre assumptes del marit i
lideren la invocació de jornada reduïda i com
fer per demanar permisos per maternitat,
lactància, per cura de familiars... I sé quan
isc de casa però mai quan torne i suportaré
sentir dir que el sindicat no fa res i mai no em
donaré per al·ludida.

Et sents culpable si no atens
el fill o la mare malalta
mentre els quilòmetres
en carretera ballen al
ritme del rellotge, mentre
prepares les oposicions
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SÓC DIRECTORA
COM UN ACTE
D’AFIRMACIÓ
FEMINISTA
Maria Josep Camarena
Directora del Centre Rural
Agrupat Serra del Benicadell,
Vall d’Albaida
(Llocnou de Sant Jeroni, la
Safor, 1960)
Va estudiar Magisteri (Ciències
Humanes), també és mestra de
Valencià i habilitada en educació
infantil. Des de fa 23 anys està al front
d’un CRA (Centre Rural Agrupat) on
acudeixen cada dia xiquets i xiquetes
procedents de petites poblacions: Aielo
de Rugat, Montitxelvo, Ràfol de Salem,
Rugat, Salem i Terrateig.
Té una filla de 33 anys que és
professora d’institut i un altre de 27
que treballa en una empresa com a
enginyer de telecomunicacions. Pertany
a STEPV, Escola Valenciana, l’Associació
de directors d’infantil i primària,
Acció Cultural del PV i Metges sense
Fronteres. Li agrada llegir, passejar,
practicar ioga, reunir-se amb la família
i viatjar.

L’

1 de setembre de 2017 va fer trentacinc anys des que vaig inaugurar
el meu primer curs escolar com a
mestra, amb 21 anys. En 1988 ja
treballava en la meua destinació definitiva
a Montitxelvo, un poblet prop de casa que
em permetria establir-me en un lloc i poder
portar a escola la meua filla de 4 anys.
Prompte hi vaig assumir responsabilitats
acadèmiques, com a coordinadora del
cicle superior i secretària del projecte
d’acció educativa preferent (PAEP), que
desenvolupàvem centres de petites
poblacions de la Vall d’Albaida: Terrateig,
Montitxelvo, Aielo de Rugat, Rugat, Ràfol de
Salem i Salem.
El curs 1994/95 és el primer que exercisc
la direcció i la coordinació del PAEP, i
posteriorment del centre rural agrupat
(CRA). En el primer moment, vaig adquirir
la responsabilitat de dirigir-lo com un acte
d’afirmació feminista. Aquell curs hi erem
cinc mestres, tres dones i dos homes, i en
sorgir la vacant de la direcció, les dones
ens vam reunir per parlar-ne, ens negàvem
a tornar caure en aquella ximpleria tantes
vegades repetida: “Tenim fills i menys
temps per a dedicar-nos-hi, els homes ho
poden fer millor...”. En el meu cas, no volia
defugir el repte d’afrontar nous reptes i,
consegüentment, assumir les responsabilitats
que se’n derivaven.
Haver exercit durant algun temps la
direcció d’un centre educatiu explica que ara
puga compartir l’experiència des d’aquestes
pàgines i fer-ne algunes reflexions. En els
anys que fa que estic en la direcció he assistit
a una evolució en l’augment de dones que
assumien càrrecs de responsabilitat. Per
exemple, en les primeres reunions d’equips
directius de la comarca a què vaig assistir,
la majoria eren homes. En canvi, ara ja hi ha
moltes més dones. És cert que encara tenim
un llarg camí a recórrer perquè, només el fet
de ser dona et fa topar-te amb entrebancs. Un
botó de mostra: conec el cas d’una companya

que exercia de secretària en un centre escolar
i que va haver de renunciar-hi en quedarse embarassada, per fer cas del que li van
aconsellar les companyes de l’equip directiu.
Hem d’estar sempre molt alerta per evitar
casos com aquest.
La conciliació entre els deures laborals i
el treball a la llar és una altra gran dificultat
per al lliure desenvolupament professional
de les treballadores, en aquest cas de
l’ensenyament. Convé fer ressaltar que la
majoria de les dones continuem sent les
responsables de les tasques domèstiques i
la criança dels fills. En el meu cas particular,
l’ajuda de la meua parella –això de recórrer a
la paraula ajuda em malcora–, amb els seus
inevitables moments de tensió, va esdevindre
un procés d’aprenentatge que a poc a poc ha
convertit les faenes de la casa en un treball
compartit.
Ser mare m’ha donat a més una visió
renovada del fet educatiu i molt útil
pedagògicament. Així, quan m’entreviste amb
les famílies, entenc les seues dificultats i
conec millor els seus problemes perquè he
passat per moments semblants, i em resulta
molt més fàcil posar-me en el seu lloc: puc
tranquil·litzar mares i pares amb situacions
que he viscut amb els meus fills.
Fer vora de tres dècades de treball en el
mateix centre facilita la creació de lligams
de molta estima amb la comunitat educativa,
permet establir una relació molt propera amb
les famílies –als alumnes els agrada molt
contar-me que vaig ser mestra dels seus
pares i mares–. Ara, aquestes mares –perquè
són sobretot les dones–, formen part de
l’ampa o del Consell Escolar i s’organitzen per
col·laborar i participar en algunes tasques
d’aula. Vull posar en relleu que són les
dones les que estan presents en l’educació;
quan necessitem parlar amb les famílies,
solem contactar-hi; de manera inconscient
ignorem els pares... Hauríem de donar-los
l’oportunitat de vincular-se plenament amb el
fet educatiu.
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Pel fet de ser dona he fet poques renúncies:
estic convençuda que no he de triar entre
família i responsabilitats laborals. Com a
mestra, la meua comesa més important
cada dia és establir contacte amb l’alumnat.
Aquesta és la tasca clau de l’escola, per
això sempre sóc tutora d’un grup. En aquest
treball, també en el d’estar al front d’un
equip directiu, entenc que la meua formació
permanent és imprescindible. Aquesta
formació és un pilar fonamental per a afrontar
els grans reptes de l’educació actual: la
diversitat, la inclusió, l’equitat, l’educació de
les emocions o el tractament de la violència
de gènere. I també hem de treballar la igualtat
de manera molt preferent, tant en la institució
escolar com en els espais de la família.
Es tracta d’una tasca educativa prioritària
que s’ha de fer, però amb mirada de dona,
a pesar del pes històric que encara tenen
costums i tradicions. La igualtat jurídica de
què ara gaudim les dones –almenys en el món
occidental– l’hem aconseguida lluitant. Amb
el mateix interés i insistència cal que seguim
treballant per una igualtat real amb mesures
que asseguren la conciliació laboral i familiar
de tots els treballadors, homes i dones.

Com a mestra, la meua
comesa més important cada
dia és establir contacte
amb l’alumnat. Aquesta és
la tasca clau de l’escola,
sempre sóc tutora d’un grup

16

ALLIOLI 267/ GENER 2018

MIRADES
D’UN
MESTRE
D’INFANTIL
Francesc Moltó Aracil
Mestre del col·legi públic
Fernando de los Ríos,
Burjassot, Horta nord
(Mutxamel, l’Alacantí, 1971)
Amb estudis d’Antropologia, treballa
des de fa dèsset anys com a mestre en
escoles privades, cooperatives i dos
col·legis públics, el González Martí de
Benifaraig i el Fernando de los Ríos
de Burjassot (ambdós a l’Horta Nord).
Amb dues filles de nou i set anys,
Francesc és tutor d’un grup de cinc
anys en aquesta última escola. Ha
sigut coordinador de cicle i director del
col·legi públic de Cinctorres (Ports).
És autor de materials didàctics sobre
cooperació i drets de la infància en
l’organització Pau i Solidaritat, i també
ha escrit contes infantils. Li agrada
la cuina, les tertúlies de sobretaula i,
sempre que pot, eixir a caminar per la
serra de Mariola.

F

a deu anys que treballe en educació
infantil. Un temps repartit entre
una escola rural, un col·legi
normalitzat i un CAES, tres àmbits
tan diferents com el tipus d’actuació docent a
emprendre-hi. En cap d’aquests entorns m’he
sentit apartat ni valorat especialment pel fet
de ser home. La meua experiència l’establisc
dins d’aquests paràmetres i, per tant, el meu
testimoni no va en aquest sentit. Amb les
meues vivències de mestre/home, però, puc
rescatar-ne algunes consideracions.
La infantil és una etapa educativa molt
lligada a les relacions maternals marcades
per l’afectivitat, l’estima i un fort caràcter
assistencial en resposta a la que se suposa,
limitada autonomia dels infants. Durant molt
de temps s’ha pensat que atendre xiquets
menuts no necessitava d’especialització ni de
formació, era una “feina de dones”: qualsevol
la podia fer, però millor si la feien elles, a
les quals se’ls suposava un instint maternal
innat.
La dimensió assistencial de l’educació
infantil és una supervivència d’un passat
que, en determinats moments, apareix o es
dispara en el pensament. No estic segur que
pares i mares compartisquen unes mateixes
perspectives i exigències sobre una mestra o
un mestre. Per exemple, a l’hora de canviar
els bolquers o la roba interior d’una criatura
que es fa pipi o caca, que s’embruta o es
banya la roba, feines que fem totes i tots els
mestres d’infantil que conec. En cas que no ho
fóra així, amb qui serien més indulgents les
famílies? Amb una mestra o amb un mestre?
No crec que per a fer o deixar de fer això siga
determinant la variable sexe/gènere, tot i
que pot influir en els judicis de valor sobre
l’activitat docent. Al llarg de la meua vida
laboral només he notat una volta que un pare
no estava massa entusiasmat amb el fet que
la filla de tres anys tinguera un mestre tutor.
La formació del professorat, la inicial i la
contínua, ha millorat i cada volta són més
importants les didàctiques d’aula. Al meu

entendre, no hi ha un estil pedagògic propi del
mestre o de la mestra. Que un actor docent,
dona o home, mostre més sensibilitat en les
seues classes envers l’educació igualitària
està relacionat amb el grau de consciència
dels docents cap a les desigualtats
estructurals entre xiquets i xiquetes.
Quan reflexione sobre com es fixen unes
determinades maneres de ser associades
al gènere –la competitivitat, les necessitats
de mobilitat i de comunicar-se, la dispersió
o el tipus d’intel·ligència– sóc incapaç
de diferenciar quines són construïdes o
“naturals”. Sovint identifiquem l’alumnat amb
aquestes característiques i “naturalitzem”
actituds que n’esperem, conductes que
anticipem només pel seu gènere: esperem
que un grup amb majoria de xiquets siga
mogut, competitiu i dispers mentre que si hi
ha una majoria de xiquetes intuïm que serà
un grup xarrador, amb un fort component
relacional.
Pel que fa a l’organització i la gestió
dels centres educatius, els estils a l’hora
de coordinar un cicle o dirigir un claustre,
són específics de cada persona. M’explique.
Jo mateix he coordinat i dirigit col·lectius
docents, també he estat dirigit i coordinat per
dones mestres i m’he trobat amb directores
amb diferents maneres organitzatives i
graus d’autoritat, des de les més dialogants
fins a les més autoritàries. Amb les meues
coordinadores de cicle, en canvi, la relació
sempre ha sigut pròxima i horitzontal.
Jo diria que les companyes d’escola
m’exigeixen com a home el mateix que a
una altra companya de l’equip, tot i que a
voltes alguna mestra ha arribat a assegurar
que “entre dones l’exigència és més
gran” –aquesta exigència l’he observada a
vegades entre companyes amb fills majors i
companyes que crien criatures menudes, amb
un grau distint d’implicació per la conciliació
familiar.
Entre els pares i les mares: qui sol dur els
fills al metge?, qui passa les nits al costat de

febres, virus i altres malalties?, qui es queda
amb filles i fills quan cauen malalts? No hi ha
una única resposta, però trobe que ningú no
discutirà que, en aquestes circumstàncies,
els condicionants a les mares mestres
són molt més determinants. Almenys en
aquests aspectes, l’ordre social dominant es
reprodueix ben visiblement.
Som encara massa pocs els mestres que
treballem en infantil, una etapa amb equips
docents hiperfeminitzats. Per a avançar
en les relacions d’igualtat caldrà que cada
vegada més xiquetes i xiquets aprenguen
acompanyats d’homes mestres i que la nostra
presència en les aules de la gent més menuda
siga cada volta menys excepcional.

Al llarg de la meua vida
laboral només he notat una
volta que un pare no estava
massa entusiasmat amb el
fet que la filla de tres anys
tinguera un mestre tutor
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PER A SER
PERSONA
HE DE SER
FEMINISTA
Rosa Agost Canós
Degana de la Facultat de
Ciències Humanes i Socials de
la Universitat Jaume I, Castelló
(Castelló de la Plana, 1968)
Llicenciada en Filologia Hispànica
(espanyol i català), és màster i doctora
en Traducció i Interpretació. En els
23 anys dedicada a la docència,
va ampliar estudis en universitats
d’Alemanya, Regne Unit i Bèlgica i va
assumir tasques de gestió abans de
ser degana. És experta, sobretot, en
traducció audiovisual, àmbit sobre el
qual ha publicat treballs i ha impartit
cursos com a professora invitada en
moltes universitats de l’Estat espanyol
i d’Europa. En l’actualitat és membre
de la Fundació Germà Colón i de la
Comissió Redactora del Llibre d’estil de
la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació (À Punt Mèdia). Té una filla
de 20 anys i un fill de 15. Fa natació i fa
poc que aprén a tocar el piano.

E

n la seua primera accepció,
l’AVL defineix feminisme com el
“moviment que té com a finalitat
aconseguir la igualtat dels drets
de la dona respecte als de l’home”. Si
Kapuściński reivindicava ser bona persona
com a requisit per a ser un bon periodista,
crec que l’única forma de ser persona, sense
cap més qualificatiu, és ser feminista. Tan
senzill com això. Per què, doncs, resulta tan
complicat?
Hi ha molta gent que pensa que el món de
la universitat és molt igualitari perquè tothom
hi té les mateixes oportunitats d’accés (“les
places són públiques”). En el paper, perfecte.
Però la vida és una miqueta més complexa.
Altrament no s’entendria que, tot i que la
majoria del professorat universitari som
dones, encara és excepcional que alguna
arribe a dirigir una facultat o a ser rectora.
Només els donaré una dada: actualment,
a la Universitat Jaume I jo sóc l’única
degana. Al llarg dels 26 anys d’existència,
entre la Facultat de Ciències Humanes i
Socials, la Facultat de Ciències Jurídiques
i Econòmiques i la Facultat de Ciències de
la Salut, hi ha hagut catorze degans i cinc
deganes.
Recorde ara un reportatge periodístic
sobre els membres del govern central:
era molt il·lustrativa la quantitat de fills
que tenien els ministres i les ministres. La
diferència (a favor dels homes) era un clar
indicador de per on van els tirs.
Algunes veus diuen que les dones hem
de mirar només endavant i renunciar a
ser mares i a dedicar hores a la família;
diuen que ens hem de centrar en la nostra
vida professional “com ho fan els homes”.
Aquesta forma d’entendre la vida encara
m’escandalitza. Possiblement, la solució al
sostre de vidre té moltes arestes i s’ha de
treballar des d’angles molt diferents; però,
certament, no ha de passar per renunciar al
que ens caracteritza com a persones, com a
parelles, com a progenitors. Ni passa tampoc

perquè se’ns donen moltes facilitats per
quedar-nos a casa, fent de mares i esposes
perfectes; això va en contra de la nostra
carrera professional.
Quan una professora universitària decideix
ser mare, és relativament fàcil substituir-la
en la docència o en les tasques de gestió.
Però, què ocorre amb la investigació, estades
a l’estranger incloses? El rellotge no s’atura
i la penalització pot arribar a ser molt dura
si a la dona se li acut tindre dos fills, inclús
tres fills... Quina barbaritat! A voltes, obtindre
un sexenni pot arribar a ser una autèntica
odissea. I desenganyem-nos: l’Estat, a pesar
d’algunes fites aconseguides, encara no està
a l’altura per a fer que la igualtat arribe a
la responsabilitat de la criança dels infants.
Tampoc la societat, per cert. Quantes baixes
per paternitat coneixeu? Quan els infants
es posen malalts o s’ha d’anar a l’escola a
parlar amb els tutors o tutores, qui deixa el
treball i se’n fa càrrec?
En alguna ocasió, quan els meus fills
eren menuts, quan el meu company havia de
viatjar, per assistir a algun congrés o reunió,
algunes persones del meu voltant ho veien
normal, “perquè era part del seu treball”. Si
era jo qui ho feia, la pregunta estava servida:
“No et fa cosa, deixar els xiquets i anarte’n fora tants dies?”. I, de vegades, quan
autoritze els canvis d’horaris de companyes
per seguir algunes normatives que tenen
com a objectiu afavorir la conciliació de la
vida laboral i familiar o la cura dels fills
menuts, sempre em queda un dubte: tindrà
el pare de la criatura el mateix interés i
preocupació que la mare?
Per si no consideren que la meua
experiència és suficient, els deixe dos
testimonis. El primer és de Janet Beer,
catedràtica i rectora de la Universitat de
Liverpool, la qual comentava que a la seua
institució els llocs de responsabilitat estan
reservats a persones de llarga i continuada
trajectòria, la qual cosa perjudicava molt
les dones que havien dedicat temps a cuidar
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la família. El segon testimoni incideix en
la importància de dignificar la docència
universitària i pertany a Dame Athene
Donald, catedràtica de Física Experimental de
la Universitat de Cambridge, la qual denuncia
que moltes de les activitats liderades per
dones no tenen el nivell de reconeixement
adequat. Tot i que és evident que el sistema
britànic i el nostre no són iguals, en podem
extraure algunes idees que ens ajuden en
l’anàlisi sobre la feminització de la docència
universitària.
En economia es parla sovint del concepte
de redistribució de la riquesa per a
aconseguir una societat del benestar i una
reducció de les diferències socials. Potser
la clau del problema de l’apoderament de la
dona en el món universitari passa també per
treballar més i aprofundir en la redistribució
dels drets i deures entre homes i dones en la
quotidianitat. Aquesta responsabilitat implica
les autoritats acadèmiques, els governs
de torn i, last but not least, tots nosaltres,
cada dia. També els sindicats, que han de
ser especialment actius en la promoció de
polítiques d’igualtat per aconseguir una
societat justa. Tenim l’obligació de ser la
punta de llança de totes les iniciatives i
accions possibles i reivindicar amb fermesa i
sense pausa el que ens pertoca. Ras i curt.

Quan els meus fills eren
menuts, si havia de viatjar
pel treball, la pregunta
estava servida: “No et fa
cosa, deixar els xiquets i
anar-te’n fora tants dies?”

18

ALLIOLI 267/ GENER 2018

APUNTS
D’UNA MESTRA
A PUNT
D’ESTRENAR-SE
Maria Molina Díaz
Estudiant d’oposicions a mestra
d’Audició i Llenguatge
(Eslida, Plana Baixa, 1994)
Acaba de finalitzar els seus estudis
de Mestra d’Educació Infantil i un
màster en Psicopedagogia en l’UJI
de Castelló i amb aquesta formació
prepara les oposicions de Mestra
d’Audició i Llenguatge. Col·labora amb
el grup MEICRI (Millora Educativa i
Ciutadania Crítica), del Departament
d’Educació de la seua universitat,
i investiga sobre l’aprenentatge
entre iguals, l’educació intercultural
inclusiva, l’escola democràtica i els
processos de transformació escolar.
Lectora i aficionada a nadar, li agraden
els viatges, els amics i la família.
Amb altres joves del seu poble, sol
organitzar i dinamitzar activitats
culturals i festives.

L

a docència en les aules dels primers
nivells d’escolarització sol estar a
càrrec de dones. L’educació infantil
s’associa encara amb les cures i la
figura materna a la qual se li atribueixen
qualitats pròpies de la figura femenina,
com ara la tendresa o l’atenció plena. Són
estereotips que, al meu entendre, expliquen
en gran manera el procés de feminització de
la docència.
Aquesta tendència té conseqüències
laborals però també acadèmiques. Sóc una
mestra acabada de graduar i en distintes
ocasions he reflexionat sobre la influència
de la presència generalitzada de dones en
el Grau de Mestra en Educació Infantil. En
la meua formació universitària, només vaig
compartir classe amb tres companys, la
resta érem totes xiques. Les classes en la
universitat segueixen estant massificades i el
desequilibri desmesurat entre xiques i xics
empobreix els aprenentatges i el creixement
personal i formatiu al llarg de la carrera.
Conviure, compartir, contrastar i debatre
amb estudiants d’ambdós sexes afavoreix el
desenvolupament integral i també la qualitat
de l’educació.
L’escàs nombre d’alumnes xics en el
grau de Mestra d’Infantil també es trasllada
als centres educatius. Com a futura docent,
el meu contacte amb la institució escolar
va començar en els dos últims cursos de
la carrera, en el període de pràctiques. En
arribar a l’escola que em van assignar em
vaig trobar un claustre totalment compost
per dones. En aquell temps vaig escoltar
en distintes ocasions unes mestres que
explicitaven l’enyorança per comptar amb
algun company home: argumentaven els
avantatges de poder ensenyar amb persones
de l’altre sexe, compartir inquietuds
professionals, enriquir-se i conformar un
altre clima de treball.
Entenc que cal aprofitar la feminització de
la docència, tan palpable en l’etapa infantil i
tan a l’abast de l’alumnat, per a trencar els

prejudicis i reflexionar sobre el que passa a
la societat. Es tracta d’aconseguir ciutadans
i ciutadanes crítiques que no es deixen
arrossegar pels costums, sense por del què
diran, que facen allò que els fa ser feliços.
Les aules d’infantil poden ser un espai idoni
per a avançar cap una societat igualitària,
que evoluciona i s’enriqueix de manera
dinàmica.
Com podem fer aquest treball a l’aula?
En el meu cas, com a mestra de pràctiques
i a petició de l’alumnat, vam treballar
un projecte sobre els oficis. Va ser una
oportunitat excel·lent per a abordar la
feminització de la professió docent. Però
amb el disseny d’un projecte, una sessió o
una activitat aïllada és insuficient, l’educació
per la igualtat s’hauria d’abordar de manera
transversal, és un treball que hauria de
començar en la formació inicial del futur
docent.
És clau que en la universitat es treballen
explícitament continguts relacionats amb
la igualtat de gènere i la coeducació. A
més, en el llenguatge del professorat i en
l’enfocament de les distintes assignatures,
caldria incorporar la perspectiva de gènere.
Però aquesta tasca ha de prosseguir en
l’etapa postuniversitària. La formació
permanent del professorat, hauria
d’incrementar l’oferta en matèria de gènere
i igualtat: he comprovat que un mestre o
una mestra ensenya més amb el que fa que
amb el que diu. Les dones i els homes que
hem triat la professió docent representem
models per al nostre alumnat; per això cal
que aprofitem al màxim el potencial que cada
gest nostre té en l’educació de les nenes
i els nens. Cal que treballem la igualtat
d’una manera transversal, incorporar la
perspectiva de gènere i tindre present que el
binomi respecte-equitat no és excloent sinó
més aviat complementari.
Com a futura mestra, tinc clar que un
dels grans reptes que em planteja l’ofici
l’educar és el d’esforçar-me per superar

les desigualtats que hi ha ocultes en les
diferències de gènere. Sé que no és una
tasca senzilla, però estic convençuda que
és possible transformar les dificultats en
possibilitats. Gaudim del que fem i treballem
pel que creiem: l’educació és una eina
poderosa al nostre abast, un instrument
meravellós per a construir entre tots i totes
un món més just.

Les aules d’infantil
poden ser un espai idoni
per a avançar cap una
societat igualitària, que
evoluciona i s’enriqueix
de manera dinàmica
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LA LLISTA MÉS ÚTIL
(PER A SER
PERIODISTA,
MESTRA I MARE)
Clara Esteve Ferrer
Professora de Valencià a l’IES
Sant Vicent Ferrer de València
(València, 1980)
Llicenciada en Comunicació
Audiovisual, va exercir el periodisme
informatiu en InfoTV, abans de ser
professora de secundària, ofici que
exerceix des de 2008. També és
columnista en els mitjans digitals
La Veu del País Valencià i Escuela.
Interessada per les pedagogies
renovadores i alternatives, el cinema,
la filosofia i el nord (com a concepte),
està convençuda que cal recuperar, a
tots els nivells, la dimensió col·lectiva
de l’existència. El coratge, la llibertat,
la intel·ligència, la generositat i el sentit
de l’humor són valors que, assegura,
li serveixen de guia en l’educació de la
seua filla Violeta: “És la persona de qui
més he aprés”.

U

na vesprada de primavera vaig
prendre una de les decisions
més importants de la meua vida:
dedicar-me a la docència. Guarde
com un tresor la llista que vaig escriure per a
decidir-ho. Amb aquest recurs –la confecció
de qualsevol llista amb pretensió d’utilitat–
l’opció guanyadora no sol ser la que més
ítems té, sinó la que més pesa. I, de vegades,
un sol element pot desequilibrar la balança.
En el meu cas, aquest factor va ser la voluntat
de ser mare algun dia. Ser mare i periodista,
en aquelles circumstàncies, no em resultava
compatible.
Em tirava a la piscina, tot i que sabia,
perquè havia impartit algunes classes a la
universitat, que també m’agradava ensenyar.
Molt. Havia descobert una nova vocació i
necessitava un canvi en la meua vida, que
era intensa i estimulant però que sempre
vorejava la precarietat. Feia temps que volia
pagar-me un lloguer, o deixar de demanar
diners per canviar-me les ulleres, o viatjar.
Desitjava volar més sola, més tranquil·la i
més alt.
Dos mesos després d’encerclar en aquella
llista l’opció “ser mestra”, em presentava a
oposicions. No hi vaig obtindre plaça, però sí
una bona qualificació que em permetia posarme a treballar. Amb 27 anys i una maleta
carregada de roba, il·lusió i molts nervis,
aterrava a l’institut de Mutxamel (Alacantí)
per començar la meua carrera docent.
La primera persona que m’hi va “rebre”
va ser la directora. Una dona que dirigia
l’institut amb estil thatcherià i que, amb
una barreja d’eficàcia, autoritarisme i
fredor, il·lustra que hi ha tantes maneres
que les dones exercisquen una professió
com de dones mateixes. D’ací precisament
el meu qüestionament del concepte de
“feminització”, com si aquesta qualitat fóra
una substància clara i monolítica. Trobe que
és infinitament més desitjable que adoptàrem
una perspectiva pròpiament feminista, en lloc
de femenina. I punt.

La diversitat de dones docents a què em
referisc quedà corroborada un any després,
a l’institut del Barri del Crist d’Aldaia (Horta).
La direcció, integrada per tres dones, em
donà una benvinguda ben diferent. S’hi notava
calfor, allà, i una actitud de respecte i de cura
de tota la comunitat educativa que poques
vegades he tornat a sentir. Aquesta era la clau
perquè un centre amb un alumnat complicat
funcionara tan bé, perquè el professorat
treballara tan a gust i cohesionat.
Em recorde, d’una manera especial, de la
cap d’estudis, una de les persones amb més
mà esquerra i sensibilitat que he conegut
mai. Fernanda feia moltes coses bé, però la
seua gran virtut era que sabia cuidar, i de
quina manera. Sí, cuidar. Un verb el significat
i la importància del qual no vaig entendre del
tot fins fa dos anys, quan va nàixer Violeta, la
meua filla.
Aquell dia, ajaguda al llit d’un hospital,
amb la meua criatura en braços, una llàgrima
em regalimava per la galta mentre li prometia
dues coses: que sempre cuidaria d’ella, i que
faria tots els possibles per ajudar-la a volar
tan alt com volguera. Li ho deia emocionada
per l’amor instintiu d’aquell moment.
Però també per un munt de sentiments i
sensacions no tan lluminosos: l’estranyesa, la
por i, sobretot, el vertigen que em provocava
ser la principal responsable del seu benestar.
El món en què vivim no ho posa fàcil al
fet de cuidar. A les dones se’ns pressuposa
“éssers cuidadors” des que naixem. I això
que, com diu la sociòloga Carolina del Olmo,
“cuidar (...) és assumpte de tots i totes. Totes
les persones haurien de poder cuidar els seus
fills, dels seus majors, els seus amics i a si
mateixes. Cuidar és un fet que en aquesta
societat se’ns nega”.
Efectivament, tots i totes hauríem de poder
tindre una faena i alhora poder cuidar de la
nostra gent. Però ningú no pot fer-ho com cal,
sense neurosi i sense precarietat, sense un
sobreesforç personal titànic que sovint passa
factura. Si eres dona, més encara. També si
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eres treballadora del sector públic. Perquè
per a l’imaginari social cuidar és sobretot
cosa nostra. Contràriament al que molta
gent es pensa, igual que passa en l’empresa
privada, les treballadores de l’ensenyament
públic també ho tenim ben difícil per a
quedar-nos a casa a cuidar les nostres
criatures si, per exemple, cauen malaltes, si
més no sense patir una retallada considerable
del nostre jornal. D’una manera o una altra
sempre ens toca a les dones.
Nou anys després de la confecció d’aquella
llista, puc afirmar dues coses: que vaig
triar l’opció correcta i que, tot i això, l’opció
elegida no és un camí de flors i violes. Més
prompte és una senda que hem de millorar
col·lectivament perquè, el dia de demà, els
xiquets i les xiquetes de hui no només volen
tan alt com vulguen, sinó que, a més, puguen
xafar terra ferma i sàpiguen i puguen cuidar
amb el cos esgotat, el cor ben ple i la cara ben
alta. Sense açò, senzillament, no hi ha res.

El món en què vivim
no ho posa fàcil al fet
de cuidar, tots i totes
hauríem de poder tindre
una faena i alhora poder
cuidar de la nostra gent
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ENTREVISTA

MAITE LARRAURI
“LES MESTRES PODEN MOSTRAR QUE HI HA
UNA ALTRA MANERA D’ORDENAR EL MÓN”
Rafa Miralles
Cap de redacció d’Allioli
Fotos: Amadeu Sanz

Encara que ja no exerceix com a professora de filosofia ni com a formadora de docents,
Maite Larrauri (València, 1950) segueix estudiant Hannah Arendt i Simone Weil, dos dels
seus principals referents filosòfics. Coautora junt amb el dibuixant Max de la col·lecció
Filosofía para profanos, és col·laboradora del programa Para todos La 2 de TVE i de la revista
digital Fronterad. Aquests dies ix a la llum el seu últim llibre, escrit amb Dolores Sánchez i
prologat per Íñigo Errejón, Contra l’elitisme. Gramsci, manual d’ús.
Què en pensa, de la feminització de
l’educació?
Dir feminització de l’ensenyament o del
que siga pot posar el focus en els aspectes
que històricament han marcat les dones
de manera més negativa o en les virtuts
que han determinat la història en la seua
manera de procedir. Ni tot el que compon la
masculinitat és negatiu ni tot el que compon
la feminitat és positiu, depén d’on posem el
focus. A voltes la presència de les dones en
els espais públics no canvia gens perquè, si
són mimètiques amb el que fan els homes,
ells sempre ho faran millor que elles. El
feminisme posa de manifest els aspectes
positius que la història ha fet recaure
sobre les dones, unes maneres de procedir
que podrien equilibrar el món d’una altra
manera.

Llavors l’acolliment, és una virtut que
haurien de tindre totes les persones que
vulguen dedicar-se a educar?
Sens dubte. Has de tindre la paciència d’acollir
un defecte i, com que qui s’educa està ple de
defectes, tu tens una determinada manera
d’enfrontar-te a això. Acollir la paraula,
aconseguir que els alumnes parlen i que
aconseguisquen dir el que volen. Però per a
fer-ho és necessari que tu crees un clima en
el qual sàpien que no seran humiliats pel que
diguen. Això només ho garanteix algú que siga
capaç d’establir un equilibri, una harmonia.

Un exemple.
Es pot dir que les dones són més acollidores?
És l’acolliment una virtut femenina? Jo crec
que sí que ho és, però no perquè es naix
amb aquesta virtut. Una xiqueta s’incorpora
a un món en el qual ella es reconeix i serà
reconeguda com a dona, perquè hi ha
altres dones i entendrà les relacions que
s’estableixen entre ella i el món. Al llarg
de la història les dones han acollit la vida,
l’han cuidada, preservada, equilibrada,
harmonitzada.

Què caldria reclamar a les polítiques
educatives per a canviar aquesta
dependència?
Abans hauríem de posar-nos d’acord sobre
quins elements virtuosos ha de comportar
l’educació. Això encara no s’ha fet.

Totes les dones són acollidores?
El que dic és que si les dones som conscients
que posseïm aquesta competència no ens
costa gens arribar-hi i desenvolupar-la.
Si tu hagueres de ser acollidor hauries de
fer un esforç major del que he de fer jo, a
mi m’ix. No parle dels homes i les dones
com a éssers naturals, sinó com a éssers
historicoculturals. A voltes es creu que el que
és natural és una cosa inamovible mentre
que al que és cultural pot canviar. Però la
part cultural no canvia d’una plomada i a
voltes es naturalitza tant que sembla que
siga naturalesa.

Les dones.
N’hi deu haver moltíssimes sense aquesta
competència perquè han viscut una història
determinada. Durant segles i segles les dones
han sigut subalternes i això deixa empremta.

Què faria si li donaren l’oportunitat de dirigir
la política educativa?
Llançaria un gran debat sobre què és educar,
quines capacitats ha de tindre un professor,
com s’ha de comportar, com ha de ser el lloc
d’ensenyament, quantes hores ha de dedicar
un alumne a l’estudi... En 36 anys com a
docent mai no he discutit aquestes coses en
un claustre.
En quins altres aspectes posaria l’accent?
Plantejaria una autèntica campanya en la
televisió pública, no per a discutir les coses
petites sinó els principis. Què és aprendre:
repetir una cosa en un examen o saber
aplicar-la en una situació nova? Escoltaria
moltes veus, els claustres, els col·lectius
docents, els sindicats... Tot això s’hauria
d’acompanyar de mesures polítiques i
econòmiques substancials.
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Quina ha de ser la funció de l’acolliment?
No humiliar. Fomentar i fer que canvien les
regles perquè una paraula més feble, més
suau o dita en un to menor puga tindre un
protagonisme. I tot això en funció de crear
unes condicions en l’escola d’una vida ideal.
Què vol dir?
L’escola pot ser un espai utòpic en el qual
ningú humilia a ningú, els conflictes es
resolen pacíficament, hi ha atenció perquè
cap conflicte es quede larvat, les paraules i
les accions es mouen en un clima de llibertat
i confiança, hi ha bon humor, hi ha calor. És
una societat càlida, amorosa i acollidora.
El món no és així.
Però es podria fer que l’escola sí que ho fóra.
Dewey deia que l’educació ha de ser vida –no

una preparació per a la vida–, una vida en la
qual hem seleccionat els aspectes que ens
agradaria que existiren i bandejat els que
voldríem canviar o colgar. En l’escola no vols
violència perquè vols una societat que no en
tinga. Si tu fas que els alumnes visquen tot
això tens moltes més garanties que ho han
aprés. És una cosa elemental i a pesar que no
ho hem fet molt bé i que moltes vegades hem
treballat a cegues, quants xics i xiques ens
trobem que ho recorden amb afecte?
Què recorden amb afecte?
Et recorden a tu. Creuen que el seu pas per
l’escola i l’institut els va fer millors. Millors
que els seus pares, que la societat, que el que
veuen ara. En aquest sentit, els professors
haurien de ser millors, com les aules, que
haurien de ser més boniques que les seues
cases, més il·luminades, millor caldejades...
Si entres en l’institut i t’hi trobes un espai
que estimes i jo t’he despertat el desig que
tu l’estimes, he fet de tu un revolucionari.
Perquè quan isques d’allí voldràs que la teua
casa siga així, que la teua vida siga així.
Entre els aspectes negatius de la
feminització hi ha qui apunta una pèrdua
d’autoritat del professorat.
Es refereixen a un tipus d’autoritat, l’autoritat
masculina, i aquesta sí que els falta a les
dones, excepte a les que se senten bragades
o amb un parell de collons. Els qui millor
exerceixen l’autoritat masculina són els
homes, sens dubte. Però aquesta no és l’única
autoritat que existeix.
Hi ha una autoritat femenina?
És clar! I és una autoritat millor. La masculina
sempre evita un reconeixement per a existir,
es confon amb el poder, amb l’acció de dalt
a baix. L’autoritat femenina és molt diferent,

té a veure més amb el reconeixement des
de baix, perquè sabem que el que diem pot
influir en la manera de procedir, que les
coses poden ser d’una altra manera. És una
espècie d’utopia.
Com es tradueix en una classe?
Una mestra pot posar-se davant els alumnes
i indicar amb la seua presència que hi ha una
altra manera d’ordenar el món de baix a dalt,
amb reconeixement. Els alumnes no suporten
que se’ls humilie, que la seua imatge es
menysvalore.
Llavors, què cal fer amb l’alumnat més
disruptiu?
Quants professors hem sentit dir en un
claustre que un estudiant els havia dit: “Fill
de puta”? Tu no et pots sentir atacat per

l’enrabiada d’un adolescent. Com és possible
que sigues tan vulnerable que no veges
que aquest alumne no té paraules per a
dir-te les coses, que solament té una ràbia
incontenible? No està bé que t’insulte, però
has de saber que s’està desfogant perquè no
sap quina altra cosa pot fer. Distingir tot això
forma part del saber de les dones.
Inaccessible als homes?
No dic que no ho puguen desenvolupar
però la paciència en el tracte amb els

Ni tot el que compon la
masculinitat és negatiu
ni tot el que compon la
feminitat és positiu, depén
d’on posem el focus
xiquets és bàsicament un tret femení.
En l’ensenyament es veu clarament que
nosaltres som molt menys narcisistes que
els homes.
Fins a quin punt les idees feministes poden
servir per a democratitzar l’educació i la
societat?
L’acolliment, la no-humiliació i la
democratització van units, però també caldria
canviar altres coses, com els currículums.
Modificar-los és essencial però costarà molt.
Per què?
Caldria canviar els punts de vista en moltes
matèries. Als homes us resulta molt difícil
veure fins a quin punt el món no compta amb
les dones perquè això no és cosa vostra. I
les dones tampoc se n’adonen perquè tenen
assumit que és així.

Un treball complicat.
Costarà canviar la percepció que el món està
format per homes i dones i que l’educació no
pot ser una entrada al món només per una
porta. Ha d’haver-hi dignitat per a uns i per a
altres. No es tracta únicament d’afegir noms
de dones en els llibres de text encara que a
voltes resulta escandalós comprovar algunes
absències...
Quines?
Jo em vaig escandalitzar quan estudiava
Hannah Arendt i Simone Weil i vaig
comprovar que ambdós pensaments –no
dic dones– no estaven entre els deu més
importants del segle XX. Sobre les guerres o
la revolució, haurien aportat elements nous i
diferents que no estan en cap altre corrent de
pensament.

Com veu la funció dels coordinadors i les
coordinadores d’igualtat en els centres
educatius?
Ací hi ha un treball molt important a fer.
Estic d’acord que en els centres es pose
una atenció especial a promoure la dignitat,
la llibertat o l’amor de si mateixes de les
xiques, no deixar-les subsumides, relegades,
secundàries, etc. Però no m’agrada referirme a tot això com a “igualtat”, sembla que
igualtat és que “ha de ser com nosaltres”.
Quines tasques s’hi podrien desenvolupar?
El problema dels agents d’igualtat és que a
voltes les coses es fan amb escassa formació,
amb nul·la discussió, amb cap inspecció i al
final poden resultar un èxit o una caricatura.
Passa el mateix amb els professors, caldria
discutir a fons aquestes coses, tots hauríem
de posar-nos unes altres ulleres.
Unes altres ulleres?
Unes altres ulleres que se centraren a veure
si hi ha predisposició de l’educació i de la
societat envers els xics i en quins llocs n’hi
ha, perquè és palés que n’hi ha. I com que jo
crec que l’escola hauria de ser el món ideal,
en aquest món ideal és on hauria d’havern’hi. Quantes vegades has assistit a una
conferència i hi havia 90 dones i tres tios i
quan han donat la paraula han parlat els tres
tios? Com és que no es plantegen que allí
no representen un paper fonamental i que
podrien estar escoltant? Amb la participació
dels alumnes en classe passa el mateix.
Hem avançat més que siga un poc?
No ho sabria dir. A vegades crec que hi ha una
resistència o fins i tot una contrarevolució
masculina. En els anys huitanta, a la meua
filla era més fàcil educar-la en termes
“unisex”, per exemple en la vestimenta. Quan
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va nàixer el meu nét, vaig anar a comprar-li
uns calcetins i em van dir “xiquet o xiqueta”?
On està la diferència en els calcetins?
Estem pitjor?
Es nota molt en les festes de les xiquetes,
en com van vestides. Es torna a feminitzar la
imatge de la dona, hi ha un retorn a la dona
presa, la dona model, la dona estèticament
reconeguda. Ho veus en la roba interior, en
les sabates de tacó... En les botigues de roba
per a joves només hi veus soldats o princeses.
I en les aules?
A veure. No es pot entrar a classe amb una
saia i amb les mamelles a l’aire. O amb uns
pantalons curts i les xancletes d’anar a la
platja. Aquest tipus de permissivitat ha fet
molt de mal, per la influència dels estereotips

i les marques. En un institut, un coordinador
d’igualtat hauria de parar esment a coses
d’aquest estil, ací hi ha molt de treball per fer.
Però en els centres també hi ha experiències
valuoses.
Hi ha milers d’exemples extraordinaris. Al
novembre, en l’institut 25 d’Abril d’Alfafar
una professora interina que impartia Ètica
en 4t de l’ESO em va convidar perquè parlara
als alumnes. Havien llegit el meu llibre
La llibertat segons Hannah Arendt i li vaig

L’autoritat femenina és
molt diferent, el que diem
pot influir en la manera de
procedir. I les coses poden
ser d’una altra manera
proposar que els fera veure prèviament la
pel·lícula de Von Trota i que n’elaboraren
una sèrie de preguntes. L’experiència va ser
excepcional. I ho va ser perquè el clima l’havia
creat l’institut, no només aquella professora,
que estava plenament recolzada per l’equip
directiu i altres professors, va ser una
iniciativa coordinada amb tot centre.
Com va discórrer la sessió?
Els alumnes van estar durant més de dues
hores fent preguntes. I quan es va fer la una i
mitja vaig ser jo la que vaig dir “podríem anarnos-en”. No és que m’escoltaven a mi, és que
s’escoltaven els uns als altres. Això és un bon
fer que no s’improvisa, no s’aconsegueix amb
amenaces, ni amb una autoritat masculina.
Ho havia aconseguit aquella professora
d’acord amb un claustre en el qual s’hi havia
sentit reconeguda pel que feia.
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UNA RESPONSABILITAT DOCENT, UN IMPERATIU DEMOCRÀTIC

TREBALLAR
LA IGUALTAT A L’AULA

Un sistema democràtic és real si la ciutadania assumeix com a propis els valors
democràtics i els practica. La democràcia necessita una educació compromesa
amb els principis cívics que la sostenen, com ara la igualtat entre dones i homes.
Perquè sense igualtat no hi ha democràcia.

María José
Ferriols Tierno
Coordinadora d’Igualtat i
Convivència de l’IES Tavernes
Blanques (Horta Nord),
excoordinadora d’Educació
de Lambda, Col·lectiu de
lesbianes, gais, transsexuals
i bisexuals de València

Al poder mai no li passa
desapercebut el canvi social
que comporta l’escola: el
tractament de la igualtat
és una línia roja

D

es de ben jove estic compromesa
amb les reivindicacions feministes
i des que vaig decidir que la meua
vida laboral la passaria entre
adolescents, no puc concebre la tasca docent
si no va més enllà de la formació acadèmica.
L’educació és un poderós agent socialitzador,
capaç de revertir les misèries morals d’un
país a través de la joventut o de mantindre’l
ancorat en velles tradicions, sovint injustes:
tenim a les aules les generacions futures.
Comprometre’s és just però molt sovint s’ha
considerat pervers: en l’Atenes clàssica
es processà i condemnà a mort Sòcrates,
per impietat i per corrompre els seus joves
deixebles, als quals ajudava a descobrir la
veritat, a reflexionar d’una manera ètica,
més enllà de les tradicions. Al poder mai
no li passa desapercebut el canvi social que
comporta l’escola: el tractament de la igualtat
és una línia roja.
Hi ha docents, tanmateix, que consideren
que debatre a classe qüestions que no
estan expressament marcades en el temari
oficial de la matèria és excedir-se’n, ocupar
terreny de les famílies. Aquesta idea prové
de la clàssica dicotomia públic-privat, on
les qüestions polítiques pertanyen a l’àmbit
públic i les “morals” a la casa. Ara sabem
que tot és polític, que dissociar els espais
deixa sense protecció legal les víctimes de la
violència considerada “domèstica”.
No qüestionar en veu alta els estereotips
sexistes és incorporar al currículum ocult

la desigualtat entre gèneres i perpetuar els
prejuís, les creences i costums que són la
base de la desigualtat.
Però també és una opció injusta, perquè
implica la desprotecció de l’alumnat més
vulnerable que creix en el si d’una família
forjada sobre la discriminació. Per a cada
jove, el centre escolar és l’únic reducte on
qüestionar, des de la llibertat, les creences
familiars. No podem admetre a l’escola
actituds ni expressions ideològiques, tampoc
per raons de fe, si atempten contra drets
humans: el de les dones i les xiquetes
a gaudir d’una vida plena en condicions
d’igualtat, lliures de discriminacions, és
inqüestionable. Si el masclisme mata –i la
xifra de dones assassinades n’és una prova
incontestable–, la nostra responsabilitat és
corregir qualsevol expressió de violència,
també l’estructural i la simbòlica, per
convertir el centre en un espai segur i plural,
on han de dialogar totes les diversitats, on
cada estudiant construïsca la seua identitat
individualment, mentre experimenta i es
relaciona entre iguals.

UN MARC LEGAL FAVORABLE
La inclusió de la igualtat en la praxi educativa
no és únicament un imperatiu democràtic.
Altrament, l’eventual decisió de mantindre’n
una “objectivitat i distància” en aquesta
qüestió és un incompliment de l’imperatiu
legal. Tot i que durant els darrers quaranta

anys s’han materialitzat diverses iniciatives
en aquesta línia, la incorporació, el curs
passat, d’una persona coordinadora d’Igualtat
i Convivència (CIC) suposà una fita, ja que
la coeducació i la inclusió de la diversitat
sexual, de gènere i familiar passen a ser eixos
centrals de tots els projectes educatius del
País Valencià.
A més, és un exemple de voluntat política,
perquè és una resposta de la Conselleria a
la demanda social que exigia abandonar la
retòrica fal·laç i posar-se a actuar. Durant
les llargues dècades que estigué dirigint-nos
el Partit Popular –el qual es comprometia
a acabar amb la violència masclista mentre
boicotejava en els centres públics el
Programa d’Intervenció d’Educació Sexual
de la Conselleria de Sanitat i permetia a
l’Arquebisbat proposar una antieducació
sexual reaccionària, basada en principis
ultracatòlics i acientífics–, la igualtat va ser
una qüestió marginal, una convicció personal
i un paper mullat en les programacions
didàctiques; només fum. Ara s’obri una
porta al canvi; no són simples paraules
benintencionades.

EN FAVOR DE LA IGUALTAT
Però per a travessar eixa porta no es pot
mirar a un altre costat. Per a arribar-hi hem
d’abraçar el feminisme sense reticències,
ja que el seu objectiu no és cap altre que
la igualtat siga efectiva i plena, no una
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declaració d’intencions. El del feminisme és
un discurs radical, efectivament, no perquè
aspire a mantindre un sistema desequilibrat
de gèneres on les dones tinguen el poder,
sinó perquè obliga a anar a l’arrel de la
desigualtat i, per tant, qüestionar tot el
sistema, també les tradicions “identitàries”
que acaben cronificant la desigualtat. El
feminazisme no existeix, és una fal·làcia
que pretén desacreditar les veus feministes,
és a dir, igualitàries, que denuncien i
desemmascaren públicament qualsevol
expressió de masclisme.
Comprendre això, a més, no ens pot
deixar indiferents, perquè implica autocrítica
i revisions personals profundes. En el meu
cas, el feminisme va significar una revolució
interna, llevar-me una bena que no em
permetia observar una realitat que traspuava
masclisme, de la qual jo formava part, i
apoderar-me com a dona.
No s’eradicarà la violència masclista si no
li tallem les arrels a l’escola i hi incorporem
la igualtat com un eix permanent de la nostra
tasca educativa. Per tant, no ens pot resultar
indiferent que el llenguatge transmeta
prejuís, no són anodins els exemples que
inventem ni les bromes que contem a classe,
perquè transmetem valors discriminatoris
i cal que els revisem. L’alumnat està
verdaderament interessat a comprendre el
món on viu i, també, per alliberar-se de les
cadenes que els estereotips de gènere els
imposen. És una gran satisfacció contemplar
com una jove s’apodera i millora l’autoestima
o com un xic s’adona que les pròpies
conviccions sexistes l’estan empresonant
emocionalment i decideix deixar-les arrere. Si
no fem present la igualtat i la defenem a l’aula
es naturalitza i normalitza la desigualtat,
reforcem els mecanismes que la sostenen.
Però si hi intervenim, tot canvia.

PRÀCTICA DIÀRIA A L’AULA
Per a mi, ser professora de Llatí i Cultura
Clàssica és un regal, perquè dispose d’un
marc teòric que em permet aprofundir en les
arrels històriques del patriarcat occidental
revisant el món grecollatí. Quan llegim teatre
clàssic treballem amb perspectiva de gènere
i no passem per alt segons quins versos:
“[...] per tot això t’odia el teu marit. Doncs
convé que una dona, encara que siga lliurada
a un mal espòs, l’estime amb respecte i que
no entre a rivalitzar amb ell per veure qui
és més orgullós” (Andròmaca, d’Eurípides).
Debatem les frases llatines que traduïm si
estigmatitzen els gèneres: “Els regals que
agraden a les dones són les perles i les
pedres precioses”. Revisem la mitologia per
comprovar quins valors patriarcals continuen
vius actualment. Al llarg del curs, l’alumnat
va descobrint les estructures i creences que
fan possible el desequilibri entre gèneres,
comprenen l’arrel històrica del sexisme

actual, gaudeixen si s’hi planteja un debat;
s’hi apassionen perquè els permet madurar.
El llatí, però, no és cap excepció. Totes
les àrees de coneixement han d’obrir
pas al canvi: Educació Física, explicar la
feminització de l’esport; Biologia, canviar la
visió reproductiva de la sexualitat; Història de
l’Art, criticar la representació de les dones;
la perspectiva històrica, incloure-hi l’àmbit
privat; totes les llengües, ensenyar els usos
d’un llenguatge inclusiu per evitar-ne de
sexistes; Literatura, desmuntar el mite de
l’amor romàntic, lligant-lo als estereotips de
gènere que nodreixen la violència masclista, i
un llarg etcètera. És una tasca ingent.
Cal feminitzar l´ensenyament, recuperar
totes les dones que l’academicisme
androcentrat ha silenciat perquè, a més
d’un acte de justícia històrica, són els únics
referents per a l’alumnat que vol accedir
a espais tradicionalment masculinitzats.
Deixar-nos seduir pels discursos de dones,
com ara Teresa Meana, Ana López-Navajas,
Paqui Méndez, Fina Sanz o Rosa Sanchis i
tantes altres, que dediquen bona part de la
seua vida a explicar els engranatges que
perpetuen el règim de la desigualtat.
La figura CIC ha d’impulsar i coordinar els
esforços del professorat, però és necessari
l’acompanyament i el suport dels equips
directius, fonamentals per a construir una
xarxa que permeta avançar amb fermesa.
La igualtat és un requisit indispensable
per a la democràcia, la qual no existeix sense
el respecte a la diversitat que caracteritza
les nostres societats. La democràcia existeix
quan la incorporem a les nostres pràctiques
quotidianes i assegurem la convivència
en igualtat. Des de l’ensenyament tenim
una gran oportunitat per a fomentar
models socials de relacions igualitàries; la
coeducació és una de les claus. Quedar-noshi al marge no és cap opció democràtica; no
tenim altra opció que involucrar-nos amb
l’alumnat i lluitar des de la palestra.

Per a saber-ne més:
Associació per la coeducació.
associacioperlacoeducacio.org
MEANA, Teresa: Porque las palabras no se las
lleva el viento… Por un uso no sexista de la lengua.
Ajuntament de Quart de Poblet. [http://xenero.
webs.uvigo.es/profesorado/teresa_meana/sexismo_
lenguaje.pdf]
ROSET, Montserrat i altres (2008). Guia de
coeducació per als centres educatius. Institut Català
de Dones, Generalitat de Catalunya.
SANCHIS, Rosa (2012). Karicies.com. València,
Edicions 96.
SANZ, Fina (2016): El buentrato. Barcelona, Kairós.
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EDUCACIÓ CONTRA EL MASCLISME EN L’INSTITUT ISABEL DE VILLENA DE VALÈNCIA

AULES COMPROMESES
AMB LA DIVERSITAT I
EL PENSAMENT LLIURE

L’equip docent d’aquest centre de la Malva-rosa de València fa molts
anys que està compromés contra les actituds masclistes, amb distintes
estratègies i pràctiques que integren en els continguts de les assignatures
i tracten d’implicar-hi el barri i tota la comunitat educativa.
Àngels Martínez
Bonafé
Professora d’Història i
Ciències Socials, IES Isabel de
Villena de València, Federació
d’MRP del País Valencià

F

ins fa molt poc nosaltres no teníem
cap pla d’igualtat. L’educació contra
el masclisme que hem desplegat a
l’institut és fruit de la confluència de
l’acció, en diferents moments i amb distintes
estratègies, d’unes quantes dones: profes,
conserges i mares. Tot seguit us les presente.
En aquest centre, les professores
precursores de l’educació contra el
masclisme començaren a treballar-hi en
el tardofranquisme, pels anys setanta.
Eren unes feministes convençudes: Rosa
i Alícia, de Valencià; Rosalia, de Filosofia;
Loren, de Llatí; Antònia, de Castellà;
Amparo, d’Història; Mercé, de Física i
Química; Concha, d’Educació Física; Pilar,
de Matemàtiques... En els claustres i els
documents interns de l’institut, denunciaren
la presència d’un llenguatge masclista.
En el programa de les seues assignatures
aprofitaren les escletxes per a dur a la
classe notícies i reflexions crítiques. Es
van construir una imatge pública que era
testimoni de la seua rebel·lia cultural i
que es manifestava en seu llenguatge
corporal: els gestos, la roba, la manera
de parlar..., un tarannà compartit que
s’ensenyava i s’aprenia. Anys després, hi ha
estudiants que ens han expressat l’admiració
que professaven al model de dona que
exterioritzaven aquelles mestres.

L’OFERTA CULTURAL DEL CENTRE
Anys després, hi ha
estudiants que ens han
expressat l’admiració que
professaven al model de
dona que exterioritzaven
aquelles mestres

Després d’esquivar reformes i
contrareformes educatives, en l’institut
vam saludar l’entrada al segle XXI amb la
incorporació d’algunes activitats culturals
transversals que ens permetien obrir espais
curriculars amb propostes educatives no
incloses en els llibres de text. D’aquesta

manera, plantegem mirades feministes
a dilemes científics o temes socialment
rellevants, com ara les migracions, la
solidaritat, els drets humans, les guerres,
el desenvolupament científic i econòmic
o la sobirania alimentària. No hem volgut
abordar una educació en valors –en aquest
cas, contra la discriminació a les dones– com
un saber dissociat del saber científic. Per
això, més enllà de celebrar el “Dia X”, hem
desenvolupat programes per a la nostra
Setmana Intercultural o la commemoració
del Huit de Març. Hi hem comptat amb
l’ajuda d’ONG, d’associacions de dones
del barri i de col·lectius crítics. En tots els
casos s’ha procurat integrar les activitats
en els programes docents i els continguts
avaluables de les distintes matèries. No es
tracta d’organitzar una hora de classe en
què “no es fa res d’important” –les iniciatives
impliquen la pràctica totalitat de l’alumnat
dels grups, que hi intervenen activament,
estudien algun aspecte del tema i prenen
decisions–, sinó d’aprendre coses tan
importants que requereixen la intervenció de
persones de fora del institut...
En 2006, per celebrar el Huit de Març,
cada grup va estudiar la biografia d’una
dona que havia fet aportacions significatives
a la societat. Les alumnes penjaven una
imatge de la protagonista en el mural “Les
dones sabem i sabem fer”, un gran cartell
que encara presideix l’entrada de l’institut.
Després, a la sala d’actes cada grup
explicava als assistents els principals trets
del seu personatge amb diferents recursos
expressius: teatre, power point, ball...
En 2008 cada aula va ser batejada amb el
nom d’una dona famosa de què el grup podia
sentir-se orgullós. Amb la tutora, en cada
grup de classe s’estudiaven les propostes i

es triaven les que es volien donar a conéixer.
Es confeccionava un cartell al·lusiu que
es penjava a la porta de cada aula, amb
la fotografia i el nom de la dona elegida.
S’hi afegien un parell de línies de text que
explicaven perquè aquell espai passava a
denominar-se “Aula Clara Campoamor” o
“Aula Wanghari Mattai” o “Aula Rosa Park”.

QÜESTIONAR L’ANDROCENTRISME
Hem observat que amb el transcurs del
temps hi ha iniciatives antimasclistes que
s’accepten com a propostes “políticament
correctes”: no serveixen per a qüestionar les
bases ideològiques del masclisme ni la lògica
patriarcal en l’explicació dels fets socials o
naturals. Aquesta constatació ens ha dut a
qüestionar l’androcentrisme en els distints
camps de coneixement en què treballem i, de
manera inevitable, a canviar els programes
de les assignatures per tal d’explicitar les
aportacions de les dones, estimular la
consciencia crítica i feminista, i possibilitar
una lectura del món i de la societat que albire
un món més just.
Per exemple, l’alumnat d’Història de 4t
d’ESO va guiar les seues famílies per una
exposició pels 40 panells que ens va prestar
l’Instituto de la Mujer sobre la historia del
treball de les dones. La visita concloïa a la
sala d’actes amb un debat sobre el futur de
les dones treballadores: el que desitgem i el
que cal que fem per a aconseguir-ho.
En la classe de valencià afavorim la
participació estudiantil en un bloc d’Educació
afectiva i sexual (karicies.com), que constitueix
la part central de la programació. L’alumnat
de 3r d’ESO va redactar un fullet amb pistes
per a descobrir la violència masclista en les
relacions de parella, un material que va ser
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distribuït a tot
l’alumnat del
centre.
Amb la darrera
celebració del Dia
Internacional de les
Dones, el Huit de Març, els
grups d’Història de l’Art han
muntat una exposició en el vestíbul
de l’institut amb reproduccions d’obres
i autoretrats, des del segle XVI fins al XX, de
dones pintores ocultades en els manuals
i han oferit visites guiades als estudiants
d’altres grups.

IMPLICAR-NOS, IMPLICAR-LOS
Una altra estratègia d’educació feminista
ha sorgit en els nous espais de participació
constituïts: l’equip de mediació en conflictes,
el d’activistes pels drets humans i el de
“STOP diverfòbia”. Ens aquests agrupaments,
estudiants i profes ens manifestem disposats
a formar-nos i comprometre’ns a encarar els
conflictes des de la no-violència i la defensa
dels drets humans.
Observem que una part important dels
conflictes que ens arriben a la saleta de
mediació tenen l’origen en unes concepcions
masclistes i tòxiques de l’amor, les relacions
entre les persones i la sexualitat. A més
de l’oferta de mediacions, treballem el
compromís per tallar les agressions i els
mecanismes de segregació en els grups
de classe, sovint provocats per prejudicis
masclistes i homofòbics. Per a unir la reflexió
a l’acció, amb representacions teatrals,
cartells, vídeos i exposicions –que es poden
veure als patis, l’entrada del centre o les
xarxes socials– procurem establir relacions
entre la comprensió del que passa a l’aula i

les ideologies
socialment
dominants. L’equip de mediació,
per exemple, va repartir una enquesta sobre
microviolències i masclisme a tot l’alumnat
a través de les respectives tutories. La
iniciativa va permetre prendre consciència
que algunes conductes considerades
“normals”, presenten violència i concepcions
masclistes.
El Huit de Març passat vam identificar
la ideologia present en algunes cançons de
moda que estimulen la subordinació de les
dones, la submissió a les seues parelles o
fins i tot l’ús de la violència. Per denunciar
els missatges presents en aquestes melodies
vam penjar un cartell monumental amb el
lema: “No ballem amb el masclisme, ballem
amb la llibertat”.

quin va ser el
protagonisme de les
dones de la Segona República, entre
molts altres temes.
Aquestes sessions constitueixen una
experiència rellevant per a les nostres
alumnes: veuen com altres dones –no
mestres– exerceixen la veu pública, ensenyen,
dialoguen i es comprometen amb la vida
del barri. A les profes ens obliga a preparar
l’activitat a l’aula per atorgar-li un sentit i una
funció acadèmica extra: el que estudiem en
l’institut ens ajuda a entendre la nostra vida,
com a persones i col·lectivament.

ARA, UN PLA D’IGUALTAT

Per a això,
comptem per
primera vegada
amb una professora
coordinadora d’igualtat
i convivència. Potser serà
una oportunitat perquè la
reflexió sobre el què ensenyem
estiga present en totes les àrees i
departaments; potser serà una ajuda perquè
totes i tots els membres del claustre ens fem
conscients de la responsabilitat que tenim de
contribuir a conformar una cultura de centre
que mai no és neutral. Una cultura que pot
fer que les aules esdevinguen un espai de
protecció de la diversitat i del pensament lliure
o que tot es reduïsca a una façana políticament
correcta que amaga valors i conceptes
vergonyosament injustos. Rememorem
anteriors plans prescriptius –algú se’n
recorda, del pla de normalització lingüística?–,
inclosos en les programacions del centre
(PGA), però que mai no s’han materialitzat.
Passarà el mateix amb els plans d’igualtat? La
darrera paraula, com passa sempre, la tenim
tu i jo, la tenim nosaltres, docents, mares,
conserges, administratives, netejadores,
alumnes, veïnes... i el nostre desig compromés
de repensar la pròpia pràctica a l’escola.

Aquest curs, en la planificació normativa
del centre, hem de fer un “pla d’igualtat”.
Per a saber-ne més:

FER BARRI
Una altra via de treball ha connectat
l’institut amb el barri i l’Associació de Dones
de la Malva. Cada Huit de Març muntem
conjuntament una taula redona en què dones
majors i adolescents dialoguen i reflexionen
sobre com els afecta la crisi econòmica o
com cal respondre a la violència masclista o
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Una part important dels
conflictes tenen l’origen
en unes concepcions
masclistes i tòxiques de
l’amor, les relacions entre
les persones i la sexualitat

Blocs de l’IES Isabel de Villena de València:
Equip de mediació: https://elspunysnoparlen.
wordpress.com
Educació afectivo-sexual: http://karicies.
blogspot.com.es
Revista digital: https://iesisabeldevillena.
wordpress.com/actividades-culturales/
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Anna Gascón Peña
Professora de Valencià,
IES Francesc Ferrer i
Guàrdia de València

Hi ha qui pretén llevar-te
l’autoritat –fins i tot com a
especialista en la matèria que
imparteixes– quan en classe et
declares obertament feminista

E

n el meu institut, el manual de
Llengua i Literatura de 3r ESO,
escrit per tres expertes professores,
conté trenta lectures amb les seues
corresponents explotacions didàctiques,
la majoria ben interessants. Però el llibre
només conté un text –poc més del 3% del
total!– escrit per una dona (Mònica Bayés).
És que no hi ha més obres escrites per
dones? Rosa i Manola Roig, amb el seu recull
Nosaltres, les escriptores, han fet un recull de
més d’un centenar d’escriptores valencianes.
Per què no hi són, doncs, als nostres llibres
de text?
En un dels grups on faig classe hi ha un
60% de xiques, algunes d’elles escriptores
potencials, que als seus manuals no troben
a penes referents literaris en valencià
(tampoc n’hi ha en altres idiomes, tot siga
dit). No coneixen escriptores, ni filòsofes,
pintores, músiques o historiadores. El
restant 40% de xics tampoc. Sense models
literaris, culturals o socials, privats i
privades de les veus de les dones... Si no t’hi
veus, no t’hi veus.
A aquesta manca de referents, amb
la deficiència cultural que això suposa,
s’afegeix un repertori variat de conflictes
subtils i quotidians que podem observar en
l’institut. Vegem-ne alguns: Les professores
prefereixen les xiques, per això trauen millors
notes. Un professor defén que no s’ha de ser
feminista ni masclista. Una mare creu que
en classe no s’ha de parlar d’aquestes coses.
Una altra demana que, per compensarho, vinga un home al centre a parlar-ne:

“Els meus fills no s’hi senten còmodes ni
identificats”.
Hi ha qui pretén llevar-te l’autoritat –fins
i tot com a especialista en la matèria que
imparteixes– quan en classe et declares
obertament feminista. Per què, les
professores tenim menys prestigi social que
els nostres companys de treball?
Avançar cap a una educació més íntegra,
equilibrada i igualitària exigeix completar de
manera immediata el currículum oficial amb
les aportacions de les dones al coneixement
i a la vida. En les actuals circumstàncies, per
a docents i alumnes aquesta tasca suposa
inevitablement una sobrecàrrega de treball:
investigació, creació d’unitats didàctiques,
treballs de recerca… Implica també, una certa
anormalitat: és un acte pedagògic voluntari,
que no arriba a tot l’alumnat i que provoca
diferències, desequilibris i exclusions.
Les dones i els homes que treballem amb
perspectiva de gènere topem sovint amb
alguns entrebancs: demostrar a l’alumnat
que ens ajustem als objectius curriculars i
que l’avaluem amb estàndars acadèmics;
explicar als col·legues del claustre que
seguim criteris didàctics; assegurar a les
famílies que valorem i estimem tot el nostre
alumnat. Explicar. Justificar. Demostrar.

LECTURES COMPARTIDES
Normalment, els departaments didàctics de
llengua inclouen lectures obligatòries com a
complement dels currículums, unes lectures
que s’integren en el pla lector del centre

per a aconseguir que llegir esdevinga un
acte de plaer i coneixement per a l’alumnat.
En el meu cas, aprofite les lectures per
donar a conéixer la literatura feta per
dones (per imperatiu legal, el llibre de text
és inamovible durant quatre anys). Les
lectures són, per tant, un territori de llibertat
didàctica.
Entenc que és un risc renunciar als textos
juvenils clàssics –la gran majoria escrits
per homes– considerats com a “segurs” per
altres que la pràctica docent no garanteix
encara. En qualsevol cas, comptem amb
informació suficient –gràcies a les xarxes
docents i socials– per a avançar en la línia
coeducativa. Per a compensar les absències
del currículum en l’activitat lectora, hi ha
moltes i molt bones narradores que ens
faciliten l’adopció de la perspectiva de
gènere.
La tria d’autores i obres no és senzilla.
Per a garantir l’èxit de la proposta, cal primer
proposar obres de qualitat, assequibles i amb
una temàtica que els interesse. Una condició
prèvia i fonamental és que hem de conèixer
l’alumnat: els seus interessos, competència
lingüística i maduresa lectora. Després,
proposem la lectura individual d’un text
que cada estudiant tria d’entre una relació
d’obres recomanades.
El primer dia de classe solc plantejar les
directrius genèriques de l’assignatura. I tot
seguit em llancen les habituals preguntes:
com faràs els exàmens?; com puntuaràs?;
quin llibre hem de llegir?... Amb les lectures,
la meua resposta és allò d’“encara no ho
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LLEGIR I ESCRIURE AMB PERSPECTIVA
DE GÈNERE A L’IES FERRER I GUÀRDIA DE VALÈNCIA

ON SOM LES DONES?

Malgrat que les dones són la immensa majoria del col·lectiu
docent, en la institució escolar segueixen ocultes. La
llibertat didàctica aplicada a les lectures dialògiques en les
classes de llengua contribueix a visibilitzar les escriptores
i a convertir les aules en espais de reflexió i creació.
he decidit”. Això els provoca inseguretat,
neguit. És clar, no hi estan acostumades.
Però jo els retorne les preguntes: vosaltres,
què heu llegit fins ara?; quins gèneres us
agraden?; què voldríeu llegir?; voleu que fem
una lectura comuna o que cada persona en
trie una al seu gust? Tornen a preguntar-me
sobre els avantatges i els inconvenients de
cada opció, valoren, discuteixen... Els dic que
si llegim col·lectivament podrem reflexionar i
compartir, debatrem i exposarem dubtes…
Em reserve per al final de la sessió un
parell de propostes. Els pregunte primer
quines escriptores coneixen, per què les
coneixen i què pensen sobre el fet que
siguen tan poques. Acabe explicant-los que
m’agradaria compensar aquesta situació
amb les lectures. I ho entenen. Elles i ells ho
decideixen.

A L’INSTITUT I A CASA
Després, ve la segona part: com ho farem?;
en quines condicions llegirem?; hi haurà
controls de lectura? Al tot el món els canvia
la cara quan senten que no farem exàmens.
No cal: si llegim a casa i a classe parlem del

La lectura compartida ens
permet sumar ambdós diàlegs
i generar un espai compartit
de reflexió i de creació.
Amb la mirada de gènere

que anem llegint, no ens cal cap avaluació
afegida. A més, cada estudiant escriurà
sistemàticament i presentarà al final de curs
un treball audiovisual: un tràiler de lectura,
un curtmetratge que compartirà en el un
bloc de l’aula. I acabarem l’activitat amb una
trobada amb les autores de les lectures que
han fet.
Aquest és l’aspecte més engrescador que
ens permet establir un diàleg en viu entre les
escriptores i el seu públic lector de l’institut.
Llegir en si mateix és dialogar: descodificar
un text és establir un diàleg entre qui l’escriu
i qui el llig. Un diàleg que sol generar-se en
solitud, en silenci, en privat. Però a pesar dels
obstacles –temari, horaris, massificació...–
l’aula també pot esdevindre un espai per a
aquest diàleg. La lectura compartida ens
permet sumar ambdós diàlegs i generar un
espai compartit de reflexió i de creació. Amb
la mirada de gènere.
Durant el curs passat vam realitzar un
parell de projectes. A la primera lectura
(El ciutadà perfecte, de Raquel Ricart) es va
incorporar l’ampa de l’institut. La comunitat
educativa també va poder participar i dialogar
amb l’autora. En el segon trimestre, amb la
poesia com a protagonista, la tasca consistia
a elaborar individualment una antologia
de poetes vives. Algunes de les autores
seleccionades (Encarna Sant Celoni, Isabel
Robles, Begonya Pozo, Begonya Mezquita,
Àngels Moreno) van ser entrevistades per
alumnes. Finalment, amb un llibre d’assaig
(Tot el que encara no saps sobre les marques,
de Pilar Alfonso) vam muntar un debat sobre

el consumisme i els mecanismes de control
de la publicitat.

TEMPS DE LLEGIR
Les lectures són parèntesis en la marxa
habitual de les classes. El ritme i el progrés
del treball a l’aula ens indica quan arriba el
temps de llegir. Després d’un parell de mesos
de classes “ordinàries” –gramàtica, sintaxi,
normativa, història de la literatura…– iniciem
les lectures col·lectives (el treball sobre les
antologies és individual) a les quals dediquem
el temps que ens marca la mateixa obra
literària, amb els debats o les recerques que
ens motiva.
Cada estudiant llig a casa un nombre
variable de capítols. En l’institut, a la

biblioteca o en un racó assolellat del pati,
els comentem: dialoguem. Després de la
reflexió col·lectiva, ve la tasca individual. En
l’última classe de cada setmana l’alumnat
escriu individualment textos expositius,
argumentatius, poètics i narratius. Per
a millorar la competència escriptora fan
composicions d’un mínim de 250 paraules.
Els textos resultants es poden llegir al nostre
blog d’aula (Tenim la clau).
Enguany seguim amb la proposta. La
primera lectura és Tres presoners, una
novel·la d’Aurora Bertrana. Qui s’hi anima?
Per a saber-ne més:
Tenim la clau (blog d’aula de l’IES Francesc Ferrer i
Guàrdia): http://tenimlaclau.blogspot.com.es

HO HA DIT LA RÀDIO
Tanques els ulls i penses que ja no hi ha
pors ni dies negres, que la igualtat inunda
el món. Ha desaparegut la sensació
que abans et produïa nerviosisme,
t’aborronava, et posava els pèls de punta.
Les relacions entre les persones que
estimes són indestructibles i l’alegria
predomina per fi en la vida de la gent.
Et despertes i et vesteixes com et dóna
la gana, decideixes el que dius i el que
fas, no et furtaran la veu. No et sents
controlada per ningú ni eres esclava de
la teua parella: qui més estimes mai

no et menysprearà ni t’agredirà, ni tan
sols amb paraules. Un impuls valent
t’ha rebel·lat contra els que pretenien
anul·lar-te. Eres la protagonista d’una
història sense llàgrimes. Poses la ràdio
i sents la notícia: “Avui commemorem
l’eradicació de la violència de gènere. Les
parelles han eixit al carrer a celebrarho”. Per fi som lliures.
Mar Miralles Lozano
Estudiant 4t ESO,
IES Ferrer i Guàrdia, València
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UN PROCÉS INDIVIDUAL I COL·LECTIU
EN UN ESCENARI PLURAL I INTEGRADOR

L’APODERAMENT DE
LES MESTRES, UN
AVANÇ IMPARABLE

“Només ens apoderem des del que som. Només som en la mesura
que ens apoderem”. L’apoderament de les mestres, un procés en
marxa que beu tant de l’autoreconeixement com del saber aportat
per l’experiència docent, condueix a una pedagogia alliberadora
per a totes i tots, sense distinció d’orígens ni identitats.
M. Ángeles
Llorente Cortés
Mestra de l’IES Foia de
Bunyol, MRP Escola d’Estiu
del País Valencià

L’apoderament de les
mestres comença amb
l’autoreconeixement
com a dones posseïdores
de saber teòric i pràctic,
la qual cosa dóna
forma i paraula a
l’experiència femenina

L

es paraules següents de Nuria
Pérez de Lara es refereixen a
l’acció pedagògica d’Anne Sullivan,
la mestra que va aconseguir que
una xiqueta sorda i cega adquirira un
llenguatge per a comunicar-se i continuar
aprenent: “Lliurament, amor, acceptació
de l’incomprensible, qualitats d’una relació
que no és tècnica, que no és científica i que,
no obstant això, guareix, humanitza, perquè
és una relació de tu a tu. Lliurament, amor,
acceptació de l’incomprensible, qualitats de
la cara oculta de la humanitat, qualitats de
la seua feminitat. Qualitats que procedeixen
no d’un saber, sinó de la sàvia intuïció que
només l’experiència pròpia proporciona,
una experiència de la qual no està absent el
sofriment, el dolor, però que alhora impulsa
la necessitat de trobar d’una manera o
una altra el plaer d’estar viu”. Aquest èxit
pedagògic remet a la importància de les
dones en l’educació i el valor de les qualitats
atribuïdes a l’univers femení: comprensió,
afecte, cura, necessitat, intuïció, creativitat,
empatia, desig, sentiments, subjectivitat,
amor, etc. Mestra i alumna s’apoderen des de
la consciència del seu propi ser i saber, i el
respecte per l’ésser i saber de l’altra.
L’apoderament de les mestres és un
procés inaturable tant en l’àmbit històric com
en l’acadèmic i personal. Moltes docents
s’han embarcat en la tasca de significarse a elles mateixes en la relació amb els
altres i amb el món per omplir de sentit la
vida en totes les seues facetes. Són mestres
conscients que posseeixen un saber propi

com a dones, un saber derivat de la seua
pròpia experiència, de la pràctica professional
i del diàleg amb altres dones i homes amb qui
comparteixen professió i vida. Són mestres
que no es construeixen en oposició a res ni
a ningú, sinó en estratègies de cooperació i
de treball conjunt, dones que posen en valor
allò que són i aspiren a ser, que marquen
les diferències amb l’ordre establit, que
qüestionen els models masculins de poder
i s’atreveixen a explorar el territori de la
llibertat sense complexos, combatent pors,
assumint riscos i la responsabilitat que
comporta ser lliure per a arribar a l’arrel dels
problemes.

ESQUIVAR DIFICULTATS
L’apoderament de les mestres comença amb
l’autoreconeixement com a dones posseïdores
de saber teòric i pràctic, la qual cosa dóna
forma i paraula a l’experiència femenina
acumulada al llarg dels segles i les embarca
en processos d’investigació, una acció que
crea nous marcs de valorització del saber
femení.
La cerca de Miss Sullivan per a trobar
el que havia d’orientar la seua pràctica
pedagògica se centrava, torna a dir-nos Nuria
Pérez, “en la realitat de la seua alumna i
en la seua pròpia realitat, en les limitacions
de la seua alumna i en les seues pròpies
limitacions, en la necessitat de referents
personals per a la seua alumna i en la seua
pròpia necessitat de referents professionals,
en l’experiència de la seua alumna i en la

seua pròpia experiència, en els sentiments
de la seua alumna i en els seus propis
sentiments: d’aquest diàleg naixia una
acció cooperativa que Bruno Bettelheim
formula en aquestes paraules (...): En aquest
procés, dos éssers humans corrents que
fins llavors només s’havien distingit per les
privacions que havien patit, es van convertir
simultàniament i mútuament en genis”.
Apoderar-se és prendre les regnes
de l’existència mateixa, tant en l’àmbit
privat com en el professional, trencar les
barreres de la normalitat i la institucionalitat
castradora, alliberar-se de lligams,
estereotips i prejudicis ancestrals. És
engegar necessitats, desitjos, expectatives
i somnis, explorar camins nous que donen
sentit a la vida, a la relació amb els altres
que ens mostra horitzons de més humanitat
i felicitat i ens fa avançar cap a la necessària
transformació social. Apoderar-se és
atrevir-se a pensar, sentir i actuar en un
exercici permanent de superació individual
i col·lectiva. Només ens apoderem des del
que som. Només som en la mesura que ens
apoderem.
L’apoderament de les mestres és un
procés personal i col·lectiu. Personal,
quan cada mestra decideix assumir la
responsabilitat de la seua tasca professional
i pren decisions sobre temes rellevants que
l’afecten –continguts i materials curriculars,
metodologies, relacions, mecanismes
d’avaluació i control, gestió dels conflictes,
etc.– i defuig la normativitat imposada, la
cosificació, objectivació i instrumentalització
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de l’alumnat i del professorat en un sistema
educatiu sotmés a les lleis de mercat.
D’altra banda, l’apoderament és un procés
col·lectiu perquè en la relació amb altres
mestres, en el diàleg i la formació permanent
per a millorar la pràctica, se significa la
pròpia identitat, la qual cosa possibilita,
mitjançant la suma de sabers i poders,
els canvis desitjables que propicien nous

Educar en la igualtat i per a
la igualtat a l’escola significa
propiciar experiències
educatives que tinguen
en compte l’experiència i
el saber de les dones, les
seues diferents maneres
d’estar en el món

apoderaments basats en el desig de viure i
aprendre en un marc de relacions gratificants.
En aquest procés entren en joc conceptes
com poder, drets, interessos, eleccions
i control, entre altres, fortament definits
des de la masculinitat i que el feminisme
qüestiona i ha reformulat des de fa temps
per construir nous escenaris en què quede
exclòs l’imaginari col·lectiu de dominació
androcèntrica i patriarcal.

L’AUTORITAT DE L’APODERAMENT
El poder femení no es basa en el domini sobre
les altres persones sinó en la capacitat de ser
i fer. Les mestres apoderades practiquen un
poder que no es fonamenta en la jerarquia,
sinó en l’autoritat; no en la competitivitat,
sinó en la col·laboració. Com diu Clarissa R.
Hayward, és més útil pensar el poder com
“les fronteres socials que defineixen els

camps d’acció per a tots els actors i faciliten o
obstaculitzen el que és considerat possible”.
També en les escoles, la capacitat per a
analitzar aquests límits socials i la recerca
d’estratègies per a superar-los suposa l’inici
de l’apoderament de les mestres. Poder
pensar, sentir i fer amb la resta per canviar
una realitat que ens desagrada.
Això ocorre sens dubte amb la presa de
consciència sobre la desigualtat de gènere
i la necessitat de construir una escola
coeducativa, una escola en la igualtat i per
a la igualtat. Aquesta escola ha d’anomenar
les dones amb una nominació equivalent,
justa i clara respecte a totes les categories
dels homes en tots els àmbits de la vida
–afectiu, intel·lectual, social, econòmic...–
que han condicionat i condicionen l’accés
a la formació, la cultura, la propietat, a
determinades professions, càrrecs de
responsabilitat, etc. És una decisió que
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ens encamina cap a l’apoderament de
xiquetes i mestres perquè el llenguatge
construïsca la persona com a element
central en la construcció d’identitats
personals i col·lectives i supere vells models
de masculinitat i feminitat en un marc de
relacions cooperatives.
Educar en la igualtat i per a la igualtat
a l’escola significa propiciar experiències
educatives que tinguen en compte
l’experiència i el saber de les dones, les seues
diferents maneres d’estar en el món, perquè
tant les dones com els homes necessiten
referents femenins per a construir una
societat diferent.
Les mestres apoderades fan possible que
el fer femení lliure tinga existència simbòlica
i es puga constituir una genealogia femenina.
Les mestres que han decidit apoderar-se
posen en valor dia a dia la importància social,
econòmica i ètica de les cures. La denominada
feminització de l’ensenyament mostra la
necessitat urgent que els homes s’apropien
de les dimensions femenines de la vida i es
coresponsabilitzen de les tasques que els
són inherents, enriquint-se, alliberant-se i
aconseguint cotes més altes d’humanització.
Les mestres s’apoderen en reconéixer
la gran diversitat experiencial dels seus
alumnes i de les famílies com un valor
irrenunciable i font de riquesa inesgotable,
treballen amb afany per a la inclusió i creen
consciència col·lectiva de la perversitat
d’un sistema basat en rols i estereotips que
exclou del sistema educatiu un gran nombre
de criatures en funció de paràmetres de
suposada normalitat, de classificacions
segregadores i avaluacions castradores. Les
dones apoderades, que coneixen l’exclusió
per haver sigut excloses, aposten per una
pedagogia alliberadora per a tots els éssers
humans, siguen com siguen i
vinguen d’on vinguen.
“L’educació i la infància, el
feminisme i les dones es van
trobar amb l’antipsiquiatria (...) en
un mateix lloc, el lloc de l’altre i del que és
alié. Perquè la infància (...) ha sigut sempre
aquest altre xicotet, misteriós i salvatge que
neguem en nosaltres cada dia (...) El lloc
de la resta d’àmbits, que era l’altra política,
l’altra ciència, l’altre saber, l’altre poder: la
política no dels partits sinó de la quotidianitat
col·lectiva, la ciència no del control, sinó de
la consciència, el saber no de l’acadèmia sinó
de l’experiència real i viscuda, el poder no
dels de dalt sinó el de la força que existeix
en cadascun de nosaltres i que es realitza en
un compromís amb la quotidianitat, amb la
consciència, amb la realitat de l’experiència
viscuda que sempre és una experiència de
convivència i, per tant, una experiència ètica
i política”. Nuria Pérez ens diu finalment que
les mestres apoderades han descobert que
l’objectiu de l’educació és “la consecució
d’una vida digna en la qual els uns i els
altres, les unes i les altres, les altres i els
uns, ens reconeguem en una llibertat teixida
en les relacions col·lectives que dia a dia ens
construeixen”.
Per a saber-ne més:
Hayward, C.R. (1998). “De-facing Power”, Polity, vol.
31, núm. 1, pàg. 1-22.
Pérez de Lara, N. (1998). La capacidad de ser sujeto.
Barcelona. Laertes.
Piussi, A. M., Bianchi, L. (ed.) (1996). Saber que se
sabe. Barcelona. Icaria.
Sánchez, M., Penna, M., De la Rosa, B. (2016).
Somos como somos. Deconstruyendo y transformando
la escuela. Madrid. Catarata.
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DESCOBRIR LES DESIGUALTATS I TROBAR SOLUCIONS

LES DONES:
EL CURRÍCULUM
OMÉS A LES AULES

La invisibilització de les dones als llibres de text representa un indiscutible
sostre de vidre que dificulta que en les aules s’avance cap a la igualtat. Els
estudis confirmen que les dones estan pràcticament desaparegudes en uns
manuals escolars que semblen ignorar la meitat del gènere humà.
Rosa Roig
Professora d’ensenyament
secundari, ponent del
curs “Les dones que
ens falten a València:
escriptores per a l’aula”

I

ncorporar la igualtat entre hòmens i
dones a les aules i a la pràctica docent és,
necessàriament, una acció transversal
perquè travessa de dalt a baix el
currículum escolar. Però de quin currículum
estem parlant? A les escoles practiquem
tres classes diferenciades de currículum: el
currículum escolar, què ensenyem segons
les lleis d’educació; el currículum ocult, què
transmetem amb els nostres actes i actituds;
i el currículum omés, què està amagat, ocult
i, per tant, de què no es parla a l’escola. I és
just ací, en el que amaguem, on se situen
les dones, absents encara de les rutines
escolars. Potser si les dones no hi estan és
perquè no han fet mai coses importants per
a la humanitat, que és el que es desprén del
12,7% de presència de dones en els llibres
de text de l’ESO. És també el que pensa el
64,4% de l’alumnat de l’IES Enric Valor de
Silla (Horta Sud) en una enquesta sobre
desigualtats a l’aula en la qual reconeixen que
els hòmens són els protagonistes dels seus
manuals.
La percepció de la desigualtat és ben
present en l’escola. I això és el dia a dia,
la rutina de l’alumnat i el professorat. Una
rutina que manté una visió sexista i que

accepta passivament la desigualtat entre
hòmens i dones com un fet “natural”. Virgínia
Woolf, una de les precursores de la defensa
dels drets de les dones ho explica així: “Si
no ens sentim segurs, som com nens de
bolquers. I quina és la manera més ràpida de
generar una qualitat tan intangible i alhora de
tant de pes? Convéncer-se que els altres són
inferiors a tu (...). Així s’explica la immensa
importància que té per a un patriarca el
convenciment que la meitat de la raça
humana, sí, ja de naixença és inferior a ell”. I
les dones són les inferiors. Les prescindibles.
El currículum omés a l’escola.
Per a la sociòloga Marina Subirats, “una
transversalitat real s’ha de construir damunt
la consciència de la desigualtat, i la majoria
d’hòmens encara no la tenen”. Ni de dones,
afegiria jo. Es tractaria, doncs, “d’anar
descobrint tots els elements de la desigualtat
–que en molts casos passen per mecanismes
no conscients– i anar trobant solucions en
tots els àmbits”. Mecanismes no conscients
com el fet de seguir una rutina d’explicació
en una aula d’infantil, primària, secundària o
batxillerat. Una rutina que bandeja les dones i
el seu quefer, les dones i els seus sabers, les
dones i el que han creat, les dones i les seues
investigacions. Les dones i el seu món queden
fora de les aules. Primer no les deixaven
estudiar, després, senzillament, només
consten en un escassíssim 12,8%.
I no ho diem nosaltres, ho investigà,
mirant-se 115 manuals escolars dels quatre
cursos d’ESO que s’usen al País Valencià, la
professora Ana López Navajas. La professora
Navajas és taxativa, aquesta xifra “revela la
falta de consideració social de les dones i
la seua pràctica exclusió de la visió del món
que es trasllada des de l’ensenyament. Açò
implica una considerable falta de rigor en
els continguts acadèmics. A més, aquesta

exclusió –que per a les dones suposa una
absència de referents que fragilitza la seua
situació social i perpetua les desigualtats– és
una greu manca col·lectiva perquè, com que
desconeix la memòria i el saber de les dones,
tota la societat perd part del seu patrimoni
cultural”.
Les dones ens hem quedat sense models
en els llibres de text. I ací és on el currículum
ocult entra de ple al currículum escolar. Ací
és on la rutina i el costum demanen què
aportem alguna acció. O no és, també, la
nostra responsabilitat, detectar què necessita
l’alumnat i exigir que s’atenga la necessitat?
Si és cert com diu aquesta professora
que “els textos escolars no arrepleguen les
aportacions de les dones a la cultura i la
societat ni la seua activa participació en la
història” i, finalment, tenim la certesa que és
necessari no només “recuperar la memòria
de les dones, sinó també –modificar– la
falta de rigor d’un relat històric esbiaixat i
incomplet que normalitza el que no és més
que un element de marginació que assenta
un ordre social excloent: la invisibilitat de les
dones en la memòria històrica”; si tot això és
cert, què ens impedeix trencar amb la nostra
rutina?

L’ACCIÓ DECIDIDA
Descobrir els mecanismes no conscients que
esmentava Subirats, exigeix fer-se preguntes:
No és possible revertir des de l’escola una
situació que manté una desigualtat tan
alarmant? Si les dones no han aportat res a
l’avanç de la nostra societat; si no han actuat
mai a favor de l’avanç de la humanitat; si cap
dels seus actes és transcendent; si ni una
sola de les seues aportacions ha d’estar en
els llibres de text; hem de concloure que són
éssers prescindibles? De segona? I doncs,

què ensenyem a les nostres alumnes, i a ells?
Helena González, directora del Centre Dona i
Literatura de Barcelona ens avisa, “fa temps,
doncs, que ens adverteixen que les dones no
estan —no estem als plans d’estudis— i si no
hi estem, és per què ens ho mereixem”.
Així doncs, quant de temps tenim per a
revertir una situació que menysté les dones
i la seua aportació a la ciència, a l’art i a la
vida?, quant de temps per a incorporar-les al
currículum escolar? Victòria Sau ens advertia
del fet que “el que encara queda per fer, és
més important que tot el que s’ha fet fins ara.
Ens queda aconseguir la transformació de la
realitat social, i no petites reformes, sinó que
a poc a poc s’assolisca una igualtat real”. I per
aconseguir la igualtat real, van pensar en les
lleis. Les lleis d’educació i els currículums
que arribaren després de la Llei orgànica de
2004, de mesures de protecció integral contra
la violència de gènere, havien d’integrar la
norma del capítol 1, referides a les actuacions
en l’àmbit educatiu, i, en concret l’article 6
de foment de la igualtat: “Per tal de garantir
l’efectiva igualtat entre homes i dones, les
administracions educatives vetlaran perquè
en tots els materials educatius s’eliminen els
estereotips sexistes o discriminatoris i perquè
fomenten l’igual valor d’homes i dones”. Però,
no ha sigut així.
El sostre de vidre, el que dificulta l’accés
de les dones en condicions d’igualtat a les
accions públiques, està present en les aules
quan els llibres de text –els currículums
escolars que han assumit el currículum
ocult– invisibilitzen les dones. Una acció, a la
qual contribuïm des de la nostra rutina, una
acció que també és violència. Perquè segons
el Consell d’Europa la violència estructural
inclou barreres invisibles i intangibles contra
la realització de les opcions potencials i dels
drets bàsics, que es reprodueixen diàriament
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en el mateix teixit social. Escolar, diria jo. La
violència estructural es basa en el costum, en
l’assignació de rols, com els que reproduïm
en els currículums a perpetuar l’hegemonia
dels hòmens. Ana López Navajas dixit: el
nombre de dones que apareixen en els llibres
de text és d’un 7,6% enfront d’un 92,4%
d’hòmens. És la rutina.
Si assumim que, com ens va dir Simone
de Beauvoir, una dona es fa, des dels
currículums escolars no estem “fent” les
dones que una societat lliure de desigualtats
exigeix. Si assumim que els hòmens tampoc
naixen, sinó que es fan, la revolta contra la
nostra rutina és urgent. I ja és hora que ens
plantem contra la rutina. O no?

VALENCIANES A LES AULES
Només un 12,7% dels referents que
s’esmenten en els manuals de l’ESO
són dones, segons López-Navajas
(2014). En l’assignatura de valencià els
personatges femenins representen un
11% i les escriptores no arriben al 6%,
entre les quals només n’apareix una de
valenciana, sor Isabel de Villena. Què en
fem de les més de 450 que s’arrepleguen
en l’exposició Nosaltres, les escriptores.
Valencianes en el temps? Com diuen
Verònica Zaragozà i Mª Àngeles Herrero,
joves investigadores que han tret de

l’oblit més de 120 autores dels segles XVI
al XVIII, “l’alumnat valencià acaba la seua
formació obligatòria amb la sensació
que la pràctica totalitat de les dones
valencianes han sigut àgrafes, illetrades
o incapaces per a la creació literària al
llarg de la història. Una sensació que
l’assignatura de Literatura Espanyola,
obligatòria en el nostre sistema educatiu,
tampoc s’encarrega de desmentir, ja que
la desproporció és de 682 homes per 72
dones, és a dir, un 9,55% de referents
femenins”.
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Per a saber-ne més:
Beauvoir, Simone de (2005): El segundo sexo.
Madrid, Cátedra.
López-Navajas, A. (2014). “Análisis de la ausencia
de las mujeres en los manuales de la ESO: una
genealogía de conocimiento ocultada”. Revista de
Educación, 363.
Subirats, M. (coord.) (1993). El sexismo en los
libros de texto: análisis y propuesta de un sistema de
indicadores. Madrid: Instituto de la Mujer.
Roig, M. – Roig, R. (2016). Nosaltres, les escriptores.
Valencianes en el temps, exposició i fitxa didáctica.
[http://escriptoresvalencianes.com]
Woolf, V. (2014). Una cambra pròpia. Sabadell, La
Temerària.
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UN RECORREGUT PER LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT D’STEPV

DONES SINDICALISTES
CAP A LA PLENA IGUALTAT

Quin ha sigut el protagonisme de les mestres en el Sindicat? Com han avançat
els postulats feministes en l’estructura organitzativa? Des de les comarques
del Sud del País Valencià, territoris amb una forta implantació històrica
d’STEPV, es recorren les fites més rellevants d’aquest procés d’apoderament.
Rosario Trives i
Assumpció Boix
Mestres jubilades de la
Intercomarcal d’Alacant, STEPV

L’

ensenyament ha sigut sempre un
sector feminitzat. Fins fa poc, això
s’ha explicat principalment per la
persistència d’unes funcions socials
que tradicionalment han sigut assignades
a les dones, responsables exclusives de
l’educació i la cura de les criatures. Els
horaris escolars i els períodes de vacances
han influït també perquè les dones
compatibilitzaren el treball docent amb les
responsabilitats domèstiques i l’atenció als
altres membres de la família.
En els anys huitanta, un nucli de
mestres de l’aleshores STE d’Alacant,
compromeses amb l’educació publica i amb
les problemàtiques socials, van començar a
reflexionar sobre el món de les dones, una
autoformació que decidírem abordar pel
nostre compte. Desplegàrem debats interns,
només de dones mestres, discussions a què
van anar incorporant-se dones d’altres nivells
i sectors educatius. Els usos d’un llenguatge
sexista, el repartiment de les tasques
domèstiques, els treballs de cura dels altres,
el dret a l’avortament, la publicitat sexista,

Ens esgotaven aquelles
interminables reunions
d’hores i més hores dedicades
a formalitzar uns discursos
que les dones podíem
compartir, però que ens
havien deixat d’interessar per
la manera de construir-los

entre altres temes, foren qüestions objecte
d’anàlisi en uns primers moments.
Aquell grup va elaborar materials didàctics
sobre el Huit de Març, uns dossiers per a
treballar-los a les aules i que el Sindicat
distribuïa entre els centres educatius. En
les principals poblacions de la comarca
també vam promoure la lectura de textos de
temàtiques feministes, llibres que exposàvem
i posàvem a la venda els diumenges al matí
en una mena de paraeta informativa.
En el procés assembleari desplegat pels
tres sindicats provincials i que després va
desembocar en la constitució de l’actual
STEPV es van produir amplis i intensos
debats sobre l’estructura organitzativa,
els trets ideològics o l’acció sindical de la
nova organització. En aquestes discussions,
molt animades pel moment històric que es
vivia, les dones hi participàvem poc, no ens
resultaven gens atractives les hores i hores
que els companys hi invertien fins que eren
capaços d’aplegar a acords. Ens esgotaven
aquelles interminables reunions d’hores
i més hores dedicades a formalitzar uns
discursos que les dones podíem compartir,
però que ens havien deixat d’interessar per
la manera de construir-los. Potser va ser en
aquest procés que moltes dones arribàrem a
la conclusió, no explicitada formalment, que
aquell tipus de sindicalisme ens desbordava.
Foren molt poques les dones sindicalistes
que en aquella conjuntura prosseguiren
militant-hi més enllà de l’àmbit de la pròpia
comarca, en el Secretariat Intercomarcal
d’Alacant, el Consell Nacional o el Secretariat
Nacional. S’hi va palesar una contradicció
manifesta: els representants públics d’un
sindicat integrat per una àmplia majoria de
dones tenien cara, cos i nom d’home. No hi
havia dones en els òrgans de direcció, tampoc
hi havia cap dona amb dedicació sindical
permanent, “alliberada” d’impartir classe.
Només a finals dels anys huitanta, a Alacant,
s’hi van incorporar dues dones permanents
(per cinc homes).
El salt cap a la igualtat en la representació
sindical arribarà de manera significativa amb
les primeres eleccions que es convoquen en
l’ensenyament públic i totes les candidatures
d’STEPV incorporen quotes semblants de
dones i homes (1989).

L’Àrea de la Dona. Amb la constitució
d’aquesta estructura dins de l’organització
sindical, tot i que ningú no qüestionava
l’existència d’una problemàtica específica que
atenyia les dones, els primers debats es van
dedicar a fixar qui podia integrar-se en l’Àrea:
dones i homes o dones exclusivament.
Les primeres permanents. L’Àrea de la Dona
va començar a funcionar de manera regular
amb la incorporació de dones sindicalistes
amb responsabilitats orgàniques i dedicació
permanent. En aquella etapa, era “normal”
que a la sindicalista que s’alliberara se
li adjudicava tot seguit l’Àrea de la Dona,
que calia que assumir, a més d’altres
responsabilitats comarcals o de sector: més
que un «alliberament», era un càstig. Aquella
activitat frenètica començava a les 9 del matí
i podia acabar, amb l’última reunió, a les 11
de la nit. Es tractava d’una dedicació que no
resultava gens atractiva per a les dones.
Reivindicacions internes. L’Àrea de la
Dona començà a plantejar reivindicacions
adreçades a la mateixa estructura sindical:
en les reunions i assemblees calia fixarne la duració màxima, limitar la duració
de les intervencions i evitar la repetició
d’arguments. En paral·lel, s’hi va promoure
la participació de les dones en els òrgans
interns i en les candidatures electorals.
Equips directius. En el curs 1993/94 l’Àrea
de la Dona va promoure la realització
d’un estudi sobre la presència d’homes i
dones en els equips directius dels centres
educatius. Les conclusions van posar de
manifest les nostres hipòtesis inicials: hi ha
moltes dones treballant en l’educació, però
són molt poques les que accedeixen a les
responsabilitats directives de la institució
escolar.
Candidatures sindicals. En les eleccions
sindicals en l’ensenyament públic calia
materialitzar la participació de les dones,
però sorgien problemes i dificultats per la
dificultat que les dones ocuparen els primers
llocs de les candidatures –els que tenien més
opcions per a ser elegits–. S’hi van palesar
dèficits de formació en temes sindicals i falta

de disponibilitat per acumulació de treballs
de les dones –temps de desplaçaments, cura
de criatures i familiars, treballs domèstics…
Les primeres, les dones. En 1994, per
primera volta, totes les caps de les
candidatures sindicals d’STEPV, a Alacant,
Castelló i València, eren dones. En aquella
convocatòria, la participació en les votacions
va fregar el 50% del cens electoral docent.
Des d’aleshores, en la confecció de les llistes
electorals s’estableix la pràctica paritat de
presència de dones i homes.
Polítiques d’igualtat. Amb la reivindicació
d’injustícies que afecten les dones o
l’atenció a la família i l’impuls de nombroses
iniciatives en el camp del feminisme, el
Sindicat se situa en l’imaginari col·lectiu
dels treballadors i les treballadores de
l’ensenyament en defensa dels drets de les
dones: promoció d’activitats, denúncies,
campanyes i negociacions per a combatre
les desigualats, jornades de reflexió,
manifestacions (25 de novembre i 8 de març),
trobades feministes, etc.
Permisos de maternitat. El Sindicat ha
exigit millores en la regulació dels permisos
de maternitat i paternitat i de reducció de
jornada. També ha treballat la coeducació, ha
editat i distribuït unitats didàctiques sobre el
Dia Internacional de les Dones, el treball per
la igualtat, l’educació inclusiva, etc.
Solidaritat interterritorial. A més de la tasca
desplegada al País Valencià, l’Àrea de la Dona
ha donat suport a les polítiques feministes de
la Confederació Intersindical, amb activitats
de formació, suport i coordinació amb
organitzacions agermanades del conjunt de
l’Estat.
Referència estatal. L’Àrea de la Dona està
present en la vida dels centres educatius i
en les polítiques d’igualtat que desplega el
Sindicat, com ho palesen l’edició consecutiva
d’un calendari que incorpora el protagonisme
de les dones en distints camps socials,
culturals, científics, etc., la distribució de
materials didàctics o la participació en
distints fòrums socials.
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LES DONES
EN L’ESTRUCTURA
DEL SINDICAT

Ningú no podrà discutir el formidable salt que en els
últims anys han protagonitzat les nostres organitzacions
sindicals en pro de la igualtat. De comptar amb només
dues dones en llocs de responsabilitat orgànica,
hem passat a una paritat absoluta en tots els òrgans
executius: els secretariats, tant d’STEPV com de la
Intersindical Valenciana i la Confederació d’STE.
M. Carmen Gil
Responsable de
l’Àrea de Polítiques
d’Igualtat d’STEPV

n Hòmens i dones
en les Juntes de
Personal Docent
n HÒMENS n DONES

47%

53+47+D 49+51+D
53%

MEMBRES D’STEPV

51%

TOTAL

49%

E

ntre l’afiliació de l’STEPV, en
les etapes d’infantil i primària
predominen les dones (78%) sobre
els homes (22%); en secundària
la proporció minora (61% dones, 39%
homes), i en formació professional hi ha
un equilibri entre afiliades i afiliats. La
presència de dones és clarament superior
en especialitats humanístiques i artístiques–
Llengües, Literatura, Ciències Socials,
Geografia, Història, Filosofia, Plàstica...– i
en les escoles oficials d’idiomes. En canvi,
en les universitats, l’afiliació sindical és
predominantment masculina.
En els llocs de treball més precaritzats
dels nivells educatius obligatoris hi ha
majoria d’afiliades en situació d’interinitat,
una superioritat femenina també present

entre el col·lectiu que treballa a temps
parcial. En les eleccions sindicals a les
juntes de personal d’Alacant, Castelló i
València, fa temps que les tres candidatures
d’STEPV es presenten en llistes cremallera,
un criteri que garanteix la paritat entre
sexes i fins i tot permet una lleu majoria
de dones. En canvi, entre l’equip de
permanents sindicals –persones alliberades
temporalment d’impartir docència–
encara predominen els homes, que també
superen les dones en les tres estructures
intercomarcals. Finalment, entre el personal
contractat per l’organització per a realitzar
tasques en la seu central –serveis jurídics,
informàtica, bases de dades, escola sindical,
administració, recepció, telefonia...– prevalen
les dones.
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EL SINDICAT, AL DIA

OCTUBRE
5 d’octubre

il·legalment en classe a una docent del
Baix Segura. El Sindicat ofereix defensa
jurídica a la docent afectada i exigeix a les
administracions que investiguen la filtració
d’aquest fet.

18 d’octubre

L’Administració només accepta modificar
lleugerament la llei.

NOVEMBRE

d’acció sindical dels distints sectors i
acorda mobilitzacions per la millora de
les condicions laborals del professorat i
l’estabilitat del col·lectiu interí.

13 de novembre

2 de novembre

DIA MUNDIAL DE LES DOCENTS

ESCOLA LAICA

La Internacional de l’Educació –de
la qual forma part STEPV– centra la
commemoració en denunciar la pèrdua
de llibertats en la professió docent i
en la necessitat d’apoderament dels
treballadors i les treballadores de
l’ensenyament en un món ple de dificultats.

STEPV s’adhereix al manifest de València
Laica davant la iniciativa de la Conselleria
d’Educació de possibilitar la impartició
d’ensenyaments de més religions en
l’àmbit educatiu.

10 d’octubre

CONDICIONS LABORALS
Representants d’STEPV plantegen a Miguel
Soler, secretari autonòmic d’Educació i
Investigació, que cal negociar de manera
immediata les condicions laborals del
professorat, el conflicte en les EOI, l’oferta
massiva d’oposicions i el plurilingüisme.

20 d’octubre

PLURILINGÜISME
La Conselleria planteja derogar el decret
de plurilingüisme. En la mesa sectorial,
el Sindicat s’hi oposa perquè entén que
cal esgotar la via judicial. La llei de
plurilingüisme prossegueix la tramitació
en les parlament valencià.

16 de novembre

3 de novembre

JORNADA CONTINUADA
La Mesa Sectorial debat la modificació de
la normativa sobre la jornada. El sindicat
rebutja les modificacions de la Conselleria
perquè entén que entrebanquen més
l’adopció d’un model consolidat en més de
la meitat dels centres valencians.

IMPAGAMENT DE NÒMINES
En protesta pels impagaments de
les nòmines de setembre a vora de
2.000 docents, STEPV i CPI convoquen
concentracions a Alacant, Castelló i
València que arranquen el compromís del
Govern Valencià de resoldre un problema ja
endèmic en cada inici de curs.

13 d’octubre

RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS
El personal dels SPE es queixa perquè
Educació no substitueix les baixes per
malaltia o permís i STEPV trasllada
el problema a la Conselleria. Tot i que
Educació al·lega una manca de recursos
per a substituir un personal no catalogat
com a docent, s’aprova finalment ampliar
la dotació pressupostària.

17 de novembre

Una exposició recupera l’últim mig segle
de l’Escola Moderna Valenciana (col·lectius
ACIES i MCEP) que ara s’organitza en el
Col·lectiu de Mestres Jubilats Freinet. Es
presenta una mostra dels treballs escolars
i les fites de cinquanta anys de pedagogia
crítica.

8 de novembre

26 d’octubre
SOLIDARITAT AMB RAMON FONT

EDUCACIÓ ESPECIAL
Representants del Sindicat es reuneixen
amb la presidenta de l’Associació de
Directores i Directors d’Educació Especial
per a diagnosticar la situació d’aquests
centres i preparar una plataforma
reivindicativa a negociar amb el Consell.

Ramon Font, portaveu del sindicat USTEC
de Catalunya, és denunciat davant la
fiscalia per l’associació “Hablemos
Español”, que l’acusa d’incitar a la
sedició. STEPV rebutja les acusacions i es
solidaritza amb el company.

22 de novembre

11 de novembre

DIGNITAT DEL PROFESSORAT
La FAPA Gabriel Miró d’Alacant exigeix
la retirada d’una agenda escolar amb el
mapa lingüístic de la llengua catalana.
Afirma que investiga també un àudio gravat

OPOSICIONS DOCENTS

DIGNITAT DEL PROFESSORAT

STES-Intersindical alerta que la
convocatòria d’oposicions massives
suposa l’aplicació d’un gran ERO al
sector i reclama que s’activen processos
de consolidació i un accés diferenciat.

Associacions conservadores, mitjans de
comunicació i partits de dreta acusen
d’adoctrinament docents i centres
educatius del País Valencià. El Sindicat
defén el professorat i refusa les acusacions

CONSELL NACIONAL A ALGEMESÍ
El Consell Nacional, màxim òrgan de
decisió entre congressos, aprova els plans
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d’una campanya que només pretén
desprestigiar la professionalitat dels
docents.

23 de novembre

aquestes, la inclusió del psicòleg/loga en
infantil i primària, l’abonament del mòdul
als centres CAES i l’ajustament de les
ràtios.

1 de desembre

REUNIÓ AMB EL CONSELLER

CONDICIONS LABORALS
La Junta de Portaveus tracta el calendari
de negociació després que STEPV n’exigira
la convocatòria des del setembre. El
Sindicat planteja negociar la recuperació
de les condicions laborals del professorat,
un conjunt de temes inclosos en la
campanya “Ja toca!”.

Representants del Sindicat es reuneixen
amb el conseller d’Educació i li plantegen
la necessitat de recuperar les condicions
laborals i d’establir un pacte d’estabilitat
del professorat interí. La reunió
aconsegueix el compromís de Marzà de
negociar ambdós temes.

1, 2 i 3 de desembre

29 i 30 de novembre

L’Àrea de Polítiques d’Igualtat de Gènere de l’STEPV treballa
per fer visibles les activitats que es fan en els centres educatius
en defensa de la igualtat entre dones i homes.

JORNADA CONTINUADA
Reunions sindicals a Alacant, València
i Castelló per a informar sobre les
modificacions de la regulació de la jornada
contínua. Hi participen equips directius i
professorat de centres acollits a aquest
model de jornada. Sobre aquest tema,
el Sindicat convoca més reunions el 4 de
desembre.

30 de novembre

COEDUCART
Mostra d’activitats
coeducatives

CONGRÉS USTEC
Una delegació d’STEPV participa en l’XI
Congrés d’USTEC-STES, a Lleida. El
portaveu del Sindicat insta a estretir més
els llaços entre ambdós organitzacions i
a fer front a la campanya de desprestigi
contra el professorat de Catalunya i el País
Valencià.

5 de desembre

Des del grup de Polítiques d’Igualtat de Gènere de la
Intercomarcal de València us convidem a participar en
l’exposició COEDUCART, Mostra d’activitats coeducatives que
realitzarem en abril o maig.
Volem fer una exposició amb els treballs que realitzeu sobre
coeducació, igualtat i contra les violències masclistes aprofitant
les jornades 25N, 8M i altres activitats relacionades amb les
temàtiques que considereu oportunes.
Amb els treballs recollits realitzarem una exposició a València.
Necessitem la vostra participació i per això us demanem:
1. Els centres interessats en participar heu de comunicar-ho a
la responsable de l’STEPV de la vostra comarca.
2. Seleccioneu el treball o treballs que voleu presentar: murals,
vídeos, poesies, cançons...
3. Cada treball ha d’anar identificat amb un títol, nom del centre,
data de realització i un breu resum (4 ratlles, màxim).
4. Les persones permanents sindicals recolliran els treballs.
5. En la inauguració de l’exposició hi podreu participar. En el
mateix acte, un/a estudiant explicarà al públic el treball que
heu fet.

POLÍTIQUES EDUCATIVES
Davant el “pacte educatiu” que PP, Cs i
PSOE gestionen en les Corts espanyoles,
les Marees per l’Educació Pública, amb la
participació d’STEPV, acorden desplegarne unes quantes contra la LOMQE amb la
participació de la comunitat educativa.

DESEMBRE

PLURILINGÜISME
El Sindicat presenta esmenes a la
proposició de llei sobre plurilingüisme i
anuncia que ha demanat comparéixer en
les Corts per defendre les esmenes a la
norma.

14 de desembre

1 de desembre

6. L’exposició estarà oberta a les visites dels centres durant un
temps que s’anunciarà amb anticipació.
Informació sobre l’activitat realitzada a Alacant (2016):
http://politiquesdigualtatalacant.blogspot.com.es/
Calendari “Temps de dones, dones en el temps” (2018), amb
activitats d’interés:
http://intersindical.org/dones/calendari_dones

JA TOCA!, AL CARRER
ENSENYAMENT CONCERTAT
En la Comissió de Seguiment de
l’ensenyament concertat, STEPV demana
millores en les condicions laborals. Entre

Concentracions a Alacant, València i
Castelló, dins del marc de la campanya
“Ja toca!”, que exigeix la recuperació de
les condicions laborals del professorat
perdudes en els últims anys.

Amb el desig que aquesta informació siga d’utilitat, esperem
la vostra col·laboració i us preguem que feu extensiva la
invitació a les persones responsables d’igualtat, professorat,
alumnat, famílies i tota la comunitat educativa.

35

36

ALLIOLI 267/ GENER 2018

ENSENYAMENT PRIVAT

DRETS HUMANS I APODERAMENT PER LES DONES AMB DISCAPACITAT

DIFERENTS I EXCLOSES
PER PARTIDA DOBLE
Lola Navarro
STEPV

E

mpar té 20 anys. Vol cursar un
cicle de grau mitjà d’Administratiu,
reprendre els estudis i trobar un
lloc de treball. Ho tindrà el doble
de difícil que qualsevol altra dona. Perquè
Empar, a més, serà discriminada per la seua
discapacitat física.
Irene té 17 anys i cursa 4t d’ESO. És dona i
té síndrome de Down. Serà també doblement
discriminada. Potser també estigmatitzada,
una triple dificultat de difícil superació.
En el centre educatiu, Irene mira al seu
voltant i no hi veu ningú que li semble. En
canvi, al carrer es troba amb persones amb
la seua mateixa diferència, que no malaltia–.
Potser per a una majoria la jove serà sempre
una pobreta a la qual cal ajudar. Ella no pensa
això. Tampoc els seus pares, que tampoc no
volen ajuda ni justícia: només un sistema
educatiu inclusiu. Per això aposten per la
integració de la seua filla.
Irene acabà l’ESO en un centre concertat
i ha optat per realitzar un cicle mitjà
d’Administratiu a través de la reserva del 5%
per minusvalidesa. Va haver de passar un
examen psicopedagògic i alguna que altra
palmadeta a l’esquena. Ara vol acabar els
estudis, trobar un treball i que les institucions
públiques, d’acord amb els drets humans
reconeguts internacionalment, apliquen
polítiques d’intervenció positiva que atorguen
drets socials a les persones més vulnerables.
Irene ho té difícil però lluita contra corrent.
Sap que la majoria de les persones
amb diversitats funcionals com ella són
segregades pels sistemes educatius.
És el que també passa a Alba, una jove
de 21 anys. Enguany acaba els estudis en
un col·legi concertat d’educació especial.
Als 13 anys un dictamen d’escolaritat la

A Alba, que vol treballar en
una Botiga de flors i fer
decoracions florals, el
sistema educatiu només
li lliura un certificat que
impedeix trametre-li
qualsevol convalidació

va remetre a un centre específic perquè
el sistema considerava que, per a seguir
cursant secundària, Alba necessitava més
competències cognitives. Durant huit anys
ha sigut protegida pel col·legi, atesa amb
estima i ha gaudit de la seua escolarització. A
Alba, que vol treballar en una botiga de flors
i fer decoracions florals, el sistema educatiu
només li lliura un certificat que impedeix
trametre-li qualsevol convalidació.
En els tallers escolars ha destacat per
la seua capacitat de treball i creativitat.
Llig i comprén textos senzills de lectura
fàcil i coneix els rudiments de l’aritmètica
i la geometria, els psicòlegs la cataloguen
amb una intel·ligència límit, tot i que és
extravertida i amb els anys ha madurat.
Tanmateix, el sistema no li dóna la possibilitat
de seguir formant-se. Alba haurà de tornar a
casa dels pares i esperar l’almoina d’alguna
empresa o el bon saber fer d’algun centre
ocupacional per passar el temps i conviure
amb els seus semblants, però sense obtindre
cap titulació oficial per molt modesta que
siga. Es farà adulta i seguirà igual. L’Estat,
degut al seu handicap, a la seua “menor
validesa” que la resta, la seguirà protegint
i amb sort aconseguirà una ajuda a la
dependència amb la qual sobreviurà la resta
de la seua vida com a ciutadana de segona
categoria. Quan els pares falten, el mateix
Estat es farà càrrec de la seua tutela en un
suprem exercici de caritat social.
En ple segle XXI, al cor d’Europa, en un
dels països més desenvolupats del món,
ser dona segueix sent un desavantatge però
ser dona i discapacitada –física, sensorial,
intel·lectual, del desenvolupament o
sobrevinguda– no és, m’arrisque a dir-ho,
tan sols una forma de discriminació sinó una
condemna civil, social i vital.

RESPECTAR DRETS
Per què passa això? Per què no hauria de
passar? Què es pot fer perquè es respecten
uns drets irrenunciables?
Unes dades de referència. A l’Estat
espanyol (2015) hi ha 1.774.800 persones
amb reconeixement legal de discapacitat amb
el seu dictamen. El 41.4% del col·lectiu són
dones. No s’hi inclouen joves de menys de 16
anys d’edat escolaritzats, que incrementarien
aquestes xifres de l’Institut Nacional de
Estadística, que creua l’enquesta de població
activa i la base de dades estatal de persones
amb discapacitat. Només el 33.9% del
sector està actiu laboralment, 44 punts per
davall de les persones sense discapacitat.
En el cas de les dones, la dada seria encara
més preocupant si l’estadística s’aplicara a
diferents tipus de discapacitat, perquè no

és el mateix una discapacitat física que una
d’intel·lectual. En aquest sentit, associacions
de defensa de les persones amb discapacitat
denuncien que el grau d’ocupació de les
dones amb síndrome de Down és mínima.
A més de preocupants, les xifres il·lustren
sobre la flagrant manca de respecte als
drets humans d’aquestes persones, la seua
privació d’apoderament i els incompliments
dels principis més elementals d’inclusió i de
justícia social.
El tractament de la discapacitat en una
societat que es diu avançada no pot basar-se
en el mateix model assistencial i caritatiu
d’èpoques passades. Al contrari, ha de ser
un model social, que respecte els drets
humans i que estiga avalat per organismes
internacionals com l’ONU. Cal saber que
les Nacions Unides van aprovar en 2006
la Convenció dels Drets Humans de les
Persones amb Discapacitat, una disposició

amb rang constitucional ratificada pel govern
espanyol.
D’igual manera, l’Organització Mundial
de la Salut va modificar el discurs patològic
de les persones amb discapacitat que ja
no són qualificades com a “malaltes”. Els
programes de salut tampoc no posen l’accent
en el component mèdic atés que l’anomenada
discapacitat és un constructe per a establir
una relació amb l’entorn d’aquestes persones.

Les xifres il·lustren sobre
la manca de respecte als
drets humans, la seua
privació d’apoderament
i els incompliments dels
principis més elementals
d’inclusió i de justícia social

DISCRIMINACIÓ AFEGIDA
Pel que fa a la salut, les dones amb

discapacitat tenen moltes dificultats
per a accedir a la planificació familiar
i a l’assistència reproductiva. És
denunciable que en alguns casos es
recórrega a la l’esterilització forçosa per
a evitar embarassos o inhibir la libido.
Per la seua falta de formació i
menor nivell cultural, les dones amb
discapacitat pateixen més risc de ser
víctimes de qualsevol tipus de violència
de gènere i agressions sexuals, amb

l’agreujant que dificulta la denúncia
pública.
L’accés al món laboral de les dones amb
discapacitat és molt més gran que el
de la resta i la bretxa salarial és encara
més evident, però falten estudis que
aporten dades objectivables.
Hi ha la sospita, no contrastada amb
estudis rigorosos, que la inclusió
educativa de xiquetes i joves amb
discapacitat és molt inferior a la resta de
xiques.

PRINCIPIS PER A LA INSERCIÓ EDUCATIVA
La inclusió social és irrenunciable perquè
fa un pas més enllà de la integració
social i la normalització de les dones i les
persones amb discapacitat. Abordant-la,
STEPV aposta per un impuls decidit a
polítiques actives que es traduïsquen en
respostes efectives a les reivindicacions
d’un sector tan vulnerable.
Les dones amb discapacitat –igual que

els homes– són ciutadanes de primera,
iguals en drets i obligacions que la resta
de sers humans. Aquest principi ha de
concretar-se en una igualtat efectiva
d’oportunitats.
El principi d’igualtat en els casos
de persones vulnerables ha d’anar
acompanyat d’una discriminació positiva,

un principi compensador per tal que la
igualtat siga efectiva.
La perspectiva de la discapacitat aporta
riquesa, entesa com a diversitat, no
com a patologia. El principi de capacitat
és essencial. Cal donar suport a
projectes on les dones amb discapacitat
s’apoderen i guanyen en autogestió,
autodeterminació i autonomia enfront
de les polítiques hiperprotectores que
anul·len la identitat. No en qüestionem
la protecció i seguretat, assistències
que no s’han d’imposar ni anul·lar el
dret a autodeterminar-se sense ajudes
de caire paternalista. Administracions,
famílies i professionals han de ser els
primers que han de posar els mitjans
per a garantir aquest apoderament.
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A CASA NOSTRA / ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

UNA TRENTENA DE CENTRES D’FP PARTICIPEN EN EL PROGRAMA EUROPEU

LA DIMENSIÓ SOCIAL DEL CONSORCI ERASMUS
Erasmus Plus és el programa europeu
d’Educació, Formació, Joventut i Esport
dissenyat per la Comissió Europea per
al període 2014-2020. El programa, que
impulsa les perspectives laborals i el
desenvolupament personal, ofereix a
centres educatius i docents formació sobre
capacitats per a accedir al mercat laboral. El
consorci de l’Escola Sindical Melchor Botella
permet que hi puguen accedir centres de
formació professional sense condicions
ni l’alumnat suficient. D’aquesta manera,
l’alumnat sense recursos econòmics ha

viatjat a l’estranger, ha perfeccionat idiomes
estrangers i s’ha acostat a altres cultures.
El Consorci també ha participat en altres
modalitats adreçades al professorat. En
2018, l’Escola Sindical té previst incrementar
aquestes experiències, amb més de 170
estudiants i 30 docents que conviuran durant
algun temps amb col·legues d’Irlanda, Itàlia,
Portugal, Dinamarca o Malta.
L’Escola Sindical també proposarà
participar en dos projectes sobre
monitorització de l’alumnat i ensenyament
holístic. Els centres educatius interessats

a incorporar-se al Consorci s’han de posar
en contacte amb l’Escola Sindical amb un
projecte. Des de la Melchor Botella s’ofereix
suport per a formatar-lo, trobar socis a
l’estranger i suggerir la col·laboració d’altres
centres valencians i de l’Estat espanyol.
Entre les funcions de l’Escola Sindical
Melchor Botella hi ha la d’idear propostes
amb una inequívoca dimensió social i la
de promocionar-les arreu d’Europa, un
espai polític on cada volta són més les veus
que s’alcen per a qüestionar i manifestar
l’oposició al model dominant ultraliberal

FORMACIÓ CONTÍNUA PER A L’AFILIACIÓ I EL PROFESSORAT

L’Escola Sindical organitza a Castelló de la


Amb la convocatòria d’oposicions a

Plana cursos i jornades per a actualitzar
les didàctiques del valencià, amb activitats
en línia i debats sobre plantejaments
pedagògics.

El ciberassetjament, cada volta més
present als centres escolars, ha fet que
sorgisquen conceptes com sexting o
grooming, noves formes d’agressió que el
professorat ha de conéixer per a fer-hi front.

diferents cossos docents i matèries
curriculars s’han représ les activitats
formatives centrades sobretot amb les
programacions didàctiques.

La constitució dels consells escolars
municipals aconsella un programa de
formació, centrat en el coneixement de
les funcions i competències d’aquests
òrgans col·legiats, adreçat a les persones

que en formaran part. Aquests òrgans,
institucionalitzats per la LODE (1985) i la
normativa reguladora, requereix una revisió
per a ampliar les funcions i formular alguns
apartats encara pendents de desenvolupar.

En 2018 prossegueixen les jornades
formatives en centres escolars sobre
coeducació. En l’Escola Sindical, les
activitats centrades en l’educació per la
igualtat conformen un eix prioritari.

PER A
INFORMAR-SE
I PRESENTAR
INICIATIVES DE
FORMACIÓ
L’Escola de Formació de la Intersindical
Valenciana preveu vies diverses, tant per a
accedir a les activitats programades com
per a presentar propostes. El primer canal
informatiu per a fer-ho és l’espai de formació
que els diferents sindicats allotgen en les webs
pròpies. L’Escola Sindical Melchor Botella
també està present en les xarxes socials
–Facebook, Twitter, Instagram, Telegram–
àmbits on cada dia s’actualitza la informació
dels esdeveniments sindicals i de les activitats
formatives. D’altra banda, l’Escola Sindical
acull les propostes d’accions formatives
sobre la vida laboral que li presenten afiliades
i afiliats d’STEPV i la Intersindical: tallers,
seminaris, jornades de formació, etc.

LA FORMACIÓ DE
QUALITAT QUE NECESSITES
Telf: 963919147 ext.4 • cursos@esfmb.org • http://www.escolasindical.org • https://www.facebook.com/escolaSFmelchorbotella • @ESFMB • t.me/ESFMBE
Activitats de formació reconegudes o certificades per:
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Universitat de València - Estudi General, Universitat Jaume I de Castelló, Escola Valenciana d’Estudis Sanitaris, Ministerio
de Educación, Ciencia y Deporte, Ministerio del Interior, Ministerio de Fomento, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, Fundación Tripartita, SEMICYUC
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NATURA VALENCIANA

ZONES HUMIDES
COSTANERES (I)
Joan V. Pérez Albero

E

ls actuals aiguamolls costaners al País
Valencià són el relicte de les zones
palustres del Mediterrani que es van formar
de manera natural durant el terciari i el
quaternari per l’aportació d’arenes d’origen
fluvial, que van originar la línia de platja que
va tancar amb restingues les cales i badies
existents a la costa. El Prat de Cabanes i
Torreblanca, la Marjal d’Almenara, la Marjal
dels Moros a Sagunt, l’Albufera, la Marjal de
la Safor, la Marjal de Pego-Oliva, les Salines
de Santa Pola, Torrevella i la Mata, i el Fondó
d’Elx-Crevillent en són alguns exemples.

Aquestes albuferes han sigut declarades
hàbitats prioritaris en la Directiva d’hàbitats
de la Unió Europea, perquè tenen interessos
ambientals relacionats amb la protecció de
la línia de la costa, l’avifauna aquàtica i la
defensa enfront de la intrusió marina. El País
Valencià va declarar (1986) totes les zones
humides costaneres com a Parcs Naturals
a fi de dotar-les d’una figura de protecció
d’interés, i va elaborar els plans d’ordenació
necessaris per a la millor gestió, entre els
quals hi havia la catalogació com a Llocs
d’Interès Comunitari (LIC) de la Xarxa Natura
2000.
Al sud d’Alacant, entre la serra dels
Colmenars i el cap de l’Aljub, nom amb el
qual era conegut abans el cap de Santa
Pola, hi ha tres zones humides, el Saladar
d’Aiguamarga, el Fondet de la Senieta i el
Clot de Galvany-Bassars, una àrea de gran

valor paisatgístic i ambiental. La presència,
ocasional o permanent, d’aigua més o menys
salina en un context marcadament semiàrid
ha permés l’existència a la zona d’una gran
varietat d’hàbitats naturals d’excepcional
importància, tant pel que fa a la vegetació
característica d’ambients amb condicions de
sequera extrema i sòls amb elevada salinitat,
com a la presència d’una ornitofauna de
rellevància internacional, representada per
multitud d’espècies nidificants o hivernants.
Aquests aiguamolls estan separats de la
línia de platja per un cordó dunar format
per un conjunt i dunes fòssils del plistocé
i de dunes mòbils de l’holocé que en la
zona de l’Altet-Carabassí assoleixen més
de 400 m d’amplària i 30 m d’alçària, amb
una cobertura de vegetació psammòfila. La
construcció de les urbanitzacions d’Urbanova
(1972) i Arenals del Sol (1960) ha interromput

aquest cordó, amb l’aparició de tres platges:
la d’Urbanova-Aiguamarga, la de l’Altet –al
nord de les quals es troba el Fondet de
la Senieta– i la del Carabassí, que donen
accés al tercer aiguamoll, el Clot de GalvayBassars. Aquestes platges –i les dunes
mòbils que les acompanyen– s’han format,
per una banda, per materials que les pluges
torrencials han erosionat a les conques dels
barrancs que creuen la serra del Colmenars
–barranc d’Aiguamarga i barranc de les
Ovelles–, conduïts cap al sud pels corrents
costaners i, per l’altra, pel procés erosiu de
les dunes fòssils properes.

1.- Vista del Saladar.
2 i 3.- Barranc d’Aiguamarga.

INTERNACIONAL

ES PRESENTA A VALÈNCIA
LA FEDERACIÓ MUNDIAL DE
LA CIÈNCIA (WFSW)

E
CONTRA EL TRASLLAT
A JERUSALEM DE
L’AMBAIXADA DELS EUA

S

TEPV expressa el desacord amb la
decisió unilateral dels Estats Units de
traslladar la seua ambaixada a Jerusalem, ja
que això implica un reconeixement d’aquesta
ciutat com a capital d’Israel, un fet contrari

al Dret Internacional, que no reconeix
Jerusalem com a part de l’Estat israelià.
El Sindicat demana al govern espanyol, als
estats de la Unió Europea i a les institucions
internacionals que expressen el rebuig a
la decisió del govern estatunidenc i que es
respecte la legalitat internacional. “Exigim
la protecció dels drets humans de tota la
població de l’Orient Mitjà i animem la societat
valenciana a manifestar públicament el
rebuig a la decisió dels EUA i a expressar el
suport al poble de Palestina”.

l 19 de desembre passat, es va presentar
a la Facultat de Matemàtiques de la
Universitat de València la Federació Mundial
de Treballadors i Treballadores de la Ciència
(World Federation of Scientific WorkersWFSW) en un acte organitzat per STEPV.
L’organisme internacional, que aglutina
associacions de treballadors i treballadores
de la ciència i sindicats de classe d’arreu del
món està compromés amb la defensa dels
drets laborals d’aquest col·lectiu i amb la
lluita per la pau i el medi ambient. L’Estat
espanyol només compta amb dos membres
en el si de la WFSW: l’Associació del Personal
Investigador del CSIC i STEPV, que s’hi va

incorporar en darrera assemblea general
celebrada a Dakar el desembre passat. El
Sindicat, que dóna suport al col·lectiu científic
en la lluita contra la precarietat i la millora de
les condicions laborals, traslladarà les seues
reivindicacions a les distintes instàncies
d’aquest organisme internacional.

sexisme, sobretot en el món del treball i
l’adolescència.
Desmuntar, desfer, desconstruir
són sinònims que defineixen la línia
argumentativa i visual que uneix les cinc
peces d’aquesta edició de Curts per la
Igualtat. Es tracta de peces que deixen
en evidència les falsedats, debilitats
i contradiccions de la representació i
construcció del sistema sexe-gènere, dels
mites i tradicions que configuren la posició
de la dona i l’home en el procés històric i
social.
D’una banda, Comando VdG: stop a la
violencia de género i Mariama, amb un
estil visual entre la ficció i el documental,
volen desmuntar les fal·làcies dels mites
i les tradicions com a relats constructors
de la posició del que és femení i del que
és masculí en el discurs amorós. En el
primer, uns joves d’institut desmunten a

ritme de rap i hip-hop el mite de l’amor
romàntic. Mariama denúncia la pràctica
de l’ablació femenina a través de la lluita
d’un pare que s’oposa que la seua filla
siga mutilada. D’altra banda, ¿Señor o
señorito?, Sé lo que quieras i 16 semanas
dissolen la normalitzada posició ocupada
per dones i homes en el món del treball.
Amb senzillesa i contundència, els tres
curts mostren una veritat desoladora: les
dures condicions laborals imposades pel
neocapitalisme.
Són cinc curts amb temàtiques i tons
diferents, però units per una mateixa línia
argumental: el descobriment que la realitat
del sistema sexe-genere és una construcció
que es pot desfer. Desfer-la per a construir
una altra realitat presidida per una ètica
que acabe amb l’explotació, la discriminació
d’uns éssers humans per uns altres, fins i
tot de cada ésser humà per ell mateix.

EN PANTALLA

DESFER REALITATS PER
CONSTRUIR-NE D’ALTRES
Begoña Siles Ojeda

S

é lo que quieras, de Marisa Crespo i
Moisés Romera; ¿Señor o señorito?, de
Cristina Cames i Victoria Ruiz; Comando
VdG, d’Ana Rosa Diego i Mercedes M. del
Río; 16 semanas, de Carlota Coronat; i
Mariama, de Mabel Lozano, són les cinc
peces seleccionades en la XI edició de
Curtmetratges per la Igualtat, amb el
lema “El masclisme en l’adolescència
i en l’àmbit laboral”. El certamen
dirigit per Paqui Méndez va presentar
pel·lícules amb una gran diversitat de
llenguatges i estils. En tots els casos, s’hi
denuncien manifestacions diverses de
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ESCRITS

ESCRIT AVUI

LA IMPROBABLE VIDA
DE JOAN FUSTER
Raquel Ricart (ed.)
Tres i Quatre, València, 2017. 150 pàg.

A

ls 25 anys de la seua mort i després
d’endinsar-se en els seus textos, deu
escriptores enllesteixen altres tants relats
de ficció en els quals apareix Joan Fuster
com a personatge. La comanda va partir de
l’editora del volum, Raquel Ricart: “D’inventar,
d’imaginar la vida no contada, la vida no
viscuda. Vaig demanar ombres i ficció, vides
alternatives, convertir-nos en la veïna que
l’espiava, en el
manobre que va
refer la façana
de la casa.
Vaig demanar
irreverència.
Creia que havíem
de ser una mica
irreverents,
d’acord amb el
seu tarannà”. El
resultat és una
obra que presenta

es belles princeses d’avui poden ser
heroïnes i els prínceps valents poden
mostrar maneres sensibles. Les nenes
juguen a disfressar-se de blau i els nens, de
rosa.
És el joc de les aparences de la igualtat
formal, però hi ha moltes evidències que la
desconstrucció dels gèneres no penetra en

les pràctiques educatives dels centres”. Amb
la voluntat de construir alternatives a una
educació que reprodueix el sexisme i tolera
les desigualtats, aquesta obra col·lectiva
analitza l’actual sistema educatiu i proposa
una altra manera de pensar la realitat a
través de pedagogies de l’equitat i la noviolència.
Sobre la utilitat d’aquest llibre, Pere
Polo, sindicalista històric de l’STEI, ha dit:
“Ens aporta molta informació i enfocaments
ben diversos per a desfer, amb tenacitat i
sentiment de tasca comunitària, la maleïda
teranyina de la desigualtat que encara ocupa
i embruta tants espais de la nostra societat i
el nostre món. La tasca que tenim per davant
és complexa i a vegades ingent, però amb
aquest llibre ens
podem dotar de
moltes eines per
a actuar, després
de llegir anàlisis
de situacions de
desigualtat fetes
amb molta cura,
en contra de la
persistència en
l’àmbit educatiu de
massa herències
de discriminació.”

la ciutat d’Ourense hi ha una rua
Matilde Llòria. El nom del carrer i el
nomenament de filla adoptiva d’aquesta
capital gallega és el record de la implicació
d’una escriptora valenciana en la ciutat i en la
cultura nacional de Galícia.
Començaré la història de Matilde González
Palau, més coneguda com Matilde Llòria
(1912-2002), rememorant una conversa en
què Norbert Blasco, mestre i escriptor de la
Pobla Llarga (Ribera Alta), ens explicava que
al poble s’havia criat aquella dona trilingüe.
Una extensa necrològica de Lluís Alpera en el
suplement Postdata de Levante-EMV, “Matilde
Llòria, in memoriam”, accelerà posteriorment
el meu interés per la il·lustre valenciana.
Orientat per una familiar de Norbert, un matí
d’aquest estiu vaig visitar la tia Filomenín,
cosina de Matilde, que em contà històries de
l’antigor enmig del polit escenari modernista
de tota la seua casa. Tot hi acompanyava:
els retalls de diaris dels anys quaranta i

cinquanta sobre els llibres de Matilde i
l’àlbum familiar.
Una combinació de fotografies em va
revelar la història de Matilde, una dona
sensible i forta que viu les il·lusions de
la joventut en els anys vint i trenta amb
unes ganes enormes de canviar-ho tot i
que en temps de guerra es casa a València
amb Federico Llòria, un metge del Partit
Comunista. En eixir de la presó, en 1942, a
Federico li prohibeixen exercir la medicina
al Cap i Casal i ambdós se’n van a Galícia.
A la localitat d’A Merca, un entorn rural
i monolingüe on viuen els primers anys,
Matilde aprén la llengua gallega. És la seua
manera senzilla de solidaritzar-se amb una
cultura que patia la diglòssia i l’hostilitat dels
cercles de poder.
Més avant, ja a Ourense, es relaciona amb
la resistència cultural galeguista (Ramon
Otero Pedrayo, Vicente Risco...) mentre el
seu marit esdevé, en el seu temps lliure, el

metge dels guerrillers gallecs antifeixistes.
Caixiña de Música (1971) i Dou Fe (1994) són
les aportacions de Matilde Llòria a la poesia
gallega. En castellà havia publicat, el 1949,
Camino del Cantigo.
Pel que fa a l’ús del valencià de la nostra
poeta, cal tindre en compte l’observació que
fa Lluís Alpera en l’article esmentat: “La
llengua de relació de Matilde Llòria segons
ens va confessar ella mateixa fou el castellà
a casa seua i el valencià al carrer, tant a la
ciutat de València com a Moixent i la Pobla
Llarga”. En aquest context va ser providencial
que conegués Carles Salvador, el qual va
iniciar la nostra escriptora en la pràctica
literària del català, mitjançant els cursos per
correspondència de Lo Rat Penat.
Llòria va guanyar el 1960 el Premi València
de la Diputació amb Altíssim Regne i l’Ausiàs
March de Gandia amb Lloc per a l’esperança.
El poemari Espill d’un temps va ser el darrer
que va publicar.

arguments
suficients per
a apropar la
gent jove a
la matèria
curricular. Si
som capaços
d’entendre’ls
i conéixer la
música que
els agrada,
podrem gaudir de classes ben gratificants.
Ara, però, de nou estem en el punt de mira.
Grups i mitjans de comunicació conservadors
llancen atacs contra mestres que difonen
a les aules cançons que parlen de llibertat,
democràcia, revolució i estima. El mes de
novembre li va tornar a tocar al cantautor Pau
Alabajos i l’estiu passat li passà el mateix a
Zoo, amb una campanya en contra per part de
la premsa més cavernícola.

Precisament Zoo és una de les
formacions que ompli sales de concerts,
festivals i festes dels pobles allà on va. Un
grup que exemplifica com el hip-hop, el
rap i l’electrònica han reactivat la música
valenciana per a les masses –abans ja ho
van demostrar Aspencat i Orxata–. Zoo –amb
Smoking Souls i Júlia– han estat els grans
triomfadors de la darrera edició dels Premis
Ovidi Montllor de la música en valencià,
aconseguint dos guardons: el de millor disc
de hip-hop i electrònica per Raval (Propaganda
pel fet) i el de millor lletra amb la cançó “La
mestra”.
El contingut d’aquesta peça ha servit
precisament per a acostar a les noves
generacions d’estudiants qui és Marifé
Arroyo: una militant de la renovació
pedagògica defensora d’una escola
democràtica, popular i en valencià. Una dona
que fou represaliada i expulsada de Barx

(Safor) per intentar canviar, durant els anys
setanta i huitanta, un ensenyament ancorat
en el franquisme.
Escoltar els Zoo ens acosta als gustos
musicals juvenils, però també ens serveix
per a parlar de valors i reviure aquells fets a
Barx, explicats per Víctor Labrado en el seu
llibre La Mestra. És a dir, de la música a la
literatura a ritme de Zoo. O a l’inrevés, clar
que sí!
El disc Raval ha tingut en poc mesos
més de mig milió d’escoltes –només en
Youtube–, mentre que el vídeo de “La
mestra” sobrepassa de bon tros les 400.000
visualitzacions. És el poder de les noves
tecnologies i la connexió musical amb
l’alumnat. La fórmula perfecta per a fer les
classes atractives i reivindicar la llibertat
d’expressió. Aprofitarem aquestes ratlles que
ara encetem per a recomanar el bo i millor de
la música en valencià.

un Fuster “un pèl desconegut, amb bata de
pelfa i sabatilles d’estar per casa la major
part del temps, però també un Fuster a la
carnisseria, a la cafeteria San Patricio, en una
discoteca de Cullera o de Gandia, al carrer del
Mar, al taüt, immortalitzat amb una Leica”.

NOSALTRES LES
FUSTERIANES
Núria Cadenes i Gemma Pascual (eds.)
Tres i Quatre, València, 2017. 500 pàg.

E

l volum fa una mirada calidoscòpica a
l’escriptor de Sueca, a cura de vora de
140 dones dels
Països Catalans
de diferents
generacions,
entorns
professionals
i perspectives
ideològiques
que reflexionen
sobre l’obra, la
influència o les
referències de
Joan Fuster, un

dels assagistes europeus més importants del
segle XX.
Fuster, que va escriure poc sobre les
dones, va ser tanmateix un dels primers
intel·lectuals a considerar Isabel de Villena
com una prefeminista que a Vita Christi hi
veu “una veritable consciència de feminitat,
amable i desperta, gairebé polèmica”. Entre
les autores hi ha importants referents del
món educatiu valencià com Maria Conca,
Adela Costa, Josepa Cucó, Gràcia Jiménez,
Glòria Marcos, Carme Miquel, Isabel Robles i
Tudi Torró.

DESFER LA TERANYINA DEL
GÈNERE DES DE L’EDUCACIÓ
Isabel Carrillo Flores (ed.)
Eumo, Barcelona, 2017. 228 pàg.

L

ESCRIT AHIR

MATILDE LLÒRIA, UNA
POETA VALENCIANA
TRILINGÜE
Ferran Pastor i Belda

A

RITMES D’ARA I ACÍ

MÚSICA I
LLIBERTAT A LES AULES
Vicent Xavier Contrí

L

a música sempre ha estat una aliada per
a la docència. Per això, el professorat
que porta els continguts al terreny de joc de
l’alumnat li pot obrir –si cal– noves finestres
per assolir recursos d’aprenentatge i eines
de participació. Fa un parell de mesos, una
bona amiga d’aules i concerts em parlava
del grup Mai Mai i un servidor feia el mateix
amb Tardor. Tots dos intercanviàrem opinions
sobre el funcionament pedagògic del rock en
valencià.
La poesia, la dicció dels cantants, l’estudi
del lèxic dels autors, el significat de les lletres
i la procedència de cada banda o solista són
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DOCENTS ALERTA!
EL SINDICAT ES MANTÉ
EXPECTANT DESPRÉS DE
LA REUNIÓ AMB MARZÀ
DEL 30 DE NOVEMBRE

D

es de l’inici de la crisi, les
treballadores i els treballadors
de l’ensenyament han estat en
primera línia per a frenar els atacs
governamentals contra el sistema públic
d’educació. Les distintes mobilitzacions han
contribuït de manera decidida a impulsar
i animar reivindicacions, moviments,
plataformes i “marees”. Ens hem mobilitzat
de manera solidària amb els sectors més
vulnerables, hem fet mostra de comprensió
i hem exigit solucions als greus problemes
socials. Ho hem fet i seguirem fent-ho perquè
és de justícia. En aquest període, hem vist
empitjorar de manera ostensible les nostres
condicions del treball, els nostres drets
laborals i el poder adquisitiu dels nostres
salaris.
Després d’anys de lluita contra les
retallades, el govern de la Generalitat ha
revertit algunes injustícies comeses contra
l’ensenyament públic. Tanmateix, els drets
laborals segueixen en la cua.
En 2015, STEPV va llançar “Ara, els
nostres drets”, una campanya amb
reivindicacions algunes de les quals es van
aconseguir: l’eliminació del districte únic,
la reducció del temps de substitució del
professorat, els increments de les plantilles,
la negociació de la jornada continuada, la
reducció –encara insuficient– de les ràtios,
entre altres.
En les actuals circumstàncies ha arribat
l’hora de posar en primer pla la defensa les
legítimes reivindicacions i drets laborals
del professorat, un tema que en els darrers
anys ha estat contínuament postergat per les
administracions. Per a millorar la qualitat

EL CONSELLER DIU
QUE NEGOCIARÀ LES
PROPOSTES SINDICALS DE
LA CAMPANYA ‘JA TOCA!’

educativa, ara alcem la veu i exigim que
es respecte d’una volta per totes la nostra
dignitat.

RECUPERAR DRETS
Hem de recuperar el poder adquisitiu perdut
durant aquests anys; reduir les hores lectives
augmentades pel Govern espanyol en 2012;
disminuir més les ràtios estudiants/docent;
recuperar les reduccions de jornada per a
majors de 55 anys; suprimir els descomptes
per baixa mèdica que aplica el Govern
espanyol; millorar la normativa de permisos,
llicències i excedències (obsoleta en alguns
casos); complir escrupolosament la Llei
de prevenció i riscos laborals; recuperar i
millorar les plantilles en totes les etapes
educatives; materialitzar les millores en les
infraestructures en els centres educatius que
ho necessiten.
Amb aquesta plataforma, el Sindicat va
presentar al final del curs passat “Ja toca!”,
una campanya que exigeix al Govern valencià
que faça efectiva la recuperació de les nostres
condicions laborals. Es tracta d’un conjunt
d’iniciatives centrades en el respecte als drets
que ens assisteixen com a treballadores i
treballadors de l’ensenyament.
L’11 de novembre passat, el Consell
Nacional, màxim òrgan sindical entre
congressos, aprovava la convocatòria de
mobilitzacions per al 14 de desembre i exigia
la convocatòria de la Junta de Portaveus per a
tractar el calendari de negociació que seguia
pendent. El Sindicat no descartava convocar
una vaga si el Consell no acceptava negociar.
Després de l’anunci de les mobilitzacions, la

RECUPERAR
ELS DRETS LABORALS
DEL PROFESSORAT ÉS UN
OBJECTIU INAJORNABLE

Conselleria d’Educació s’afanyava a convocar
la Junta de Portaveus per al 23 de novembre.
Una setmana més tard, Vicent Marzà es reunia
amb una representació d’STEPV per a tractar
precisament les propostes de la campanya “Ja
toca!” i la d’estabilitat del professorat interí.

REUNIÓ AMB MARZÀ
En el transcurs de la reunió, el conseller
d’Educació es va mostrar d’acord amb la
necessitat d’abordar la negociació i es va
comprometre a tractar progressivament
la recuperació i millora de les condicions
retallades per l’anterior govern. La
representació sindical va insistir en la
necessitat d’abordar de manera immediata
fórmules per a la reducció de les hores
lectives del professorat: de 20 a 18 hores
(secundària, FP i ensenyaments de règim
especial) i de 25 a 23 (infantil, primària i
educació especial) [tot i que la Conselleria té
un marge de maniobra limitat en la regulació
dels horaris perquè forma part d’una
normativa estatal, territoris com el País Basc
i les Illes Balears, per posar-ne dos exemples,
ho han pogut fer].
El Sindicat va recordar al conseller la
necessitat de disminuir més les ràtios,
eliminar els descomptes salarials per
malaltia, alleugerir la burocràcia en els
centres i avançar en la recuperació del
poder adquisitiu retallat. Algunes de les
propostes sindicals no són noves, atés que
figuren en l’Acord de Legislatura de 2016
signat per Intersindical Valenciana –i per
tant per STEPV–, amb el govern valencià, un
document amb què l’Administració valenciana

es compromet a negociar la recuperació
del poder adquisitiu del funcionariat i a
eliminar els descomptes per baixa mèdica
imposats pel Govern espanyol. El Sindicat ha
manifestat de manera reiterada que “és de
justícia continuar reclamant la negociació
d’allò que ja està acordat”. En la reunió amb
el Sindicat, Educació es va comprometre a
revisar, previsiblement al febrer, les plantilles
de primària, secundària i FP. En canvi, sobre
la resta de temes no es va fixar un calendari
de negociació. STEPV segueix exigint la
negociació de tota la plataforma reivindicativa
i es manté expectant perquè l’Administració
acorde un calendari en què s’aborde el
conjunt dels temes en un termini immediat.

SOBRECÀRREGA BUROCRÀTICA
Fa massa temps que el professorat treballa
amb sobrecàrregues laborals a les quals la
mateixa Administració ha afegit un seguit
de tasques burocràtiques en tot tipus de
programes, normatives i disposicions legals.
Els màxims responsables de la Conselleria
d’Educació van assegurar no obstant això que
compliran els compromisos adquirits amb la
representació de la majoria del professorat,
portaveus que els van recordar que en
la recuperació dels drets laborals de les
treballadores i treballadors de l’ensenyament
valencià, la professió docent continua alerta.

