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ENSENYAR EN CONDICIONS DIGNES

SALUT I TREBALL DOCENT
Ampliar la cultura preventiva és una exigència per al
benestar físic, psíquic i social de tots els agents de
l’educació. Conéixer els reptes principals en matèria
de salut laboral contribueix a identificar les mesures
i els recursos per a previndre riscos en el treball docent. Una escola saludable també educa millor.
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EDITORIAL

Una cultura de la prevenció
En memòria del company Mingo Ortolà,
que fins a l’últim dia es va lliurar a la
lluita sindical per fer de la docència un
ofici més saludable

L’

activitat professional de les
treballadores i els treballadors de
l’ensenyament suporta importants
riscos laborals, tot i que el mateix
col·lectiu docent no sempre en percep la
magnitud ni els efectes. En els centres,
la informació sobre aquests aspectes és
insuficient i la cultura preventiva és encara
una assignatura pendent. De fet, una
majoria no és conscient dels aspectes clau
d’eixa cultura inherent al seu ofici, un dèficit
que dificulta la materialització d’exigències
de més mesures i recursos per a la
protecció del benestar físic, psíquic i social
del professorat.
En l’àmbit organitzatiu d’STEPV, la
sensibilització sobre aquestes temàtiques
i la traducció en exigències reivindicatives
d’acció sindical van començar a traduir-se fa
més de dues dècades en la constitució d’una
àrea específica de Salut Laboral que, amb el
temps, va ampliar la seua atenció cap al Medi
Ambient, dos àmbits que mantenen múltiples

No hi ha prevenció
sense una informació
i una participació
activa dels docents
ALL
Als filòlegs de calbot d’algunes
formacions polítiques que davant
d’una cita electoral tracten d’escampar els seus missatges només
amb la intenció d’instrumentalitzar el sistema educatiu i la llengua, per a danyar la convivència
i atrapar un miserable grapat de
vots entre la ciutadania més ingènua i desinformada.

OLI
A la mestra Carme Miquel, Premi
Fundació Bromera al Foment de
la Lectura 2019. La històrica militant de la renovació pedagògica i
de l’STEPV durant vora de quatre
dècades va presidir la federació
Escola Valenciana i és membre de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Carme Miquel ha publicat
més d’una trentena de llibres.

i estretes connexions i que ara mateix ja
resulten indestriables.
Ningú no discuteix que la necessitat
d’estendre la cultura preventiva als centres
educatius i la dedicació de més recursos a
la salut i la prevenció de riscos són objectius
cabdals. Però aquesta cultura està encara
molt poc assumida, en part perquè hi ha la

percepció errònia que confon dos termes
distints, com són la prevenció de riscos i els
accidents laborals. En efecte, en el món del
treball, el sector de l’ensenyament registra
una sinistralitat escassa, i per això els mitjans
de comunicació i els governs solen ignorar
els problemes relacionats amb la salut de
les persones que treballem en el món de
l’escola, que segueix exclosa de la cultura de
la prevenció.
Però les treballadores i els treballadors
de l’ensenyament tenim dret que se’ns
protegisca la salut, i són les administracions
i les empreses les que tenen l’obligació de
garantir-la. No hi ha prevenció sense una
informació i una participació activa dels
docents: cal comptar amb la seua convicció
i amb una complicitat de tota la comunitat
educativa que permeta canviar les condicions
laborals perilloses.
El professorat ha de reaccionar i aportar
tot el que coneix sobre la seua pròpia
salut i la del seu entorn; les delegades i
els delegats de prevenció i els comités de
seguretat han d’incardinar-se en la vida dels
centres i exigir compromís, temps i recursos;
les organitzacions sindicals hem d’exigir
sense contemplacions el compliment del
Pla de prevenció, actuar coordinadament i
reclamar el compliment i l’aplicació de tots
els procediments legals. Són tasques que no
admeten més demora.
En aquest número posem sobre la
taula una sèrie de temes relacionats
amb la seguretat laboral, les malalties

professionals i les situacions de risc
més freqüents del treball docent. També
presentem testimonis útils i referències
perquè els centres escolars esdevinguen

Cultura preventiva no és
només una prioritat laboral,
és també un requisit de
la qualitat educativa
uns espais cada volta més saludables.
Perquè l’extensió de la cultura preventiva
en els centres no és només una prioritat
laboral inajornable; és també un requisit de
la qualitat educativa.
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SALUT LABORAL,
CULTURA PREVENTIVA I
RESPONSABILITAT SINDICAL

El dret de la classe treballadora a gaudir de salut i benestar
és ara mateix un repte per a la sostenibilitat de les empreses
i la societat. En aquest sentit, cal la implicació de tot el
món en la promoció d’una cultura de prevenció, seguretat,
salut i benestar, no només en els centres del treball.
Manuela Latorre
Latorre
Coordinadora de l’Àrea de
Salut Laboral i Medi Ambient
de la Intersindical Valenciana

L

a salut laboral integral és l’estat
complet de benestar físic, psíquic i
social que garanteix a les persones
el desenvolupament de les seues
tasques laborals, segons la definició de
l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
en 1946. D’altra banda, l’Organització
Internacional del Treball (OIT) diu que s’ha
de garantir la salut laboral i el compliment
del principi de protecció de les persones
treballadores respecte de les malalties
professionals i els accidents laborals.
El dret a la protecció de la salut està
reconegut per la Constitució, que insta els
poders públics a vetlar per la seguretat i
higiene en el treball –equivalents a l’actual
seguretat i salut laboral–. La Constitució
també reconeix que totes les persones tenen
“dret a la vida i a la integritat física i moral”.
Pel que fa al marc europeu, la Directiva
marc 89/391/CEE va establir com a objecte
l’aplicació de mesures per a promoure la
millora de la seguretat i de la salut dels
treballadors i les treballadores en tots els
països de l’actual Unió Europea.

LA LLEI DE PREVENCIÓ
L’objectiu de la Llei de prevenció de riscos
laborals (LPRL) de 1995 és evitar el dany derivat
del treball i protegir la salut de les persones
treballadores en un sentit global, no solament
el referit als accidents o les lesions físiques:
es consideren danys derivats del treball “les
malalties, patologies o lesions patides amb
motiu o ocasió del treball” i la “protecció de
treballadors especialment sensibles”. D’altra
banda, la llei de Cohesió i Qualitat del Sistema
Nacional de Salut (2003) aborda la protecció i
promoció de la salut laboral com una prestació
pròpia de la salut pública,
Des de l’àmbit normatiu, doncs, la salut
laboral és considerada com un conjunt

organitzat d’actuacions, prestacions i serveis
que la societat destina a vigilar, protegir i
promoure la salut individual i col·lectiva de la
població treballadora.
En l’àmbit valencià, la Conselleria de
Sanitat exerceix les competències sanitàries
en prevenció de riscos laborals, gestió,
vigilància, promoció i protecció de la salut de
la població treballadora i en la prevenció dels
problemes de la salut derivats del treball,
amb especial atenció a les persones més
vulnerables. De fet, en un dany catalogat
com a accident de treball o malaltia
professional, el personal afectat té dret a
unes indemnitzacions econòmiques especials
regulades per llei.

SALUT, ACCIDENT I MALALTIA
La salut laboral física es correspon amb la
capacitat d’adaptació al medi; la mental, amb
el rendiment òptim dins de les capacitats
individuals en relació amb l’ambient
que l’envolta; i la social representa una
combinació de les dues anteriors, a més de
gaudir d’hàbits i relacions socials saludables.
Podem perdre la salut per un accident de
treball –una “lesió corporal que les persones
pateixen en ocasió o a conseqüència del
treball que realitza per compte d’altri”,
segons el text refós de la Llei general
de la Seguretat Social (LGSS) de 2015–, i
s’assimilen a una lesió corporal les seqüeles
o malalties psíquiques o psicològiques. Per
exemple, en l’assetjament laboral hi ha casos
que la justícia ha considerat accidents de
treball.
La malaltia professional es contrau “a
conseqüència del treball executat per compte
d’altri, per l’acció d’elements o substàncies
i que s’indiquen en el quadre de malalties
professionals que correspon a l’activitat
laboral” (LGSS).

TREBALL I SALUT
La meitat de les persones entrevistades en
2015 en l’Enquesta Nacional de Condicions
de Treball de l’Institut Nacional de Seguretat
i Higiene en el Treball (INSHT) consideraven
que el treball no afectava la seua salut.
Un 37% considerava que la influència era
negativa, mentre que un 8% indicava que

era positiva. La percepció danyosa en la
relació treball-salut és més freqüent entre
els homes, les persones de més edat,
assalariades, operadores d’instal·lacions i
maquinària, dels sectors de la construcció i la
salut. En Educació, tres de cada deu docents
creuen que la docència influeix negativament
en la seua salut.

PLANIFICACIÓ PREVENTIVA
Les empreses han de dissenyar programes
de planificació, identificar les necessitats,
els factors de risc existents i el control i
seguiment de la vigilància de la salut en el
treball i de totes les malalties professionals
i la formació del personal. Les direccions de
les empreses, públiques o privades, han de
comptar amb un servei de prevenció tècnic,
propi o extern, i informar-ne les plantilles.
Per a afavorir la salut de les persones
treballadores i millorar l’eficiència preventiva
i de seguretat, en cada centre de treball és
preceptiva una avaluació inicial de riscos
laborals, per a identificar els factors de risc
i establir mesures preventives, correctives i
organitzatives. El coneixement dels resultats
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per tot el personal ajudarà a reduir els índexs
d’accidentalitat, malaltia i absentisme, i
millorarà la convivència en els centres de
treball.

SALUDABLES I SOSTENIBLES
L’acció sindical en matèria de salut laboral
pretén preservar la salut i la motivació de
totes les persones que desenvolupen la
seua activitat laboral en empreses segures i
sostenibles i centres de treball saludables.
Què cal perquè un treball siga saludable?
A més de la seguretat en l’ambient de treball,
hi ha d’haver una cultura democràtica, amb
promoció de polítiques preventives i dotació
de recursos humans i tècnics. També s’ha
d’optimitzar l’organització, planificar la
promoció de la salut en tots els llocs de
treball i avaluar-ne els resultats en un marc
de millora contínua i de responsabilitat social.
Entre els hàbits saludables que cal fomentar
hi ha, per exemple, l’increment de l’activitat
física, la millora d’hàbits nutricionals, l’abandó
o la reducció del consum de tabac, la prevenció
del consum de l’alcohol i altres substàncies
addictives, la reducció de l’obesitat, el conreu
de la salut mental, la conciliació entre la vida
personal i laboral, la millora de la qualitat de
vida de les persones majors de 50 anys.
Hi ha factors que generen insatisfacció
i falta de benestar i que augmenten el
risc d’accidents de treball, malalties o
absentisme. Per exemple, càrregues i ritmes
de treball excessius; inseguretat laboral;
horaris rígids o irregulars, imprevisibles
o socialment inadequats; relacions
interpersonals escasses; falta de participació;
ambigüitats en la responsabilitat laboral;
escassa comunicació; poques perspectives
de promoció; exigències contradictòries
del treball i la llar. Són circumstàncies que
reclamen la promoció d’entorns protectors de
la salut física, mental i social; comportaments
més saludables; mesures reglamentàries i
fiscals; plans d’educació per a la salut.
Una organització saludable, a més de
previndre els riscos, ha de generar una cultura
preventiva de salut i seguretat. En aquest sentit,
la participació de les persones que hi treballen
i en general del conjunt de la ciutadania
són decisives per a canviar de manera
significatiu l’actual estat de coses. La promoció
compromesa i decidida de la salut, dins i fora
dels entorns de treball, és la millor via per a
assolir el benestar de la població treballadora,
de la immensa majoria de la societat.

DELEGATS I COMITÉS DE SALUT LABORAL
Un dels objectius de l’acció sindical és
promoure la participació efectiva i real
de les treballadores i els treballadors en
tot el procés de l’acció preventiva, perquè
permet conéixer les seues opinions sobre
els possibles riscos relacionats amb la
seua activitat professional i potencia la
seua implicació en temes de seguretat i
salut laboral. Les organitzacions sindicals
han d’exigir el compliment dels plans de
prevenció i en el seu cas denunciar a la
Inspecció de Treball l’incompliment de la
normativa.
Les delegades i els delegats de
prevenció (DP), en representació de les
persones treballadores i en compliment
de la llei, posseeixen competències i
prerrogatives específiques en matèria
de prevenció, sense dependències de
l’empresa. Les DP, elegides per les

pròpies treballadores i treballadors i sense
dependències de l’empresa, tenen la
responsabilitat de controlar les condicions
de treball i assegurar la salut de tota la
plantilla. Mantenen una relació estreta
amb la Junta de Personal o el Comité
d’Empresa i han de rebre de la direcció un
crèdit horari i l’accés a la informació. Amb
sigil professional, poden investigar els
problemes existents i difondre els riscos
que detecten en el centre de treball.
El Comité de Seguretat i Salut Laboral
(CSSL) –en centres amb plantilles de 50
o més persones– és un òrgan col·legiat i
paritari de participació per a la consulta
regular i periòdica de les actuacions de
l’empresa en prevenció de riscos. En
el CSSL, que es reuneix almenys cada
trimestre, hi ha representants de l’empresa
i delegades i delegats de prevenció.
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COMITÈS DE SALUT LABORAL I UNITATS DE RESOLUCIÓ
DE CONFLICTES, UNS INSTRUMENTS INFRADOTATS

LA (MALA) SALUT EN L’ÀMBIT EDUCATIU

Què entenen els treballadors i les treballadores de l’ensenyament per salut laboral
i de quins recursos disposen els nostres centres d’ensenyament? Per a avançar
cap a uns entorns educatius més saludables i desplegar una autèntica cultura de
la prevenció, els comités de salut laboral encara tenen molta faena per fer.
Gabriel Alemany
Responsable de l’Àrea de
Salut Laboral de l’STEPV

UNA AUTÈNTICA
SALUT LABORAL
EN EDUCACIÓ

Recuperació del Servei de Prevenció

propi en el marc sectorial educatiu.

Millora de la informació i la formació

per a tot el professorat, la coordinació
de salut laboral dels centres, delegats
i delegades.

Vigilància de la salut de tots els
treballadors i treballadores (exàmens
de salut, entre altres).

Reconeixement i atenció com a
malalties laborals les patologies més
freqüents en educació.

Normativa consensuada que
permeta l’adaptació o el canvi
del lloc de treball a les persones
especialment sensibles per les
seues característiques personals,
estat biològic o diversitat funcional
reconeguda.

Reconeixement i tractament preventiu
de les patologies que tenen origen
en el treball. A més dels nòduls
vocals, cal reconeixer d’altres com
ara l’estrés, la síndrome de burnout
o de l’esgotament professional, el
mobbing o assetjament psicològic o
les patologies musculoesquelètiques.

Atenció de les contingències
professionals del professorat interí
(accidents de treball i malalties
professionals) pel Servei Valencià de
Salut, i supressió del concert amb les
Mútues.

Incorporació en tots els centres
educatius de personal sanitari
d’infermeria per desenvolupar
tasques de caràcter assistencial,
educatiu i preventiu.

Establiment d’un protocol
d’activació en cas d’agressions a les
treballadores i treballadors públics.

E

l personal docent accedeix a la
professió mogut per una vocació,
però la realitat amb què es
troba quan pren possessió d’un
lloc de treball xoca sovint amb les seues
expectatives. La burocràcia, els conflictes no
esperats, l’abandó per part de l’administració,
els baixos nivells del prestigi del professorat,
el nombre insuficient de personal de suport
en les aules, les ràtios d’alumes per aula són
ingredients que conformen la seua percepció
sobre la seua salut laboral. La burocràcia
en els centres requereix sovint més temps
d’atenció que la tasca d’ensenyar. Tot
plegat, provoca una insatisfacció desbordant
que aboca a l’estrés a molts docents. El
professorat ha d’abordar conflictes inesperats
per als quals no disposa de formació, amb
estratègies de resolució satisfactòries.
L’abandó per part de l’administració
en l’acompliment de les seues funcions

davant problemes greus relacionats amb
la salut laboral en els centres educatius
és la gota que hi fa vessar el got. A tot
això s’hi pot afegir la infravaloració de la
funció docent per una part de famílies i el
qüestionament de l’autoritat del professorat
per determinats estudiants, un panorama
que pot provocar situacions d’autèntic
desafiament. Tots aquests elements, en
el context d’una greu crisi econòmica,
conforma una sensació d’indefensió i
solitud.

COMITÉS NO RESOLUTIUS
De quins suports disposa el professorat
davant d’aquesta problemàtica? Que fa
l’administració per a donar-hi resposta?
Des de la Generalitat s’han posat en marxa
recentment els Comitès de Salut previstos

En els centres educatius,
l’abandó de l’administració
amb la salut laboral és la
gota que hi fa vessar el got

en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
(1995) i el Decret (2001) del Govern Valencià
que estaven paralitzats. En els tres àmbits
territorials del País Valencià aquests òrgans
han funcionat a la seua manera, cadascun
d’ells amb un reglament propi. Però amb
caràcter general cal dir que, en l’àmbit de
l’Educació, els Comités de Salut no han sigut
resolutius.
Segons la llei es tracta d’òrgans paritaris
–de l’administració i dels treballadors i
treballadores– per a proposar, valorar,
conèixer, informar, i ser consultats en tot
allò referent a la salut i els llocs de treball
de tot el personal docent. En la pràctica, els
Comités de Salut han esdevingut sengles
grups de persones que es reuneixen en
ple cada dos mesos. Per la seua banda,
les respectives comissions permanents
dels comitès s´han responsabilitzat
d’abordar sobre la marxa els problemes que
detectaven.
Els Comités de Salut Laboral de Castelló,
Alacant i València s’han limitat en la
majoria dels casos a aprovar resolucions
elaborades per un dels seus membres
i que van circulant de taula en taula,
resolucions que traslladen la responsabilitat

RISCOS LABORALS EN L’ENSENYAMENT
J.L.G.M.

C

ada any, l’informe del Consell Escolar
de l’Estat reconeix com un clar objectiu
de futur l’extensió de la cultura preventiva
als centres educatius, i dedicar més
recursos a la salut i a la prevenció de
riscos. Però aqueixa cultura està encara
poc assumida i l’educació segueix sent
considerada per la societat com un treball
sense riscos. No obstant això, aquesta
és una percepció errònia que confon dos
termes diferents com són la prevenció de
riscos i els accidents laborals.
Es tracta, com veurem, d’un error
interessat. Com en l’estat espanyol la
quantitat d’accidents laborals és elevada,
fins ara l’únic objectiu preventiu s’ha
dirigit a acon-seguir que disminuïsca.

En el món del treball, el sector de
l’ensenyament registra una escassa
sinistralitat, i per això els mitjans de
comunicació rarament aborden els
problemes relacionats amb la salut dels

En el món del treball, el
sector de l’ensenyament
registra una escassa
sinistralitat, i per això els
mitjans de comunicació
rarament aborden els
problemes relacionats amb
la salut dels seus membres

seus membres. Aquestes circumstàncies
ex-pliquen que la salut en l’ensenyament
no figure entre les prioritats dels nostres
go-vernants. L’educació segueix exclosa de
la cultura de la prevenció.
No obstant això, la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals supera aquest
reduccionisme en considerar com a “danys
derivats del treball les malalties, patologies
o lesions patides amb motiu o ocasió del
treball”. Existeix una estreta relació entre
salut i tre-ball, el qual constitueix una font
de benestar físic, psíquic i social, però
també pot ocasionar danys, provocats
particularment per les condicions laborals
pròpies de la professió docent: les
malalties relacionades amb el treball”,
segons les defineix l’Or-ganització Mundial
de la Salut (OMS).
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d’unes persones a unes altres, com si els
cremaren en les mans. En la pràctica no
s’ha sabut atorgar als Comités un caràcter
funcional i resolutiu, on cada membre
es responsabilitzara d’una funció i una
responsabilitat, el que permetria dotar de
més sentit a aquesta tasca tan important.
N’hi ha prou amb fer memòria del que ha
ocorregut des de 2016 per a confirmar
aquestes carències.
En octubre de 2017 la Comissió
Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball
va promulgar un Protocol d’Assetjament
Laboral –que els Comités desconeixien fins
el mateix moment de la seua publicació–
per tal de regular el funcionament de
les anomenades Unitats de Resolució de
Conflictes (URC), amb dos representants
de l’Administració i dos dels sindicats a
proposta de cada Comité, que han començat
a funcionar sense disposar d’un reglament
ni de la col·laboració de personal mediador
especialitzat. El personal que integra
les URC tampoc no compta amb una
disponibilitat horària suficient per a atendre
als casos que es presenten.
Aquesta és en suma la importància que la
Conselleria d’Educació li dóna a uns Serveis
de Prevenció incapaços d’aprovar mesures en
condicions de garantir el seu funcionament
adequat. No hi pot haver una salut laboral
digna sense que hi haja garanties d’unes
condicions laborals suficients per als actors
principals de l’acte educatiu.

Per a saber-ne més:
GONZÁLEZ MESEGUER, J.L. (2004): “La salud
del profesorado” (Tema del mes), Cuadernos de
Pedagogía núm. 335, maig

No s’ha sabut atorgar
als Comités un caràcter
funcional i resolutiu: cada
membre, una funció

CONDICIONS DE SEGURETAT

MEDI AMBIENT DE TREBALL

ENTORN ERGONÒMIC

ENTORN PSICOSOCIAL

Lloc i superfície de treball: sòls,

Microclima del mitjà de treball:

Factors que ocasionen sobrecàrrega

Factors psicosocials vinculats a

escales, baranes, finestres, banys,
accessos persones amb discapacitat
Mitjans materials: màquines i
ferraments, fotocopiadores, calderes,
cuines, ordinadors, mobiliari, material
didàctic (clarios, material de neteja)
Instal·lacions elèctriques.
Planes d’emergència i evacuació.
Adequació per a persones amb
discapacitats.
Emmagatzematge, manipulació i
transport.
Senyalització.
Manteniment.

il·luminació, temperatura, ventilació,
humitat.

Exposició a agents físics: energia mecánica
(les condicions acústiques –el soroll–
provoquen estrès i sobreesforç de la veu);
energia electromagnètica (radiacions
ionitzants i no ionitzants, il·luminació);
energia calorífica (fred i calor).
Exposició a agents químics: productes de
laboratori i neteja, plaguicides.
Exposició a agents biològics: malalties
infeccioses per agents vius en atmosfera
(grip, gastroenteritis) i en instal·lacions
(legionelosis).

muscular: postures permanents
dempeus, utilització de mobiliari no
ergonòmic, alçament de pes en el
personal de neteja, manera en què
es realitza el treball amb alumnat
d’Educació Especial, Infantil i Educació
Física.
Pantalles de visualització de dades: lloc,
lloc i organització.
Factors de l’entorn coadjuvants en el risc
de sobreesforç de la veu.

aspectes organitzatius:
Altes demandes professionals.
Escàs control sobre el contingut del
treball.
Escàs suport social.
Poques recompenses.
Esforç emocional.
Factors psicosocials relacionats
amb “comportaments irracionals”:
assetjament moral o mobbing.

Violència física en l’entorn educatiu i social.
Poden produir danys físics i estrès, arribant
a fortes agressions o greus patologies
psíquiques, com la síndrome del cremat.

Higiene Industrial

Ergonomia

Psicosociologia

ÀREES PREVENTIVES
Seguretat

Font: GONZÁLEZ MESEGUER, J.L. (2004): “Los riesgos de la profesión”, Cuadernos de Pedagogía núm. 335, maig
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TRASTORNS DE LA VEU I MALALTIES MUSCULOESQUELÈTIQUES

DANYS LABORALS FREQÜENTS
DEL TREBALL DOCENT

Seure davant d’una pantalla d’ordinador o usar la veu en
classe poden originar danys laborals que cal identificar
i tractar de manera adequada. Tot i la falta de dades
exhaustives, en l’última dècada les malalties professionals
en el sector docent han augmentat en vora d’un 50 per cent.
José Luis Llorca Rubio
Servei Territorial de
Prevenció de Riscos Laborals
i Benestar Laboral

E

ls riscos laborals es defineixen en la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals
(LPRL, 1995) com “la possibilitat que
un treballador patisca un determinat
dany derivat del treball”. L’article 5 de la
llei defineix aquests danys com “malalties,
patologies o lesions patides amb motiu o
ocasió del treball”.
Els danys derivats del treball poden
classificar-se com a accidents de treball
o malalties professionals; ambdues estan
definides en el Reial Decret Legislatiu (2015).
L’accident de treball és definit com “tota lesió
corporal que el treballador pateix en ocasió
o per conseqüència del treball que executa
per compte d’altri” (art. 156), mentre que
la malaltia professional és “la contreta a
conseqüència del treball executat per compte
d’altri en les activitats que s’especifiquen
en el quadre que aproven les disposicions
d’aplicació i desenvolupament d’aquesta
llei, i que estiga provocada per l’acció dels
elements o substàncies que en aquest quadre
s’indiquen per a cada malaltia professional”
(art. 157). El quadre referit anteriorment es
troba en el Reial Decret 1299/2006, de 10 de
novembre. Des del punt de vista tècnic, no
obstant això, es considera accident de treball
quan el dany derivat del treball es presenta
immediatament després de l’exposició al
risc, mentre que la malaltia professional es
manifesta d’una forma diferida.
En el sector docent, els riscos laborals
més significatius són els derivats del treball
per la configuració de l’aula, la càrrega física
i mental dependents de l’organització del
treball, l’ús de pantalles de visualització de
dades, les pràctiques en laboratoris o tallers o
produïts com a conseqüència de la realització
de tasques fora del centre de treball.
Ara bé, aquests danys afecten el sistema
musculoesquelètic degut fonamentalment
a l’adopció de postures forçades o esforços
al manipular persones o utensilis de treball.
També hi ha les disfonies, per l’ús continuat
de la veu perquè en l’educació la veu és un
instrument de treball. Ambdós danys poden
classificar-se com a accidents de treball o

malaltia professional, depenent que es puga
encaixar el dany en el quadre de malalties
professionals.
L’any 2009, l’1.08% de totes les malalties
professionals (MMPP) es van declarar en el
sector docent. El 2018 aquestes MMPP han
arribat fins a l’1.58%, una xifra que palesa
l’increment d’aquests processos amb el
pas del temps. En aquest treball només ens
referirem als més habituals: els trastorns
musculoesquelètics (TME) i els de la veu.

TRASTORNS
MUSCULOESQUELÈTICS
Els trastorns musculoesquelètics (TME)
poden ser declarats accident de treball o
malaltia professional. Exemples del primer
són la lumbàlgia, l’hèrnia discal o el dolor
cervical, mentre que entre les malalties
professionals hi ha la tendinitis o la síndrome
del túnel carpià. En l’ensenyament aquests
danys són freqüents tot i que, en comparació
d’altres sectors laborals, la seua incidència
no és elevada.
Els TME es produeixen com a
conseqüència de la realització d’algun esforç
que supera les capacitats o limitacions de
les persones. A més de la càrrega física,
els problemes que provoquen s’expliquen
també per l’aparició de factors psicosocials
desencadenants de contractures musculars
localitzades, preferentment en la regió del
coll i els membres superiors.
Pel que fa a la càrrega de treball, en
la docència, la manipulació manual de
càrregues es produeix per la manipulació de
xiquets o objectes, però també es considera
càrrega l’adopció de postures inadequades
forçades que empitjoren la situació al
mantindre’s aquestes postures, per exemple
al manipular càrregues o treballar davant de
pantalles d’ordinador (PVD), entre altres. Els
TME són un problema emergent, atés que,
mentre que els accidents per sobreesforç
representaven en 1989 el 15.5% de tots els
accidents, l’any 2011 havien pujat fins al
39.2%. En 2011, quatre de cada cinc malalties
eren professionals.
Els TME, produïts a resultes del mal
disseny dels llocs de treball a causa, en bona
part, de l’ús continuat de pantalles (PVD),
es manifesta per l’aparició, per exemple, de
dolor en la regió afectada o de formigueigs
durant la nit, símptomes que no solen
relacionar-se amb l’activitat laboral.

Com a mesures preventives, les
recomanacions són:

Adaptar els equips a les treballadores i els
treballadors.

Fomentar la satisfacció en el treball,
l’autonomia i el control de les tasques.

Distribuir de manera adequada les tasques i
la seua durada al llarg del temps de treball;
alternar activitats laborals per a evitar
l’estatisme.

Establir períodes de descans i pauses que
permeten recuperar-se de la fatiga.

Realitzar pauses abans que sobrevinga la
fatiga.

No recuperar el temps de les pauses amb un
augment del ritme de treball en els períodes
d’activitat.

Prioritzar les pauses curtes i freqüents –són
més eficients– que les llargues i escasses.

Disseny de llocs de treball ergonòmics
que adapten al treballador la postura més
adequada.

TRASTORNS DE LA VEU
La veu és un so produït per la laringe a partir
de l’aire pulmonar espirat, que després
és amplificat i reforçat per les cavitats de
ressonància de l’aparell fonador (faringe, cavitat
nasal, cavitat bucal i llavis). El cervell governa la
posada en marxa de l’instrument vocal i dirigeix
l’execució de l’activitat muscular implicada
mitjançant la caixa toràcica, els pulmons, les
cordes vocals i els òrgans ressonadors.
La disfonia és una alteració d’algunes de
les qualitats acústiques de la veu (intensitat,
to, timbre i durada) com a conseqüència d’un
trastorn orgànic o un ús inadequat de la veu
(funcional). Les alteracions de la veu poden ser
permanents o transitòries. La pèrdua de la veu
es denomina afonia.
La disfonia, que incideix de manera
específica en el món de l’educació, es produeix
com a conseqüència del mal ús continuat de la
veu en el treball.
Les disfonies es poden classificar segons els
criteris següents:

Quantitatius: afonia: pèrdua total de la veu;
disfonia: alteració de la veu en qualsevol de
les seues qualitats.

Localitzacions: laringofonies: disfonies
localitzades en la laringe que ocasionen: to
inadequat (ronquera vocal), laringitis funcional
(abús perllongat de la veu), fonastenia o
cansament vocal (veu feble, poc profunda i
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sense timbre); rinofonies: alteracions de la
ressonància o nasalització de la fonació.

Etiologia: disfonies orgàniques, per lesions
en els òrgans de la fonació degudes a causes
congènites, inflamatòries (laringitis aguda
i crònica); disfonies funcionals, per una
alteració de l’actitud vocal que pot complicarse amb lesions orgàniques de la laringe
provocades per l’esforç vocal (nòduls) o per
alteracions orgàniques transitòries (laringitis).
N’hi ha de dos tipus: hipercinètiques
o hipertòniques, per excessiva tensió
de les cordes vocals durant la fonació;
hipocinètiques o hipotòniques, en les quals
les cordes vocals no es tanquen del tot per
falta de tensió muscular.
Les lesions es classifiquen en:

Pòlips de les cordes vocals, conseqüència
d’una lesió aguda, un crit, per exemple.

Nòduls de les cordes vocals, en ambdues
cordes vocals, solen deure’s a un ús excessiu
crònic de la veu.

Granulomes de les cordes vocals, resultat
d’una lesió de les cordes vocals per un reflux
gastroesofàgic no controlat o per danys per
la inserció d’un tub de respiració (intubació
endotraquial).
Com en els TME, les lesions es poden tractar
com a MP (cas dels nòduls de laringe) o
accidents de treball, per a la resta de disfonies.
A hores d’ara hi ha poques dades sobre
la prevalença d’aquests problemes entre els
treballadors i les treballadores docents. Sí que
n’hi ha en canvi sobre la prevalença de disfonies
en altres sectors, com professionals del cant
(21%) i professionals de control (18%).
En més d’una tercera part del professorat
d’infantil, primària i secundària, segons un
altre estudi, s’han detectat canvis en les cordes
vocals. Altres investigacions situen la prevalença
entre el 17 i 21% –fins al 36% en infantil, 25%
en primària i 21% en secundària–. Per regla
general es tracta de processos benignes, però
una de les primeres manifestacions del càncer
de laringe és precisament l’alteració de la veu.
Per això cal demanar assessorament sanitari
davant l’aparició d’algun problema d’aquest
tipus, sobretot quan dura més de 15 dies.
Després del diagnòstic de l’otorrinolaringòleg i
el metge del treball, cal procedir al tractament
mitjançant el repòs de la veu, el tractament
foniàtric o, a voltes, la microcirurgia.
Entre les mesures clau per a evitar que
apareguen els problemes de la veu, cal previndre
tots factors de risc; utilitzar mitjans auxiliars
(pissarres digitals, projectors, micròfons...);
reduir o eliminar les fonts de pols (per exemple,
substituir els clarions pels retoladors); rebre una
formació específica en l’ús de la veu.
Per a saber-ne més:
Belloch, M.C. (2015). Manual básico de seguridad
y salud en el trabajo (III) Sector educativo. Centros
educativos no universitarios. València, Generalitat
Valenciana.
Calera, A. A., Esteve, L, Roel, J. M., Uberti–Bona, V
(s.d.). La salud laboral en el sector docente. Alacant,
Bomarzo.
Junta de Extremadura (s. d.). Información en
materia de PRL para trabajadores de los Centros
Educativos.
Salud laboral escuela (2011). Riesgos ergonómicos
y psicosociales en el sector docente. Madrid, Wolters
Kluwer.
Sasaki, C. T. (s.d.). Pólipos, nódulos, y granulomas de
las cuerdas vocales. Manual MSD.
Villar, M. F. (2014). Riesgos de transtornos
musculoesqueléticos en la población laboral
española. Madrid. INSHT.
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L’ESTRÉS DOCENT, UNA CÀRREGA PROFESSIONAL
AMB DIVERSOS FACTORS IMPLICATS

COM FER FRONT ALS
RISCOS PSICOSOCIALS EN
L’ENSENYAMENT?

La salut emocional del professorat està condicionada
per una multitud de factors laborals. A més dels que
imposen l’entorn físic i social, el treball docent suposa
també fer front i gestionar els inevitables conflictes
que es presenten en la institució educativa, amb el
consegüent autocontrol d’emocions i sentiments.
Rubén Belandia
Membre de l’STEE-EILAS,
Euskal Herria

E

ls riscos psicosocials són encara
una xacra en l’ensenyament. Les
administracions i les patronals han
pretés reduir el nombre i el cost
de les baixes laborals sense abordar-ne
les causes. La intenció és clara: retallar les
retribucions durant el temps de baixa motivat
per aquestes circumstàncies o considerar
que es tracta d’un problema individual que
cal considerar mitjançant el tractament
terapèutic de la persona malalta. En el fons,
les empreses i les institucions públiques
entenen que, sense canviar les condicions
laborals, els riscos psicosocials no afecten la
salut dels treballadors i les treballadores.
Però com que han vist que aquesta
estratègia ha resultat ineficaç, ara pretenen
actuar d’una altra manera. La literatura
científica ens diu que un treball pot ser
estressant quan hi ha un desequilibri entre
l’esforç que ens exigeix i les compensacions
que ens proporciona; quan hi ha una alta
demanda acompanyada d’un escàs control de
la persona sobre l’activitat que desenvolupa;
quan no es pot comptar amb la col·laboració
de companys o superiors per a dur a terme
el treball o resoldre els problemes; quan

L’alumnat té un entorn
social que és determinant
i, a més, l’ensenyament es
desenvolupa en un entorn
físic que converteix la
transmissió d’informació
en un autèntic miracle

s’han d’exterioritzar emocions diferents de
les que se senten realment o quan la persona
pot ser objecte d’assetjament moral. Per a
ser eficaces, les mesures preventives han
d’actuar sobre aquests factors.

ENTORN FÍSIC I SOCIAL
La contrareforma educativa ens presenta
l’ensenyament com un simple procés
de transmissió de coneixements des del
professorat fins a l’alumnat. Com que els
continguts que cal transmetre són els
correctes, els que s’estableixen per decret,
si no s’obté un resultat acadèmic adequat
és perquè el professorat falla, la qual cosa
implicaria una síndrome d’esgotament
professional (burnout) generalitzada.
No obstant això, l’alumnat té un entorn
social que és determinant i, a més,
l’ensenyament es desenvolupa en un
entorn físic que converteix la transmissió
d’informació en un autèntic miracle.
Per exemple, amb un nivell de soroll de
70 decibels molt habitual a l’interior de
les nostres aules i similar al d’un carrer
amb bastant trànsit, l’alumnat només pot
percebre el 50% dels missatges emesos pel
professorat. A més, el soroll incrementa
el nerviosisme i redueix la concentració.
Si hi afegim aules amb temperatures
massa altes o massa baixes, reflexos que
impedeixen veure el que s’escriu en la
pissarra, fluorescents que parpellegen, un
ambient carregat per la falta de ventilació
i un mobiliari en el qual quasi ningú no pot
estar còmode... si algú aconsegueix aprendre
alguna cosa és per pur miracle. Disposar d’un
entorn ergonòmic és fonamental.

L’ESFORÇ I LES DEMANDES
La societat és cada vegada més exigent
amb el sistema educatiu. Hem d’ensenyar,
hem de formar persones que responguen
a les necessitats del mercat de treball i de
la convivència social. Hem de compensar

desigualtats, fomentar valors que en la
societat no es practiquen, actualitzar els
continguts de manera permanent i competir
amb els atractius missatges audiovisuals dels
mitjans de comunicació per a captar l’atenció
de l’alumnat i prestar-li a més una atenció
personalitzada. Cal fer front a aquests reptes
amb unes plantilles retallades i escassos
mitjans materials.
És difícil reduir aquesta demanda general,
però és possible minorar l’impacte sobre cada
persona:
Reduir el nombre d’hores lectives, amb
caràcter general.
Fer que l’assumpció de noves tasques
addicionals comporte reducció de la
càrrega lectiva en comptes o a més de
complements econòmics.
Reduir el nombre d’estudiants per aula,
amb caràcter general.
Reduir el percentatge d’alumnat
amb problemes d’aprenentatge o de
comportament en cada aula.
Garantir la substitució del professorat
absent per una baixa mèdica o qualsevol
altre motiu.
Disposar de personal administratiu en
tots els nivells educatius i en quantitat
suficient.
Comptar amb personal especialitzat en
informàtica i mitjans audiovisuals.
Disposar de personal de suport
especialitzat a què recórrer: logopèdia,
psicologia, assistència social.
Actuar sobre la forma d’organitzar el
temps de treball; ordenar els horaris
lectius i de presència en el centre de
manera que hi haja intervals per a la
preparació de les classes, la posada en
comú amb els companys i companyes i la
participació en la vida del centre; alternar
les classes amb aquestes altres tasques.
Establir pauses, períodes reals de
descans. L’objectiu de l’horari escolar
no pot ser únicament eixir com més
prompte millor. Cal organitzar els horaris
de manera que l’alumnat també dispose

de períodes d’expansió, recuperació i
relaxació. I no es tracta només del temps
de l’esplai, també cal considerar els
intervals entre les classes. Cal aprofitar
les aportacions de la cronobiologia
per organitzar la impartició de les
assignatures quan hi ha més possibilitats
que siguen assimilades.
Conciliar la vida familiar i laboral,
considerar com a horari laboral totes les
hores de preparació de classes, així com
la correcció de treballs i exàmens que
habitualment es realitzen a casa.

LES COMPENSACIONS
El treball ens exigeix un esforç, però ens
aporta unes compensacions. El salari, el
reconeixement del treball, el control de
l’estatus (perspectives de promoció, no
patir canvis no desitjats, estabilitat laboral)
són cabdals per a equilibrar aquesta
balança.
El reconeixement s’obté a través dels
resultats acadèmics que aconsegueix
l’alumnat, i per com percep la societat la
nostra labor professional. El reconeixement
de les autoritats educatives o dels amos
dels centres és escàs. I l’ensenyament,
un sector feminitzat, es veu afectat per la
menor consideració social que tenen els
treballs exercits per les dones, la nostra
societat segueix marcada pels rols de
gènere.
La inestabilitat laboral també hi influeix.
La falta d’un contracte fix no solament
implica haver de canviar de centre amb
massa freqüència, sinó afrontar assignatures
noves cada curs –o fins i tot cada mes, en el
cas del professorat substitut– i sovint fer-se
càrrec de les tasques menys desitjades
pel personal fix. Per tot això cal reduir la
temporalitat i permetre que el personal
aconseguisca una estabilitat laboral. Amb el
personal interí i substitut, el professorat fix
ha de fomentar un tracte igualitari, solidari,
fins i tot protector.

EL CONTROL SOBRE EL TREBALL
Enfront de la visió de la professora com la
reina absoluta de la classe –que dins de l’aula
decideix què fer, com i quan fer-ho– hi ha
disposicions de les autoritats educatives –el
Ministeri, la Conselleria, el mateix centre i
fins i tot el departament– que defineixen amb
minuciositat tot el que s’ha d’ensenyar en
cada nivell, així com la metodologia que cal
utilitzar. Tot això arriba a coartar l’autonomia
i el potencial creador del treball docent. És
fonamental que tot el professorat tinga l’opció
d’intervindre en la presa de les decisions
sobre les qüestions que l’afecten.

EL SUPORT SOCIAL
El suport social s’identifica amb les
relacions amb companys i companyes i
superiors jeràrquics. És a dir, si per a dur
a terme el nostre treball i fer front als
problemes que se’ns presenten comptem
amb el suport i la col·laboració de companys
i superiors o si ens quedem sols davant del
perill.
En els centres docents s’imposen cada
vegada més les dinàmiques individualistes,
que disminueixen el treball col·lectiu i la
posada en comú dels problemes per a
beneficiar-se de les experiències de les
companyes i els companys. La falta d’espais
i temps destinats a aquesta funció tampoc
hi ajuda. Els òrgans col·legiats acaben
limitant-se a les qüestions de tràmit. Fins i
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tot les males relacions amb els companys
i companyes i amb la direcció són una font
important de conflictes i de tensió nerviosa
afegida.
Recuperar la cooperació professional,
aprendre a gestionar els conflictes entre
el mateix personal del centre i establir una
dinàmica de col·laboració amb els pares i
mares són mesures que permeten afrontar

millor la tasca, milloren els resultats
educatius i rebaixen el nivell d’estrés.

L’ESFORÇ EMOCIONAL
Treballar amb persones joves, més quan hi ha
una part de responsabilitat sobre el seu futur
i benestar, és una font constant de tensions,
preocupacions i conflictes. A més, la funció

docent comporta també tindre autocontrol de
les emocions i fins i tot ser capaç d’expressar
sentiments que no es tenen. Tot això pot
resultar perjudicial per a la salut.
Mesures com les ja esmentades de
comptar amb un ambient físic adequat, reduir
les ràtios generals i les d’estudiants amb
problemes d’aprenentatge, incrementar les
pauses i disposar de formació sobre conflictes

11

de convivència, contribueixen a reduir els
incidents a l’aula i la sobrecàrrega laboral
que generen les situacions problemàtiques.
En aquesta direcció, també és convenient
aconseguir la implicació dels diferents
sectors i col·lectius de la institució educativa
en el desplegament de polítiques i iniciatives
de foment del diàleg i la convivència, el
respecte mutu i la resolució de conflictes.
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L’ASSETJADOR, UN AMORAL QUE A FALTA D’AMISTATS COL·LECCIONA SÚBDITS

EXTREMS DE LA
VIOLÈNCIA PSICOSOCIAL

La violència psicosocial és una síndrome de patologia social consistent en l’agressió
indefinidament impune que mamprén un líder, formal o informal, contra un individu,
en la qual la víctima es resisteix a la voluntat arbitrària del capitost. La institució
escolar és també un dels escenaris d’aquestes manifestacions de violència.
Francisco Fuertes
Martínez
professor jubilat de Psicologia
Social de les Organitzacions,
Universitat Jaume I de Castelló

E

l maltractament s’infligeix amb la
instrumentació del grup immediat,
les estructures burocràtiques i/o les
xarxes socials telemàtiques. Amb
tot això es tracta de propiciar el descrèdit i el
seu menyspreu de la víctima, de posar traves
a l’acompliment del seu treball o el rol, de
llevar-li recursos i, en general, de distorsionar
de manera perversa la comunicació social i
els significats consegüents que defineixen la
seua identitat personal, professional i social.
La víctima experimenta una deterioració física
i emocional i es veu abocada a una posició
d’indefensió psicològica i jurídica, amb un alt
potencial d’exclusió laboral i social.

MARC GRUPAL: EL BOSC
Amb l’etiqueta “violència psicosocial” pretenc
englobar una inacabada llista de fenòmens
a la qual se sol al·ludir amb termes variats,
sinònims o amb alguna precisió contextual o
disciplinar: mobbing, assetjament o fustigació
institucional, grupal, moral o psicològica,
psicoterror, pressió laboral tendenciosa,
assetjament social, ostracisme laboral,
bossing, bullying... que reuneixen una majoria
dels ingredients i la dinàmica que tot seguit
comentarem.
L’anomenada síndrome de patologia social o
grupal inclou un conjunt d’ingredients –tolerats
per una societat patològica, autodestructiva–
que considerats individualment són innocus
o trivials però que en conjunt i de manera
reiterada resulten greument nocius. Així, els
ingredients i els mecanismes bàsics de la
nostra condició humana intrínsecament social
són utilitzats perversament.
No es tracta d’una lluita d’egos. El grup és
essencial com a connector entre l’individu i la
societat, canalitzador de significats, creador

de la intersubjectivitat i la cultura: ritus,
mites i significats compartits d’una unitat
comunitària. Entre el grup i la víctima, entre
el líder i la víctima –no s’és líder sense grup–
hi ha una asimetria de forces virtualment total
o per llargs moments.
Per a la víctima és clau comptar amb grups
alternatius de suport. Amb un sol individu que
li faça costat ja hi ha un grup mínim capaç de
traure des de zero un mínim arsenal de forces
de defensa. És atípic que un grup assetge
més d’un individu alhora; si ho fa, procurarà
mantindre’ls separats, que s’ignoren entre ells.
Com que la violència psicosocial no està
a penes definida en el dret positiu, la violació
que pateix la víctima s’allarga en el temps i
l’acció de l’agressor pot quedar indefinidament
impune. En aquesta dinàmica, les proves

El grup és l’eina bàsica
del líder/assetjador. El
grup no només li serveix
per a sostindre la seua
interpretació dels fets sinó
per a perpetrar accions
perjudicials per a la víctima
admissibles a tràmit –en cas de denúncia–
escassegen perquè s’intenta no deixar cap
rastre objectivable. Denunciar un cas de
violència psicosocial és com acusar l’ordre
establit, quasi com caure en l’infern de Dante,
perdre tota l’esperança. La víctima pateix així
una doble indefensió, jurídica i psicològica.
El grup és l’eina bàsica del líder/assetjador:
sense el grup, l’assetjador no hi té res a fer.
El grup no només li serveix per a sostindre la
seua particular interpretació dels fets sinó per
a perpetrar les accions pertinents perjudicials
per a la víctima i per a sostindre una
interpretació esbiaixada d’aquestes accions. El
cercle viciós només té solució quan intervé un
agent extern imparcial.
El grup és també instrumentat per
l’assetjador per a manipular gestions

burocràtiques –actes, expedients, votacions,
informes, certificats, admissions a tràmit,
terminis, comissions d’ètica (!), formalitats
en general– que com a “jutge i part” aprova o
denega, traspapera sol·licituds, assignacions,
promocions, mèrits, incentius i sancions.
Legitimada la violència d’aquesta
manera, s’agreuja encara més en unirs’hi pragmàticament, conscientment o
no, altres grups i, de manera virtual, tota
l’organització o entorn social. Cal destacar la
cadena d’agents que s’hi poden interposar;
és una tàctica amb un poderós potencial de
camuflatge que dificulta rastrejar l’origen de
la manifestació violenta.
Una altra tàctica recurrent per a
l’assetjador és l’ús tergiversat del concepte
d’atzar a l’hora d’assignar –o d’excloure–
víctima o assetjador a una comissió, grup
docent, torn, etc. Més quan es produeixen
danys que “semblen un accident”.
Un pas més enllà d’aquestes perversions
el representa subornar agents administratius,
individuals o col·lectius. Darrere de
l’assetjament hi ha corrupció i darrere de la
corrupció hi ha assetjament (a qui es nega
assertivament a col·laborar en una trama).
És sabut que les tàctiques d’assetjament
es despleguen ara en les xarxes socials
telemàtiques mitjançant la manipulació de
l’ordinador, el compte personal de correu o el
perfil digital de la víctima.

MOTIVACIÓ PERSONAL: ELS
ARBRES
Els assetjadors no venen de Mart: tenen
–tenim– més paperetes per a arribar a
assetjar els qui comparteixen un determinat
context que preval i incentiva els ideals de
poder –prestigi, reconeixement, riquesa...–
com a únic instrument identitari per a
relacionar-se amb l’altre i sotmetre’l o
comprar-lo, en detriment d’un altre tipus
de relació més arriscada on hi ha respecte,
ajuda, confiança, espontaneïtat, amistat o fins
i tot amor recíprocs.
Els assetjadors, que col·leccionen súbdits per
a suplir la seua impotència per a aconseguir
amics, pateixen un greu dèficit de destreses
socials cooperatives, amb una experiència de

vida emocionalment àrida que pot abocarlos a la psicopatia. Es tracta d’una variant
de les destreses socials poc estudiada per
la psicologia social, segurament perquè
considera que està a l’abast de tothom.
Però no és així, hi ha persones amb greus
limitacions que mereixen llàstima i necessiten
ajuda, perquè no patisquen d’aquesta aridesa
vital ni facen patir els altres.
Un altre paquet de destreses socials
estudiat per la psicologia social representa
el complement del que ja hem comentat.
Són les que podríem anomenar destreses
comercials o competitives, que pretenen
aconseguir amb els altres unes relacions
d’intercanvi negociades, registrades,
externament controlades, molt útils en la
vida social pública. En aquesta variant, duta
a l’extrem antisocial, l’assetjador sol ser un
mestre de la pràctica amoral i pragmàtica
en perjudici d’altres conductes cooperatives,
que entén la vida social com un comerç
estricte de suma zero. Aquest individu, que
ignora el benefici mutu i tracta de guanyar
sempre a costa de qui siga. En definitiva,
aborda sengles estratègies atenent la seua
ritualitat superficial, les “comercials” amb
més grau d’èxit en el temps. En l’altre extrem,
el candidat a víctima sol ser molt descurat
en el cultiu i el desenvolupament d’aquestes
destreses comercials. Aquesta víctima pot
semblar fins i tot ingènua amb les destreses
cooperatives i amb el menyspreu cap a l’excés
amoral comercial que observa en l’assetjador.
Per contra, aquest últim enveja la facilitat
amb la qual la seua víctima potencial fa
amics i es beneficia d’aquesta calfor vital que
proporciona la relació social autèntica.

MILITÀNCIA SINDICAL
L’assetjament és anàleg, valga la metàfora, a
les dimensions més estridents de la contesa
política, amb la diferència essencial que
aquesta última enfronta un grup amb un
altre, i com a tal està ventilada. En canvi, la
violència psicosocial és asfixiant: l’exerceix el
grup contra l’individu.
No tots els ingredients apuntats es
donen sempre, sinó que es construeixen i
s’agreugen sobre la marxa, en funció de la
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seua impunitat i els assoliments consegüents.
L’assetjament va per etapes i és per tant més
fàcil de fer avortar com més incipient és el
seu estat: els testimonis de les primeres
etapes representen un paper crucial. En
aquests casos també intervé decisivament la
militància i el suport sindical, no només com
a instrument polític, sinó com a font d’higiene
psicosocial.
Per a saber-ne més:
AA.DD. (2004) Cuadernos de Pedagogía núm. 335,
maig). Tema del mes: “La salud del profesorado“
(pp. 50-79). Barcelona.
Fuertes, F. (2003). “Elementos y dinámica
psicosocial del mobbing institucional”. En H. M.
Avilés, Riesgos psicosociales en la enseñanza.
Valladolid: Cuadernos STEs.
Linhart, D. (2006, març). “Ayer solidarios, hoy
adversarios”. Le Monde diplomàtique (pp. 16-17).
València.
Programa No es un día cualquiera [Tertulia
sobre la “hipocresía”] Radio Nacional de España
(28/10/2018, 18:15/55:01). [http://mvod.lvlt.rtve.es/
resources/TE_SNOESU/mp3/2/5/1540718706152.
mp3]

“EM VAIG TRENCAR
PSICOLÒGICAMENT EN
MIL TROSSOS”
Abans treballava en un centre el nom
del qual preferisc no recordar. Tenia tot
el que podia desitjar: un treball estable
i segur amb el qual gaudia molt. Les
relacions amb la majoria de les meues
companyes i companys i amb l’alumnat
eren excel·lents. Dedicava moltes hores a
preparar les classes, a corregir exercicis,
però no m’importava, perquè el treball
m’apassionava. Vaig passar moments
molt bons i fins i tot guardava records
entranyables. Dic “guardava”, perquè
aquells records han sigut esborrats per
altres que han destrossat la meua vida, la
professional i la personal. Rememorarlos em produeix encara un profund dolor,
una gran angoixa, una enorme tristesa.
Puc adonar-me d’aquell procés, gradual
i imperceptible, però em pregunte encara
com no vaig ser-ne conscient.
Tot va canviar a poc a poc. Les meues
companyes i companys em van aïllar i
ignorar, l’entorn laboral va fer un gir brutal:
em criticaven i manipulaven l’alumnat
contra mi; m’ocultaven informacions o me’n
donaven altres d’errònies; fiscalitzaven el
meu treball, també en la meua aula; em
posaven obstacles per a gaudir de permisos
legals; m’amenaçaven amb procediments
disciplinaris... Totes les esferes de la meua
vida van ser vulnerades i atacades.
El meu cos va somatitzar aquella
gran tensió amb maldecaps intensos,
nàusees, insomni, irritabilitat, mal humor,
esgotament i una gran angoixa que
m’oprimia cada volta que m’acostava al meu
centre. La situació es va allargar fins que
em vaig trencar psicològicament en els mil
trossos que hui encara seguisc arreplegant.
Després d’anys de tractament he descobert
que tot el procés de violència psicològica
que vaig viure es coneix com a mobbing.
Fuertes, F. Marcelo, V., Serrano, J., Sancho,
M. (2004). “El acoso moral o mobbing en los
centros educativos”. Cuadernos de Pedagogía
núm. 335, maig (adaptació).
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QUAN ÉS RESPONSABLE EL
Fa no massa temps hi havia qui programava amb comptagotes les extraescolars per
temor que l’accident fortuït d’una criatura l’obligara a fer front a una demanda de la
seua família. Tot i que els tribunals ja no ho admeten, una majoria de claustres
desconeix el marc normatiu que regula la responsabilitat del professorat.

LA XIQUETA
QUE VA PERDRE
UN ULL AL PATI DE
L’ESCOLA PER UN
COLP DE PILOTA
Alba, una xiqueta de deu anys, va perdre la
vista d’un ull a causa d’un colp de pilota rebut
mentre jugava amb altres xiquets. El Tribunal
Suprem en va responsabilitzar l’Administració
per la insuficient vigilància existent, ja que
es va permetre que la xiqueta jugara amb
un element inadequat, una pilota massissa
de tres centímetres de diàmetre en un lloc
inadequat, un passadís amb parets i sostre.
En una ciutat veïna, Àlex, de nou anys, jugava
al futbol al pati d’un col·legi públic. Sense
voler, un company li va pegar un puntelló en
un ull a conseqüència de la qual va perdre
la visió. En aquest cas, no es podia afirmar,
segons el Tribunal Suprem, que la lesió fóra
conseqüència del funcionament dels serveis
públics docents ni tampoc que hi haguera
hagut una falta de control del professorat
del col·legi, perquè els fets s’haurien pogut
produir amb qualsevol tipus de vigilància.

NS EDUCATIVES

Ferran Pastor,
Manuela Ferrer i
Gabriel Alemany
Membres del Comité de
Seguretat i Salut Laboral
Docent de València.

Yolanda Pons
Advocada dels Serveis
Jurídics d’STEPV

M

és que determinar quan
naix el dret a percebre una
indemnització, interessa saber
quina responsabilitat civil té
el professorat en aquests i altres casos
semblants i, per tant, qui ha de fer front a
una indemnització per danys ocasionats pel
funcionament del servei públic.
La problemàtica que estudiem
concerneix la responsabilitat dels centres
d’ensenyament de titularitat pública. Cal
advertir-ho perquè, encara que aquesta
responsabilitat coincideix en alguns
aspectes amb la dels centres de titularitat
privada, són diferents les normatives que les
regeixen.

RESPONSABILITAT DE L’ESTAT
La Constitució proclama el dret dels
particulars a ser indemnitzats per les
lesions que patisquen en qualsevol dels
seus béns o drets, sempre que la lesió
siga conseqüència del funcionament dels
serveis públics. Per la seua banda, la Llei del
procediment administratiu (2015) sanciona
la responsabilitat objectiva de l’administració
titular d’un centre educatiu, responsable de
la lesió patrimonial produïda en el recinte
escolar i també en les activitats extraescolars.
A més estableix que els particulars
poden exigir danys i perjuís directament a

l’Administració. Es tracta, doncs, d’un avanç
normatiu inqüestionable.
Els danys indemnitzables per aquest
concepte són: danys produïts o patits per
l’alumnat, personal de l’ensenyament, com
docents, bidells, monitors i, en general, danys
que, sense intervenció de cap membre del
centre, siguen conseqüència de l’activitat
educativa. El professorat ha quedat al marge

Des de 1998 la
responsabilitat civil del
professorat ja no existeix
perquè els tribunals civils no
admeten demandes contra
docents del sistema públic
de qualsevol responsabilitat, que ara és
assumida per l’Administració pública.
Tanmateix, es van presentar noves
situacions en les quals la sol·licitud de
responsabilitat patrimonial no quedava
restringida en exclusiva a l’Administració,
llocs on es continuava demandant civilment
el professorat. Les contradiccions jurídiques
i les ambigüitats d’interpretació dels
tribunals permetien demandar docents
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PROFESSORAT PÚBLIC?
com una via més ràpida i eficaç en les
actuacions conjuntes contra el professorat i
l’Administració. Urgia canviar el procediment
per neutralitzar plenament qualsevol via
jurídica utilitzada contra el professorat per
responsabilitat civil.
Des de 1998 la responsabilitat civil del
professorat ja no existeix perquè els tribunals
civils no admeten demandes contra docents
del sistema públic. Les iniciatives es formulen
ara directament a les administracions
educatives, per la jurisdicció contenciosa
administrativa. Es tracta d’un avanç que, ara
sí, és definitiu.
En la responsabilitat penal regulada pel
Codi Penal, a la qual està subjecta tota la
ciutadania, es pot exigir la responsabilitat civil
del professorat per actuacions per les quals
haja sigut declarat responsable per via penal.

ATENCIÓ SANITÀRIA ALS CENTRES
Des de 2016 està regulada l’atenció sanitària
a l’alumnat amb problemes de salut crònica.
STEPV va recórrer sense èxit contra la
Resolució legal que l’emmarcava perquè la
norma havia incomplit el requisit previ de
ser negociada amb la representació dels
treballadors i les treballadores. Subministrar
una medicació a l’estudiant a una hora
determinada durant dies o setmanes és un
treball propi de professionals sanitaris o de
familiars, en cap cas no pot ser considerat
un deure d’auxili, que és el que qualsevol
persona, i per descomptat el professorat, ha
de realitzar en qualsevol circumstància de
la millor manera que sap. L’administració de
fàrmacs a l’alumnat durant la jornada laboral
és una responsabilitat greu que implica
la modificació de les condicions de treball
del professorat. En aquest cas, el tribunal
va entendre que la Generalitat exerceix

la potestat d’organització, planificació i
coordinació exigida per la Llei valenciana
de salut i no està obligada a la negociació
col·lectiva del protocol, una justificació que
esquiva la resposta al recurs d’STEPV. El Diari
Oficial de la Generalitat ha publicat el 18 de
juny de 2018 una nova resolució sobre atenció
sanitària específica en centres educatius.
En el transcurs de les tasques
professionals, dins del recinte escolar o en
activitats extraescolars, el professorat pot
cometre dol, culpa o negligència greu i ser
denunciat per un particular o la mateixa
Administració.

CAMPANYES INFORMATIVES
Per a minimitzar molts malentesos i pors
que subsisteixen encara en els centres
educatius, cal exigir una sèrie de iniciatives
ben factibles. Per començar, la informació
disponible sobre la normativa jurídica ha
de divulgar-se sense restriccions, amb una
adequada campanya informativa dirigida
a tots els treballadors i treballadores de
l’ensenyament sobre les disposicions
legals vigents, una informació que ha de
complementar-se amb recomanacions
i protocols d’actuació sobre seguretat,
responsabilitat del personal.
Per exemple, per als accidents del
professorat que treballa en diversos
centres educatius (itineràncies) i per a tots
els docents obligats a desplaçar-se per
motius laborals cal disposar d’informació
i protocols clars sobre els deures de
l’Administració educativa i els procediments
que cal seguir. D’altra banda, cal obrir un
procés de diàleg entre les administracions
educatives i les organitzacions sindicals
per a acordar un bon mecanisme de
defensa jurídica davant de la denúncia

penal. També cal optimitzar la normativa
sobre situacions freqüents relacionades
amb la responsabilitat dels centres. En
el procediment de la defensa jurídica al
professorat sotmés a agressions físiques,
una millora necessària, és oferir d’ofici els
serveis jurídics de la Generalitat a la víctima,
sense esperar que l’interessat els sol·licite.
La Conselleria d’Educació ha de difondre
instruccions, recomanacions i protocols
sobre seguretat en les eixides educatives i
activitats extraescolars .
Pel que fa a les avaluacions inicials de
risc i d’altres informes sobre els centres
educatius per part de l’INVASSAT, amb
constatació de deficiències que poden afectar
la seguretat del professorat –algunes amb
defectes que han tardat més de sis anys a
resoldre’s–, la Direcció Territorial d’Educació

L’administració de fàrmacs
a l’alumnat és una una
responsabilitat greu que
implica la modificació
de les condicions de
treball del professorat
o l’Administració local ha de procedir a la
seua resolució immediata.
Finalment, hi ha deficiències en les
estructures escolars que han de ser
esmenades pel mateix centre. Però a les
direccions dels centres els falten directrius
precises sobre quines deficiències han de
ser escomeses a càrrec del pressupost del
centre, amb l’eventual perjuí en cas d’accident
per no haver-se esmenat.

GUILLEM, DENUNCIAT
PER LA VIA PENAL
En els casos en què l’Administració
indemnitza els lesionats, exigeix d’ofici al
funcionari la responsabilitat en què haguera
incorregut per dol, culpa o negligència greu.
És el cas de Guillem, cap d’estudis d’un
institut, que ha atés reiteradament Antonio,
un xaval que sol moure brega i que ha sigut
expulsat de classe reiteradament. En el
banc que hi ha a la porta del despatx del
cap d’estudis, hi ha dies que Antonio passa
assegut hores i hores. A conseqüència de
l’últim incident, el cap d’estudis s’ha enfrontat
a un greu problema. Antonio no parava de
molestar en classe i la professora li va dir
que es presentara al professor de guàrdia.
No va haver-hi forma de fer-lo eixir de
l’aula, Guillem hi va haver d’acudir i davant
de la resistència i els crits de l’alumne,
el va subjectar per les monyiques i el va
acompanyar a la porta. L’endemà, Antonio
va acudir a classe amb el braç en cabestrell
–amb un embenat que va desaparéixer al
cap de dos dies– després que la família del
xaval denunciara el cap d’estudis per la via
penal amb un informe de lesions estés per
un hospital. Al cap d’estudis també li van
reclamar una indemnització considerable per
responsabilitat civil derivada de delicte per
la qual hauria de pagar danys equivalents a
més d’un mes i mig de durada. En el juí, les
companyes de Guillem van declarar al seu
favor, juntament amb una mare del centre i
la gent del seu sindicat. Finalment, Guillem
pot respirar tranquil després que la sentència
absolutòria va determinar que no va haver-hi
dol, culpa o negligència.
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DESIGUALTAT DE GÈNERE,
UNA ASSIGNATURA PENDENT
El model social patriarcal és hegemònic en la institució
escolar, a pesar que les treballadores de l’ensenyament són
majoria. Mentre que les dones han fet seu el compromís
amb el mercat laboral una majoria dels seus companys de
treball, en canvi, no ha assumit encara la corresponsabilitat
en les tasques domèstiques i les atencions.
Mari Carmen
Gil García
Responsable de Polítiques
d’Igualtat de Gènere, STEPV

E

n una societat que perpetua els
estereotips de gènere, basats en
el que és masculí, el gènere és la
construcció social que estableix una
jerarquia de poder masculí, de manera que
les característiques i activitats associades
als homes gaudeixen de més valor i
reconeixement que les de les dones. Han
hagut de passar molts segles per a albirar un
horitzó feminista que avance en la igualtat.
La nostra societat no és de sexe masculí i
femení, sinó que acull diverses expressions
d’identitat de gènere, manifestacions
que permeten superar estereotips,
comportaments sexistes i discriminatoris.
Impregnar la societat amb valors d’igualtat
serà una tasca àrdua mentre en casa, el
carrer, els mitjans de comunicació, els
videojocs, la publicitat... ens mostren que els
homes van a la guerra i guanyen les batalles
mentre les dones cuiden de la casa i la
família. Ells són els herois en el cinema i en

el món real, els vencedors en tots els camps
i a qualsevol hora. Les dones es presenten,
en canvi, com les eternes protectores dòcils
en un món que menysprea el seu treball,
una labor desinteressada que, a més, és
silenciada de manera deliberada.
En l’educació, l’absència de models
femenins s’estén a la totalitat de matèries
dels diferents nivells educatius, que exclouen
del currículum la meitat de la humanitat. És
una ocultació que esbiaixa l’aprenentatge
escolar, el gènere masculí perpetua un
model excloent, un domini que es reflecteix
en llibres de text, diccionaris i tota mena de
recursos documentals.
El camí que cal bastir en cada parcel·la de
la vida per a fer front a un repte com aquest

Les dones es presenten
com les eternes protectores
dòcils en un món que
menysprea el seu treball,
una labor desinteressada
que, a més, és silenciada
de manera deliberada

LES DONES I LA SALUT LABORAL
La sobrecàrrega laboral i familiar, que recau
tradicionalment sobre les dones, provoca
situacions d’estrés. Efectivament, dins i fora
de l’aula les exigències, sotmeten la dona a
estats que repercuteixen sobre la seua salut:
maldecaps, cefalees, ansietat, depressió,
entre altres símptomes. En la primera etapa
d’escolarització, són habituals els mals
d’esquena, el lumbago, dolors de cervicals
i diversos mals musculoesquelètics no
considerades com a malalties professionals.
L’única afecció considerada com a malaltia
professional és la dels pòlips en les cordes
vocals responsables de les afonies. Es
tracta d’afeccions provocades per diversos
factors, en entorns laborals condicionats de
manera quotidiana per unes ràtios elevades
d’alumnes per aula –més de 25 en infantil i
primària, 30 en secundària, 35 en batxillerat–
i unes exigències professionals que

desborden un professorat sotmés a tensions
que repercuteixen negativament en la salut.

MÉS CÀRREGA DE TREBALL
A les circumstàncies generals exposades,
hi cal sumar la càrrega de treball que
representa l’assumpció dels programes
que planteja l’Administració educativa
per a obtindre subvencions i incentivar la
realització de projectes. El treball burocràtic
que representa per als centres l’adscripció
als distints programes –PAM, PMAR, PR4...–
incrementa més, si és possible això, la
pressió en les docents, que ho acusen en el
seu estat salut.
La llei d’igualtat (2007) disposa la
integració en el principi d’igualtat de la
salut. En el marc de l’educació sanitària
i la recerca científica, la norma desplega

i regirar la situació representa un repte
colossal. Però les importants mobilitzacions
desplegades pel moviment feminista contra
tanta injustícia obrin unes portes que fins ara
estaven tancades amb panys rovellats.

QUELCOM ES MOU
Les administracions no poden ignorar
aquestes exigències. De fet, al País Valencià
la Conselleria d’Educació ha incorporat
un pla director de coeducació, un model
concebut per a polir les desigualtats en
els centres educatius –i en la societat, per
extensió–. D’altra banda, la Coordinadora de
Convivència i Igualtat continua desenvolupant
projectes d’igualtat en les escoles. Des de la
Generalitat també s’ha promogut un sistema
de beques per a fomentar entre les dones
l’elecció de branques d’uns cicles de formació
professional tradicionalment masculinitzats.
No obstant això, la realitat és implacable.
En les escoles, tot i la presència aclaparadora
de dones, segueixen imperant el model
patriarcal i alguns estereotips socials
androcèntrics. Les aules, privades de models
feministes que ensenyen que les dones som
el motor del canvi social, segueixen mostrant
un món construït pels homes, presentats com
a motors del desenvolupament i el progrés.

una política específica de promoció de la
salut en les dones, així com la prevenció
de la seua discriminació. La llei pretén
modificar la tendència patriarcal del risc en
un model de salut laboral basat en patrons
masculinitzats, així com també considerar
unes polítiques preventives que tenen en
compte la diferència de gènere.
Pel que fa a la maternitat, el primer que
cal tindre en compte és que l’embaràs no
és una malaltia, encara que hi ha moments
en què la dona ha d’interrompre el treball.
Aquesta parada laboral és un factor
important que eleva l’anomenat sostre de
vidre de les treballadores de l’ensenyament
i que en molts casos impedeix en el fet que
accedisquen a un estatus superior i avancen
en la seua carrera professional, fets que
repercuteixen en la reducció dels ingressos i
la consegüent bretxa salarial.
Les dones tripliquen els homes en
el còmput de permisos i llicències de
maternitat, deu setmanes que poden ser
gaudides tant pel pare com per la mare. Com
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Si les grans dones segueixen sense aparéixer
en els manuals de text, a les estudiants els
mancaran models femenins en els quals
veure’s reflectides. Per això l’escola ha de
facilitar escenaris perquè homes dones
gaudisquen de les mateixes oportunitats i
distribuïsquen els seus temps de manera
lliure, autònoma i igualitària.

EL PODER TÉ NOM D’HOME
La presència majoritària de les dones en
l’ensenyament pot ser considerada només
com el traspàs de la cura de la casa a
l’escola: el patriarcat considera l’ofici
docent, sobretot el dels primers nivells
educatius, com una tasca de cures més
que d’ensenyament, un esquema que és
interioritzat per l’alumnat. Però a mesura que
ascendim en l’escala laboral de la docència
en escoles i instituts, aquesta tendència
feminitzant es redueix de manera progressiva
fins al punt que entre el personal catedràtic
de secundària dos terços són homes. Una
cosa semblant passa entre els càrrecs
directius dels centres d’ensenyament, on el
nombre de directores no es correspon amb
el total de dones docents. D’altra banda, el
nombre de dones que s’acull als permisos
i llicències en el personal docent triplica el
dels homes, una situació que potencia una
bretxa salarial que repercutirà més tard en la
jubilació.
La majoria aclaparadora de les
professionals l’educació duplica, com en
qualsevol altra professió, la seua jornada de
treball. En assumir les tasques domèstiques
i les cures familiars, les treballadores de
l’ensenyament també greixen els estereotips
sexistes que agreugen la desigualtat. En
aquest sentit, l’assignació de responsabilitats
a dones i homes és un eix fonamental del
treball per la igualtat. És una política que
ha de vetlar per una redistribució equitativa
que acurte la bretxa de gènere en el treball,
tant el remunerat com en el domèstic. Per
a fomentar la corresponsabilitat, també cal
canviar el sistema de permisos per naixement
perquè siguen iguals i intransferibles, ha de
ser l’Estat el que s’ha de responsabilitzar
d’uns serveis públics que suplisquen les
necessitats familiars de cures.
Es tracta, al capdavall, que dones i homes
tinguen les mateixes oportunitats i puguen
distribuir els seus temps de manera lliure,
autònoma i igualitària.

planteja la Plataforma de Permisos Iguals i
Intransferibles en el Naixement i l’Adopció,
cal avançar en dues sendes paral·leles: els
homes han d’assumir el dret a la paternitat
i les dones no han de renunciar a la seua
carrera professional.
Les dones han fet seu el compromís
amb el mercat laboral, però una majoria
d’homes no han assumit encara la
seua corresponsabilitat en les tasques
domèstiques i les cures, un desequilibri
preocupant que genera que les dones
exercisquen l’anomenada doble jornada
laboral. La conciliació no ha de ser un
objectiu que han assolir les dones, ha de
ser la societat la que ha d’assumir la seua
responsabilitat amb polítiques d’inversió en
guarderies, centres socials per a la cura de
majors, educació, plans d’igualtat... Un canvi
social autèntic, però que requereix abordar
sense miraments la ruptura d’uns rols
tradicionals que estan en la base de tots els
desequilibris entre dones i homes i que ho
condicionen tot.
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ESPAIS ESCOLARS
I MEDI AMBIENT

Qualsevol centre educatiu ha de disposar de la prescriptiva avaluació inicial de
riscos laborals per a identificar-los, corregir-los, eliminar-los o disminuir-los: riscos
lligats a les condicions de seguretat i higiene, als factors de risc fisicoquímics, a les
instal·lacions i a les situacions i condicions mediambientals potencialment perilloses.

Juan José Mataix
Sancho
Professor tècnic d’FP i
delegat de Prevenció

Riscos dels llocs de treball

Passadissos i zones de pas, que en

Portes d’accionament motoritzat: poden


Patis, porxos i altres superfícies amb

ocasions esdevenen pistes de patinatge.
Aquests corredors han d’estar lliures
d’obstacles (caixes, mobiliari apilat,
cables, etc.) per a evitar caigudes al mateix
nivell.

Aixetes dels banys: el seu mal ús, a més de
representar un possible focus contagiós,
incrementa el risc d’esvarades.

Menjadors escolars: poden ser perillosos
pels possibles vessaments de líquids o
restes d’aliments.

Subjeccions de porteries de futbol,
bàsquet...: les deficiències poden provocar
assolaments.

Poda d’arbres: poden provocar accidents, si
la poda es fa en període lectiu.

Façanes i sostres: caigudes i despreniments
de teules o alerons per defectes de
construcció o mala conservació.

provocar accidents per atrapament
si no van dotades de mecanismes de
paralització.

Vehicles: la circulació en l’interior dels patis
pot comportar perills quan hi ha obres o es
distribueixen materials.

Zones d’administració, despatxos i serveis:
poden resultar inadequades i insuficients
per falta d’espai.

Edificis inadaptats a les persones amb
discapacitat: cal eliminar totes les barreres
arquitectòniques.

desnivells, sense les baranes corresponents
que eviten les caigudes a diferent nivell. El
paviment ha de presentar bon estat.

Escales que no compleixen la normativa
i poden ser relliscoses. Amb els escalons
antilliscants, amb passamans i baranes amb
l’altura normalitzada i no ser escalables.

Escales de mà: han d’utilitzar-se segons les
recomanacions d’ús.

Tarimes en les aules: constitueixen un
perill que exigeix del professorat un esforç
d’atenció per a evitar caigudes.

Prestatgeries: han de disposar de bona
estabilitat perquè no bolquen. Els calaixos i
portes han de mantenir-se tancats.

Mobiliari: els mobles inadequats poden
provocar sobrecàrregues musculars pel
manteniment de postures forçades.

Maquinàries i equips de treball
Qualsevol tipus de maquinària ha de tindre
incorporat l’indicatiu CE i complir els requisits
establits en el RD 1215/1997.

Totes les màquines han de tindre
disponibles les seues instruccions d’ús.
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El manteniment, a càrrec de personal


Els aparells elèctrics han de comptar amb

autoritzat, ha d’estar programat per a
garantir l’adequat estat d’ús.

Les pantalles de visualització de dades han
de complir el que estableix el RD 488/1997
i la guia de l’Institut Nacional de Seguretat i
Higiene en el Treball.

En les màquines de les aules-taller i
laboratoris s’han d’extremar les precaucions
per a evitar accidents provocats per la
inexperiència. Al centre docent cal exigirli la mateixa diligència que a qualsevol
empresa: ha de garantir que la maquinària
a la disposició de l’alumnat compleix la
normativa vigent. El professorat incorre
en una important responsabilitat, fins i tot
de caràcter penal, si permet que l’alumnat
faça un ús de la maquinària no ajustat a la
legalitat. Les conseqüències d’un eventual
mal ús –maquinària inadequada o en mal
estat– poden ser colps, talls, caiguda
d’objectes, atrapaments, projecció de
partícules, contactes elèctrics o tèrmics...

Als treballadors i les treballadores se’ls
han de proporcionar equips de protecció
individual: guants, calçat, mascaretes,
equips d’amplificació vocal...

un aïllament suficient que evite contactes
amb la tensió elèctrica.

Les instal·lacions elèctriques deficients
poden provocar contactes elèctrics i
incendis.

Les calderes de calefacció han de respectar
totes les exigències administratives. La sala
de calderes, d’ús exclusiu, no ha d’estar en
el soterrani.

Els recipients de gasos, en àrees
delimitades, han d’estar ben subjectes i
allunyats dels focus calorífics.
Els productes i materials inflamables
han de col·locar-se en llocs aïllats i
protegits.

Cal disposar d’instal·lacions de protecció
contra incendis (extintors, boques d’incendi
equipades...).

Cal realitzar el manteniment i les
revisions i inspeccions en totes les
instal·lacions amb la periodicitat
reglamentària.

La prohibició de fumar s’ha de respectar de
manera estricta.
Substàncies i contaminants

Els productes químics i biològics que hi ha

Manipulació manual de càrregues

Cal disposar dels mitjans tècnics necessaris
–carretons o muntacàrregues– per a moure
càrregues. En Educació Infantil ha d’haverhi taules per al canvi de bolquers amb una
escala amb passamans que permeta l’accés
dels xiquets.

A fi d’evitar lesions innecessàries, cal oferir
una formació adequada sobre tècniques de
mobilització de persones.

Els projectors i altres aparells audiovisuals
s’han de transportar amb el carro adequat.
Instal·lacions elèctriques i altres

No s’han de permetre modificacions

en les instal·lacions elèctriques que
comporten riscos i la sobrecàrrega en els
endolls. Cal protegir i aïllar les preses de
terra, els interruptors diferencials i els
magnetotèrmics, lluny de llocs humits.

en els laboratoris han d’estar correctament
etiquetats i emmagatzemats.

La recollida dels residus s’ha de realitzar
amb les condicions degudes.

Entre l’alumnat hi ha malalties infeccioses
que han de ser considerades malalties
professionals. Les mesures mèdiques
preventives han d’estendre’s a tot el
personal.

Convé extremar les precaucions quan una
treballadora estiga embarassada o en
període de lactància i entre en contacte amb
malalties com la rubèola, la varicel·la o
altres similars.

Cal retirar les plaques de fibrociment
(“uralita”) de totes les cobertes dels
centres.

Realitzar, en els terminis periòdics
establerts, els serveis de desinfecció,
desinsectació i desratització.

Ventilació i climatització, sorolls i il·luminació

Quan la ventilació natural és
insuficient s’han d’instal·lar punts
d’extracció.

Quan l’aïllament tèrmic interior és
insuficient s’ha de disposar de ventiladors
de paret i/o aire condicionat. Es revisarà
periòdicament l’estat de les instal·lacions
tèrmiques per a evitar la formació de focus
infecciosos. La temperatura ha d’estar
compresa entre els 17ºC i 27ºC.

Per a l’activitat docent i administrativa,
es recomana un nivell de soroll –potent
contaminant acústic i focus de risc– de 45
decibels (dBA). En sobrepassar els 70 dBA
es dificulta la concentració de l’alumnat,
s’eleva la tensió nerviosa i es retarda
l’aprenentatge.

La il·luminació ha de ser adequada a
l’activitat a desenvolupar i basar-se en llum
natural, sobretot, complementada amb una
adequada llum artificial. El nivell mínim ha
d’estar entre 200 i 500 lux.
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Antenes de telefonia mòbil
Encara que entre les persones expertes no hi
ha unanimitat a l’hora d’avaluar els efectes
de les antenes de telefonia mòbil, existeixen
informes fiables que aconsellen restringir
l’ús dels telèfons mòbils. Les antenes de
transmissió, els mastelers i les torres de
suport han d’instal·lar-se lluny dels centres
escolars.
Risc de parada cardíaca
Els centres educatius amb un aforament igual
o superior a 1.500 persones estan obligats
a disposar d’un desfibril·lador automàtic o
semiautomàtic extern (DESA).

Per a saber-ne més:
Guía para la implantación de medidas de emergencia
en centros docentes [http://sai.edu.gva.es/sites/
default/files/docs/Guia_medidas_emergencia.pdf]
Ordre 27/2012, de 18 de juny (DOCV núm. 6804, de
26 de juny).

QUÈ ÉS EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ?
El pla d’autoprotecció és un instrument
per a organitzar els mitjans humans i
materials disponibles en el centre educatiu,
aconseguir la prevenció dels riscos avaluats,
garantir la intervenció immediata i, en
cas d’emergència, servir de guia per a
l’evacuació. Els seus objectius són:

Conèixer el centre, el seu entorn, les
instal·lacions, els focus de perillositat,
els mitjans de protecció disponibles i les
manques.

Garantir el bon estat dels mitjans de
protecció i de les instal·lacions (sistema
d’inspecció i manteniment).

Evitar les causes susceptibles de
provocar una emergència i establir les
mesures de protecció adequades als
riscos existents.


Disposar de formats, organitzats i

adreçats a totes les persones usuàries, El
pla d’emergència integra al seu torn els
plans d’alarma, d’extinció i d’evacuació. El
pla d’autoprotecció, descrit en el manual
d’autoprotecció, s’estructura en quatre
documents: identificació i avaluació del
risc; mitjans i recursos de protecció; pla
d’emergència i implantació. Els annexos
inclouen un esquema operatiu, fitxes
d’autoprotecció i planimetria de totes
les plantes del centre. S’han de realitzar
periòdicament simulacres d’evacuació
sobre els quals cal formular els preceptius
informes d’avaluació. Els centres que no
hagen de disposar del Pla d’autoprotecció
han d’elaborar el document sobre
mesures d’emergència.
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ENTREVISTA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MESEGUER, EXPERT
EN RISCOS PSICOSOCIALS EN LES ORGANITZACIONS

“SALUT LABORAL
NO ÉS ARREPLEGAR
SANG DE TERRA”
Jubilat de la docència fa huit anys, el primer responsable de l’Àrea de Salut Laboral de
l’STEPV, José Luis González Meseguer, el Manyo, ha traslladat la seua rebel·lia cívica a
l’activisme contra els desnonaments encara que segueix atent, sempre amb una mirada
crítica, a tot el que té a veure amb la qualitat democràtica de la institució escolar i
especialment amb la salut de la gent que hi treballa.

Rafael Miralles Lucena
Cap de redacció
Foto: Amadeu Sanz

Recorda com va posar el seu focus en la
salut laboral?
Amb vint anys de docència n’hi ha prou per a
entendre que les condicions de treball docent
repercuteixen directament en la salut i que
moltes baixes laborals són per problemes
de veu, per mals d’esquena o d’articulacions
i, sobretot, per ansietat, per situacions
estressants enfront de les quals una majoria

busca desesperadament una eixida personal.
Vas reflexionant i arribes a la conclusió que
realitzes el treball en unes condicions tan
dures que al final esclates perquè et sents
incapaç d’exercir les noves funcions que
t’exigeix la societat.
A què es refereix?
El professor que abans vivia en un pedestal
i que ensenyava des de la distància, ara ha
d’implicar-se en el procés d’ensenyament
i aprenentatge de l’alumnat, un canvi molt
dur perquè tot el món t’exigeix que t’adaptes
a les noves circumstàncies. Això és també
un aprenentatge que demana suport, i
l’Administració no es mostra disposta a
donar-ne.

LA PREVENCIÓ,
EN L’ACTIVITAT ESCOLAR
“Aposte per integrar la prevenció en totes les
decisions i iniciatives escolars. De primer s’ha
de conéixer i consensuar amb tota la comunitat
educativa el pla de prevenció, amb cura de la
vigilància de la salut. Però un compromís amb
un model educatiu democràtic i en valors s’ha
de traduir també en l’adopció de determinades

mesures molt elementals, com reduir el
nombre d’alumnes per classe i d’hores lectives
per a docents de més de 55 anys, establir l’any
sabàtic per a tasques de renovació pedagògica,
garantir en tots els centres una gestió directiva
plenament democràtica i dotar de més
reconeixement els treballs de tutoria.”

Per a què serveix la salut laboral?
Per a evitar danys i generar benestar en el
treball, en cap cas per a arreplegar sang de
terra.

jubilar-se de manera prematura, incidents
amb interaccions personals molt fortes,
accidents greus amb els instruments dels
laboratoris i la maquinària dels tallers...

L’àrea es constitueix al sindicat ja fa vora de
30 anys.
Aquella aventura s’emmarca en el compromís
sindical que mamprenc, junt amb altres
companyes i companys, com l’amic Mingo,
molt implicats en la lluita per la millora en les
condicions de treball. L’àrea es munta perquè
hi ha una llei de prevenció de riscos laborals
i també perquè se succeeixen determinades
experiències dures: un incendi sense
investigar, un professor que perd una mà
per un tall d’una màquina en un taller d’FP,
mestres que pateixen crisis d’ansietat i altres
trastorns musculoesquelètics...

Com afecta tot això el col·lectiu?
La docència és un treball sense a penes
recompenses que pot arribar a cremar a
les persones. En l’educació hi ha situacions
que provoquen desajustos psicosocials
que tenen unes repercussions terribles.
Quan treballava a l’institut sabia de centres
amb funcionaments antidemocràtics
que reproduïen estructures de violència
organitzacional. Aquests riscos laborals
mereixen ser atesos.

Com reacciona l’Administració davant de
tot això?
No entenen que són situacions vinculades a
la salut laboral, ens diuen que són problemes
individuals i fan recaure la responsabilitat en
les persones. I a les direccions dels centres
els diuen que s’apanyen com puguen.
Una majoria creu encara que l’educació és un
treball sense riscos.
La concepció que la salut laboral es
correspon amb els accidents és obsoleta
i es correspon amb l’interés empresarial
de no invertir-hi. La consideració que en el
treball en l’ensenyament no hi ha problemes
de salut és la de qui no valora la vida de les
treballadores i els treballadors més que com
un instrument per a guanyar diners. Però
en els centres educatius hi ha porteries de
bàsquet que maten estudiants o docents,
mestres amb nòduls vocals que han de

Quins aspectes destaca de tot el que s’ha fet
en aquest camp?
Sobre riscos laborals hem avançat molt i cal
reconéixer-ho. Però el marc fonamental no
el conformen els problemes específics, sinó
l’ambient de treball. Quan en un centre no
hi ha democràcia ni transparència sobre la
responsabilitat dels distints actors educatius
ni reconeixement del treball ni suport i,
a més, la distribució de tasques es fa en
funció de relacions de submissió, hi ha una
violència en aquesta organització, violència

La forma d’avançar en la
prevenció de riscos laborals
no és superar uns cursets
teòrics, sinó complir la
llei, una norma més antiga
que els dinosaures
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que també està present en determinades
administracions. Encara queda molt per fer,
és responsabilitat dels seus responsables,
però també dels treballadors i els sindicats.
Què vol dir?
Hem de ser molt crítics amb les
administracions. No es pot entendre que
es gasten tants diners en alts càrrecs i
assessories quan els centres de treball no
tenen bandes antiesvarants per a situacions
d’emergència o quan es deixa sense pagar el
professorat interí durant tot un trimestre, per
no referir-me a moltes altres situacions. Però
també cal ser autocrítics. Durant els anys
més durs de la crisi, en els moments més
difícils i no només en l’ensenyament, quan
la gent ha patit els contractes de treball més
precaris i amb unes condicions d’explotació
absoluta, m’he preguntat sovint on estaven
molts sindicats.
Quins coneixements bàsics sobre salut
laboral cal que tinga qui treballa en
l’ensenyament?
Tot el món sap molt sobre salut laboral
perquè passa moltes hores en el seu lloc
de treball, cal començar a formar-se a
partir d’aquesta experiència. A més, a tota
persona que accedeix a un lloc de treball en
l’Administració, se li exigeix superar un curs
formatiu de prevenció, que és un avanç.
Però, caldria més formació?
Per descomptat. Cal una formació específica
en funció de l’avaluació de riscos laborals
que ocupa cada persona en el seu centre. Si
eres una profe que treballa amb criatures
menudes i tens problemes esquelètics
necessitaràs una formació sobre la teua
malaltia particular.

Qui hauria d’impartir-la?
Els serveis de prevenció de riscos laborals. En
el sindicat hem realitzat activitats de formació
sobre riscos psicosocials o sobre violència en
el treball. Però la forma d’avançar en aquest
camp no és superar uns cursets teòrics,
sinó complir la llei, concretament el Decret
604/2006, una norma més antiga que els
dinosaures.
En prevenció, hi ha algun element clau?
Sens dubte, la participació de cada
professional en l’anàlisi de riscos, en
l’avaluació i en les mesures que cal
adoptar. Però el que més pot fer avançar el
professorat és la integració de la prevenció
en cada una de les activitats i decisions
professionals que s’adopten, des del
compromís del conseller fins a les de l’últim
docent. Si no garantim aquesta integració tot
serà lletra morta.
Concrete més, per favor.
Per començar, un plantejament realista
consistiria a disposar d’un pla de prevenció
impulsat per la Conselleria i que abans de
prendre cap decisió pense en la salut de la
gent i en la integració. Cada escola i cada
institut han de comptar amb el seu delegat

Per a la qualitat de
l’educació, tan important
és el compromís amb la
renovació pedagògica
com el compromís amb la
cultura de la prevenció
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PROFESSOR
JUBILAT I ACTIVISTA DE LA PAH
Sense oblidar-se de la salut laboral, en
jubilar-se, el Manyo es va implicar en la
PAH, la Plataforma d’Afectades per la
Hipoteca de València, un espai de trobada
i d’acollida perquè cap persona, si perd la
vivenda, no se senta abandonada: “La PAH
és la defensa dels drets humans en carn

o delegada de prevenció per a integrar-la de
manera útil en la vida del centre.
Quines han de ser les funcions d’eixa
delegada per a evitar convertir-la en una
altra figura burocràtica?
Hauria de fer de pont entre el professorat i el
servei de prevenció. Pense en la importància
de valorar el malestar, els riscos, l’avaluació,
l’adopció de les mesures preventives en el seu
centre. Si una delegada no participa en tot això,
hi haurà qui pensarà que la salut laboral és un
concepte teòric i que tindre un delegat només
serveix per a carregar de faena a tot el claustre.
Podem parlar d’una educació de qualitat
sense unes polítiques preventives garants de
la salut?
Amb danys a la salut de les treballadores
i els treballadors no és possible una
escola de qualitat. Parle del professorat,
però també del personal d’administració
i serveis i les persones que netegen els

viva, traduïm la desesperació en indignació i
lluita a través de la consciència per capgirar
situacions dramàtiques. No hi ha res que
m’òmpliga tant com l’abraçada solidària
d’una dona que, gràcies a la PAH, no se sent
sola davant un desnonament que amenaça
de deixar-la al carrer amb els fills.”

centres. Una escola de qualitat no pot patir
els problemes derivats del malestar del
professorat o de l’actitud antidemocràtica
d’alguns equips directius, aspectes
amb unes repercussions innegables
en el funcionament de la institució. La
salut en el treball està molt vinculada al
funcionament dels centres i a la seua gestió
democràtica. Per a la qualitat de l’educació,
tan important és el compromís amb la
renovació pedagògica com el compromís
amb la cultura de la prevenció.
Eixa cultura caldria estendre-la a tots els
espais i centres de treball.
Efectivament. La violència en l’àmbit laboral
sol anar referida quasi sempre a l’esfera
individual. Tanmateix, per a no avaluar-la ni
esmenar-la, hi ha organitzacions tancades
com els partits polítics, l’Església, l’exèrcit
o fins i tot sindicats que neguen l’existència
d’una altra violència que està present en les
seues estructures orgàniques.
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CONDICIONANTS D’INFRAESTRUCTURES, INSTAL·LACIONS, EDIFICIS I BARRACONS

UN ESPAI PLE D’OBSTACLES
L’edifici de institut Falomir d’Almassora, un “bé d’interés cultural”, ha registrat un seguit
d’incidències (interrupcions del corrent elèctric, petits incendis, clevills en parets, sòls
garsejats, aules prefabricades des de fa vint anys, edificis que cal enderrocar...) que
suposen un risc per a les pràctiques educatives.
Eva Labernia
García-Tizón
Professora de l’IES Álvaro
Falomir d’Almassora (Plana
Alta), delegada de Prevenció

S

oc professora de Sistemes i
Aplicacions Informàtiques, i fa
tres cursos em van destinar a
l’IES Álvaro Falomir d’Almassora,
població d’uns 25.000 habitants. En
el centre, amb més de 600 alumnes
inscrits, només puc impartir una formació
professional (FP) bàsica d’Informàtica i
Comunicacions.
Quan hi vaig arribar, m’hi vaig trobar amb
uns edificis connectats per un porxe, i un
estany amb vegetació enmig dels dos. Els vaig
haver de mirar amb atenció per a assegurarme que no m’havia equivocat de lloc. El

Falomir no s’assembla a cap altre institut que
conega.
Les coses que més m’agraden de l’institut
són els jardins entre els edificis, els amplis
finestrals de les aules –per on entra molta
llum natural– i els edificis d’una planta, amb
passadissos i tres aules des d’on pots eixir
directament a un pati envoltat de jardins.
Tanmateix, les instal·lacions pateixen
mancances greus: no tenim laboratori de
química ni cantina, el gimnàs és molt reduït,
els vestidors necessiten ser rehabilitats, hi ha
aules que són antics banys, etc.
L’avantatge d’un centre tan obert comporta
altres inconvenients: quan plou l’alumnat
només es pot soplujar davall dels porxes, uns
espais que resulten insuficients per a protegir
tot el món. L’institut tampoc no disposa de cap
espai tancat prou gran que serviria, quan el
temps no és favorable, per a l’esplai entre les
classes.
L’institut és un centre antic que es
va construir en 1965, sota la direcció de
Luis Cubillo de Arteaga. Com altres obres
dissenyades per aquest arquitecte, el conjunt

està declarat bé d’interés cultural parcial,
una qualificació que implica la prohibició
de modificar les façanes, les escales, els
passadissos o el porxe, entre altres elements.

QUE VINGA LA LLUM
Des del primer dia vaig comprovar que l’aula
on treballe era en realitat un antic taller
de ceràmica que s’havia reconvertit en un
taller d’informàtica (de fet, encara hi tenim
el forn de coure les peces de fang). Com
que aleshores l’institut no comptava amb
una dotació específica per a l’FP bàsica,
no hi havia més opcions que treballar amb
ordinadors obsolets i amb altres de cedits
per la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.
Tot i que els ordinadors no tenien suficient
potència per a impartir els mòduls de segon
curs, al cap de pocs mesos d’arrancar el curs
vam rebre una dotació de 15 ordinadors, que
cal compartir entre els dos cursos de l’FP
bàsica.
El contratemps inicial va sorgir amb
la primera pràctica de l’alumnat quan, en

instal·lar a l’ordinador un sistema operatiu,
l’electricitat se n’anava contínuament. És
lògic —vaig pensar— que fóra cosa dels
ploms de l’aula però per a la meua sorpresa,
el problema estava en el quadre general
elèctric, instal·lat a la sala del professorat.
En acostar-m’hi i revisar-lo per a identificar
l’automàtic del taller, em vaig quedar de
pedra: una part del quadre estava totalment
cremada. Vaig preguntar als companys, que
em contaven que “la llum se’n va sovint” i
que en distintes ocasions la instal·lació, “molt
vella i sobrecarregada” havia provocat que
s’incendiara.
Resultava molt complicat impartir classes
amb unes mínimes condicions, tot per culpa
dels continus talls de corrent. Per això, com
a delegada de Prevenció, per tal d’evitar
un nou incendi, vaig remetre un escrit a la
Conselleria perquè vingueren a revisar la
instal·lació. El juliol d’aquell curs, finalitzades
les classes, vam rebre una carta d’Indústria
on constava que, en la revisió periòdica
realitzada el febrer del 2015 s’hi havien
detectat deficiències “greus”. L’escrit advertia
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Dependències de l’intitut Álvaro Falomir d’Almassora

ES PER A EDUCAR
el centre que, en cas de no ser solucionades
en el termini d’un mes, tallarien el
subministrament elèctric a l’institut. L’anunci
de l’Administració va urgir a substituir només
una part de la instal·lació, va ser impossible
canviar-la tota. Això explica que tornen els
talls de llum cada vegada que arriben les
pluges.

AULES PREFABRICADES, GOTERES
I ACCESSOS
En l’institut Álvaro Falomir hi ha aules
prefabricades. La primera d’aquestes
instal·lacions hi va arribar fa vint anys,
contravenint el criteri de l’aleshores director
del centre. Des d’aquell temps, l’alumnat no
ha parat de créixer i encara que, des de 2003,
Almassora compta amb un altre institut, el
Falomir no ha deixat d’allotjar més barracons:
l’últim ens ha arribat en el primer trimestre
d’aquest curs...
A banda dels inconvenients coneguts
de les aules prefabricades, les
goteres freqüents, les deficiències de
condicionament... patim un problema
afegit: la ubicació. Els barracons tallen
l’accés a la pista de futbol i dificulten el pas
d’ambulàncies i bombers.
En 2017, una alumna es va lesionar i
va requerir l’assistència sanitària. Quan
l’ambulància va arribar a l’institut es va trobar
que els barracons li impedien arribar a la
pista de futbol. El vehicle va haver d’aparcar
prop de l’entrada lateral i el personal sanitari

hi va accedir amb lliteres per a poder
arreplegar l’accidentada.
Més incidències. El curs passat, en la sala
de professors, vaig sentir com unes persones
es queixaven entre bromes que el terra
tremolava: era l’espai ocupat per les aules de
l’edifici que alberga les aules d’informàtica,
música, el laboratori de ciències i una aula
multiusos. En verificar-ho vam comprovar que
el sòl de la part central d’algunes aules ha
cedit i està garsejat. Es pot identificar també
un clevill en l’aula de música de la segona
planta, per on passa l’aigua i el fred.

ENDERROCAMENT
L’últim edifici, construït el 1985, té dos pisos
amb dues aules per planta. El bloc es troba
separat de l’edifici principal amb escales i
uns replanells oberts al final, sense ascensor.
En una reforma més recent s’hi van instal·lar
escales d’incendis perquè les originals
incomplien les condicions de seguretat.
Sobre aquest cas vaig remetre un
nou escrit per instar l’Administració a
revisar l’estat de l’immoble. En resposta al
requeriment, les inspeccions de l’INVASSAT
i l’equip tècnic de la Conselleria d’Educació
van determinar que l’edifici era vell i les
bigues estretes, i que en la renovació (o
ampliació) del centre caldrà enderrocar
aquest últim edifici. L’estiu de 2018 es va
reparar el clevill.
La renovació/ampliació está pendent des
de 2003. Fins a 2007 es van fer gestions per

a ampliar l’institut en el terreny d’un antic
col·legi adjacent.
El 28 de juny de 2009, davall del titular
Licitan la ampliación del IES Álvaro Falomir
de Almassora, el diari Levante-EMV publicava:
“El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
ha publicado el pliego de condiciones por
315.854,28 euros y un plazo de ejecución de 4
meses”. El 6 de juliol de 2010 eixia publicat en
el BOE l’anunci de l’adjudicació del contracte
de redacció del projecte i direcció d’obres de
l’IES Álvaro Falomir.
No obstant això, l’ampliació de l’institut
mai no ha arribat a realitzar-se. El 4 d’octubre
de 2018, Levante-EMV publicava “Almassora
asumirá el estudio previo de las obras del
IES Álvaro Falomir. Las obras de ampliación
y el análisis del estado del edificio tendrán
un coste de 57.000 euros”. En el moment
d’escriure aquest text desconeixem quan
s’iniciaran aquests treballs.
Entre els edificis del centre només hi ha
un amb ascensor, és el que correspon a una
l’ampliació de l’any 1992, en la qual es va
construir un edifici nou de dos plantes i sis
aules annexes a l’edifici principal, seguint
la mateixa estètica, un requisit exigit per
tractar-se d’un edifici protegit. Amb aquests
condicionants, les persones accidentades
o amb mobilitat reduïda –que necessiten
utilitzar crosses– només poden accedir de
manera autònoma a les aules de la planta
baixa.
Com que el centre necessita més espais
per a ubicar tots els grups, enguany hem

decidit que l’aula de l’FP bàsica s’use per
a impartir teoria i també com a taller. Hem
demanat que ens assignen una aula gran,
per a allotjar un curs de 18 estudiants,
amb els consegüents ordinadors. Però
com que no hi ha aules grans s’ha hagut
d’adequar una aula prefabricada de 40 m2,
amb 18 pupitres i 12 ordinadors amb les
taules corresponents. El condicionament
d’aquestes instal·lacions és molt deficient
i en els mesos calorosos l’aire condicionat
no pot neutralitzar l’extrema basca, una
situació que impossibilita una docència en
condicions. És pràcticament impossible
desplaçar-se per l’aula quan l’alumnat
treballa davant dels ordinadors.
L’equip docent del centre es desviu per a
superar tants entrebancs: fa tot el que està al
seu abast (i el que li permeten). Per exemple,
en 2015/16, les marquesines d’un lateral
de l’edifici estaven badades i hi havia perill
que caigueren a terra. Com que és una part
protegida de l’edifici, la dotació econòmica
per a reparar els badalls va requerir
successives gestions davant de l’Ajuntament i
la Conselleria.
En l’última reforma important, l’estiu
de 2017, es va procedir a reparar les pistes
dels camps de bàsquet i de futbol, unes
instal·lacions esportives insuficients per a les
necessitats dels estudiants d’ESO i batxillerat.
De fet, el professorat d’Educació Física es veu
obligat a desplaçar-se amb el seu alumnat a
les pistes del camp municipal de Boqueres,
enfront de l’institut.
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EL PROFESSORAT NECESSITA MÉS FORMACIÓ I RECURSOS

APOSTAR PER
LA PREVENCIÓ EN
L’FP PÚBLICA
Formar o protegir l’alumnat? El dilema, que es planteja en algunes modalitats de
formació professional, palesa la necessitat d’estendre la cultura preventiva i de dotar
de més recursos els centres. Sense una normativa precisa, l’imperatiu de la seguretat
aconsella molta precaució amb l’ús de determinats equips potencialment perillosos.
Javier Juan Pérez
Delegat de Prevenció
i professor d’FP

E

ls docents solem recordar les
classes que impartíem quan ens
estrenàvem en l’ofici. Iniciar-se en
la pràctica de l’ensenyament amb
un grup d’estudiants divers per a compartir
uns coneixements que a voltes ens desborden
és un autèntic repte professional. En les
sessions pràctiques, a més, a aquest repte
primerenc cal afegir altres factors relacionats
amb l’ús de determinats equipaments
materials amb els quals és complicat
treballar amb habilitats i tècniques adients.
Aquestes activitats representen de fet un risc
d’accidents per a alumnes i docents en molts
centres de formació professional (FP).
En el programa de garantia social (PGS)
de soldadura en què em vaig batejar fa 18
anys com a tutor i professor d’FP a temps
complet –amb el meu títol universitari, una
tradició familiar en el sector del metall i
un cor batent–, prompte em vaig adonar
que el desafiament era mes gran del que
m’esperava. El més important era per
descomptat el factor humà, aquells huit
xavals als quals havia d’atendre i motivar
des del coneixement previ de les seues
circumstàncies personals i el seu pas
deficient per l’ESO. La capacitació tècnica
docent, a més a més de les possibilitats
que ens oferien l’espai i els equipaments de
l’institut, van afavorir que s’hi generara un
bon clima de treball.
En aquell entorn, un dels alumnes amb
un comportament transgressor típic de

l’adolescència no deixava de plantejar de
manera reiterada una mena de jocs, una
conducta que causava situacions d’autèntic
perill per a tot el grup. Com a professor
–impartíem formació en matèria de Prevenció
de Riscos Laborals– li vaig insistir sobre el
perill d’aquelles accions, malauradament
sense èxit. Finalment, l’equip educatiu, en
aplicació del reglament de règim intern,
va dictar que la seua tasca en el taller es
limitara a tasques sense tant de risc, una
dinàmica que va desagradar a l’estudiant,
que va decidir abandonar aquell programa de
garantia social (PGS).

EL CONFLICTE D’UN PROFESSOR
Com a docent, el meu remordiment per la
seua reacció va durar fins que unes quantes
setmanes després l’alumne ens visitava
perquè havia trobat faena en la construcció.
M’ho deia mentre em mostrava la seua mà
accidentada: una politja li havia amputat
la falange d’un dit. El penediment que
manifestava per haver deixat els estudis es
va barrejar amb la nostra tristor:
havíem evitat un accident dins del centre,
però no fora.
En la seua carrera professional, a més
d’assumir responsabilitats i exercir altres
rols, qualsevol docent tècnic del sector
públic no només es veu obligat a canviar de
destinació, sinó també de família professional,
d’especialitat i de mòduls. En el meu cas,

aquest camí em va portar a formar-me com
a tècnic superior en Riscos Laborals i a
impartir classe en el cicle formatiu de grau
superior de Riscos Professionals. Com sol
passar en la vida, m’hauria agradat disposar
abans de l’experiència que vaig adquirir com
a professor en el PGS, però almenys ara tinc

Qualsevol docent
tècnic del sector públic
no només es veu
obligat a canviar de
destinació, sinó també
de família professional,
d’especialitat i de mòduls
l’oportunitat d’ajudar altres persones que
passen per situacions semblants.
La cultura de la prevenció, a vegades
postergada en la comunitat educativa, no
impregna com caldria el treball docent.
Aquesta cultura hauria de manifestar-se
abans que sorgiren els problemes. En els
instituts de formació professional no es
tracta d’un problema que afecta només
alguns docents o alumnes ni tampoc de
qui n’exeerceix la direcció. La cultura de la
prevenció hauria d’impregnar com un tret
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VOLEM RESPOSTES
En les nostres tasques docents, som

informats prèviament sobre els riscos
laborals del lloc de treball que ocupem?
Està prevista la identificació, compra
i subministrament dels equipaments
de protecció individual necessaris per
cada lloc de treball o d’aprenentatge?
Hi ha beques per a l’alumnat? Qui ha
d’assumir aquestes despeses?
Per què ha desaparegut en els centres
la figura de la coordinadora o el
coordinador de Prevenció de Riscos?
Els responsables d’equips en instituts
d’FP, disposen de temps per a fer
tasques derivades de la prevenció?
Està disponible tota la informació
tècnica dels equipaments inventariats
dels centres?
Per què no s’adeqüen els equips de
treball que incompleixen la normativa,
almenys els previstos en les licitacions?
Per què no es facilita al professorat
una formació més ambiciosa en
prevenció de riscos laborals?
Per què Ítaca –el “Gran Germà” de
la Conselleria– no presta atenció en
matèria preventiva?

significatiu els projectes educatius de tots
els centres, cosa que està encara lluny de
materialitzar-se. Sense anar més lluny,
als plans d’emergència i d’evacuació dels
centres, que prescriuen el compliment d’una
normativa, els falta informació sobre el pla de
prevenció de riscos de cada espai, els riscos
específics o la consideració específica de tots
els llocs de treball i d’aprenentatge.
En els centres hi ha un desconeixement
generalitzat sobre la instància a la qual cal
adreçar-se quan s’evidencien carències
en matèria de prevenció de riscos. Que
en un moment determinat, es paralitze
una determinada activitat educativa per
l’incompliment greu de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals (LPRL) és una mesura
que pot resultar impopular, però l’absència
reiterada d’una resposta immediata de
l’Administració per a resoldre una incidència
d’aquest tipus ens situa en la disjuntiva
d’haver de triar entre limitar l’aprenentatge o
continuar arriscant-nos.

LEGISLACIÓ I CULTURA
PREVENTIVA

En els centres públics la Generalitat, a
través de l’Institut Valencià de Seguretat
i Salut en el Treball (INVASSAT), ha de
realitzar una avaluació de riscos on la Llei
de Prevenció només s’aplica al personal del
centre –docents i personal laboral– però no a
l’alumnat. De manera inexplicable, si un risc

és patit només per estudiants podria inclús no
ser avaluat. Però les exigències preventives
per a un aprenent han de ser majors que per
a un professional, molt més si es considera
que les persones menors d’edat han d’estar
especialment protegides. Per tal de garantir
una adequada avaluació i vigilància dels

La cultura de la prevenció
hauria d’impregnar com
un tret significatiu els
projectes educatius de
tots els centres, cosa
que està encara lluny
de materialitzar-se
centres que assegure que tota la comunitat
educativa està protegida davant dels riscos
d’accident, ambientals o psicosocials, cal
que des d’una perspectiva social, a més de
laboral, s’hi desplegue una normativa de rang
superior a l’LPRL.
En un marc legal absurd i una escassa
cultura preventiva, el professorat d’FP compta
amb pocs recursos i viu el conflicte entre
capacitar professionalment el seu alumnat
i protegir-lo alhora de tot tipus de riscos
incontrolats. Fa al cas la consulta que em

feia un professor: “Hi ha alguna limitació o
normativa especial perquè els meus alumnes
d’FP bàsica, menors de 16 anys, utilitzen
la maquinària i les ferramentes com les
motoserres o les desbrossadores?”.
Heus ací la meua resposta: “L’LPRL
determina que els treballadors menors d’edat
són especialment sensibles –com ho poden
ser els asmàtics o les embarassades– raó
per la qual cal tindre especial cura en les
seues condicions laborals i amb l’ús d’equips
de treball. La llei determina que tot el món
ha de rebre la formació necessària per la
utilització segura dels equips de treball i que
s’apliquen totes les mesures de protecció
individuals i col·lectives per a protegir-los
dels riscs derivats del treball. Ara bé, al
nostre alumnat no se li aplica la mateixa
normativa tot i que, precisament per la seua
consideració d’aprenents, hauríem de ser
inclús més rigorosos.
Et recomane que informes per escrit a
les famílies dels menors i a l’alumnat major
d’edat –sempre amb signatura de recepció–
sobre els riscos que suposa la utilització dels
equipaments i de l’activitat en els tallers.
També cal que informes de l’obligatorietat
d’utilitzar els equips de protecció individual,
així com de l’ús adient dels equipaments i les
instal·lacions, d’acord amb les instruccions
del professorat.
És convenient que planifiques per a tot
l’equip docent una formació inicial sobre
prevenció de riscos laborals, abans d’usar

l’equipament, la instal·lació o el taller. I no
t’oblides d’incloure-ho en la programació
didàctica. Amb l’aprovació per escrit de
les famílies de la informació, la formació
planificada i la vigilància del treball en els
tallers, compleixes la teua obligació.
Ara bé, si alguna persona presenta
dificultats evidents a l’hora de manipular
determinats equipaments, per motius
actitudinals o de diversitat funcional,
informa’n immediatament la cap d’estudis
i l’orientador per tal que articulen les
mesures o adaptacions necessàries. És
millor oposar-se d’entrada a la utilització
d’equipaments perillosos per menors de
edat que tindre un accident. Finalment,
cal que vigileu perquè les proteccions i els

Et recomane que informes
per escrit a les famílies
dels menors i a l’alumnat
major d’edat sobre els riscos
que suposa la utilització
dels equipaments i de
l’activitat en els tallers
mateixos equipaments estiguen en bones
condicions”. És una resposta que intentava
recórrer al sentit comú per a no recórrer a
arguments a la defensiva de la tasca docent.
Cal esperar que el compromís verbalitzat
per l’administració amb l’FP pública siga
més real que testimonial i que aquesta
aposta es trasllade als pressupostos públics,
sobretot a determinats aspectes que potser
no són massa lluïdors però que resulten
indispensables per a garantir la qualitat
educativa en aquests entorns.
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ELS PRIMERS PASSOS D’UN DELEGAT DE PREVENCIÓ D’STEPV

DE LA INDIFERÈNCIA A LES IN
De delegat en la Junta de Personal a membre del Comité de Seguretat i Salut Laboral.
Un professor d’institut del Camp de Morvedre assumeix noves responsabilitats
sindicals des d’un itinerari formatiu i de compromís amb la cultura preventiva que
parteix de l’entorn laboral immediat, el mateix centre de treball.
Ximo Graña

“D

Membre del Comité de
Seguretat i Salut Laboral de
València i de la Junta de Personal
Docent pel Camp de Morvedre

oncs, sí, és clar!” No sé dir mai que
no davant de certes proposicions.
Vaig alçar la mà junt amb altres
companys i companyes com si
d’una falta personal en bàsquet es tractara,
mogut més per la convicció de fer costat al
sindicat que no per la motivació particular en
aquell assumpte. Ara bé, just era avisar que
jo no en tinc ni idea, de prevenció ni salut.
“Jo faig classes de Grec clàssic i Llatí i, amb
poemes de Catul i discursos de Demòstenes,
de segur que no tindré massa èxit en aquestes
qüestions”.
Així fou com el setembre de 2015 vaig
passar a ser membre del Comité de Seguretat
i Salut Laboral de València, com una extensió
a la representació que ja feia de delegat pel
Camp de Morvedre a la Junta de Personal. Val
a aclarir que aquest és un comité (i la seua
comissió permanent) recuperat de la inanició
a què l’havia sotmés la desinteressada i
adversa Administració del Partit Popular en
aquest tipus de qüestions. Un altre cop, la
feina de pressió i la persistència d’STEPV
per recuperar-los feien avançar cap a un

treball de més qualitat i seguretat per als
treballadors i treballadores de l’escola
pública valenciana.
De manera exponencial va conduir-me
per la pràctica de la seguretat i la salut
laboral la mà de l’apassionada companya
Manuela Latorre, coordinadora de l’Àrea
de Salut laboral i Medi Ambient. Fou ella
qui em va guiar per les abstruses sigles
CSSLD, COPASESA, URC, CSSST, PREVI...
a més d’ensenyar-me a valdre’m de la Llei
31/1995 de Prevenció de riscos laborals i de la
legislació que recull els drets de les persones
treballadores i la planificació de l’acció
preventiva per part de l’empresa.
Així, vaig començar a fer de delegat
en feines d’assessorament i col·laboració
amb les iniciatives de l’equip educatiu de
l’Institut Eduardo Merelló en què tinc la
meua plaça definitiva; un centre del Port
de Sagunt (Camp de Morvedre) amb 50
anys d’antiguitat, on treballem i convivim
alumnat i professorat en condicions
objectivament i tècnicament millorables.
Allí, el director i amic de feina, Vicent

Tomàs, i jo ens ajudàvem l’un a l’altre per
recordar a l’Administració les deficiències
en infraestructures i les promeses caigudes
en buit de construcció d’un nou centre, el
Número 5. I dic deficiències perquè així ho
corroborava l’avaluació inicial de riscos de
l’any 2009 feta per l’INVASSAT, que incidia
en 89 intervencions amb incompliment
de divers signe quant a les normes de
seguretat.

INSTAL·LACIONS PRECÀRIES
La gent del Merelló, és clar, sabem aquestes
imprescindibles intervencions als espais
en condicions precàries. Aules sense aireig
suficient, mal il·luminades i climatitzades,
falta de sala d’actes, biblioteca i laboratori
usats com a aula d’usos múltiples, dos espais
insuficients per a tots els departaments
didàctics i famílies professionals de l’Institut,
dificultat per a l’accés de gent amb mobilitat
reduïda, perill d’integritat física als tallers
amb maquinària antiga, uns llocs amb espai
reduït, aules compartides per a exercir
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Dependències de l’institut Eduardo Merelló del Port de Sagunt

INQUIETUDS I LA IMPLICACIÓ
docència i amb maquinària en funcionament
alhora, espais inadequats adaptats
deficientment per a fer classe...
Ho patim dia a dia i curs rere curs, però
aquests arbres no ens deixen veure el
bosc de la cultura preventiva i la seguretat
en el treball a causa d’un ferm sentit del
professorat d’haver de tirar endavant. En
segon terme queda sempre l’atenció per
treballar en condicions laborals, per fer la
feina diària amb seguretat i salut com cal.
Enfront de tot açò, calia implicar-se. És
cert que ha estat més fàcil gràcies a l’ajuda
del director, de manera que al meu centre
tenim a hores d’ara una nova avaluació de
riscos laborals que amplia, encara més, els
resultats d’aquella primera. Fins i tot, en
aquest cas ja es valora per part de la Direcció
Territorial la retirada d’elements constructius
amb fibrociment, les dues cobertes de les
naus on hi ha els tallers on s’estudia la
formació professional. L’escrit de resposta
ens informa que així s’inclou dins de la
programació de construccions i adequacions
de centres prevista per a aquesta legislatura.
Però no sols demanàrem aquesta
avaluació a l’INVASSAT com a òrgan
cientificotècnic en matèria de prevenció,
assessorament i gestió de la Generalitat;
també la sol·licitàrem a la Presidència del
Comité de Seguretat i Salut Laboral i a la
Direcció Territorial d’Educació. Tota pedra
fa paret i això ha motivat –vull pensar– que
es realitzara així mateix dins d’aquest lapse
de temps no sols una avaluació de riscos

psicosocials, sinó també l’examen de salut
del reconeixement mèdic a tot el professorat
de l’institut. Mai no havia tingut lloc això al
Merelló, si més no al llarg dels quinze anys de
treball que duc allí.
Prèviament al que acabe d’exposar, la meua
experiència en aquestes qüestions es restringia
a la col·laboració per fer arribar un escrit al
Consell Escolar Municipal, on se sol·licitava
l’ampliació i adaptació de l’institut a la
normativa vigent pel que fa a seguretat i espais,
uns espais mínims obligatoris dels quals
no disposem per cursar els diferents títols
que s’hi estudien. En definitiva, recordàvem
a l’Administració que havia de finalitzar el
projecte en fase ben avançada –però aturada
feia anys– de la construcció del nou institut i
el centre d’FP integrat com a solució final a
l’incompliment de la normativa vigent de la llei
de prevenció de riscos laborals.
Aquestes tres han estat les actuacions
dutes a terme a casa, al meu institut.
Actualment faig de coordinador d’un grup
de gent ben divers, uns amb coneixements
tècnics i uns altres “tan sols” amb ganes de

Mitjançant la lluita per
unes polítiques preventives
garants de la nostra salut
personal farem, també, una
escola pública de qualitat

col·laborar-hi, com ara jo, que tirem endavant
amb l’actualització del Pla d’emergències
del Merelló basant-nos en el pla de l’any
2010. Així, aquesta comissió ha iniciat durant
el curs passat la feina amb l’obligatori
simulacre d’evacuació, feina que continuarem
i ampliarem durant aquest curs. Al remat i en
la pràctica, tan sols he fet algunes actuacions
en la línia del que demanem insistentment
des del sindicat: la figura del coordinador de
salut laboral de centres amb crèdit horari i
formació suficient.

NECESSITAT DE FORMACIÓ
Quant a això últim que acabe d’anomenar,
trobem un dels punts clau per a la implicació
del professorat en la salut laboral: la
formació. Com a ensenyants ho sabem ben
bé i tenim clar que la formació ha de ser
contínua i al llarg de tota la vida laboral. Ara
ja he fet cursets diversos sobre elaboració de
material de prevenció de riscos, un altre de
formació de nivell bàsic per a nous delegats
i encara un sobre prevenció de l’estrés i
autocontrol emocional... També he participat
en jornades de prevenció per a delegats on
hem estudiant casos en la Factoria Ford,
un sobre medicaments perillosos per a
professionals i pacients, un altre de denúncia
d’assetjament o mobbing, un altre sobre
tremolors a l’edifici de la Direcció Territorial
de Polítiques Inclusives...
La següent fase en la meua implicació
en matèria de seguretat i salut laboral està

condicionada per la petició del company Gabi
Alemany, coordinador sindical d’aquesta àrea,
perquè jo forme part d’una altra sigla, la URC.
Gabi, sempre amatent amb els casos de totes
les escoles on hi ha riscos per a la seguretat
en les infraestructures, em proposava
ser el suplent de la representant d’STEPV
en la Unitat de Resolució de Conflictes,
encarregada de gestionar, informar, atendre,
mitjançar... en les situacions conflictives i
quadres d’assetjament laboral.
Tanmateix amb això no n’hi ha prou: em
calia la corresponent formació específica,
adequada i suficient, per a emprendre
accions i assolir encerts en la gestió i la
resolució de qualsevol tipus de situació
d’assetjament laboral. En aquesta línia el
Sindicat no deixa d’insistir a l’Administració
que és la que ha de garantir-ne la formació
a les URC, que aquesta ha d’arribar a tots
els membres del Comité, atés que qualsevol
podria formar-ne part, reivindicació que
segueix damunt la taula, així com la demanda
de derivar els casos de resolució tractats
a personal expert per via de les unitats
d’intervenció.
Deien els clàssics: “L’inici és la meitat
de totes les coses” i jo, tal com he contat,
hi he començat amb l’ajuda de companys i
companyes, la bona voluntat i la formació,
que no ha de cessar. Perquè mitjançant la
lluita per unes polítiques preventives garants
de la nostra salut personal farem, també,
una escola pública de qualitat. En això estic i
estem, i en açò ens hem de trobar, fent pinya.
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: UNA LEGISLACIÓ AVANÇADA I NECESSÀRIA

CLAUS PER A ENTENDRE I
APLICAR LA NORMATIVA
Per a protegir la salut i la integritat de les persones dels riscos derivats
de les condicions de treball, en l’àmbit laboral i en les administracions
públiques, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals de 1995 determina
les garanties i responsabilitats en matèria de prevenció.
Manuela Latorre
Coordinadora de l’Àrea de
Salut Laboral i Medi Ambient,
Intersindical Valenciana

La LPRL constitueix
el pilar bàsic de la
política de protecció de
la seguretat i la salut
de les treballadores
i els treballadors

P

er a comptar amb uns centres
educatius segurs, saludables
i sostenibles, amb una
cultura preventiva integrada
democràticament en la comunitat educativa
i en la societat, cal reivindicar el compliment
de la Llei de Prevenció (LPRL). Mitjançant
la prevenció en el treball i la negociació
col·lectiva, la LPRL constitueix el pilar bàsic
de la política de protecció de la seguretat i
la salut de les treballadores i treballadors.
Aquesta normativa, un mandat de la
Constitució, es configura com a norma bàsica
del règim jurídic de les administracions
públiques i del règim estatutari dels
seus funcionaris; les seues disposicions
reglamentàries constitueixen legislació
laboral.
La LPRL, que actualitza i adequa la
legislació espanyola a la de la Comunitat
Europea, incorpora les prescripcions sobre
seguretat, salut i medi ambient de treball a
partir de la ratificació del Conveni 155 amb
l’Organització Internacional del Treball (OIT).
L’àmbit d’aplicació de la LPRL inclou les
persones vinculades per una relació laboral,
el personal civil amb relació de caràcter
administratiu o estatutari al servei de les
administracions i les persones sòcies de
cooperatives.

decisions seguint els criteris generals. La
direcció de cada centre és responsable
de l’organització del treball, l’assignació
d’horaris, les activitats extraescolars...

PREVENCIÓ ALS CENTRES

LA NORMA EN ELS CENTRES

Les administracions públiques, com qualsevol
empresa, han de garantir la seguretat i salut
de les persones que treballen al seu servei.
En els centres públics d’ensenyament del
País Valencià, la Generalitat és responsable
de la prevenció dels riscos laborals i com a
tal ha d’adoptar les mesures necessàries per
a la protecció del professorat, del personal
no docent, de l’extern i de l’alumnat, tots ells
subjectes exposats a riscos i perills per a la
seua salut. Per la seua banda, les direccions
dels centres educatius, amb responsabilitat
en matèria de prevenció, han de prendre

Els centres educatius valencians estan
obligats a aplicar la LPRL i les mesures

LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ
Segons la llei, la prevenció de riscos
consisteix a eliminar o controlar qualsevol
condició de treball que supose un dany per a
la salut dels treballadors i les treballadores.
En contraposició al model que resol
problemes després que hagen ocorregut,
el primer objectiu de qualsevol sistema
de gestió de seguretat i salut laboral és la
prevenció d’accidents de treball i malalties
professionals, d’acord amb un procés ben
delimitat: a) Planificació de l’avaluació. prèvia
consulta a les treballadores de l’empresa; b)
Identificació dels perills; c) Decisió sobre les
possibles víctimes de lesions, així com les
circumstàncies que les poden condicionar;
e) Avaluació del nivell dels riscos i decisió
de les mesures a adoptar; f) Adopció de
mesures per a eliminar o reduir els riscos;
g) Realització d’un seguiment i una revisió de
les mesures. Per a aplicar els coneixements
tècnicopreventius, en cada situació concreta
cal conèixer els mitjans disponibles, els
procediments i els protocols.

El primer objectiu de
qualsevol sistema de
gestió de seguretat i salut
laboral és la prevenció
d’accidents de treball i
malalties professionals

preventives prescrites d’acord amb uns
principis generals:

Evitar els riscos. Avaluar els que no es
puguen evitar i combatre’ls en l’origen.

Adaptar el treball a la persona, pel que fa a
la concepció dels llocs de treball, l’elecció
dels equips i els mètodes de treball i de
producció, amb mires a reduir els efectes
negatius en la salut.

Substituir tot allò que siga perillós per allò
que comporte menys risc.

Planificar la prevenció, integrar la
tècnica, l’organització, les condicions, les
relacions socials i la influència dels factors
ambientals.

Adoptar mesures que prioritzen la protecció
col·lectiva.

Traslladar als treballadors i les
treballadores les instruccions necessàries.

EL PLA DE PREVENCIÓ
El pla de prevenció descriu el conjunt
d’accions organitzades, que tenen per
objecte l’eliminació o la reducció dels
riscos laborals. Es realitza per a un temps
determinat, estableix fases i prioritats, preveu
un seguiment i control periòdics i inclou un
programa anual d’activitats. Si l’empresa no
té cap pla de prevenció, la llei li concedeix fins
a sis mesos per a elaborar-lo. És prescriptiva
una avaluació inicial dels riscos que cal
actualitzar periòdicament i sempre que
canvien les circumstàncies i les condicions
laborals.
El pla de prevenció permet planificar de
forma coherent i integradora l’evolució de
la tècnica, l’organització, les condicions, les
relacions socials i la influència dels factors
ambientals. En la planificació s’inclouen
les obligacions empresarials: informació,
consulta i participació; formació del personal
en matèria preventiva i les seues obligacions;
vigilància de la salut; mesures d’emergència
i de risc greu i imminent i coordinació de
totes les activitats empresarials. En l’activitat
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preventiva, la direcció pot designar una o
diverses persones de la plantilla amb una
formació bàsica sobre aquestes matèries.
Per a millorar la seguretat i la salut
laboral, segons la LPRL, els centres
d’ensenyament han de consultar al
professorat i el personal no docent i facilitar
la seua participació, particularment quan
s’adopten mesures preventives i quan es
recórrega a noves tecnologies o productes.
Al País Valencià, l’administració pública ha
constituït per al sector d’Educació un servei
de prevenció propi que ha estat absorbit
per l’Institut Valencià de Seguretat i Salut
en el Treball (INVASSAT) i que proporciona
assessorament i suport a cada centre
educatiu.

COMPLIMENT DE LA LPRL
Els centres docents, públics o privats, han
de complir la LPRL i posar a la disposició de
l’autoritat laboral la documentació següent:

Pla de prevenció de riscos laborals del
centre.

Avaluació dels riscos per a la seguretat i
la salut en el treball, inclòs el resultat dels
controls periòdics.


Planificació de l’activitat preventiva, amb

Manca de l’avaluació inicial de riscos

les mesures i els materials de prevenció i
protecció.

Controls i sobre l’estat de salut dels
treballadors i treballadores.

Relació d’accidents de treball i malalties
professionals del personal amb una
incapacitat laboral superior a un dia de
treball. Danys per a la salut patits pel
personal del centre.
Amb 23 anys de vigència, persisteixen
diversos incompliments de la LPRL per part
dels centres d’ensenyament públics i privats:

Incompliment de la normativa per part de
la mateixa Conselleria d’Educació, que no
disposa d’un Pla de Prevenció. La majoria de
les escoles i instituts tampoc no en tenen.

laborals (AIRL), que no s’ha realitzat
encara en alguns centres públics. Hi ha
centres que compten amb una avaluació
inicial que és desconeguda pel seu
personal i les DP.

Manca de planificació l’acció preventiva en
una majoria de centres per manca de pla de
prevenció i d’AIRL.

Vigilància de la salut al personal del centre
només amb ocasió de l’AIRL, però sense
controls periòdics.

La relació d’accidents de treball i malalties
professionals amb una incapacitat laboral
superior a un dia de treball, o altre tipus
d’incidències no arriben amb la periodicitat
establida (mensual) als DP.

Sobre els plans d’emergència, la majoria
dels centres públics tenen un pla
d’evacuació i realitzen simulacres cada any.

El Pla d’Autoprotecció (PA) s’aplica només
als centres que desenvolupen activitats
sense una reglamentació sectorial
específica: centres per a persones amb
discapacitats o a altres persones que no
puguen realitzar l’evacuació pels seus
propis mitjans, i centres que reunisquen
unes determinades especificacions.

El pla de prevenció es
realitza per a un temps,
estableix fases i prioritats,
preveu un seguiment i
control periòdics i inclou un
programa anual d’activitats
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DELEGATS I DELEGADES
DE PREVENCIÓ

S

egons la LPRL, els delegats i les
delegades de Prevenció (DP) són
representants dels treballadors i les
treballadores que posseeixen funcions
específiques en matèria de prevenció de
riscos laborals. En l’ensenyament públic
són designats per i entre el professorat
que forma part de la Junta de Personal
Docent no universitari. Les DP posseeixen
competències i facultats en seguretat
i salut laboral, amb garanties i sigil
professional.
Juntament amb la representació
designada per les direccions territorials
d’Educació de les tres circumscripcions
administratives del País Valencià, les
DP formen part del Comitè de Seguretat
i Salut Laboral Docent no universitari
(CSSL), un òrgan paritari i col·legiat de
participació i de consulta que es reuneix
periòdicament.

30

ALLIOLI 270/ FEBRER 2019

LA PRECARIETAT LABORAL ATEMPTA CONTRA LA SALUT

INTERINA
AMB SETZE ANYS DE DOCÈNCIA
DEMANA TREBALL ESTABLE
Recórrer el país de dalt a baix per haver de treballar.
Desconéixer el teu centre educatiu, els nivells, l’alumnat,
els horaris. Ajornar la maternitat per no tindre
garanties d’un treball estable i un horitzó esperançador.
Així any rere any. És la narració de la precarietat
docent explicada per una professora interina.
Encarna Signes
Professora de l’IES
Clara Campoamor,
Alaquàs, Horta Sud

L’

1 d’octubre del 2002 em vaig
estrenar com a docent a França, on
vaig impartir classes d’espanyol i
d’italià. En tornar a València treballe
en l’escola concertada i també en la privada,
fins que en 2006 m’incorpore a l’educació
pública.
Com a professora interina de llengua
francesa, en els primers anys estava
motivada, tenia moltes ganes d’arribar
cada dia a l’institut i guiar el meu alumnat,
descobrir-los una nova llengua i cultura. Em
sentia forta per a recórrer qualsevol racó del
País Valencià –allà on se’m necessités–, forta
per a viure sola o en cases compartides, tant
em feia. No tenia lligams hipotecaris ni havia
de mantindre cap família. Vivia amb la maleta
preparada i disposta a desplaçar-me per a
treballar a 160 km de ma casa, “com més
lluny millor”, pensava. Podien passar mesos
sense ser adjudicada, però tant em feia: vivia
a casa dels pares, hi estudiava i preparava
oposicions. “Seré mare?”, em preguntava. Era
molt jove, no tenia malalties i aquesta no era
una decisió urgent: “En fer-me major tindré
temps de pensar-hi”. Les situacions difícils i
complicades que vivia a l’aula es quedaven a
l’institut, em semblaven casos aïllats.
Ha passat el temps i ara mateix el meu
cotxe marca més de 200.000 km. Després de
13 anys com a professora interina, veig les
coses des d’una altra perspectiva. Aquests
quilometres són números, però també
són mals tràngols a la carretera, depens
plenament del teu vehicle. L’estrés pels
desplaçaments fa que extremes la precaució
al màxim.
El 2004 vaig haver de comprar-me un
cotxe perquè aleshores impartia uns cursos
intensius de francés per a adults en un centre
d’una població on no podia desplaçar-me amb
transport públic. El mateix any es va obrir la
borsa de francés de manera extraordinària:
m’hi vaig inscriure immediatament però

em telefonaren... dos anys després. Aquell
parèntesi el vaig passar en una escola
concertada de l’Horta Nord on vaig aprendre
moltíssim, tot i que no em quedava temps per
a fer altres coses.

UN BANY DE REALITAT
A la primeria del 2006 em telefonaren de
Granada per a fer una substitució en un
institut de Pinos Puentes (10.000 habitants),
una tutoria de 36 estudiants de 3r d’ESO,
de les quals dos estaven prenyades. A
classe només assistien la meitat de les
matriculades. Aquella va ser una aproximació
inicial a la situació de l’educació pública que
em va donar un bany de realitat. L’experiència
només durà unes poques setmanes perquè
pel març vaig tornar a València a fer una
substitució a l’institut Isabel de Villena.
Llavors tenia clar que impartiria classes de
francés –ara ja no ho tinc tan clar–, però
em feia moltes preguntes. Com deu ser el
centre? Quins nivells impartiré? A quants
alumnes? Amb quin horari? M’ajudaran
les col·legues del departament els primers
dies? Vaig pensar que tots aquests dubtes
desapareixerien la pròxima vegada. Innocent!
L’any següent em van assaltar les mateixes
preguntes. Fins hui, any rere any, no hi he
pogut respondre abans d’entrar a l’aula.
El meu primer any de professora em
vaig preparar les oposicions com vaig
poder, no tenia cap temari decent i anava
confeccionant-me’l a poc a poc. No tenia ni
idea de com era una oposició però tampoc
no vaig tindre sort perquè em van caure tres
temes que no m’havia preparat. D’aquella
experiència vaig aprendre que per a tindre
opcions necessitava més formació i anys
d’experiència. De seguida em vaig posar a la
faena.
En 2007 vaig esperar que m’adjudicaren
una substitució a Vinaròs, el poble més al
nord del País Valencià. Sense fills ni cap
persona a càrrec, amb 29 anys, tenia ganes
de viure experiències diferents. Treballava a
160 km de casa, una distància que recorria
cada dia durant un mes llarg (em va costar
molt trobar-hi pis per a llogar). Vaig passar
tant de temps en el cotxe i viatjava amb tanta

tensió que tenia les cervicals fetes pols. Però
vaig aguantar fins que m’acomiadaren, el 30
de juny. També vaig aprofitar aquell any per
a realitzar cursos del Cefire. Recorria tot el
tram de Vinaròs a Castelló, anada i tornada,
dos dies a la setmana.
Pensava que l’any vinent no m’enviarien
més lluny i podria treballar més prop de casa.
No em vaig equivocar: al final de l’octubre
vaig acceptar una substitució a Benicarló: sis
quilòmetres menys! Les meues cervicals no
van millorar. Tampoc vaig perdre la por de
tindre un accident.
A Benicarló vaig viure una experiència un
poc traumàtica: un alumne, amb un trastorn
greu de comportament, em va pegar. Fou més
el dolor intern que el físic i, sobretot, saber
que l’Administració no se’n fa càrrec, que els
centres fan el que poden... No és just per a
ningú, tampoc per al xiquet. Encara hui el
recorde i desitge que li vaja molt bé.
Els dos anys següents vaig fer
substitucions més a prop de casa, a Alaquàs
i Sedaví (Horta sud). I el curs 2009/10 vaig
començar des de l’inici de curs a l’IES Camp
de Morvedre, del Port de Sagunt. Com que
era una substitució em despatxaven el 30
de juny, un greuge comparatiu amb la resta
de docents interins amb vacant i amb les
companyes i companys funcionaris, que
cobren les retribucions durant els mesos
d’estiu. El mateix em va passar el curs
següent als instituts Miquel Peris i Segarra
del Grau de Castelló i Vicent Castell de
Castelló. Tornava a agafar el cotxe de bon
matí per a fer cada dia entre 90 i 100 Km.
En eixir de les classes, de tant en tant, em
quedava a casa d’algun company: començava
a cansar-me, els anys no perdonen.
A l’IES Vicent Castell em passà un cas
que exemplifica la realitat de l’interinatge.
Quan hi vaig anar a portar el nomenament,
em vaig assabentar que mitja plaça que
m’havien adjudicat no era de francés sinó
d’informàtica. Una professora de francés per
a ensenyar informàtica? Pensaven trobar
docents amb ambdues especialitats? Creia
que en la Direcció Territorial resoldrien el
problema: m’havien donat per error una plaça
de les mateixes característiques. Però, oh
sorpresa, la funcionaria m’informà que en

aquell moment no hi havia cap lloc disponible
en tot el País Valencià: O acceptava la plaça o
me’n tornava a la borsa. Li vaig explicar el cas
al director del centre i al final les famílies van
acceptar que, de manera més lúdica i sense
llibres de text, impartira francés en l’aula
d’informàtica. Eren dos classes de 4t d’ESO i
havia de treballar el doble... D’històries com
aquestes, en conec unes quantes.

POSPOSAR LA MATERNITAT
Quines conseqüències pedagògiques
tenen les precàries condicions laborals del
professorat interí? En quines condicions
eduquem el nostre alumnat? Les
administracions n’haurien de tindre més cura
i no perdre de vista aquestes coses que sovint
són transcendentals.
Després d’uns quants anys fent
quilòmetres amunt i avall, sense vacances
pagades, suportant el cost dels lloguers,
etc. em sent cansada i decidisc agafar mitja
jornada al juliol –per a cobrar l’estiu– amb
la mala sort que aquell any les retallades
salarials ens afectaren de ple. El govern
d’aleshores deia que ens havíem d’apretar el
cinturó. És a dir, no cobraríem les vacances.
Era un altre greuge comparatiu que, afegit
a l’anunci de la possible rebaremació, va
provocar que la inseguretat i la preocupació
s’apoderaren de nosaltres.
Des de 2012 fins a l’any passat he
encadenat mitges jornades per a quedarme prop de casa. Quan decideixes ser mare,
la distància ho dificulta molt. Els cursos
anteriors ho havia posposat per la inestabilitat
de la condició d’interina: mai saps on pararàs,
ni si cobraràs o continuaràs treballant. Però
havia decidit tindre família i no podia esperarme més. El gener del 2018 va nàixer el meu
fill, un any amb oposicions massives, com el
2019. Deu anys abans, l’última vegada que es
van convocar places de francés –només 15!–
vaig traure un 4,555.
Em pensava que ho tenia tot calculat:
quan em vaig assabentar del meu embaràs
havia fer tots els càlculs... Perquè les
interines també hem de calcular quan ens
quedem prenyades. Perquè si no ho fem, ens
arrisquem a perdre un dret inqüestionable
per a la majoria: la baixa per maternitat.
Conec una companya que va parir abans
que li adjudicaren una plaça i es va haver de
quedar amb una mà davant i l’altra darrere.
Tot i que no ho vaig fer expressament, he
disfrutat d’una (trista) baixa per maternitat
de quatre mesos, i de la setmana de lactància
que em corresponia. Tot això en un país amb
uns responsables governamentals als quals
se’ls ompli la boca quan parlen de conciliació
familiar.
Enguany es convocaran oposicions de
secundària amb una oferta de 70 places de
francés. Amb aquestes perspectives, amb
un fill d’un any a penes, he hagut d’agafar
una jornada completa itinerant a Alaquàs: no
em queden forces per a passejar-me el País
Valencià. Tampoc no puc permetre’m llogar
un pis, perquè he de pagar el que compartisc
amb la meua família. Mire el calendari i
l’espera a juliol se’m fa eterna i angoixant: on
m’enviaran?
Tracte de ser responsable amb la meua
condició de mare però alhora no puc deixar
de treballar per a estudiar. Si el govern de
torn no s’hi posa d’una vegada, un sistema
de treball tan pervers com el que patim
ens aboca a una inseguretat i precarietat
impossible de resoldre. Amb 40 o 50 anys,
segueixen condemnant-nos a seguir buscantnos la vida mentre obliden aquell refrany tan
eloqüent: “L’experiència fa el mestre”
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estem al carrer com a punta de llança d’un
moviment més ampli. Així seguim lluitant fins
hui, amb una situació menys dramàtica, però
que no dona per a tirar coets.

AMB UN FILL DE BOLQUERS

OPOSITORA
AMB 300.000 QUILÒMETRES
DE PELEGRINATGE DOCENT

La Coordinadora de Professorat Interí ha sigut el millor
aixopluc per a aquesta professora interina en el seu
afany per assolir un lloc de treball estable. Després de
13 anys de desplaçaments laborals, en transport públic
o en cotxe particular, la seua desitjada maternitat ha
coincidit amb l’anunci d’oposicions massives en el sector.

Elisa Faus
Professora de l’IES
Massanassa, Horta Sud

E

nguany he tingut sort i entre a
classe un poc més tard que en la
majoria de centres, tot i que he
d’agafar el tren de les 7.10 h. Tot i
això, veure les cares de son de la gent i sentir
el pes dels ulls després d’anys de matinar
s’afig al fet d’haver-me desvetlat: tinc un fill
de 16 mesos. Potser el fet de ser interina des
de 2005 fa que el meu cansament siga més
profund que el d’altres que també matinen i
cuiden els seus menuts.
En aquest temps, sense repetir mai
centre de treball, el ferrocarril no ha
sigut, malauradament, el mitjà que més
he emprat. Amb un transport públic
com cal, amb una bona xarxa ferroviària
intercomarcal, jo no li haguera fet 280 mil
quilòmetres al meu cotxe. Per molt dinàmica
que sigues, per molta facilitat que tingues
per a adaptar-te als canvis, al final tanta
marxa et passa factura.
La meua història docent comença a
Gandia, el meu poble. Em vaig iniciar a la
Universitat Popular, on feia unes classes
de valencià per les quals em pagaven una
misèria –val a dir que treballava per a una
empresa subcontractada per l’Ajuntament.
Un dia em telefonaren per a fer
substitucions a Catalunya. El sendemà ja
estava a Barcelona triant destinació. Amb
una bona predisposició per a aprendre de
les persones adultes a les quals m’unia
l’experiència anterior, em vaig passar uns
quants mesos amb cara de pòquer: no deixava
de sorprendre’m com eren els adolescents.
Sort que, a més dels primers cursos de l’ESO,

em van tocar grups de batxillerat, estudiants
que t’escoltaven amb interés.
En aquell temps encara no tenia cotxe. No
recorde bé com me les apanyava per a arribar
als centres viatjant amb trens de rodalies,
metro i autobusos de línia: una odissea que
solia acabar bé perquè en el centre sempre
hi havia algú que t’oferia casa per a llogar
o compartir. Recorde entrar a un centre de
Caldes de Montbuí (Vallés Oriental) amb la
maleta de rodes i, en preguntar per l’equip
directiu, descobrir avergonyida que em
trobava en un centre privat que hi havia prop
de la meua destinació.
El curs següent, un centre concertat em
va contractar per a substituir la baixa de
Josep Tarrassó, gran persona i professional
excel·lent –puntal del Col·lectiu de Mestres de
la Safor i de les escoles d’estiu Marina-Safor–
que fa poc s’ha jubilat. Els horaris no tenien
res a veure amb els de l’escola pública, també
hi treballava divendres de vesprada. Aquella
experiència, no obstant, em va permetre
comparar els models de gestió públic i
privat. A més, gràcies als aprenentatges i els
materials que em va cedir Josep, el mestre
a qui substituïa, vaig ampliar el meu humil
bagatge professional d’aleshores.

PELEGRINATGE INTERÍ
Com que m’havia apuntat a una borsa
extraordinària de Valencià oberta tres o
quatre cursos abans, em van telefonar de
València per a triar vacant i, com en la cançó
del Tio Canya. a la Pobla –la de Vallbona, al
Camp de Túria– hi vaig tornar. Vaig arribar
al nou centre en el camió d’un repartidor
de carn que em va deixar amablement a la
porta. Encara que aquella substitució va
durar poc, la fita és que havia aconseguit
entrar a la borsa del País Valencià. El procés
ja era imparable, altres pobles i comarques

m’esperaven. El tercer curs vaig ocupar
una vacant per a tot l’any... a Alacant.
Conserve encara el mateix cotxe que em vaig
comprar de segona mà, un vehicle que m’ha
acompanyat en el meu pelegrinatge laboral
per les carreteres valencianes.
Ací no acaba tot. Quan feia dos anys que
tenia vacant des de setembre vaig poder triar
destinació al juliol. Era la primera vegada que
podia fer-ho. Vaig elegir sense saber-ho una
vacant “afectada”, amb el risc d’interrompre el
treball durant el curs i, efectivament, al gener
tornava a canviar de centre. Abans de l’estiu,
vaig canviar dues vegades més de centre.
La crisi també va arribar a l’educació
i les vacants es van acabar. Ara t’oferien
substitucions arreu del País, places que
fins i tot em resultaven interessants perquè
tenia curiositat i moltes ganes d’aprendre.
Vaig fer una substitució a la Safor, la meua
comarca, no m’ho podia creure! També vaig
gaudir d’una reducció de jornada que em va
permetre romandre en el centre tot el curs,
encara que durant els anys de les retallades
el professorat interí cessàvem de manera
forçosa el 30 de juny.
Com a treballadora, estava farta
d’aguantar una administració que no em
respectava i amb tot el meu bagatge, anys i
anys d’esforços laborals i personals, dígits i
més dígits al comptaquilòmetres, uns quants
anys més damunt del cos i moltes llàgrimes,
em vaig unir a la lluita de la Coordinadora de
Professorat Interí.
En la Coordinadora m’he trobat
companyes amb les mateixes angoixes,
m’hi sent arraulida perquè compartim
l’esperança en un futur sense rebaremacions,
acomiadaments ni menyspreu. Compartim la
indignació a les aules i al carrer, ens neguem
que ens prenguen tants anys de docència i
esforç personal, apostem per una educació
pública per a totes, construïda entre totes i

De sobte, després d’una dècada sense
olorar ni una plaça, amb un fill de bolquers,
m’arriba la notícia de la convocatòria
d’oposicions massives. Precisament ara.
Després de 13 anys fent substitucions en 26
localitats –Sitges, Caldes, Gandia, la Pobla,
Elx, Ibi, el Saler, València, Picassent, Alacant,
Cullera, Sant Vicent, Benidorm, Bétera,
Elda, Vilallonga, Oliva, la Vila, Ontinyent,
Quart de Poblet, Alzira, Alfafar, Sollana,
Alacant, Paterna, Massanassa–; d’ocupar

Després d’una dècada
sense olorar ni una plaça,
amb un fill de bolquers,
m’arriba la notícia de la
convocatòria d’oposicions
massives. Precisament ara
vacants afectades o places inexistents; de
realitzar mitges jornades i terços de jornada;
d’atencions domiciliàries; de fer classes
en dos centres CAES; d’impartir Valencià,
Castellà i Anglés alhora o compaginar Socials,
Valencià, Castellà i reforçar en Música; de
fer atencions educatives, ètica i classes en
ESO i FP bàsica; de presentar-me a quatre
oposicions al País Valencià i Catalunya i
aprovar-ne dues sense plaça... Després de
tot això, vull pensar que els meus companys i
companyes funcionaris de carrera valoren el
meu treball diari i la meua experiència, que
valoren els coneixements que he adquirit en
tot aquest temps de docència, molt més que
en el meu pas per les aules de la universitat.
Vull creure que l’alumnat em respecta
i em valora, com a docent i persona, i no
veu solament una mestra jove que marxarà
després d’estar només un curs amb ells.
Vull que la meua condició de docent
interina no pese més que tot el meu bagatge.
No vull que als meus ulls pesen més els
colps de l’Administració, els quilòmetres de

Em quede amb el record
de la bona gent, la gent
meravellosa que he
conegut, i amb l’alegria i
les ganes d’encarar nous
reptes i canviar el món
carretera i els anys de docència, uns ulls
que han de surar com una milotxa, amb
el mestratge i la creativitat que soc capaç
d’irradiar quan estic lúcida i fresca, perquè
aquella nit he pogut dormir. Em quede amb
el record de la bona gent, la gent meravellosa
que he conegut, i amb l’alegria i les ganes
d’encarar nous reptes i canviar el món.
Mantinc la il·lusió per la faena ben feta a l’aula,
amb les cançons, les lectures, el diccionaris
fantàstics, els tallers de cuina, les rutes
literàries, les eixides a l’entorn, els teatres i
les pel·lícules... I amb l’espenta de tota aquella
generació de joves esportista, curiosa i amb
ganes de menjar-se el món a bocins.
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EL SINDICAT, AL DIA

2018
SETEMBRE
3 setembre

PER L’ALTA EN NÒMINA DES DE L’1 DE
SETEMBRE
STEPV denúncia que hi ha docents
en pràctiques i interins als quals
l’Administració els dona d’alta el 3 de
setembre [l’octubre se signa un acord
favorable a la demanda].

17 de setembre

30 d’octubre

19 de novembre

DRET A L’EDUCACIÓ:
MÉS PROFESSORAT DE PT I AL
STEPV exigeix de nou la dotació de
professorat especialista. S’anuncia, per al
12 de novembre, una oferta de 101 vacants
d’aquestes especialitats.

31 d’octubre
PROFESSORAT ASSOCIAT: STEPV EXIGEIX
EL COMPLIMENT DE L’ACORD DE MILLORES
El Sindicat denuncia l’incompliment dels
acords signats el 26 de març de 2018
per l’equip rectoral de la Universitat de
València.

DECEBEDORA OFERTA DE PLACES DE
MESTRES INTERINES
L’oferta de 400 places en la primera
adjudicació de setembre és insuficient.
STEPV i CPI reclamen solucions.

PER L’ESTABILITAT DEL PROFESSORAT
INTERÍ
La Plataforma Estatal per la Consolidació i
l’Estabilitat del Professorat Interí denuncia
a Madrid la situació del col·lectiu.

5 de setembre

OCTUBRE

TOMBAR LA LOMQE

3 d’octubre

Durant l’acte de benvinguda escolar, la
Plataforma per l’Ensenyament Públic
demana revertir les retallades i millorar
l’educació pública.

ATENCIÓ A ALUMNAT AMB NECESSITATS
EDUCATIVES ESPECIALS

6 de setembre
REVERSIÓ DE LES RETALLADES,
RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU

NOVEMBRE
5 de novembre
L’EDIFICI DE L’ESCOLA D’IDIOMES
DE GANDIA, AMB DEFICIÈNCIES
ESTRUCTURALS
Una part de la façana cau i el Sindicat
insta Educació a una revisió integral de
la infraestructura de tots els centres
educatius.

8 de novembre

Una delegació d’STEPV reclama al director
general de Política Educativa solucions
a les necessitats urgents dels centres
educatius i SPES.

En un comunicat públic, la Confederació
d’STE exigeix “un canvi radical en la
política educativa” del Govern espanyol.

CONDICIONS LABORALS PERDUDES
Una enquesta d’STEPV revela que hi ha
condicions laborals pendents de recuperar:
la reducció d’hores lectives i l’increment de
plantilles, entre altres.

14 de setembre

EL GOVERN ESPANYOL DIU ARA QUE
VOL DEROGAR LA LOMQE
L’executiu de Pedro Sánchez completa un
avantprojecte de llei orgànica que preveu la
derogació explícita de la LOMQE.

35 ANYS DE LA LLEI D’ÚS I
ENSENYAMENT
Intersindical reclama una llei d’igualtat
per a impulsar el procés de normalització
i garantir els drets lingüístics de tota la
ciutadania.

La Mesa Sectorial aprova la proposta
d’STEPV d’acurtar la fase de pràctiques
per a embarassades i mares en permís
maternal.

29 de novembre

DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA

CAL UNA ALTRA POLÍTICA EDUCATIVA

23 de novembre

MILLORES PER AL PROFESSORAT
EN PRÀCTIQUES

5 octubre

7 de setembre

10 de setembre

Amb motiu del Dia contra la Violència
contra les Dones (25 de novembre), STEPV
presenta uns materials multilingües per a
tots els nivells educatius.

28 de novembre

STEPV insisteix a reclamar els temes de
la campanya “Ja toca!”: més plantilles,
reducció de les ràtios, càrrega lectiva i
jornada, entre altres.

La Plataforma per l’Ensenyament Públic
es concentra davant de la Delegació
del Govern a València per reclamar la
derogació de la LOMQE.

VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES:
UNITATS DIDÀCTIQUES

FPA: IMPAGAMENTS DE TRIENNIS,
SEXENNIS I COMPLEMENTS DE DIRECCIÓ
A les comarques d’Alacant, STEPV
canalitza les queixes pels retards en el
pagament de complements salarials.

18 d’octubre
REBUIG A L’OPO DE SECUNDÀRIA,
FP, EOI I EEAA

NO N’HI HA PROU AMB MODIFICAR
LA LOMQE
“No acceptarem maquillatges, cal
substituir aquesta llei per una altra norma
consensuada”, és la resposta d’STEPV al
Ministeri.

14 de novembre
PROFESSORAT ASSOCIAT: EL SINDICAT
DEMANA UNA NEGOCIACIÓ URGENT

El Sindicat no accepta l’oferta pública
d’ocupació (7.500 places) sense un pacte
d’estabilitat pel professorat interí.

La UV i altres sindicats no consideren
la urgència de convocar una mesa
negociadora i, en quedar en minoria, la
mesa no se celebra

24 d’octubre

16 de novembre

“MOLT INSATISFACTÒRIA”
LA PROPOSTA RETRIBUTIVA AL
COL·LECTIU ASSOCIAT
En la Mesa Negociadora, STEPV rebutja
el 0,2% d’augment de la massa salarial
proposat i recorda a la UV que ha de
complir els compromisos.

30 de novembre
EL MINISTERI OBLIDA UNA
SOLUCIÓ JUSTA A LA INTERINITAT
DOCENT

ATAC A UNA MESTRA A L’ARGENTINA

JORNADA CONTINUADA: STEPV INSISTEIX
QUE CAL ELIMINAR ELS ENTREBANCS

NIVELL 24 PER A MESTRES D’ESO
I COMPLEMENTS DE DIRECCIÓ
ENDARRERITS

Amb la Internacional de l’Educació,
el Sindicat condemna enèrgicament
el segrest i la tortura que ha patit la
companya Corina de Bonis.

El Sindicat anuncia que informarà els
centres sobre l’última normativa que
autoritza el pla específic d’organització de
la jornada.

La DG de Personal admet la petició
d’STEPV d’abonar els complements
retributius als col·lectius afectats per les
retallades, especialment d’FPA.

Al contrari de lleis anteriors,
l’avantprojecte de modificació que presenta
Isabel Celaá no preveu cap mesura
adreçada al professorat interí.

TANCAMENT DE PROFESSORAT
AFECTAT PELS IMPAGAMENTS
Un grup de docents interins es tanca
en la Direcció Territorial de València
com a mesura de protesta contra els
impagaments de les nòmines.
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POLÍTIQUES EDUCATIVES

DESEMBRE
4 de desembre
STEPV REVALIDA LA MAJORIA
EN L’ENSENYAMENT VALENCIÀ
El Sindicat torna a guanyar les eleccions
sindicals en el conjunt de l’ensenyament
públic i revalida la majoria absoluta en
l’àmbit no universitari.

13 de desembre
PRESSIÓ PER A EXIGIR L’ABONAMENT
DE LES NÒMINES PENDENTS
El Sindicat insisteix en les pressions
i fa el seguiment de les actuacions
de l’Administració per a solucionar el
problema dels impagaments.

17 de desembre
LES PLANTILLES ES NEGOCIARAN
EN LA JUNTA DE PORTAVEUS
La insistència d’STEPV aconsegueix
que Educació negocie les plantilles de
professorat retallades pel govern
anterior.

20 de desembre
MESURES MÉS GARANTISTES
EN LES OPOSICIONS DOCENTS

STEPV GUANYA LES ELECCIONS PER NOVENA VEGADA CONSECUTIVA

ES REVALIDA L’HEGEMONIA DEL SINDICAT
EN EL CONJUNT DE L’ENSENYAMENT
E

guanya 200 vots i quatre delegades i delegats
Jaume I de Castelló, duplica els delegats
ls resultats de les eleccions sindicals
més que en 2014.
i
triplica
els
vots
en
la
d’Alacant,
i
en
la
del 4 de desembre van tornar a revalidar
La significativa participació de les
de
València
manté
la
seua
representació,
la majoria del Sindicat en el sector públic,
persones
inscrites en el cens electoral, un
malgrat
la
fragmentació
del
mapa
sindical.
universitari i no universitari. El suport a
73%
–el
professorat
de primària i secundària
En
el
conjunt
de
les
universitats,
el
Sindicat
les candidatures d’STEPV, amb un total de
va
poder
votar en el seu centre
21.203 vots, es van traduir en
de
treball–,
s’ha traduït en un
155 delegades i delegats, un
reforçament
de la representació
31,50% del total, resultats que
RESULTATS ELECCIONS SINDICALS 2018. Ensenyament públic no
sindical
per
a
encarar els
universitari.
Percentatge
de
vots
i
nombre
de
delegats
i
delegades
confirmen la condició d’STEPV
processos
de
negociació.
com a sindicat hegemònic de
STEPV ha agraït a totes les
l’ensenyament públic valencià.
treballadores i treballadors de
En el sector no universitari,
l’ensenyament la confiança que
es tracta de la novena majoria
han reiterat perquè el Sindicat
consecutiva, la segona absoluta.
els represente, “per a continuar
El Sindicat obté un 53,8% del
defenent les condicions
total de delegades i delegats amb
laborals de tots els col·lectius i
vora de sis milers de vots més
sectors –docents i no docents,
que en les anteriors eleccions.
funcionariat i personal laboral–,
En les universitats
per a acabar amb les retallades
valencianes, STEPV és la
i la precarietat i millorar
primera força en la Politècnica
l’educació pública”
de València, la segona en la

Per un procediment “més just, garantista
i transparent”. El Sindicat planteja
abordar una série de temes vinculats a les
oposicions docents.

2019
GENER
10 de gener
EL PLA D’IGUALTAT, A DEBAT EN LA
MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ
STEPV diu que cal segregar les
coordinacions d’igualtat i convivència,
compactar l’excedència per maternitat
amb la lactància i combatre la bretxa
salarial.

19 de gener
EL CONSELL NACIONAL APROVA
REPRENDRE LES MOBILITZACIONS
A més d’exigir la reversió de totes les
retallades, el CN convoca una manifestació
per l’estabilitat del professorat interí el 9
de febrer.

26 de gener
HABILITACIONS DEL COS DE MESTRES
La plaça Manises de València és l’escenari
d’una concentració d’STEPV per a reclamar
la publicació de les habilitacions del cos de
mestres.

28 de gener
MODIFICACIÓ DE L’INGRÉS A LA
FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT
La Plataforma per la Consolidació i
l’Estabilitat del Professorat Interí insisteix
al Ministeri perquè la normativa incorpore
la consolidació per mèrits.

EL SINDICAT CRIDA A MOBILITZAR-SE
PER LA REVERSIÓ DE LES RETALLADES
La manifestació del 9 de febrer per la consolidació i l’estabilitat del professorat interí és la primera iniciativa d’una série de mobilitzacions
docents que STEPV va aprovar en el Consell Nacional del 19 de gener.

E

l màxim òrgan de decisions sindicals entre
congressos va acordar que cal eixir al
carrer per a exigir a la Conselleria d’Educació
que ordene la reversió de totes les retallades
que els governs anteriors van aprovar contra
les condicions laborals de les treballadores i
els treballadors de l’ensenyament.
L’Administració no ha facilitat encara als
sindicats els temes previstos per a negociar en
les meses sectorials previstes pel que queda
de curs (i de legislatura). Les responsables de
la Conselleria van plantejar un calendari que no
conté cap iniciativa sobre condicions laborals.
En la Junta de Portaveus, representants
d’STEPV han insistit que cal negociar temes
pendents i garantir la continuïtat en el treball
del professorat interí després de les oposicions
massives que hi ha convocades.

TEMES CLAU A NEGOCIAR
El Sindicat ha sol·licitat una reunió urgent
amb el conseller per a presentar-li un
acord de negociació que culmine abans
que acabe el curs i la legislatura sobre
uns temes que són fonamentals per al
sector educatiu.
Plantilles de professorat
Recuperació del poder adquisitiu.
Reducció horària en totes les etapes
educatives
Reducció de ràtios.
Equiparació salarial del professorat
tècnic d’FP amb el de secundària.

Abonament de triennis i sexennis per al

professorat en pràctiques.
Dotació del personal administratiu i de

consergeria necessari.
Recuperació completa de la tutoria en

primària.
Plans d’actuació per a la millora

d’ensenyaments: educació especial,
centres rurals agrupats, ensenyament
d’adults, ensenyaments artístics.
Temes pendents en les escoles oficials
d’idiomes, després de les oposicions
massives que queden els pròxims anys.
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ENSENYAMENT PRIVAT

QUATRE ANYS D’ACCIÓ SINDICAL EN L’ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT

QUÈ HEM ACONSEGUIT?

Presentem tot seguit un balanç de les principals reivindicacions plantejades
pel Sindicat des de 2014, exigències que han repercutit favorablement en les
treballadores i treballadors del sector. També apuntem els objectius de
l’organització per al curs acadèmic 2018/19.
Allioli

L

a immensa majoria del professorat
de les escoles concertades treballa
amb una gran professionalitat: cada
dia entra a classe sense importarli qui és el titular del centre on treballa. El
col·lectiu docent de l’ensenyament privat
desenvolupa les seues tasques diàries amb
la mateixa voluntat i caràcter vocacional
que la resta de docents, tot i que les seues
condicions laborals són sensiblement pitjors.
Ningú nega que en l’escola concertada es
treballen més hores lectives a canvi d’un
salari inferior. La cosa s’agreuja en afegir a
aquesta realitat les retallades retributives –
encara en vigor– a escala estatal estipulades
pel Reial decret de 2010.
Simultàniament, la LOMQE continua
degradant la professió docent, en particular
el finançament i els drets laborals del
professorat en l’ensenyament concertat. En
aquest marc tan advers, les reivindicacions i
mobilitzacions contra la LOMQE –liderades al
País Valencià per STEPV– han obert el camí
perquè el govern espanyol sorgit de la moció
de censura contra Mariano Rajoy, revise i
modifique l’articulat de la llei.

RETALLADES, ENCARA
La vulneració sistemàtica dels acords laborals
que garantien unes condicions dignes per al
treball docent han impedit avançar en aquest
terreny. Els anteriors governs del Partit
Popular, a més d’incomplir sistemàticament
les condicions de treball pactades en els
convenis col·lectius, es van caracteritzar per
menysprear sense complexos la negociació
col·lectiva, amb l’aprovació d’una reforma
laboral (2012) que empitjorava la situació més
encara.
En el sector docent privat es pateixen
encara unes retallades que han rebaixat el
poder adquisitiu de les treballadores i els
treballadors en més d’un 25%. També s’han
perdut gran part dels beneficis socials:
ara cal treballar molt més amb menys
recursos, amb un increment sostingut de la
càrrega laboral. Tot això té unes inevitables
conseqüències negatives sobre la qualitat de
l’educació en aquests centres.

REVERTIR LA SITUACIÓ
El Sindicat ha exigit als responsables govern
del PSOE la reversió d’unes retallades
injustes, imposades per governs anteriors –el
50% de les retribucions extraordinàries de
Nadal de 2012, recuperades parcialment en

les nòmines de desembre de 2015 i juliol de
2016– és una mostra fefaent de l’èxit de les
pressions sindicals.
Una campanya específica d’STEPV
va propiciar l’aprovació per part de la
Conselleria d’Educació d’una resolució que

Una campanya d’STEPV
va propiciar l’aprovació
d’una resolució que feia
efectiu l’abonament de les
nòmines docents en centres
concertats d’FP bàsica i dual
feia efectiu l’abonament, pel desembre de
2015, de les nòmines docents en centres
concertats d’FP bàsica i dual. El Sindicat
també hi va pressionar perquè s’abonaren
els endarreriments generats en la nòmina
de juliol de les hores dels desdoblaments en
cicles formatius específics ¬el professorat
afectat no cobrava aquestes hores des de
setembre de 2015¬. Des del principi de la
legislatura, STEPV va insistir al Govern del
Botànic sobre la necessitat de renegociar
la normativa reguladora d’aquests
desdoblaments.

PROGRAMES EDUCATIUS
Pel que fa a la negociació de l’Ordre que
regula els plans d’actuació per a la millora
(PAM), el Sindicat va aconseguir, en el marc
de l’atenció a l’alumnat amb necessitats
educatives especials (NEE), que aquesta
disposició incloguera el Programa per a
la millora de l’aprenentatge i el rendiment
(PMAR) de 3r de l’ESO i el Programa de reforç
de 4t de l’ESO (PR4). D’aquesta manera,
es va evitar la pèrdua de 1.800 hores en el
2n cicle de l’ESO –reduccions de jornada
forçoses i fins i tot pèrdua de llocs de
treball– concertades en els programes de
diversificació curricular (PDC) per l’entrada
en vigor de la LOMQE.
En els arranjaments dels dos darrers
cursos, l’acció sindical també va aconseguir
la reversió de huit unitats suprimides en
alguns centres, una mesura que va permetre
salvar llocs de treball amenaçats, evitar
acomiadaments i reduccions de jornada
forçoses.

BORSA DE CENTRES EN CRISI
Abans de la finalització del curs 2016/17,
representants d’STEPV van traslladar a

responsables de la Conselleria d’Educació
la negociació de dos eixos clau. El primer,
la reactivació de la borsa de centres en
crisi, paralitzada durant cinc anys per la
inoperància i nul·la voluntat de diàleg dels
anteriors governs i les patronals. Educació
es va comprometre aleshores a solucionar
aquesta problemàtica i després de mig any de
negociacions, el 13 de març de 2017 STEPV
signava l’addenda de recol·locació, una
mesura que afecta el manteniment de llocs de
treball i que ara cal renegociar i actualitzar.

PAGA DE 25 ANYS
L’altra reivindicació primordial és la
desjudicialització de la paga d’antiguitat,
també coneguda com a paga de 25 anys.
STEPV va advertir en el seu moment que
una possible solució consisteix a preveure
un augment en la partida variable en la llei
de pressupostos de 2019. L’Administració va
acceptar la proposta de negociació d’STEPV

i la seua regulació en l’Ordre d’admissió de
concerts i pagament delegat.
El Sindicat va insistir també en la
necessitat de fixar un calendari de reunions
de la Comissió de Seguiment per a abordar
tots els aspectes pendents de l’Acord de 1996

L’altra reivindicació
primordial és la
desjudicialització de la
paga d’antiguitat,
també coneguda com
a paga de 25 anys
d’implantació de la reforma educativa en els
centres concertats. La campanya sindical
“Ja toca”, traslladada als centres de treball,
insistia precisament en aquests aspectes.

ELS ACORDS QUE NECESSITEM
Les treballadores i treballadores de
l’ensenyament privat concertat reclamen
uns acords favorables que STEPV es
compromet a impulsar.
Actualització de les plantilles d’acord
amb la situació dels centres (des de
l’addenda del 2007 no se n’ha registrat
cap increment).
Negociació de la formació més
apropiada a les inquietuds i necessitats
del professorat i dels centres.
Desjudicialització de la paga de 25 anys
(paga antiguitat).
Millora de les condicions laborals i
salarials de PAS i centres d’EE.
Manteniment de la jubilació parcial
(Acord de 2013).

Cobrament de les substitucions des del

primer dia, sense vulnerar el VI Conveni
Col·lectiu. No a les retallades en els
contractes d’interinatge.
Recuperació del poder adquisitiu perdut
per les retallades dels governs de
Zapatero i Rajoy.
Homologació retributiva amb la
xarxa pública. Reconeixement del
complement de formació i dels
sexennis: “a igual treball, igual salari”.
Reducció de la jornada: 25 hores
lectives. en totes les etapes educatives.
Millora de les condicions laborals
en tots els convenis col·lectius,
aproximació a les condicions del
Conveni d’Ensenyament Concertat.

REVISIÓ DE CONTRACTES DE RELLEU I JUBILACIONS
La Confederació d’STES ha adreçat a
les titulars dels ministeris de Treball
i d’Educació sengles cartes en què
demanen la inclusió de tots els centres
concertats –escoletes, centres d’educació
especial, centres ordinaris– en la revisió
dels contractes de relleu i jubilacions
anunciats pel Govern, en el marc del
Pacte de Toledo. Cal recordar que, abans
d’entrar en vigor la reforma de la llei

de pensions (2013), STEPV va promoure
en els centres concertats uns acords
col·lectius d’empresa que permetien
a les treballadores i treballadors unes
condicions molt més favorables que les
previstes en l’anterior llei de pensions.
De manera incomprensible, altres
plataformes sindicals van desqualificar
injustament una iniciativa que millorava
sensiblement els drets laborals del sector.
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A CASA NOSTRA / ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

UN PLA DE FORMACIÓ
QUE MIRA A EUROPA
Un any més, l’Escola Sindical mira al
Vell Continent. Ja són vint els instituts
valencians que participen en el Programa
Erasmus+, a través de la gestió del
consorci creat a propòsit per l’Escola
Sindical Melchor Botella i STEPV.

D

urant el curs 2018/19 s’afegirà
a l’habitual mobilitat dels
estudiants el Programa Job
Shadowing, consistent en la
visita, durant una setmana, del professorat
seleccionat a distintes activitats
programades en centres educatius d’altres
països europeus. Durant la visita als
respectius destins (Irlanda, Itàlia, Portugal
i Malta), al grup l’acompanya un o una
docent en actiu del país receptor.
Amb la perspectiva d’harmonitzar els
sistemes educatius en tot l’espai europeu,
aquest programa serveix per a comparar la
docència pròpia amb la que realitzen altres
col·legues d’Europa. L’experiència directa

permet identificar punts de confluència útils
per a avaluar la idoneïtat del treball que
realitzen altres centres i així adaptar a les
aules valencianes les estratègies educatives
més adients. De manera simultània, la visita
serveix per a compartir amb les companyes
i i els companys europeus les pròpies
experiències professionals.
L’Escola Sindical preveu complementar
aquesta iniciativa amb intercanvis en
la Xarxa Etwinning i altres activitats de
difusió. Al capdavall, totes les accions
contribueixen a difondre entre el
professorat múltiples accions docents, amb
testimonis professionals independents del
discurs oficial.

FORMACIÓ DE PERSONES OPOSITORES

Durant el primer trimestre de 2019, l’Escola Melchor Botella ha programat un pla
de formació adreçat especialment al professorat no funcionari. Tot i això, els seus
continguts també poden interessar al professorat que desitja millorar les seues
competències professionals.

T

ot i estar d’acord amb les veus que
clamen contra les oposicions, un
eventual canvi del sistema d’accés
a la docència en centres públics
podria tindre conseqüències imprevisibles.
Cal recordar que durant l’època negra –amb
la gestió dels governs del Partit Popular–
la falta d’oposicions va provocar un seguit
d’actuacions arbitràries que amenaçaven la
independència del professorat. El clientelisme
s’evidenciava en les escasses places que en
aquell període eixien a oposició. Igualment,
resultaven sospitoses determinades
situacions: influència de persones pròximes a
centres i acadèmies de preparació d’aspirants
al funcionariat, tribunals triats a dit sense
garanties d’independència, comissions
de serveis arbitràries amb favoritismes
evidents... Aquestes i altres irregularitats
constituïen un conjunt d’actuacions
denunciables, però difícilment demostrables.
Si bé l’anomenat Govern del Botànic no ha
resolt tots aquests problemes, s’ha convocat

un nombre significatiu de places docents,
amb la possibilitat de negociar alguns
aspectes de les convocatòries d’oposicions

Amb la gestió dels
governs del Partit Popular
la falta d’oposicions
va provocar un seguit
d’actuacions arbitràries
que amenaçaven
la independència
del professorat
que permetran accedir a la Funció Publica
a un nombre important de professores i
professors. No obstant això, aquest sistema
obsolet reclama una reforma integral.

EL NOSTRE PLA DE FORMACIÓ
STEPV és conscient que bona part del
professorat sense un lloc de treball
estable necessita superar les oposicions
per a accedir-hi i amb aquesta finalitat
molts docents acudeixen a instàncies
formadores, més interessades en el negoci
que en la formació pedagògica.
Des d’una altra perspectiva, el pla de
formació de l’Escola Sindical Melchor
Botella per al professorat opositor, més
que un curs monolític, preveu un conjunt
de mòduls independents en què cada
docent tria el que més li interessa en funció
dels seus interessos. La proposta aporta
elements de reflexió útils per al conjunt de
professorat i s’articula en tres eixos:

Actualització de les bases teòriques amb
especial incidència en la programació de
models educatius renovadors i alternatius.

Adequació de les propostes

renovadores a la normativa i la
legislació.
Millora de les habilitats discursives
per a les intervencions orals en públic.
contractes d’interinatge.
Recuperació del poder adquisitiu perdut
per les retallades dels governs de
Zapatero i Rajoy.
Homologació retributiva amb la
xarxa pública. Reconeixement del
complement de formació i dels
sexennis: “a igual treball, igual salari”.
Reducció de la jornada: 25 hores
lectives. en totes les etapes educatives.
Millora de les condicions laborals
en tots els convenis col·lectius,
aproximació a les condicions del
Conveni d’Ensenyament Concertat.
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FENT CAMÍ

NATURA VALENCIANA

ZONES HUMIDES
COSTANERES (III)
EL FONDET DE LA SENIETA
Joan V. Pérez Albero

A

l sud del Saladar d’Aiguamarga trobem
la població de l’Altet, que com el seu
topònim indica és la zona elevada que dóna
pas a la següent zona humida, el Fondet de
la Senieta. Prop de la carretera que uneix
l’Altet i la platja crida l’atenció la presència
d’una torre d’alqueria musulmana, centre
d’una explotació agrícola després de la
conquesta i posteriorment defensa enfront

de les incursions dels pirates barbarescos. El
seu estat de conservació és molt bo, encara
que ha perdut molts dels elements defensius
originals.
El Fondet de la Senieta evidencia
les restes d’un aprofitament agrícola
l’origen del qual hauríem de trobar-lo en
l’agricultura d’oasi. De fet, hi ha diverses
infraestructures hídriques, l’objecte de
les quals era l’aprofitament de les aigües
subterrànies per al regadiu dels camps:
sénies de sang o de tir; aljubs per a
l’aigua de boca i basses per a l’aigua de
reg; enginys que daten de l’època de la
colonització islàmica que han fet possible
l’extensió dels regadius al Camp d’Elx i la
veïna Horta del Segura. D’aquests restes
d’enginyeria hidràulica hi ha constància
en el segle XVII a través dels mapes de

Giacomo Cantelli, cartògraf del papa
Innocenci XI (Li Regni di Valenza e dí
Múrcia, 1696, Roma).
Al Fondet es produïen freqüents
inundacions per les pluges torrencials, per la
qual cosa els llauradors de la zona hagueren
de construir pel 1919 un canal de desaigüe,
per a derivar les aigües sobrants a la mar i
que va ser substituït en els anys setanta per
una canonada de formigó que desemboca en
la mina excavada per davall del cordó dunar
que comunica amb la mar. Les inundacions,
quan es produïen, devien ser importants. «En
una ocasió l’aigua ens arribava a la cintura,
haguérem d’eixir de la casa en carro i aquella
nit vam haver de dormir en la Torre», ens
relata un informador.
En l’actualitat el paratge es troba erm,
tret d’algunes parcel·les amb hortalisses

i alguns arbres fruiters. El que algun dia
va ser un xicotet verger d’horts cultivats
envoltats de palmeres, hui ha sigut
recolonitzat per la vegetació típica de
saladar (vegetació halòfila) degut a la
proximitat de la capa freàtica a la superfície
–aigües subterrànies procedents del mar
carregades de sal– on podem trobar, a
més d’alguns exemplars de palmeres
datileres (Phoenix dactylifera), diverses
espècies d’ensopegalls (Limonium sp.),
joncs (Juncus sp.), carrís (Phragmites
australis), diversos exemplars de tamarius
o tamarits, que és com se’ls anomena
al camp d’Elx (Tamarix sp.) i salat blanc
(Atriplex halimus), entre altres. Però la
planta més abundant és la sosa alacranera
(Sarcocornia fruticosa), que cobreix gran
part dels terrenys no cultivats.

INTERNACIONAL

DES DE GRÈCIA, AMB
LA INFÀNCIA REFUGIADA
Ariadna Maurí Folgado

G

rècia és un dels països europeus amb major
nombre de persones migrades, una xifra
que es va incrementar de manera significativa
l’estiu del 2015. Enmig de la lluita per sortir de la
crisi financera i per a fer front a aquest augment,
originat en bona part per la immigració
procedent de les costes turques, el Tractat UETurquia (2016) permet al govern grec deportar
al país otomà les més de 60.000 persones que hi
han quedat atrapades.
A Grècia he conegut gent que hi ha arribat
fugint de persecucions, guerres i violacions dels
drets humans. Són persones que, en la seua
travessia cap a Europa, corren el risc de ser

víctimes d’explotació i de contraure malalties
a causa de l’escassetat i la saturació dels
assentaments, també el de patir cada dia la
violència institucional i policial. Especialment
alarmant és el nombre de menors, més
vulnerables a l’explotació, que hi viatgen sols.
He vist que a Patres, al nord del Peloponés,
la majoria de la gent migrada i refugiada no
arriba als 25 anys i està molt limitat l’accés a
l’escolarització de la població adolescent de més
de 15 anys. La travessia cap a Europa d’aquests
joves va interrompre dramàticament el seu
procés educatiu.
El maig del 2018, UNICEF estimava que
a Grècia hi havia uns 3.500 menors migrats
o refugiats. Negar-los l’accés a drets o
recursos bàsics –residència legal, treball,
habitatge o altres prestacions socials– significa
estigmatitzar i excloure socialment milions de
persones.
La mateixa organització de les Nacions
Unides adreçada a la infància assenyalava,

al final del 2017, que hi havia 22.500 xiquets i
xiquetes migrades i refugiades, amb un 53%
de població escolaritzada (58% xiquets, 42%
xiquetes) que ha perdut una mitjana de dos anys
i mig d’escolarització a causa del conflicte, la
violència i els desplaçaments.
En aquest sentit, la institució escolar
representa un paper fonamental en el procés

didàctiques i destinats a l’ensenyament reglat.
És el cas del Manual Geográfico-estadístico de
la Provincia de Alicante. Libro de lectura para las
escuelas de instrucción primària, de Pascual
Orozco Sánchez (1878), estructurat per partits
judicials, que venen a ser més o menys les
comarques actuals. Conté una introducció a
tall de síntesi sobre el partit judicial i un resum
de geografia i història de la capital i els pobles
més importants del partit. Per exemple, en
la introducció del Partido Judicial de Alcoy,
ens informa de dades geogràfiques, de rius i
muntanyes, estadístiques i cultura: “en todos
los pueblos se habla valenciano”. El resum
de geografia i història dedicat a la capital de
l’Alcoià llegim: “para que nuestros jóvenes
lectores formen concepto de su importante
representación fabril y social (...) la industria,
según hemos indicado, hállase sumamente
adelantada conteniendo varias imprentas,
fábricas de tegidos e hilados de lana y algodón,

tintes, batanes, molinos de papel, harineros y
de aceite, minas de lignito, piedra, plomo (...)
Aunque el terreno es sumamente accidentado,
produce merced a la aplicación de sus habitantes
vino, aceite, trigo, cebada, avena, centeno,
judías, hortalizas y ricas frutas. Cultívanse 8.110
hectáreas de tierra campa (cereals), 550 de
excelente huerta y 2.340 de de montes que aun
ostentan restos de estensos pinares. Acaba amb
els currículums dels “hijos célebres de esta villa”
(més de 15). El mateix fa amb Agres, Alfafara i
Bañeras (Banyeres de Mariola).
Podem afirmar que en 1878 (!) un mestre
amb inquietuds, aliat amb una editorial amb
ganes de vendre llibres, va ser capaç de dotar
amb un manual arrelat al sud valencià per a
estudiar el medi físic i social més immediat.
Sense conselleries d’Educació ni currículum
oficial, només amb sentit comú i ganes de
treballar. Estudia ara el nostre alumnat la
geografia i la història locals?

Infants jugant a l’Hotel City d’Atenes, ocupat per
activistes refugiats des de 2016
Foto: Irene Moreno

ESCRIT AHIR

UN PAÍS SENSE DIDÀCTICA? (I)
Ferran Pastor i Belda

D

el 9 a l’11 de novembre Castelló de la
Ribera va acollir la XVIII Assemblea
d’Història de la Ribera, una cita que amb taules
redones, presentacions de llibres, documentals
i exposicions reuneix cada dos anys un
nombrós estol d’aficionats a la història. En
el marc de “L’ensenyament a la Ribera del
Xúquer”, tema vertebrador de l’últim fòrum,
vaig mostrar per primera vegada la meua
col·lecció de llibres antics valencians, des del
segle XVII fins als anys 50 del segle passat.
Va ser en aquesta exposició on l’historiador
Pau Viciano va manifestar la seua sorpresa
en comprovar la quantitat de precedents de
textos sobre el País Valencià amb intencions

de socialització infantil i la transmissió
d’informació, normes, habilitats i valors socials
i d’igualtat en un entorn on també s’aprén molt
més que el currículum formal. La inclusió
gradual dels menors al sistema educatiu grec
és, consegüentment, una necessitat imperativa
i inajornable. De fet, el govern de Grècia ha
dissenyat programes educatius específics
adreçats a les persones refugiades, encara que
tenen bretxes importants per les encara baixes
taxes d’escolarització degudes a les barreres del
llenguatge, l’estrés i el trauma, que deriven en
una dificultat de concentració. D’altra banda, hi
ha famílies que es resisteixen a aprendre grec
perquè esperen que es normalitze la situació o
aconseguir una reagrupació familiar en altres
països de la UE. Per això, es mostren més
receptives a l’aprenentatge d’altres idiomes,
anglés o alemany sobretot. Una altra dificultat
és determinar l’edat dels menors, n’hi ha alguns
d’escolaritzats en nivells deslligats dels seus
iguals o de les seues necessitats educatives.
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L’APARADOR

LLEGIT AVUI

EL TEMPS GUANYAT.
MEMÒRIES D’UN MESTRE
VALENCIÀ

MUJERES Y REPRESIÓN
AUTOGESTIÓN
FRANQUISTA. UNA GUIA PARA COTIDIANA
SU ESTUDIO EN VALÈNCIA
DE LA SALUD

PEDAGOGÍAS NÓMADAS EN
ACCIÓN. PARTICIPACIÓN Y
DESARROLLO COMUNITARIO

Vicent Esteve Montalvà
Institució Alfons el Magnànim,
València 2018. 156 pàg.

Carlos Fuertes, Vicenta
Verdugo (coord.)
Universitat de València 2017. 152 pàg.

J. Traver, T. Segarra, M. Lozano,
E. Trilles
UOC, Barcelona 2018. 232 pàg.

L

a publicació pòstuma de les memòries
d’un dels referents del sindicalisme
assembleari valencià, palesa la seua dimensió
cívica: “He aprés en companyia, he format part
de grups compromesos i esforçats, he conegut
grans mestres i mantinc arrelades moltes
amistats en totes
les activitats que
he emprés.” Amb
una prosa àgil, el
llibre ens obri les
portes a algunes
de les claus que
acompanyen l’ofici
d’ensenyar ara
i ací, explicades
des de la mirada
serena d’un home
inoblidable.

J. Encina, E. Urteaga, A.
Ezeiza (coord.)
Volapük, Guadalajara 2018. 584 pàg.

E

D

L

ELOGI DE L’AMOR

cinematogràfica. La lletra de la cançó
“Quatre ulls i dos cors” simbolitza la doble
flama d’amor, com diria Octavio Paz. La
protagonista canta els versos “Quatre ulls
i dos cors que ploren dia i nit”, de manera
sensual i a ritme de folk o de jazz, com a
metàfora de l’amor apassionat que uneix
els dos amants protagonistes. Amor que
el director transfereix en blanc i negre i
amb àmplies el·lipsis, amb una mirada
cinematogràfica continguda i austera –
sense escarafalls de càmera– però alhora
sostinguda amb una silenciosa passió.
Cold War no és simplement una història
d’amor, és una història d’amor travessada
per la realitat sociopolítica. Els variables
i canviants esdeveniments històrics que
ocorren a Europa entre 1949 i 1964 són
el fons de la tortuosa relació entre Zula
(Joanna Zulig), cantant i ballarina d’un
grup de folk tradicional polonés, i Wiktor
(Tomasz Kot), director i compositor musical.

Una relació de quinze anys viscuda amb
trobades turmentoses i desacords en el
temps i en l’espai, de Polònia a París, de
París a Polònia. Avinences i desavinences
apassionades que qui seu a la butaca de la
sala de cine no pot evitar relacionar amb
Travesuras de la niña mala, la novel·la de
Vargas Llosa. La passió destructora dels
amants s’entrellaça, a manera de metàfora,
amb la freda postguerra de Polònia, amb la
sinistra ombra del règim comunista i amb
la incomunicació de l’anomenada Guerra
Freda.
El director retrata amb una mirada
cinematogràfica apassionant, un amor
convuls en un període històric igual de
convuls. La història de Cold War traspua
una veritat ben certa: quan els relats
ètics són destruïts, les convulsions de les
passions amoroses, com les convulsions
ideològiques històriques, s’encarrilen
irremissiblement a la tragèdia.

ls manuals ignoren importants episodis
de la història, com el protagonisme i la
capacitat de resistència de les dones que el
règim de Franco va presentar com a subjectes
passius. Aquesta guia mostra com va actuar la
repressió franquista a València contra aquestes
dones. Amb molts documents fotogràfics
i textuals, la
guia ofereix una
síntesi d’aquells
comportaments
dels quals van ser
víctimes i de com
hi van desplegar
pràctiques de
resistència. Un
material recurrent
per l’educació
secundària

es d’experiències de cultures populars,
el llibre proposa que en matèria de salut
cal superar les rigideses i la reducció de
les relacions socials al patró dels diners i la
jerarquia del patriarcat. Treballar la salut serà
trobar l’equilibri individual, grupal i col·lectiu
amb l’entorn
pròxim i amb
altres entorns;
significarà doncs
interactuar
dialècticament
amb la gent,
amb dinàmiques
i mediacions
socials i incardinar
eixa experiència
en l’autogestió de
la pròpia vida.

es missions interculturals són una
innovadora experiència desenvolupada
en dos poblets del Maestrat en la qual un
equip coordinat des de l’UJI incideix en les
possibilitats de transformació dels espais
educatius no formals i informals, en la seua
capacitat per a construir una ciutadania
inclusiva, crítica,
solidària i
compromesa
amb la millora
de l’entorn. Les
participants
accepten fer un
viatge simbòlic
que transforma la
seua manera de
mirar tot el que
les envolta.

EN PANTALLA

Begoña Siles Ojeda
Cold War
Director: Pawel Pawlikowski
Repartiment: Joanna Kulig, Tomasz Kot,
Agata Kulesza, Borys Szyc, Cédric Kahn,
Jeanne Balibar, AdamWoronowicz, Adam
Ferency, Adam Szyszkowski
Guió: Pawel Pawlikowski y Janusz Glowacki
Fotografia: Lukasz Zal (blanc i negre)
País: Polònia (2018)
Palma d’Or, Festival de Cannes

E

l sisé llargmetratge de Pawel
Pawlikowski és un doble elogi de l’amor:
de la passió amorosa entre un home i
una dona –fins a la mort– i de la mirada

RITMES D’ARA I ACÍ

GENER TRENCA EL SOSTRE
Vicent Xavier Contrí

T

ercera entrega d’una de les bandes
més potents de l’escena valenciana.
Gener ha tornat a fer un disc sense por, amb
una visió apassionada per les estructures
de les cançons i amb una experimentació
continua. Cante el cos elèctric (Riu Sec 2018)
és la reafirmació de Carles Chiner com un
dels grans vocalistes del País Valencià. Els
dotze talls del disc són una ampla mostra
interpretativa, a tots els nivells. Veus tendres,
esgarrades, melòdiques, greus... Chiner
s’atreveix a gairebé tot i li agrada recordar
que la seua formació en un cor ha sigut
fonamental per a assolir aquesta estima per
les tesitures i els detalls. Si amb Oh Germanes

semblava que tocaven sostre, potser ara,
amb aquest disc, el trenquen. Per això han
tornat a enregistrar als estudis del prestigiat
productor Paco Loco, al Puerto de Santa
María. Cançons d’estima, de l’aïllament
propiciat per les xarxes socials i les màquines,
de l’aprenentatge de la vida, del futur que ens
espera i d’aquestes persones especials que
ens fan ser millors. Rock i pop sincers, farcits
de matisos, d’àudios, segones veus, cors, sons
i ritmes regirats per fer una escolta, una altra
escolta i una altra... Un disc molt acurat.
El 19 de gener van tindre la seua prova de
foc a la Sala Moon de València, on el públic
va tindre ocasió de descobrir Cante el cos
elèctric. Una sort escoltar de prop un grup
que cuida tots els aspectes de la producció de
so i de l’estètica dalt i baix de l’escenari (no
deixeu de vore el vídeoclip El riu que no torna
per aproximar-vos a la idea). Tot llest per a
envolar-se.

F

ins al final de la Transició, la consigna
‘Per l’Escola Pública’ va aglutinar
un gran moviment que va recórrer
la societat espanyola. Amb la
perspectiva d’una major igualtat d’oportunitats,
reclamàvem una escola que garantira el dret
a l’educació de tota la població, amb una
atenció primordial cap als sectors socials més
necessitats. L’editorial de l’anterior número
d’Allioli arranca amb aquesta declaració que
confirma el compromís que STEPV manté amb
aquests valors.
La publicació del Sindicat veia la llum el
1979 “amb la intenció contundent de deixar-se
de formalismes, retòrica i elucubracions per
anar a la realitat viva, l’experiència constatada
i l’acció ferma i estudiada”, segons explicava
amb sorna el primer editorial. Aquell número
anticipava les finalitats de l’organització que
la promovia, “la defensa dels interessos
econòmics –respectant sempre el criteri a
igual treball igual salari– i sociopolítics de les
treballadores i treballadors de l’ensenyament,
la lluita per la millora de les condicions de
vida i treball, així com la dignificació de la seua
situació social”. Des de llavors, el Sindicat
entén que la revista és un senyal emblemàtic
de la seua identitat col·lectiva.
Durant les últimes quatre dècades, Allioli,
una de les publicacions periòdiques més
longeves del panorama editorial valencià, polsa
de manera ininterrompuda l’estat de l’educació
en la societat amb les seues llums i ombres: les
mobilitzacions dels treballadors i treballadores,
les activitats dels moviments de renovació
pedagògica, la construcció del País Valencià
i la defensa de la seua llengua i cultura, la
solidaritat entre les persones, els pobles i
les causes justes, el pacifisme o el moviment
feminista. El tractament informatiu i editorial
d’Allioli sobre la situació educativa en diferents

QUATRE DÈCADES
PASSANT REVISTA
A L’EDUCACIÓ
VALENCIANA
Quaranta anys després del seu
primer número, Allioli, la revista degana
de l’ensenyament valencià, va
commemorar l’aniversari amb una
posada al dia de la vella reivindicació
d’Escola Pública, un model ideal
d’educació amb unes peculiaritats que
mantenen l’essència d’una identitat que
va començar a conformar-se en el
primer postfranquisme.
moments històrics ha anat evolucionant i la
publicació s’ha mostrat sempre oberta a nous
formats, gèneres i seccions.
Dos moments van marcar de manera
significativa aquests canvis. En 1998, la
revista es va professionalitzar més, amb
l’arribada a l’equip de redacció de persones
que a la seua trajectòria sindical sumaven
la formació i experiència periodístiques. En
2007 es van produir noves incorporacions,
que van aconsellar fer el salt, un any després,
al redisseny integral de les pàgines i a la
introducció del color.

PUBLICACIÓ DE REFERÈNCIA
En huit lustres, la publicació, que abans va
tindre quatre directors –Jaume Muñoz, Joan
Blanco, Vicent Esteve i Amadeu Sanz–, ha
avançat en paral·lel als canvis en l’educació

i la societat valenciana, i s’ha convertit en
un referent de les publicacions sindicals
de l’ensenyament, més enllà fins i tot de
les comarques valencianes. Signatures
procedents d’altres latituds, de l’Estat
espanyol, però també d’Europa i l’Amèrica
Llatina, col·laboren en unes pàgines
concebudes, produïdes i editades íntegrament
per un conjunt de professionals del mateix
sindicat. Ara mateix l’equip l’integren dues
dones i set homes, periodistes, dissenyadors,
experts en comunicació audiovisual i entorns
digitals que aparquen transitòriament la
docència per exercir la seua altra vocació
comunicativa.
Des de fa dos anys, les innovacions en el
disseny han anat de la mà d’un important
canvi d’orientació. “Allioli ja no és el
principal vehicle de l’acció sindical, que
ara circula en temps real per internet i les

xarxes socials, sinó un espai de reflexió, de
propostes i debat, també de recuperació
de la memòria històrica i pedagògica de
l’educació valenciana del segle XX”, assenyala
Alícia Martí, la primera dona al capdavant
de la revista. “Un sindicalisme participatiu
i assembleari ha de comptar amb sòlids
mecanismes de comunicació i debat, perquè
la informació és necessària per a poder
decidir. Sempre hem dit que per a garantir
la democratització de l’acció sindical la
informació ha d’arribar a les persones,
perquè les decisions corresponen a tot el
col·lectiu”, assenyala la directora.

MÉS QUE UNA REVISTA SINDICAL
Després de la degana Saó, Allioli és la
publicació periòdica més veterana publicada
en la llengua pròpia del País Valencià. Però
Allioli no és només una revista sindical
perquè arriba a un ampli teixit social
heterogeni de signe progressista.
En sintonia amb els sectors actius i crítics
de l’educació, les seues pàgines segueixen
acollint veus plurals, una llarga nòmina de
personalitats compromeses amb el món
de l’educació, la cultura i la societat, que hi
deixen imprés el seu testimoni.En STEPV és
prioritari l’accés a la informació, una idea
que ja es va conformar en les assemblees
i les coordinadores de docents en els anys
setanta, abans fins i tot de la constitució del
sindicat. La responsabilitat de la publicació,
ara i adés, és ser útil per a cohesionar un
moviment d’ensenyants ampli, unitari i
democràtic. Allioli prepara la celebració
dels seu 40é aniversari amb una sèrie
innovacions, noves firmes i un protagonisme
creixent dels formats audiovisuals i
continguts digitals.

