
Quaderns de l’ensenyament del País Valencià · núm. 273 · Època IV · Novembre 2019

Allioli

En una societat desigual, multicultural i comple-
xa com l’actual, tan distinta de la que va veure nài-
xer els Moviments de Renovació Pedagògica (MRP), 

l’essència i les motivacions renovadores en l’edu-
cació valenciana mantenen íntegrament la seua vi-
gència i són tan necessàries ara com el primer dia.

RENOVACIÓ PEDAGÒGICA, MEMÒRIA I COMPROMÍS



2 ALLIOLI 273/ NOVEMBRE 2019

Clara-Iris Ramos
Il·lustradora, grafista 
i professora, 
Clara-Iris Ramos 
és col·laboradora 
gràfica en mitjans 
com La Directa i escriu 
amb regularitat per a la 
revista Visual. Forma part 
de L’Automàtica, una associació 
cultural autogestionada de persones del món del disseny 
gràfic, la poesia, l’art i la il·lustració. Des de 2012 és 
professora de Narració Visual i Edició del Grau en Arts i 
Disseny de l’Escola Massana de Barcelona.

SUMARI
4

6

8

10

12

 
14

16

18

20

22

24 

26

28

30

31

32

34

36

37

38

39

QUÈ ÉS I QUÈ NO ÉS 
RENOVACIÓ PEDAGÓGICA?
Joan Domènech

CÉLESTIN FREINET I L’ESCOLA 
MODERNA POPULAR
Vicent Monroig

EL PENSAMENT DE PAULO FREIRE
Sheila Ceccon
 
LA NIT D’UN PAÍS QUE 
ERA EL NOSTRE
Rocío Barrera

EL MOVIMENT FREINET 
AL PAÍS VALENCIÀ
Alfred Ramos

QUAN L’ESCOLA 
COMENÇAVA A CANVIAR
Albert Sansano

UN COMPROMÍS AMB 
EL CANVI EDUCATIU
Manolo Cabanillas

RENOVACIÓ PEDAGÒGICA I 
POLÍTICA INSTITUCIONAL
Rafael Gómez

ENTREVISTA. AZORAIDA 
MARTÍNEZ: “LES MESTRES 
RENOVADORES SÓN 
PERSONES SENSE POR”
Rafael Miralles

PEDAGOGIA I POLÍTIQUES 
LINGÜÍSTIQUES PER 
L’ESCOLA VALENCIANA
Tudi Torró

‘EPPUR SI MUOVE’. LA 
RESISTÈNCIA PEDAGÓGICA 
SEGUEIX VIVA
Jaume M. Bonafé

UNA ESCOLA DE CINE  
(CP SAN ANTÓN, EL PINÓS)
Tonyi Perea

CANVIAR AMB EL SUPORT 
DELS AGENTS EDUCATIUS 
(IES JAUME I, BORRIANA)
Regina Rodrigo

QUE NO ET PAREN LES REVOLTES 
(CRA PALÀNCIA-MILLARS)
Manuel Marco, Almudena 
Carrascosa

EL BAIX SEGURA EXIGEIX 
SOLUCIONS INTEGRALS
Manel Àlamo

EL SINDICAT, AL DIA

POLÍTIQUES EDUCATIVES

ENSENYAMENT PRIVAT. 
LA MASIA, 50 ANYS 
D’ESCOLA EN VALENCIÀ
Tània Casanova

ESCOLA SINDICAL 
MELCHOR BOTELLA

FENT CAMÍ. NATURA 
VALENCIANA. INTERNACIONAL. 
EN PANTALLA

L’APARADOR. LLEGIT AVUI. 
ESCRIT AHIR. RITMES D’ARA I ACÍ

ÈPOCA IV - Núm. 273. NOVEMBRE 2019
SINDICAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS 
DE L’ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ
(STEPV) · INTERSINDICAL VALENCIANA

CONSELL ASSESSOR: Joan Blanco, Marc Candela, 
Beatriu Cardona, Mar Estrela, M. Ángeles Llorente, 
Jaume M. Bonafé, Batiste Malonda, Vicent Maurí, 
Antonio Nyacle, Emma Rodríguez-Castelló, Patri 
Teruel, Ramon Torres.

REDACCIÓ
DIRECTOR: Manel Àlamo • CAP DE REDACCIÓ: 
Rafael Miralles • DIRECCIÓ D’ART: Amadeu 
Sanz • CONSELL DE REDACCIÓ: Marc Candela, 
Beatriu Cardona, Vicent Maurí, Amadeu Sanz • 
REVISIÓ LINGÜÍSTICA: Toni Soriano • DISSENY I 
MAQUETACIÓ: JuanRa Ortiz • IL·LUSTRACIONS: 
Clara-Iris Ramos • FOTOGRAFIA I AUDIOVISUALS: 
Manel Álamo, Clara Esteve • WEB: Merche Arráez 
• COL·LABORACIONS: Rocío Barrera, Manolo 
Cabanillas, Almudena Carrascosa, Tània Casanova, 
Sheila Ceccon, Vicent X. Contrí, Joan Domènech, 
Rafa Gómez, Manuel Marco, Jaume M. Bonafé, 
Vicent Monroig, Ferran Pastor, Tonyi Perea, Joan 
P. Albero, Alfred Ramos, Regina Rodrigo, Albert 
Sansano, Begoña Siles, Ramon Torres, Tudi Torró.

ADMINISTRACIÓ, REDACCIÓ I PUBLICITAT:  
Juan de Mena, 18, baixos. 46008 València. Telèfon 963 
919 147 · Fax 963 924 334 · allioli.stepv@intersindical.
org · www.intersindical.org/stepv • TIRATGE: 21.000 
exemplars · ISSN: 1576-0197 • DEPÒSIT LEGAL: 
V-1.454-1981 • FRANQUEIG CONCERTAT: 46/075 

INTERSINDICAL VALENCIANA
ALACANT: Glorieta P. Vicente Mogica, 5-12. 03005.·Tel. 
965985165 • ALCOI: Oliver, 1-5a. 03802. Tel. 966 54 
06 02 • ALZIRA: Av. Luis Suñer, 28, 16. 46600.· Tel. 96 
240 02 21 • ELX: Maximilià Thous, 121, bxs. 03201 Elx· 
Tel. 966 22 56 16 • CASTELLÓ: Marqués de Valverde, 
8. 12003. Tel. 964 26 90 94 • GANDIA: Av. d’Alacant, 
18, 1r. C.P. 46701 Telèfon - Fax: 96 295 07 54 . Tel. i 
Fax. 96 295 07 54 • VALÈNCIA: Juan de Mena, 18, bxs.  
46008 València. Tel 963919147 • XÀTIVA: Portal del 
Lleó, 8, 2a. 46800. Tel. 96 228 30 67 • UNIVERSITAT 
D’ALACANT: Edifici Ciències Socials. Tel. 965 90 95 
12 • UNIVERSITAT JAUME I CASTELLÓ: Ed. Rectorat. 
Campus Riu Sec. Tel. 964 72 88 12 · UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA: Blasco Ibáñez, 21.  Tel. 96 398 30 
18 • UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA: 
Camí de Vera, s/n. Tel. 96 387 70 46 • UNIVERSITAT 
MIGUEL HERNÁNDEZ (ELX): Maximilià Thous, 121, 
bxs. Tel. 966 22 56 16 • UNIVERSITAT CARDENAL 
HERRERA - CEU: Alfara del Patriarca. Tel. 96 387 70 
46 • UNIVERSITAT CATÒLICA SANT VICENT FERRER: 
Godella. Tel. 96 387 70 46

Amb la col·laboració de:

Amb la col·laboració de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:

Il·lustradora convidada:

www.clarairis.com

AVANÇ DELS 
PRÒXIMS TEMES
Núm 274. Hivern 2020
Iguals i diferents. Els reptes de la  
inclusió educativa
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VOLS COL·LABORAR
AMB ALLIOLI?
Si vols publicar-hi les teues anàlisis, 
punts de vista, propostes o experiències 
pràctiques relacionades amb els temes 
dels pròxims números, pots escriure’ns 
a: allioli.stepv@intersindical.org 

Resumeix, en un full d’extensió 
com a màxim, els continguts de la 
teua proposta amb una descripció 
sintètica i els aspectes més significatius, 
juntament amb les teues dades 
personals: nom i cognoms, nivell 
educatiu, centre de treball, població, 
telèfon i adreça electrònica de contacte. 
En un termini breu, et respondrem per 
confirmar-te la viabilitat de la publicació. 
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En aquest sentit, quan les amenaces i els 
problemes socials, econòmics i culturals 
–moviments de població, desigualtats, 
pobresa, discriminacions, canvi climàtic, 
guerres, etc.– s’instrumentalitzen des de 
postulats neoliberals per a atacar els serveis 
públics, les treballadores i els treballadors 
de l’ensenyament som corresponsables de la 
defensa del dret de totes les persones a una 
educació digna i de qualitat. 

Aproximar-se als fonaments dels primers 
MRP, conéixer els seus referents i el context 

social en què es van moure. Mostrar els 
vincles que manté la renovació pedagògica 
valenciana amb el sindicalisme assembleari 
i la recuperació de la identitat cultural 
i lingüística. Rescatar experiències que 
ajuden a avançar cap a una educació més 
democràtica, justa i respectuosa amb la 
igualtat, arrelada en el territori i compromesa 
amb el canvi social. Aquestes són les 
intencions que justifiquen la confecció del 
número que teniu a les mans.

EDITORIAL
Q uè són els Moviments de Renovació 

Pedagògica (MRP)? Com sorgeixen des 
del darrer terç del segle XX aquests 

nuclis autogestionaris de mestres arrelats 
al territori? En què s’han traduït les seues 
pràctiques i recerques? Per què ha sigut 
decisiu el seu treball en la modernització de 
les polítiques educatives institucionals? 

Els MRP constitueixen una amalgama 
diversa de grups de docents zelosos de la 
seua independència i oberts a les companyes 
i companys amb interés per progressar en els 

seus hàbits professionals i millorar l’educació 
ciutadana de la manera més ambiciosa 
possible. Els MRP, que sempre han vetlat per 
la seua autonomia i s’han mostrat recelosos 
amb el poder polític, entenen l’educació com 
un servei públic que respecta els drets de les 
persones sense consideracions de cap tipus, 
econòmiques, socials o culturals. 

La renovació pedagògica posa el focus en 
l’aprenent, en l’experimentació i en la vida, 
entén que les famílies són peces clau del 

procés educatiu i que la institució escolar 
forma part del teixit de cada barri, poble 
o ciutat. Des de la renovació es respecta i 
s’acull tot l’alumnat, sense cap limitació, i es 
considera que les emocions són components 
indestriables de l’educació. La renovació 
s’esforça a construir una escola democràtica 
que produeix una cultura universal, 
científica i funcional, oposada a tot tipus 
de discriminacions, una escola que forma 
persones crítiques, lliures i competents per a 
anar pel món.

Al País Valencià, la crisi econòmica, la 
desorientació i el declivi de les institucions 
en general també va afectar el vigor i la 
iniciativa d’uns MRP molt influents en el 
postfranquisme i que potser ara travessen 
una crisi de redefinició. Uns col·lectius que 
reivindiquen amb orgull el seu passat i que 
no renuncien a un aggiornamento per a 
rescatar i posar al dia les millors pedagogies 
generades en les dècades anteriors i que 
hi ha esteses en molts centres escolars. 
Entre els MRP cal destacar-ne de manera 
particular el ressò i la influència decisiva que 
en les pràctiques i les polítiques educatives 
van tindre fins a la dècada dels noranta les 
nostres Escoles d’Estiu. 

A hores d’ara, les experiències renovadores 
al País Valencià es troben atomitzades 
i disperses, sense a penes visibilitat i 
reconeixement que els ajude a projectar-
se i estendre’s. Aquestes avantguardes 
pedagògiques ens recorden la necessitat 
de disposar de nous espais formatius que 
partisquen de la base i que compten amb un 
ampli reconeixement social i institucional.

Renovació pedagògica,  
educació democràtica

A determinades organitzacions 
ultres, que s’han adreçat a centres 
educatius per a manifestar el seu 
ideari, contrari a les persones i 
famílies LGTBI, una campanya de 
coacció a les treballadores i tre-
balladors de l’ensenyament que 
ha merescut el rebuig frontal de la 
comunitat educativa, unida en la 
defensa dels drets humans i d’un 
model coeducatiu i inclusiu.

ALL

A la protesta contra el canvi cli-
màtic del 20 de setembre, que va 
mobilitzar uns quatre milions de 
persones de tot el món i que mos-
tra la indignació de la joventut en-
front de la passivitat dels governs 
per a frenar el calfament global. 
“Si ningú no actua, llavors ho fa-
rem nosaltres”, ha dit la jove ac-
tivista i líder del moviment, Greta 
Thunberg.

OLI

Cal destacar-ne la  
influència decisiva que  
en les pràctiques i les 
polítiques educatives 
van tindre fins a la 
dècada dels noranta les 
nostres Escoles d’Estiu

Els MRP entenen  
l’educació com un servei 
públic que respecta els 
drets de les persones 
sense consideracions de 
cap tipus, econòmiques, 
socials o culturals

CARME MIQUEL, 
L’ESCOLA VALENCIANA
Carme Miquel (la Nucia, 
Marina Baixa, 1945), amb 
una intensa trajectòria 
com a mestra d’escola, ens 
va deixar el 18 de juny. En 
plena Dictadura franquista, 
va pertànyer a la Secció de 
Pedagogia de Lo Rat Penat, 
bressol dels moviments 
de renovació pedagògica 
al País Valencià. 
Compromesa activament 
amb l’ensenyament i la 
normalització lingüística, 
va impulsar i va presidir la 

Federació Escola Valenciana, organitzadora de les Trobades per 
la Llengua. Era membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
i en el camp de la literatura va publicar més d’una trentena de 
novel·les i llibres de narrativa infantil i juvenil. Afiliada a STEPV 
des de la seua constitució, Carme Miquel va ser col·laboradora i 
columnista de la revista Allioli.

LLORENÇ GIMÉNEZ, 
EL CONTACONTES
Llorenç Giménez (Alfafar, 
Horta Sud, 1954) va 
faltar el 30 d’agost 
víctima d’un càncer. Va 
ser un dels fundadors 
de l’Escola Gavina i un 
mestre compromés amb la 
renovació pedagògica i la 
incorporació del valencià 
al sistema educatiu. En 
deixar l’aula, es va dedicar 
en cos i ànima a recuperar 
les rondalles i la cultura 
popular i va contribuir a 
rescatar bona part del 

patrimoni oral perdut. Llorenç, que amb les seues narracions va 
recórrer tot el País Valencià, era un contacontes molt popular 
que escrivia llibres infantils, una tasca literària per la qual va ser 
guardonat amb el premi Empar de Lanuza de literatura infantil, 
el de la Crítica Serra d’Or de literatura infantil i juvenil i el de 
l’Associació de Biblioteques Valencianes. 

LA NOSTRA GENT
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Joan Domènech 
Francesch
Mestre i expresident de la 
Federació d’MRP de Catalunya

desenvolupament del capitalisme necessita 
mà d’obra qualificada. Però paral·lelament 
la comunitat educativa sap organitzar-se, 
ho concreta en les primeres alternatives 
d’Escola Pública. L’escola d’estiu, els 
moviments de mestres –MRP–, els sindicats 
que defensen l’Escola Pública i, sobretot, els 
projectes de moltes escoles: el coneixement 
de l’entorn, la recuperació de la llengua, 
l’educació cívica, els valors, l’expressió i l’art, 
el treball experimental, les noves tecnologies, 
materials alternatius, projectes de treball 
com a centres d’interès globalitzats, 
iniciatives de gestió democràtica. I escoles 
en lluita, democràtiques, associacions de 
pares i mares... Iniciatives que enriqueixen el 
panorama des de la mort del dictador fins als 
anys 90. 

NOVES REGLES DEL JOC
Amb el canvi de segle, la consolidació de la 
societat de la informació i el coneixement 
canvia les regles de joc. I, tot just en aquest 
moment, una crisi econòmica global 
trasbalsa l’estat del benestar i posa en perill 
la supervivència del sistema educatiu. Les 

Enseñanza, les primeres associacions de 
mestres... plantegen noves pràctiques que 
inclouen la importància de l’expressió i 
l’art, de l’aprenentatge experimental, els 
projectes, la impremta escolar, sortides a la 
natura, horts escolars, colònies... Exemples 
de propostes destinades a ser referents de 
la transformació que la II República volia 
impulsar. Com a exemple paradigmàtic, a 
Catalunya, una Generalitat que s’empelta de 
les iniciatives dels mestres i que és capaç 
d’aprovar la primera reforma educativa 
general: el Decret del Consell de la Nova 
Escola Unificada (CENU) i que ho fa a partir 
de les conclusions de l’Escola d’Estiu de 
1937 organitzada pels mestres republicans. 
La República confia en l’escola com a clau 
del canvi social per contribuir a desterrar 
l’obscurantisme en que estava immersa la 
societat: millorem l’escola per aconseguir  
una societat moderna, més culta i més justa.

A finals dels 60, principis dels 70 
l’escola torna a revifar-se recuperant velles 
iniciatives, enterrades pel franquisme i 
abordant canvis i millores que la societat 
reclama. La Llei General d’Educació respon 
a interessos contradictoris. Per exemple, el 

L’ escola, quan s’universalitza, fa 
tres promeses a la societat: accés 
al coneixement –enfront de la 
superstició i la ignorància–,  justícia 

i equitat –enfront dels privilegis de les castes 
i els llinatges– i emancipació –enfront de les 
cultures de submissió als valors dominants de 
la societat eurocèntrica: violència, masclisme, 
desigualtat, segregació, etc. 

Tots els intents renovadors del XIX i 
principis del XX estan emmarcats en la 
idea de l’escola com a transmissora de 
coneixement i, enfront de la reproducció de 
les idees dominants, plantegen el respecte 
als interessos de desenvolupament de cada 
infant des de la perspectiva emancipatòria del 
seu creixement.

A la primera meitat del segle XX, les 
escoles d’estiu, la Institución Libre de 

retallades salvatges es plantegen per tal que 
el sistema sigui sostenible. La crisi recau, 
un cop més, sobre la població més feble i 
dóna l’excusa a les forces més reaccionàries 
per plantejar alternatives que van des 
de la privatització, a la desescolarització 
institucional. 

Però els canvis havien subvertit els 
fonaments de l’escola que veia com es 
replantejava  el paper del coneixement, l’accés 
a la informació, les necessitats del sistema 
productiu, juntament amb les relacions 
culturals i entre les persones. L’escola hi 
dona resposta de nou i fa front a les noves 
necessitats amb la certesa que els canvis i 
les retallades constants de recursos, són un 
còctel explosiu que pot afectar al seu futur. 

Sorgeixen des de la base iniciatives que 
impulsen nous projectes. Es beu de les fonts 
de la tradició, però amb nous aires i intentant 
aprofundir encara més en les alternatives 
pedagògiques. A Catalunya, sobretot al 
voltant d’escoles de nova creació, sorgeixen 
projectes que replantegen la fragmentació 
del currículum, l’ensenyament reproductiu 
i sense sentit, el paper de la informació i el 
coneixement, els materials i els mètodes, la 

La renovació pedagògica sempre l’he vinculada al treball que fem 
mestres, escoles i comunitats educatives per aconseguir una educació 
que, aprofundint en la seva finalitat bàsica –fer els millors aprenentatges i 
estendre’ls a tota la població–, es vinculi a un procés de transformació social 
contribuint a una societat més democràtica, més justa i més equitativa.

QUÈ ÉS I QUÈ NO ÉS  
RENOVACIÓ PEDAGÒGICA? 

UNA EDUCACIÓ VINCULADA A LA TRANSFORMACIÓ DE LA SOCIETAT
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�� Consciència de les finalitats, del perquè 
de la institució. En algun moment del 
procés cal fer-se la pregunta del perquè. 
I debatre-la col·lectivament, entre els 
docents i entre la comunitat. I recuperar 
l’aspecte més il·lustrat de l’educació: 
el pensament crític, la millora social, la 
igualtat, l’emancipació... Però comencem 
reflexionant i donant sentit a l’educació.
�� Participació i comunitat. L’educació ha de 
ser un projecte col·lectiu. Un projecte, en la 
mesura que sigui compartit per un nombre 
més gran de col·lectius, té més números 
per ser transformador: d’un claustre 
millor que d’un mestre o un director; d’una 
comunitat millor que només dels docents; 
d’una petita xarxa d’entorn, millor que 
d’una sola institució educativa...
�� Avaluació acompanyant, reflexiva, 
constructiva i no seleccionadora. Que 
afecti a tots els agents, no solament 
l’alumnat: el propi projecte de renovació, 

les pràctiques professionals, el paper de la 
comunitat. Avaluació per millorar i avançar 
i no per segregar o castigar l’error.
�� Atenció a l’alumnat més vulnerable. 
Projecte no només d’excel·lència, sinó 
sobretot de cohesió social. Ja que no 
podem compensar les desigualtats socials, 
si més no, que els nostres projectes creïn 
comunitats cohesionades i equitatives. 
�� Dimensió social en els projectes 
d’aprenentatge. Sabem, aprenem, 
coneixem... per a què? Amb quina finalitat? 
Els millors aprenentatges, sí, però amb 
quina finalitat? I tot projecte que vulgui 
ser renovador hauria de compartir 
aquest indicador i treballar-lo amb el seu 
alumnat. 
�� Voluntat de compartir coneixement amb 
l’entorn, amb altres centres educatius, 
amb altres agents educatius. Tot el contrari 
de la competitivitat. No reivindiquem la 
millor escola, sinó escoles millors. 

RENOVACIÓ PEDAGÒGICA: INDICADORS 

Cal una transformació radical de les 
polítiques educatives (el plantejament 
següent és esquemàtic i mereixeria molta 
més argumentació).
�� Relació entre administració i escola 
pública. Pressupostos adequats. 
Subsidarietat. Acompanyament. 
�� Descentralització del sistema. Autonomia 
dels centres educatius, regulada des de 
la interdependència –zones educatives– i 
amb el suport constant de l’administració, 
no la desregulació. Centres educatius 
forts que puguin entomar canvis i 
transformacions. 
�� Revisió de la funció pública, conservant 
els aspectes de qualitat que conté, 
adaptant la seva regulació a les necessitats 
de transformació de l’escola. Avaluació 
dels docents. Drets i deures clars. 
Formació Permanent com a element 
professionalitzador. Equilibri entre projecte 
educatiu i autonomia dels docents.
�� Currículum orientatiu, comú i no 
sobrecarregat. Avaluació com a 
aprenentatge, no com a promoció ni 
selecció. 
�� Democràcia. Resituar el paper de 
l’alumnat. Revaloritzar la comunitat i la 

participació. Impulsar els equips directius 
amb perfil pedagògic, no burocràtic. 
�� Polítiques compensatòries per afavorir 
l’equitat des de la diversitat. 

Hi ha elements que ens poden permetre 
diferenciar el que és un canvi simple que no 
pretén res més que adaptar l’escola a les 
necessitats del sistema i una iniciativa que 
tingui com a finalitat transformar i renovar 
pedagògicament l’escola. 

Tot intent de millorar els aprenentatges 
de l’alumnat i els projectes que tinguin 
aquesta finalitat, hem d’analitzar-los com a 
positius. Cal conservar les finalitats bàsiques 
de l’educació, però l’enyor de societats 
passades que no tornaran, l’immobilisme i 
la sospita permanent sobre els canvis que 
l’escola es proposa, per petits que siguin, no 
ens ajuden a posar en pràctica alternatives 
de renovació i transformació educativa. 

Cal partir de les inquietuds actuals, de les 
escletxes que ofereix el sistema, d’iniciatives 
de l’administració, d’experiències puntuals, 
aïllades, per avançar. És molt difícil saber 
si una experiència és de renovació o no. 
Prefereixo considerar la majoria d’intents 
formant part d’un procés que cal impulsar 
constantment. 

TRANSFORMAR LES POLÍTIQUES EDUCATIVES
concepció del temps i de l’espai, la relació 
entre el dintre i el fora o la concepció 
seleccionadora de l’avaluació. Són de nou 
experiències disperses i aïllades. 

La interculturalitat i la diversitat posa 
sobre la taula el debat sobre l’equitat i les 
possibilitats que el sistema educatiu té 
de neutralitzar la desigualtat social, cada 
vegada més gran. La renovació pedagògica es 
vincula al treball per l’equitat encara que en 
condicions desfavorables. Es torna a confiar 
en l’escola perquè sigui un element d’equitat, 
sobretot per a la població més vulnerable, 
però no es donen ni els recursos ni el context 
favorable per a poder-ho fer. 

INDIVIDUALISME, CORPORATIVISME
Hi ha quatre elements que juguen en 
contra. El primer és la penetració i extensió 
d’un discurs tècnic que elimina la reflexió 
sobre les finalitats. La millora de l’escola 
es converteix en un aspecte quantitatiu i 
individual, que es desprèn de l’aplicació de 
metodologies innovadores, de tecnologies, 
sense reflexions més enllà d’aquests canvis 
superficials. Millorem l’escola però no ens 
plantegem el perquè. 

El segon, la desprofessionalització del 
professorat. La defensa corporativa dels 
drets individuals, per sobre de les necessitats 

col·lectives dels projectes es dona la mà 
amb una concepció tècnica i depenent de la 
professió. Aspecte potenciat per una cultura 
conservadora de la funció pública concebuda 
com un cos adquirit de drets sense deures. 

El tercer, el clientelisme i el valor 
de consum de l’educació com aspectes 
generalitzats entre sectors de la població 
que consideren l’educació com un valor de 
canvi, basat en la llibertat individual i en els 
privilegis de la separació i la selecció de la 
població escolar. 

I el quart, l’administració que es mou en la 
prescripció dels currículums, una autonomia 

formal dels centres, uns pressupostos 
escassos i desiguals, un abandó de l’escola 
pública i una incapacitat de situar l’educació 
en un horitzó de desenvolupament, equitat 
i emancipació. No hi ha política educativa, 
només lleis i decrets que apedacen la realitat 
sense una orientació clara, a mercè dels 
corrents mundials, amb pinzellades lúcides 
–en alguns moments– però aïllades. I, a 
més, dependents del vaivé polític i ideològic 
de les diferents majories i, sovint, utilitzant 
l’escola i els mestres com a armes contra els 
adversaris polítics. 

En aquesta situació, sembla que es parla 
de l’educació i de l’escola més que mai. A 
Catalunya, mentre des de molts centres 
educatius públics s’impulsen experiències 
transformadores tolerades, les xarxes 
d’escoles privades passen a l’ofensiva: 
Horitzó 2020 –jesuïtes–, Sumem –Escola 
Pia– i altres propostes. Impulsada per la 
Unesco es proposa un programa de tres anys, 
Escola Nova XXI, que planteja una sotragada 
al sistema educatiu –públic i privat– amb la 
finalitat d’impulsar experiències i polítiques 
de renovació. Finalment, entre d’altres, el 
projecte Magnet, planteja projectes per  
lluitar contra la desigualtat i l’exclusió a 
l’escola pública.

L’escola pública segueix a remolc i a 
l’expectativa d’aquests moviments, molt 
controvertits per altra banda. Controvèrsies 
que no fan més que assenyalar la debilitat 
per crear xarxes de renovació, agreujada per 
la desatenció de l’administració. Tot i que 
es donen alguns elements esperançadors 
(petites xarxes territorials, inquietuds 
en molts centres educatius, canvis i 
transformacions en la secundària, la proposta 
de celebració d’un Congrés d’Educació 
Pública...) la situació no és per llençar coets. 

En qualsevol institució educativa hi pot 
haver el germen de la renovació pedagògica. 
La meva experiència m’ho ha demostrat i 
sé que l’escola pública tampoc té la patent 
de la renovació. El que si està clar és que 
només es pot garantir un sistema educatiu 
igualitari, equitatiu i emancipador, si l’escola 
pública assumeix el seu paper, l’administració 
el potencia i esdevé un veritable motor de 
la transformació i renovació pedagògica, 
tant necessària, per al futur, per a la 
transformació i millora de la societat.

En qualsevol institució 
educativa hi pot haver el 
germen de la renovació 
pedagògica, sé que l’escola 
pública tampoc té la 
patent de la renovació

Per a saber-ne més:

Congrés Escola Pública (Catalunya):  
https://congreseducaciopublica.wordpress.com
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els infants a obeir dòcilment i a callar, a repetir 
el que se’ls ensenya, i a creure en comptes 
d’avesar-los a pensar.

Ara bé, Freinet posa en relleu les 
insuficiències de l’escola nova, per a la qual 
la innovació està dissociada dels moviments 
socials. Denuncia el caràcter únicament 
teòric, poc original, dels grans reformadors, 
perquè són el retorn al sentit comú, herència 
de la saviesa popular, però plantegen un mitjà 
artificial hipertrofiat destinat a uns quants 
elegits. Els intents de la pedagogia activa 
només són remeis aparents i estan abocats 
al fracàs, perquè no van a les arrels del mal. 
La institució escolar no és un univers a banda, 
un artefacte, sinó un element entre altres del 
camp d’interacció de les forces socials del 
qual no se’l pot aïllar i que la condiciona.

L’esforç de Freinet s’orienta en dues 
direccions: d’una banda, la cerca de materials 
i tècniques de treball noves, adaptables 
a qualsevol situació escolar; de l’altra, la 
promoció d’una cooperació constant entre 
mestres d’escola, del treball dels i les quals 

han d’eixir aquests instruments. Freinet 
prefereix la denominació de “tècniques 
educatives” a la de “mètode”, enteses 
com el conjunt d’instruments materials i 
procediments didàctics que poden ajudar 
l’infant en el seu procés de formació i que 
brollen no de la investigació teòrica, sinó de 
l’experimentació directa pròpia de la vida de 
l’escola i són susceptibles de modificar-se 
i enriquir-se. Les tècniques Freinet (el text 
lliure, la tipografia i la impremta escolar, la 
correspondència interescolar, els fitxers, etc.) 
tendeixen a fer sorgir el desig de saber i a 
estimular la necessitat de treballar.

TÈCNIQUES  I PRINCIPIS 
Hem de defugir els falsos clixés i de 
les interpretacions esbiaixades del seu 
pensament. Freinet no va ser el defensor d’una 
espontaneïtat brutal de l’infant, abandonat 
a qualsevol indolència i falta de disciplina. 
Tampoc no va ser un “col·lectivista” tendent a 
suprimir qualsevol aspecte d’individualitat en 
les estructures de la classe ni va practicar una 

E l tempteig experimental (l’expérience 
tâtonné au tâtonnement) i no la 
repetició rutinària (escolàstica), és 
el procediment que ens permet 

avançar en l’aprenentatge i créixer com 
a humans. Aquesta idea força –assumida 
gairebé per tothom en teoria, però poc aplicada 
en la pràctica– i moltes altres idees que 
revolucionaren l’escola primària a França en la 
primera meitat del segle XX, va ser exposada 
per Célestin Freinet, un mestre que, a partir 
de la pràctica escolar –i l’ajuda inestimable de 
la seua esposa, Elise–, va crear un moviment 
de base per a la renovació de l’escola i es va 
convertir en un dels pedagogs més importants 
i imprescindibles del nostre temps. Escriptor 
i coneixedor infatigable, lector voraç i crític 
de totes les innovacions, Freinet va bastir una 
pedagogia del sentit comú (bon sens) amb la 
qual edificar una escola moderna i popular que 
donara resposta als reptes del present i del futur. 
Una pedagogia al servei de l’ideal democràtic, 
a la base de la qual hi ha el convenciment de 
la indissolubilitat dels problemes educatius i 
socials. Freinet planteja una concepció nova de 
l’educació i una nova visió política del món, la 
culminació de la qual serà l’Escola del Poble.

UNA ESCOLA PER A LA VIDA
Crític amb l’escola tradicional, es va desmarcar 
també dels corrents pedagògics reformadors 
(escola nova, escola activa), no sense reconéixer 
les aportacions importants de les grans 
personalitats de la pedagogia, des de Rabelais, 
Rousseau, Montaigne o Pestalozzi fins a Dewey, 
Helen Parkhurst, Ferrière, Maria Montessori o 
Decroly, entre altres. L’escola, segons Freinet, 
s’adapta lentament, amb un retard lamentable, 
a tot arreu i a totes les èpoques, al sistema 
econòmic, social i polític. Va a remolc de les 
forces socials. Aquesta és la condemna radical i 
definitiva de Freinet a l’escola: ja no prepara per 
a la vida, ja no serveix a la vida, és inadequada 
per a afrontar i resoldre els problemes que 
planteja la societat contemporània. Denuncia 
els vicis que el tenallen: escolasticisme, 
cientisme i verbalisme, que es manifesten a 
través de les lliçons, els deures i els manuals 
escolars. El dogma central de la pedagogia 
tradicional és “magister dixit”, que acostuma 

reducció de la didàctica a simples procediments 
tècnics. Perquè, com diu el mateix Freinet, 
l’educació és l’elevació de l’individu amb l’ajuda 
del medi ambient i de l’adult.

La pedagogia de Freinet no es redueix a 
una juxtaposició acumulada de tècniques, ja 
que aquestes no són suficients per a donar 
vida a una pràctica alternativa de l’educació, 
de la socialització i de l’aprenentatge en 
l’ambient escolar. Inclou també l’existència 
d’uns grans principis pedagògics (basats en el 
seu “optimisme pedagògic”) que donen sentit 
a les tècniques de la classe. Aquests principis 
pertanyen a tres ordres. Tenim els principis en 
relació amb les finalitats de l’educació escolar: 
l’escola oberta a la vida, l’educació del treball 
i l’escola popular. Tenim els procediments 
d’ensenyament i aprenentatge que es posen en 
pràctica: el tempteig experimental, el mètode 
natural i l’expressió lliure. I tenim els dispositius 
instituents d’interacció i socialització que es 
construeixen en l’aula: la pràctica cooperativa per 
a l’organització del treball i per a la regulació de 
les relacions interpersonals i de grup en l’aula; la 
personalització dels aprenentatges; la creativitat, 
l’expressió lliure; l’obertura a l’alteritat en l’ordre 
de les cultures antropològiques.

En definitiva, per a Freinet, la raó de ser 
d’una educació nova és alliberar al màxim 
els infants de l’autoritat irracional dels 
adults, mostrar-los els camins nous de 
desenvolupament individual i social, lligar 
totes les qüestions pedagògiques als grans 
problemes humans que les condicionen i 
tornar a situar, d’aquesta manera, l’acció 
social i política en un lloc primordial entre les 
preocupacions educatives.

Un programa completament vigent i una 
guia per a l’acció, pedagògica i social, és la 
que ens ha deixat aquest “franctirador de la 
pedagogia”, com se l’ha anomenat.

Vicent Monroig 
Climent
Dept. d’Educació Comparada 
i Història de l’Educació, 
Universitat de València

Per a saber-ne més:

Freinet, Célestin: La escuela moderna francesa: guía 
práctica. Madrid: Morata, 1996.

Freinet, Célestin: Per l’escola del poble. Vic: Eumo, 
1990.

Freinet, Elise: La trayectoria de Célestin Freinet. 
Barcelona: Gedisa, 1978.

Moviment Cooperatiu d’Escola Popular: http://www.
mcep.es

Pettini, Aldo: Célestin Freinet y sus técnicas. 
Salamanca: Sígueme, 1977.

Peyronie, Henry: Célestin Freinet: pedagogía y 
emancipación. México: Siglo XXI Editores, 2001.

Piaton, Georges: El pensamiento pedagógico de 
Célestin Freinet. Madrid: Marsiega, 1975.

L’obra de Célestin Freinet (1896-1966) és encara un dels 
referents clau de la renovació pedagògica. A partir de la  
seua crítica a l’educació tradicional i amb una vinculació 
militant amb el canvi social, l’Escola Moderna freinetiana 
aposta per unes pràctiques escolars sustentades en uns 
consistents principis educatius.

CÉLESTIN FREINET I L’ESCOLA MODERNA POPULAR
TÈCNIQUES ESCOLARS I PEDAGOGIA DEL SENTIT COMÚ PER A L’ESCOLA DEL SEGLE XX

1. Objectiu de l’educació. El veritable 
objectiu de l’educació: l’infant 
desenvoluparà al màxim la seua 
personalitat en el si d’una comunitat 
racional, a la qual serveix i que el serveix.

2. L’escola centrada en l’infant. L’escola del 
demà se centrarà en l’infant, membre 
de la comunitat, i ha de permetre que 
accedisca amb el màxim de potencial al 
seu destí d’ésser humà.

3. L’infant, amb la nostra ajuda, construeix 
la seua personalitat. Hem de preparar 
els infants i oferir-los un medi, un 
material i unes tècniques susceptibles 
d’ajudar-los en la seua formació, de 
preparar-los els camins per on trescaran, 
d’acord amb les aptituds, els gustos i les 
necessitats de cada u.

4. L’escola del demà serà l’escola del 
treball. El treball serà el gran principi, 
el motor i la filosofia de la pedagogia 
popular, l’activitat de la qual derivaran 
totes les adquisicions.

5. Caps ben fets i mans expertes, més 
que caps ben plens. L’escola gira 
definitivament l’esquena a la mania de la 
instrucció passiva i formal, al sistema de 
selecció, d’oposicions i d’exàmens, que 
continua donant les places millors als 
caps ben plens, en detriment dels caps 
ben fets, servits per mans expertes.

6. Una disciplina racional, emanació del 
treball organitzat. La disciplina de 
l’escola de demà serà l’expressió natural 
i el resultat de l’organització funcional 
de l’activitat i de la vida de la comunitat 
escolar.

7. Una escola del segle XX per a l’ésser 
humà del segle XX. L’escola haurà 
d’adaptar no solament els locals, els 
programes i els horaris, sinó també les 
eines de treball i les tècniques, a les 
conquestes essencials del progrés de la 
nostra època.

8. Aquesta readaptació s’ha de fer a 
partir de la base. Aquesta readaptació 
s’ha de fer sota el signe de l’harmonia 
i de l’equilibri, al servei de la vida. Una 
educació capaç d’elevar ben amunt 
infants cridats a construir un món més 
bo que el que nosaltres hem deixat 
esfondrar com un lamentable castell de 
cartes.

9. Complexitat social d’aquesta 
readaptació. La nostra revolució 
pedagògica haurà de nàixer del desordre 
existent, haurà de construir el futur en 
el si del present, convéncer més que no 
pas obligar, no amb paraules sinó per 
l’evidència d’un progrés essencial en 
l’organització.

10. L’escola del poble no podria existir 
sense la societat popular. L’escola no 
està mai a l’avantguarda del progrés 
social, perquè està massa condicionada 
pel medi familiar, social i polític. El poble, 
quan accedirà al poder, tindrà la seua 
escola i la seua pedagogia. No esperem 
més temps a adaptar la nostra educació 
al nou món que està naixent.

PRINCIPIS GENERALS 

Freinet posa en relleu les 
insuficiències de l’escola 
nova, per a la qual la 
innovació està dissociada 
dels moviments socials
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V ull fer-me un parell de preguntes 
inicials. Quina responsabilitat 
històrica han tingut els processos 
educatius en la conformació 

de les nostres societats? Les pràctiques 
pedagògiques, han contribuït a perpetuar o a 
transformar la realitat? Respondre a aquestes 
qüestions implica assumir posicions, explicitar 
principis polítics i pedagògics, reflexionar 
sobre el significat de la nostra tasca docent. 

Les diferents posicions que hi podem 
assumir tenen molt a veure amb el lloc des d’on 
les formulem: el lloc des d’on ens posicionem 
per a mirar la mateixa realitat. Una realitat feta 
de conflictes, com escrivia Paulo Freire sobre el 
Brasil 1997: “La meua terra és la coexistència 
dramàtica de temps diferents on es confonen 
–en un mateix espai geogràfic– endarreriment, 
misèria, pobresa, fam, tradicionalisme, 
consciència màgica, autoritarisme, democràcia, 
modernitat i postmodernitat. El professor que 
en la universitat discuteix sobre l’educació i la 
postmodernitat és el mateix que conviu amb la 
dura realitat de desenes de milions d’homes i 
de dones que moren de fam”. 

Paulo Freire va ser un educador que va viure 
profundament aquestes contradiccions i es va 
mantindre fidel als principis d’una educació 
alliberadora. Mai no es va resignar a la realitat, 
no la va acceptar com a inamovible. Per 
contra, buscava la viabilitat del que era inèdit, 

perseguia un somni possible. Perquè Freire 
entenia que la història sempre està repleta de 
possibilitats i que són precisament les accions 
humanes la base per a intentar “ser més”.

L’educació ha de mostrar que la realitat 
pot ser diferent a la que es coneix, perquè la 
història la construïm cada dia i tot el món està 
immers en un procés permanent de formació. 
Aquest tipus d’educació és transformadora i 
alliberadora, és una educació que anima, que 
“dona ànima” a la caminada.

Però vivim temps de regressió dels 
pensaments utòpics. El fatalisme se 
superposa als somnis i les necessitats 
immediates de la vida quotidiana reprimeixen 
la cerca d’alternatives, ens confonen la visió i 
provoquen la reculada de les esperances. 

EDUCACIÓ CRÍTICA
En el terreny pedagògic, tendim a adoptar i 
seguir acríticament, sense qüestionar-les, 
les orientacions i els projectes que se’ns 
presenten. Ens estalviem còmodament 
l’energia de les confrontacions i sovint 
permetem que eixa energia siga absorbida 
per les frustracions. 

Necessitem recuperar els somnis d’un 
món millor, més just i feliç. De la mateixa 
manera, necessitem conéixer els altres 
subjectes amb els quals compartim el procés 
d’ensenyament-aprenentatge: els currículums 
han de dialogar amb l’estudiantat i el seu món. 
Però, quins són els somnis d’aquesta gent 
jove amb què convivim cada dia a l’escola o 
a l’institut? Quina és la seua cultura, la seua 
història? En quin món els agradaria viure? 
Estan disposats a construir-lo? 

Respondre a aquestes preguntes requereix 
la mirada sensible i l’escolta atenta. Cada 
persona és un món de possibilitats, un món 
d’alternatives, de pràctiques educatives 
provocadores de curiositat, capaces de 
despertar l’interés per adquirir més 
coneixements, més desafiaments, més 
compromís. Paulo Freire assegurava que 
ningú no arriba sol a cap lloc: “Cada un de 

Mentrestant, fora de la institució educativa, 
la vida i la societat romanen en un altre món, 
ningú no es planteja que el coneixement que 
es construeix en les aules ha d’incidir en la 
realitat extraescolar que viuen infants i joves. 
Escola i vida segueixen camins paral·lels. 

Però, qui decideix el que entra en els 
currículums? Quina intencionalitat política 
comporta aquest tipus de decisions? La 
creença en l’absència de compromís social dels 
continguts dels currículums descansa sovint 
sobre l’argument que “l’escola no és el lloc de 
la política”. Per això és pertinent recuperar 
unes paraules de Paulo Freire: “No hi ha ni hi 
ha hagut mai una pràctica educativa, en cap 
espai-temps, compromesa únicament amb 
idees preponderantment abstractes i intocables. 
Insistir en això i tractar de convéncer els incauts 
que aquesta és la veritat és una pràctica política 
indiscutible amb què s’intenta suavitzar una 
possible rebel·lia de les víctimes de la injustícia. 
És tan política com l’altra, la que no amaga, 
sinó que proclama la seua politicitat”. No 
podem, doncs, dissociar l’educació i la política. 
Els continguts curriculars, de totes les àrees 
de coneixement, no poden seguir presentant-
se com si el seu sentit estiguera dins de si 
mateixos. Perquè educar és més que això. El 
compromís amb l’educació de xiquetes i xiquets, 
joves i adults és una qüestió clau. Ho sabem, 
però no sempre actuem coherentment amb el 
nostre pensament. 

Per acabar, rescate i responc les preguntes 
que em feia al principi. És innegable el 
pes de l’educació en el manteniment o la 
transformació de les societats. Podem 
prosseguir la nostra tasca docent de manera 
acrítica, anestesiats pel dia a dia, aliens al 
que observem. Però també podem revisar 
l’acció educativa i començar a identificar les 
possibilitats per a transformar-la.

nosaltres carrega amb la memòria de moltes 
trames, amb el cos mullat de la pròpia 
història, de la pròpia cultura”.

Una educació compromesa amb la formació 
de persones ètiques, crítiques, creatives i 
participatives, compromeses en la construcció 
d’una societat més justa i més responsable 
socialment i ambientalment, no pot deixar 
d’inscriure en les escoles –juntament amb 
els estudiants– les seues històries, les seues 
cultures, els seus records i els seus somnis. 
Per això mateix els continguts curriculars han 
de partir de la realitat concreta dels subjectes 
amb els quals compartim l’experiència 
educativa. Però no n’hi ha prou amb constatar 
els fets, perquè cal també abordar-los 
críticament, per a problematizar-los: partir 
de la realitat, considerar-la, comprendre-
la i construir les possibilitats d’incidència 
col·lectiva per a millorar-la.

Paulo Freire ens va fer comprendre que 
la primera aproximació que fem al món 
és espontània, ingènua, no crítica. Ser-ne 
conscient, no obstant això, implica que aquesta 
esfera espontània d’aprehensió de la realitat ha 
de donar pas a una altra aprehensió crítica. Com 
més ens conscientitzem –l’extensió a l’esfera 
educativa de la conscientització la devem a 
Freire–, més desvelem la realitat: l’analitzem 
i hi descobrim els matisos que percebem des 
dels nostres valors i experiències. Gràcies a 
aquest procés comencem a mirar el món de 
manera més autònoma (no ingènua). Però 
la conscientització, que té a veure amb el 
compromís històric, requereix un autèntic procés 
d’acció i de reflexió. 

“CONSCIENTITZACIÓ”
En 1970, Paulo Freire explicava en un seminari 
que, com que és un procés d’inserció crítica 
en la història, la conscientització implica que, 
amb el que la vida els ofereix, les persones 
han d’assumir la funció de subjectes que 
fan i refan el món i creuen en la seua pròpia 
existència. No són escasses les experiències 
educatives que ens fan repensar els llocs i 
els temps d’ensenyar i aprendre i el significat 
dels currículums, els explícits i els ocults. Hi 
ha escoles que han mamprés un procés de 
transformació perquè han decidit que la realitat 
de la seua comunitat educativa ha de ser 
punt de partida i d’arribada de la seua acció. 
En aquest procés, amplien la seua mirada, 
descobreixen llocs i temps on xiquetes, xiquets 
i joves aprenen i ensenyen; salten les barreres 
dels espais escolars per a obrir-se i trobar-se 
amb l’entorn, per a conéixer-lo, per a implicar-
se en la seua transformació.  

La pedagogia de l’oprimit és un  
llibre de referència per a moltes 
educadores i educadors implicats 
en la renovació pedagògica. El seu 
autor, Paulo Freire, fidel als principis 
d’una educació alliberadora, aposta 
per un model que parteix de la 
comprensió de la realitat immediata 
dels subjectes educatius.

EL PENSAMENT  
DE PAULO FREIRE

Sheila Ceccon 
Instituto Paulo Freire, Brasil
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RENOVACIÓ PEDAGÒGICA  
I COMPROMÍS SOCIAL 

L’ensenyament de la lectura i de l’escriptura 
de la paraula mancat d’exercici crític de 

la lectura i la relectura del món està coix 
científicament, políticament i pedagògicament. 

Existeix el risc d’influir en l’alumnat? No és 
possible viure, encara menys existir, sense 

riscos. El que és fonamental és preparar-nos 
per a saber córrer-los bé. 

Paulo Freire

La filosofia pedagògica de Paulo Freire 
(Brasil, 1921-1997) identifica l’alfabetització 
com un procés de conscienciació que 
capacita les persones oprimides per a 
adquirir instruments de lectura i escriptura 
i, alhora, per al seu alliberament. La seua 
metodologia va ser àmpliament utilitzada en 
les campanyes d’alfabetització del seu país.

Acusat de subvertir l’ordre establit, va ser 
arrestat després del colp militar de 1964. A 
Xile, on es va exiliar, Freire va treballar en 
programes d’educació d’adults i va escriure 
Pedagogia de l’oprimit, la seua obra més 
coneguda. També va ser professor de la 
Universitat de Harvard, assessor educatiu  
del Consell Mundial d’Esglésies i de distints 
governs del Tercer Món, particularment a 
Àfrica. Després de setze anys d’exili, en 1980 

PEDAGOG DELS OPRIMITS va tornar al Brasil i va impartir docència en 
universitats de Sao Paulo, ciutat en la qual, 
com a secretari d’Educació, va implementar 
un ambiciós moviment d’alfabetització, va 
mamprendre una revisió curricular i una 
millora salarial del professorat. 

Reconegut mundialment per la seua 
pràctica educativa a través de nombrosos 
honors, va rebre el títol de doctor honorari 
per 27 universitats i nombrosos premis 
honorífics, com el d’Educació per a la Pau 
de la Unesco.

Entre els seus llibres més coneguts hi 
ha L’educació com a pràctica de la llibertat, 
Pedagogia de l’esperança i Pedagogia de 
l’autonomia, obra que va publicar poc abans de 
morir. En el camp de l’educació, Freire és una 
obsessió per a feixistes com l’actual president 
Bolsonaro, que ha intentat infructuosament 
arrabassar-li el nomenament com a Patró de 
l’Educació brasilera.
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Aquell maleït 18 de juliol l’olor de vida 
i llibertat van desaparéixer de l’escola 
valenciana i de la gent que la feia possible. 
Des d’aleshores, la foscor i el ranci 
perfum feixista, autèntic amo i senyor de 
l’adoctrinament, acompanyaren la nostra 
història. Han passat ja més de huit dècades.

 

LES NOSTRES MESTRES
Al País Valencià, en el si d’una institució 
escolar una mica agra, germina en els anys 
cinquanta i seixanta un actiu nucli mestres. 
Un grup de joves rebels i combatius enlairava 
Lo Rat Penat convertint aquest espai 
cultural de la ciutat de València en la seu del 
nacionalisme. Lligams familiars, inquietuds 
polítiques, culturals i pedagògiques duen 
Ferran Zurriaga, Carme Miquel –tan estimada 
i ja enyorada–, Tere Pitxer, Enric Alcorisa, 

l’interior. Damunt, havien d’agrair seguir 
amb vida. Una vida sempre guaitant per a no 
provocar sospites i ser de nou assenyalades. 

L’alçament militar contra el govern 
democràtic de la República afusellà tot allò 
que comportava progrés, avanç popular i, per 
descomptat, renovació pedagògica i cultural. 
Si haguera continuat el somni elegit per la 
majoria del poble en 1931, al nostre país, 
podríem parlar de moviments de renovació 
pedagògica (MRP) ja en aquests anys. Tot i 
que malauradament no es van constituir, cal 
destacar la memorable tasca educativa que 
unes mestres freinetistes –sovint aïllades, 
però no totes ni sempre– feien amb el 
valencià, l’entorn, la llibertat i una pedagogia 
de combat en pro d’una escola diversa, de 
colors, emancipadora i crítica que prometia 
un futur més digne a les nenes i nens. Per 
descomptat, al marge de l’Església. 

N o devia ser fàcil alçar-se, cercar-
se en un mirall i no trobar-s’hi. 
Tragar saliva, sospirar, tancar els 
ulls i girar l’esquena. Com serien 

els dies després d’anys de guerra, repressió 
i persecució? La força, l’espenta i l’energia 
de la joventut potser s’havien esfumat. 
M’agrada pensar que romandrien la il·lusió 
i l’esperança d’un nou dia, però no n’estic 
segura. La meua àvia no es va recuperar mai. 
I no sé quantes d’aquelles mestres ho farien 
havent de patir l’exili físic o, el que és pitjor, 

Pilar Calatayud, Adela Costa, Pilar Vela, Paco 
Hernández, Roser Santolària i tantes altres 
a trobar-se, debatre i (re)constituir la Secció 
de Pedagogia per convertir-la, en 1964, en el 
primer Moviment de Renovació Pedagògica 
del País. Es reiniciava el camí per renovar 
l’escola. 
Pretenien convertir-se en un grup 
d’autoformació, després de comprovar que 
l’Escola de Magisteri no els havia aportat res 

Rocío Barrera Soto
Mestra del Centre Rural 
Agrupat Palància-Espadà 
(l’Alt Palància)

La primera Escola d’Estiu 
del País Valencià cercava 
reflexionar, investigar 
i elaborar una política 
pedagògica coherent

El colp de 1936 va decapitar la revolució pedagògica de l’escola pública 
republicana i la seua aposta pel progrés i el vincle amb la societat. 

Tres dècades després, al País Valencià, la confluència d’un reduït nucli 
d’ensenyants posarà les bases d’uns moviments de renovació que 

han sigut essencials en la transformació de la nostra escola.

LA NIT D’UN PAÍS QUE ERA EL NOSTRE
EN LES ALBORS DELS MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA VALENCIANS
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d’interessant per ser, estar i fer a l’aula. La 
introducció del valencià, unit a les ganes de 
fer una escola diferent, els van donar ales. 

Membres del Seminari de Pedagogia 
del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, 
constituït el 1965 amb actors destacats com 
Daniel Gil, Joan Ribó o Gonçal Anaya, havia 
elaborat el document Una alternativa per a 
l’ensenyança en el País. El grup va promoure 
debats i també va participar en l’organització 
de la primera Escola d’Estiu.

Mentre València bullia amb les 
descobertes, els estatges i l’intercanvi 
d’experiències de mestres de la Secció i 
del Seminari –nous mètodes pedagògics, 
plantejaments antiautoritaris respectuosos 
amb l’infant i l’entorn, etc.–, a la Safor 
arribava un inspector d’Educació andalús 
disposat a donar suport i ànim a les idees 
d’un actiu grup de mestres que, des de 
l’escola, comparteix el desig de transformar 
el món, fer-lo més humà i més valencià. 
Diego Bejarano, l’inspector, aprofitarà les 
escletxes legislatives per a impulsar els 
anhels d’aquell nucli gent que constituirà  
uns anys després el Col·lectiu de Mestres  
de la Safor. 

Quasi simultàniament, al Cap i Casal aterra 
el 1973 Gonçal Anaya, que havia sigut mestre 
de la República. Anaya, amb la seua jaqueta 
de pana i la boina, fa tremolar les aules de 
Magisteri amb un seminari que aborda la 
funció social de la institució escolar i l’Escola 
Moderna de Ferrer i Guàrdia com a alternativa 
a l’aleshores escola “nacional”. Estudiants 
i mestres debatien i teoritzaven amb altres 
col·legues des de la pràctica pròpia –“pensar 
l’escola des de l’escola”– al marge de 
referents externs a la institució educativa. 

A poc a poc, sense adonar-se’n, es creen 
sinergies, contactes, col·lectivitats i afectes. 
La cooperació, les lectures compartides 

Mestres de la Safor (1977), la Costera (1978), 
la Plana (1980), el Baix Vinalopó/Terres del 
Sud (1983), les Comarques Centrals (1984) –
que funcionava des de 1977–, l’Escola d’Estiu 
Marina Safor (1984) i més tard el CODERI 
(1990) caminen empentats per l’efervescència 
política dels primers anys de la “democràcia”. 

TOT ESTÀ PER FER
El naixement d’una generació de mestres 
compromesa i valenta és indispensable 
per a alçar la veu i la vida, per a reivindicar 
i reivindicar-se, per a fer-ho tot possible, 
perquè res no existia. La gent i els treballs 
dels MRP, amb una clara vocació de 
moviment social –compromís militant amb 
la pedagogia, cultura, política, ecologisme, 
feminisme, veïnat, etc.–, cobren una força 
increïble en aquests anys i es converteixen 
en un referent inqüestionable capaç de 
transformar les pràctiques educatives. 
L’Administració ho sabia i volia tenir-los de 
cara i, per què no, al costat. Fins a mitjans 
dels anys vuitanta és l’etapa de creació i 
d’ebullició, de la construcció de subjectes 
polítics i col·lectius, de reivindicació. Amb 
uns sindicats que tot just acaben d’arrancar 
i uns MRP enfortits, s’aprova la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià, es constitueix el 
Consell Escolar Valencià i les Escoles d’Estiu 
arriben a congregar fins a 1.200 persones. 

Però també comencen les decepcions. El 
primer govern socialdemòcrata dona veu als 
sindicats en relació amb els afers laborals 
i crea institucions de caire pedagògic, 
els centres de professors (CEP). Fins a 
aquest moment, els nostres col·lectius 
protagonitzaven l’impuls a les reformes, 
els debats i la renovació educativa. Ho 
van continuar fent, però al marge de 
l’Administració i també amb aquesta 

envers Ferrer i Guàrdia, Freinet, Giner de 
los Ríos i la Institución Libre de Enseñanza, 
Freire, Neill, Dewey, Decroly, Montessori, 
Wallon, Ílitx o Makarenko, les ganes 
d’implicar-se i fer palés el canvi social, 
cultural, pedagògic i polític necessari, 
introduir la democràcia a les aules i fer 
desaparéixer l’autoritarisme, fer arrelar 
l’escola al medi i als autèntics interessos 
i necessitats de l’infant, obtindre un saber 
per a créixer socialment, col·lectivament i 
personalment, fer política amb majúscules 
i, sobretot, la lluita per una escola pública, 
popular i valenciana va permetre que en 
1976 se celebrara la primera Escola d’Estiu 
del País Valencià. Cercaven reflexionar 
cooperativament entorn l’ensenyament, 
investigar nous corrents i mètodes i 
elaborar una política pedagògica coherent 
amb “la realitat social i nacional del nostre 
poble”. Les escoles d’estiu es repetiran 
any rere any i cada volta en més indrets i 
es converteixen en l’activitat més coneguda 
dels MRP.

Parlar d’MRP és, com diu Àngels Martínez, 
referir-se a un discurs elaborat per mestres 
des de la pràctica i construït col·lectivament, 
que pensa l’escola amb pedagogies globals i 
que cerca la transformació de l’ensenyament 
per eliminar les desigualtats socials. 

L’Associació per a la Correspondència i la 
Impremta Escolar (1974), els Col·lectius de 

en contra. Les promeses de l’aleshores 
ministre Maravall es van quedar en això, en 
promeses.

En aquell context, els MRP es desorienten, 
no troben el seu lloc. Continuen creant 
coneixement, fan front a les polítiques del 
poder, però l’estabilització sociopolítica 
porta l’acomodament de la societat i els 
responsables de les administracions deixen 
d’escoltar les nostres mestres, disconformes 
per naturalesa. 

Els MRP, ¿van ser fills d’unes coordenades 
polítiques i socials i només tenien sentit en 
eixe context? ¿La intervenció dels col·lectius 
en diversos fronts va desdibuixar el seu 
treball i la seua essència? Hi ha qui pot 
pensar fins i tot que una majoria van morir 
d’èxit. Amb tot, hi ha encara grups actius 
que amb implantacions desiguals continuen 
caminant convençuts que, malgrat les 
circumstàncies adverses, tot segueix sent 
possible. El caliu dels MRP segueix viu, 
amb mestres i grups disposats a encendre 
aquestes brases. Ho farem, i tant que ho 
farem. Doneu-nos temps per a descobrir 
la història que han intentant ocultar-nos, 
deixeu-nos sentir-la. Quan això passe, no 
tornaran a parar-nos.

El caliu dels MRP segueix 
viu, amb mestres i grups 
disposats a encendre 
aquestes brases. Ho farem, 
i tant que ho farem
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primers periòdics escolars basats en la 
tècnica Freinet com ara El carro, creat per 
Ferran Zurriaga a l’Escola Ruiz Jiménez de 
València i Digna Vall (1966-67), impulsat per 
Carme Miquel a Tavernes de la Valldigna. 
Mestres de la Secció assistiren a Congressos 
de l’ICEM, com ara el de 1966 a Perpinyà, on 
establírem relacions amb altres ensenyants i 
a altres congressos internacionals: Andorra, 
Roma i Pau. També impartiren cursos en les 
Escoles d’Estiu de Barcelona. La Secció de 
Pedagogia es va integrar en l’ICEM, convertint-
se en un referent a l’Estat espanyol. 

Dues de les fites més destacades de tot 
aquest procés d’intensa innovació i de difusió 
de la pedagogia Freinet va ser l’organització, 
en 1967, a Sant Pau d’Albocàsser, de l’Estatge 
de Llengua i cultura, per tal de tractar el tema 
de l’aprenentatge del valencià i la metodologia 
més adient per a portar-lo a terme, per véncer 
les resistències i els prejudicis d’un gran 
nombre de mestres i de la societat valenciana. 
L’altra fita va ser la creació, el setembre 
de 1968, al Vedat de Torrent, de l’escola 
Tramuntana, impulsada per tres mestres de 
la Secció (Adela Costa, Enric Alcorisa i Mari 
Carmen Mira). Tramuntana va ser la primera 
escola en valencià amb trets innovadors: 
cooperativa, coeducativa, democràtica i laica. 
A l’inici del curs 1970/71, una nova experiència 
se sumaria a Tramuntana, l’Escola Freinet de 
Benetússer, animada per dos mestres de la 
Secció: Mercé Viana i Manolo Civera.

ELS GRUPS FREINET
En l’any 1969 s’obri un nou camí per a tota la 
Secció de Pedagogia. El col·lectiu valencià va 
organitzar, a Santander, amb la col·laboració 
de l’ICEM, una trobada de grups Freinet que 
fins a aquell moment treballaven aïlladament 
(Astúries, Cantàbria, País Basc, Catalunya i 
País Valencià). Tanmateix la Secció demanava 
una altra forma d’organització, incòmoda 
al si d’LRP, on el secessionisme lingüístic 
començava a fer-se patent. Els seus membres 
acabaren abandonant l’LRP. El nucli originari 
va anar creixent i començà a ser conegut com 
a Grup Freinet de València. 

Després de Santander aquest grup va 
coordinar tots els altres col·lectius territorials 

i experimental que volia una escola oberta a 
la vida, nascuda a partir de les necessitats 
i les experiències reals dels infants, que 
havia de respectar els processos naturals i 
on hi havia una actitud constant d’observació 
i de recerca, basada en l’expressió lliure 
de l’alumnat i en tècniques innovadores –
text lliure, dibuix lliure, correspondència, 
impremta, estudi del medi, assemblea...– a 
partir, sobretot, del treball cooperatiu de 
l’alumnat i dels ensenyants. El curs següent 
tots dos mantingueren correspondència entre 
les seues classes i intercanviaren treballs 
i revistes. Ferran va fer arribar aquests 
materials als altres educadors que es reunien 
a LRP. Aquest col·lectiu de mestres començà 
a conscienciar-se de la importància del 
treball cooperatiu i de la pedagogia Freinet. 
Hom podria dir que estàvem en el big bang 

de la segona època de l’experiència Freinet a 
l’Estat espanyol, després del final de la Guerra 
Civil. Una etapa republicana fèrtil en l’edició 
de quaderns freinetistes, divulgació de les 
tècniques d’aquesta pedagogia i amb forta 
implantació en moltes comarques valencianes.

La Secció de Pedagogia va prendre aviat 
una àmplia volada en diversos camps i 
vessants. El juny de 1965 es crearia la revista 
Escola, òrgan d’expressió i comunicació de la 
Secció. En ella s’exposaren els principis de 
la pedagogia Freinet, es publicaren articles 
educatius renovadors, comentaris de llibres 
moderns, textos lliures i dibuixos d’alumnes 
i activitats de la vida del col·lectiu que anava 
transformant l’educació del seu temps. 
També es van organitzar estatges de caps de 
setmana on es donaren a conéixer aportacions 
pedagògiques. En 1966 es publicaren els 

L es cançons ens ajuden a 
remembrar èpoques passades, 
a situar en el temps moviments 
culturals, corrents polítics o 

simplement a activar els nostres records. 
The Times They are a-Changin cantava, en 
1964, un jove Robert Allen Zimmerman, 
conegut com a Bob Dylan. Eren anys de 
grans canvis, inconformisme davant la 
societat capitalista, rebel·lia, marxes de 
protesta i lluita pels drets civils. Els temps, 
definitivament, estaven canviant. I els joves 
anaven a ser el motor d’aquests canvis. 

El mateix any de l’edició d’aquesta 
cançó, que esdevindria un dels himnes dels 
moviments emergents, un grup de joves 
mestres es reuní al juny a la seu de Lo Rat 
Penat (LRP) per tal de crear la Secció de 
Pedagogia. Naixia el primer Moviment de 
Renovació Pedagògica del País Valencià i un 
dels primers de l’Estat espanyol. “Aquest 
va ser l’inici d’un camí lent però constant 
al voltant del qual es van integrar uns 
mestres, que van descobrir que aprendre 
l’ofici durava tota la vida”, escriurà Ferran 
Zurriaga. Canviar la vella escola franquista i 
fer aquesta transformació en la llengua dels 
valencians, tot reivindicant el seu ús com a 
eina d’ensenyament seran algunes de les 
primeres preocupacions del Grup.

PRIMERS PASSOS EN LO RAT PENAT
Ferran, un dels promotors de la Secció de 
Pedagogia, decantarà aviat el col·lectiu cap al 
moviment Freinet. El juliol de 1962 havia anat 
a l’Arieja (França) per participar en un camp 
de treball del Servei Civil Internacional. Allà 
entrà en contacte amb una mestra francesa, 
Christiane Jagueneau, que formava part 
de l’ICEM (Institut Cooperatiu de l’Escola 
Moderna) fundat pel mestre Célestin Freinet 
en 1947, a partir de la CEL (la Cooperativa 
d’Ensenyament Laic). Una pedagogia original 

de l’Estat. Fruit d’aquest compromís és la 
realització de les trobades peninsulars a 
Montcada (1970), Oviedo (1971) i Mollet del 
Vallès (1972). Patent la necessitat d’una 
associació legal per a donar cobertura a les 
activitats del moviment Freinet, el maig de 1974 
s’aprovaren els estatuts de l’Associació  de la 
Correspondència i la Impremta Escolar (ACIES).

A partir del paraigua protector d’ACIES 
s’iniciaren les accions encaminades a crear, 
amb altres associacions, l’Escola d’Estiu 
del País Valencià. Així, el 30 de juny de 1976, 
es realitzava a València la seua primera 
edició, en què, entre les conclusions hi havia 
l’exigència d’una escola pública i democràtica 
en la llengua pròpia del País Valencià. 

A més, els integrants d’ACIES animaren 
i dinamitzaren un estol d’institucions 
i col·lectius com ara el Secretariat de 
l’Ensenyament de l’Idioma, el Seminari de 
Pedagogia del Col·legi Oficial de Doctors 
i llicenciats de València o els cursos de 
Lingüística Valenciana de l’Institut de Ciències 
de l’Educació de la Universitat de València 
(ICE). La didàctica de la llengua d’aquests 
cursos de l’ICE va ser impartida per membres 
d’ACIES: Maria Conca, Adela Costa, Marisa 
Lacuesta, Carme Miquel, Vicent Moliner, 
Teresa Pitxer i Alfred Ramos. Una part de 
l’equip treballaria en la redacció del llibre 
Escola i Llengua al País Valencià, una reflexió 
sobre la situació escolar a casa nostra. La 
Coordinadora d’Ensenyants, embrió del futur 
sindicat SATE (actual STEPV), és una altra 
de les iniciatives en què s’implicaren amb 
força mestres freinetistes. Jaume Muñoz, un 
d’ells, esdevindrà el primer director d’aquesta 
revista, Allioli. 

La necessitat d’alfabetitzar en valencià 
llançà ACIES a escriure una sèrie de llibres 
i de materials didàctics per a la llengua: Un 
estiu a la Marina Alta (1970) de Carme Miquel, 
Veles i Vent (1974) de Ferran Zurriaga i El llibre 
de Pau (1976) de Mª Victoria Navarro, Teresa 
Pitxer i Alfred Ramos. 

La tercera i darrera etapa del moviment 
Freinet es produiria en 1977. ACIES, en un 
nou esforç d’adaptar-se als nous temps, 
de reinventar-se sense perdre els seus 
principis i fonaments, en el IV Congrés de 
l’Escola Moderna, a Granada, es va convertir 

Calia canviar la vella 
escola franquista i fer 
aquesta transformació en 
la llengua dels valencians, 
tot reivindicant el seu ús 
com a eina d’ensenyament

En els anys seixanta, a partir de l’observació i la recerca a l’aula i el compromís amb 
el País, un actiu nucli de mestres fa els primers passos per a transformar l’educació 
franquista. El treball de moltes dones i homes freinetistes ha estat un constituent 
medul·lar de la Federació Escola Valenciana i del mateix STEPV.

EL MOVIMENT FREINET 
AL PAÍS VALENCIÀ

CANVIAR L’ESCOLA DE LA DICTADURA EN LA LLENGUA DEL POBLE VALENCIÀ

Alfred Ramos
Moviment Cooperatiu  
d’Escola Popular del 
Pais Valencia
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en el Moviment Cooperatiu de l’Escola 
Popular (MCEP), tot creant el grup d’Iniciació 
que formarà nous ensenyants sobre les 
pràctiques Freinet. 

Batiste Malonda i Teresa Pastor, membres 
de l’MCEP, iniciaren, en 1978, l’ensenyament 
en valencià a l’escola de Sant Jaume 
d’Almoines, a la Safor. L’anhel d’aconseguir 
l’escola en valència i amb innovadora 
pedagogia anà estenent-se. Es formaren 
col·lectius de mestres en moltes comarques 
per a construir aquesta escola en valencià, 
arrelada al medi i profundament renovadora. 
Amb el suport de moltes famílies, el 1984, 
mestres com Carme Miquel i Rosa Raga, foren 
inspiradores de la Coordinadora d’Alumnes, 
Pares i Professors per l’Ensenyament Públic 
(CAPPEPV) que amb els anys va convertir-se 
en la Federació Escola Valenciana, autèntic 
motor de la creació d’aules en valencià i de les 
trobades comarcals.

RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
El MCEP valencià no va parar d’estendre les 
seues activitats i de difondre la pedagogia 
Freinet. Els vuitanta van ser fèrtils en 
l’organització i funcionament de les escoles 
d’estiu (València, Dénia, Castelló, Elx..) i els 
noranta en la creació dels simposis pedagògics 
celebrats (Castelló, Gandia, Sagunt, l’Alcúdia 
i Picanya). En 1996, aprofitant el centenari del 
naixement del mestre francés, es va organitzar 
l’exposició “30 Anys de pedagogia Freinet al 
País Valencià”. Com s’ha vist, l’MCEP-PV ha 
estat constructiu i còmplice dels Moviments de 
Renovació Pedagògica del País Valencià.  

“Que reste-t-il de nos amours. Que 
reste-t-il de ces beaux jours”, cantava ara 
fa cinquanta anys Charles Trenet en Besos 
robats de François Truffaut. Què en resta, 
de la pedagogia Freinet després de més de 
cinquanta anys del naixement de la Secció 
de Pedagogia de Lo Rat Penat? La primera 
cosa és l’existència del mateix MCEP-PV, 
continuador d’aquella Secció i d’ACIES, i que a 
hores d’ara prossegueix treballant pels nous 
reptes d’una escola en valencià, renovadora 
i cooperativa. Fruit d’aquest esforç ha estat 
l’organització, en 2018, del 45é Congrés de 
l’MCEP a València. L’altra realitat ens la 

proporciona una ullada a la vida dels centres 
docents per a prendre nota de la pervivència 
d’aquesta pedagogia: el treball cooperatiu, la 
lliure expressió, l’experiència de l’alumnat, 
les assemblees escolars, el medi educador, 
la mirada crítica, la implicació de les famílies,  
les comunitats d’aprenentatge... fan ben palés 
que Freinet continua ben viu entre nosaltres. 
Un essencial llegat educatiu que cal fer 
arribar a les futures generacions. 

Per a saber-ne més:

Freinet, Célestin (1969): Técnicas Freinet de la 
escuela moderna. Siglo XXI, Mèxic.

Imbernon, Francesc (2010): Les invariants 
pedagògiques i la pedagogia Freinet cinquanta anys 
després. Graó, Barcelona.

El treball cooperatiu, la lliure 
expressió, les assemblees 
escolars, la mirada 
crítica, la implicació de les 
famílies... Freinet continua 
ben viu entre nosaltres
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de l’aleshores Sindicat Assembleari dels 
Treballadors de l’Ensenyança de València 
(SATE) va ser en part resultat d’aquells 
debats. A partir d’aquell moment, el sindicat 
serà una organització clau en totes les 
edicions de l’Escola d’Estiu.

DESCENTRALITZACIÓ, AUTONOMIA
En 1979, la voluntat de vertebrar un País 
Valencià descentralitzat i de base comarcal, 
i el rebuig al model de massificació de les 
escoles d’estiu de Barcelona van aconsellar 
la descentralització de la IV Escola d’Estiu 
en dos seus: l’Horta i la Marina. No era 
casual aquella decisió perquè ja funcionaven 
agrupacions actives vinculades a la renovació 
pedagògica: els col·lectius de Mestres de la 
Safor, la Ribera, la Costera, el Baix Vinalopó, 
La Plana i l’Alt Palància. 

Després de dos edicions successives 
a Dénia, la VI Escola es va allotjar en tres 
localitats: Castelló, Manises i Dénia. En 1983, 
Elx organitzava la seua primera Escola “de les 
Terres del Sud” i l’any següent les activitats 
arribaven a Sogorb (Alt Palància). Des de 
1985, els col·lectius de la Marina i la Safor 
traslladen la celebració de l’Escola a Oliva i 
obrin una etapa com a Escola d’Estiu Marina-
Safor. Dos anys després, el Col·lectiu de la 
Ribera comença com a Escoleta de Tardor un 
cicle que es manté a hores d’ara.

En els anys vuitanta, en l’exercici de la 
seua autonomia, cada comissió organitzadora 
adoptarà un desenvolupament particular tot 
i que es compartirà el cartell anunciador i 
el tema general que s’abordarà en totes les 
seus. D’aquesta manera, cada Escola d’Estiu 
construirà el seu propi espai de debat amb 
grups i seminaris que acolliran i ampliaran 
sabers i es posicionaran davant de les 
polítiques educatives del moment. 

DE LA MASSIFICACIÓ A LA CRISI
Les crisis experimentades per les escoles 
d’estiu van obeir a motius diferents: el 
desbordament de treball que la massificació 
provocava en les comissions organitzadores; 

tard s’organitzarien entorn de l’Associació 
per a la Correspondència i la Impremta en 
l’Escola (ACIES).

A pesar de la presència i l’interés dels 
docents procedents del País Valencià en 
les Escoles d’Estiu de Catalunya, haurien 
de passar onze anys perquè a casa nostra 
s’organitzara una convocatòria semblant. Les 
dificultats polítiques i d’infraestructures van 
durar fins que en 1975 ACIES, legalitzada l’any 
anterior, es llançara a celebrar una primera 
escola d’estiu a València. Calia comptar amb 
els permisos de les autoritats franquistes, 
que van negar l’autorització. Tot i això hi va 
haver gent que arribà a matricular-se.

Tot i les dificultats, aquell mateix any un 
grup de mestres va celebrar una miniescola a 
la Safor. 

Amb aquell nucli de mestres i altres 
militants de l’Institut de Renovació 
Pedagògica del Col·legi de Doctors i 
Llicenciats i d’una renovada Associació 
d’Antics Alumnes de Magisteri, ACIES 
disposava de la plataforma necessària per a 
què, del 30 juny al 5 juliol de 1976, l’Escola 
d’Estiu celebrara la seua primera edició al 
col·legi dels Jesuïtes de València. 

Coexistien al si de la comissió 
organitzadora dos concepcions sobre el 
model d’activitat a desplegar. Per a les 
persones vinculades a ACIES, el més 
important era l’intercanvi d’experiències 
entre mestres en actiu. En canvi, per als 
docents del Col·legi de Doctors i Llicenciats 
era clau prioritzar el debat sobre el 
document “Una alternativa democràtica 
a l’ensenyament”. La situació política, 
amb un dictador mort només uns quants 
mesos abans, propicià l’acord entre ambdós 
perspectives.

En els programes de les edicions 
posteriors l’organització donarà preeminència 
a la construcció d’alternatives socials i 
educatives. El debat al si de l’Escola d’Estiu 
reivindica l’Estatut d’Autonomia, els símbols, 
la llengua, la construcció d’una escola 
democràtica i la seua funció social i la 
construcció d’un sindicat d’ensenyament. 
L’entrada a l’organització de membres 

L’ any 1965, a Barcelona, es va 
constituir l’Escola de Mestres Rosa 
Sensat. La convocatòria de les 
seues activitats, en fulls fotocopiats, 

havia circulat de manera clandestina amb 
l’empara d’un centre religiós. En aquell 
context, un centenar i mig de mestres i 
estudiants de Catalunya, les Illes Balears 
i el País Valencià, es reunien motivats per 
una causa comuna: impulsar una escola 
renovadora i en català.

L’ESCOLA, PROHIBIDA 
En els anys 30, durant la II República, Célestin 
Freinet havia acudit a Barcelona a compartir 
les seues propostes pedagògiques, un 
viatge en el qual va contactar amb mestres 
valencians com Enric Soler, que, amb 
Carles Salvador i altres, va establir durant la 
Dictadura un fil conductor capaç de resistir 
la Guerra Civil i el franquisme i de connectar 
amb les valencianes i valencians assistents a 
les primeres Escoles Rosa Sensat i que més 

la institucionalització derivada de la 
“competència” que representava la formació 
impulsada per la Conselleria d’Educació 
via centres del professorat (CEP); les 
dificultats generades pel cansament dels 
equips dinamitzadors i la manca de relleu 
generacional.

Durant els anys de la transició a la 
democràcia, el professorat –que no disposava 
d’altres vies de formació permanent–, havia 
assistit massivament a les escoles d’estiu, tot 
i les reticències d’alguns que consideraven 
que eren un feu del PSOE, que des de la 
Moncloa i la Generalitat hi aplicava el seu 
model de formació. 

Amb la intervenció del ministre d’Educació, 
José María Maravall, en la Trobada Estatal 
de Moviments de Renovació Pedagògica de 
1983, algú va plantejar que l’assistència a 
l’escoles d’estiu havia de computar més en 
la baremació de mèrits professionals. De fet, 
l’Escola d’Estiu de 1985, sense seminaris de 
debat ni activitats culturals, va registrar un 
considerable increment de matrícula, amb 
assistents que per primera volta es queixaven 
per alguns aspectes organitzatius o perquè 
una majoria de cursos i tallers s’impartiren en 
valencià. 

En aquestes circumstàncies i en 
resposta a una formació basada en models 
transmissius tradicionals, l’organització va 
apostar per retornar als orígens: reforçar 
les aules debat i recuperar els seminaris 
docents. A València, l’Escola d’Estiu tornava 
a primar la discussió col·lectiva i la crítica 
a les pràctiques curriculars, i apostava per 
un desenvolupament professional oposat al 
model dels cursets: aules debat, grups de 
treball i assemblea. En el marc  del programa 
d’acció dels MRP, les activitats de juliol que 
canalitzava l’Escola d’Estiu eren el millor 
marc per a posar en comú les reflexions 
col·lectives de caràcter emancipador que es 
realitzaven al llarg del curs.

Com que les conclusions del primer 
congrés d’MRP a Barcelona (1983) no van 
entonar, com esperava el govern, un cant 
elogiós a l’anomenada Reforma educativa 
(LOGSE), la direcció del PSOE va apostar per 

Albert Sansano
Secretaria Executiva del 
Fòrum Mundial d’Educació

Al caliu de la lluita per la democràcia, un moviment plural i autoorganitzat de 
mestres va apostar per acabar amb el model franquista i abraçar els corrents de 
l’educació crítica i renovadora. Al País Valencià, un objectiu del moviment va ser la 

construcció col·lectiva d’un saber pedagogicopolític lligat a l’experiència, que va 
trobar en les escoles d’estiu una de les seues manifestacions més destacades.

QUAN L’ESCOLA 
COMENÇAVA A CANVIAR

L’ESCOLA D’ESTIU DEL PAÍS VALENCIÀ I LA RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

El saber de les Escoles d’Estiu no és 
un saber per a guanyar oposicions, 
és una altra cosa, és el saber per a 
enriquir-se amb el saber, el saber 

com a instrument de creixement 
personal i social.

Gonzalo Anaya

Em costa imaginar-me la renovació 
pedagògica sense les Escoles d’Estiu. 

Si això arribés a passar, la renovació 
pedagògica seria imperfecta i, molt 

probablement, les trobaríem a faltar.

Jaume Carbonell
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implantar des dels governs que gestionava un 
model propi de formació permanent, vehiculat 
a través dels centres de professors (CEP). 

LA COMPETÈNCIA DELS CEP
Segons l’àmbit geogràfic, els CEP 
presentaven els seus programes a la 
comunitat educativa amb la col·laboració 
–o la competència– dels MRP. La situació, 
al País Valencià, es va traduir en un debat 
sobre la participació en aquests centres 
i les exigències que calia plantejar a les 
administracions sobre el seu funcionament. 

Els MRP valencians van coincidir aleshores 
en les exigències al funcionament dels CEP, 
però no van mantindre una posició unitària 
sobre la intervenció al seu si. De fet, la gestió 
d’aquests nous espais de formació permanent 
va presentar resultats diferents: alguns CEP 
impulsaven una formació distant a la de 
les escoles d’estiu mentre que en altres, la 
presència en la direcció i les assessories de 
militants dels MRP garantia un funcionament 
democràtic i una formació més sensible a 
les demandes dels sectors pedagògics més 
actius: aquests CEP van donar un suport 
explícit a les activitats d’hivern dels MRP i les 
escoles d’estiu. 

Però els responsables de la Conselleria 
d’Educació van arribar a la conclusió que 
el funcionament de la majoria dels nostres 
CEP eren massa democràtics en un moment 
que la prioritat era implantar una reforma 
educativa des de plantejaments burocràtics. 
La mà dura es va dirigir, llavors, a uns espais 
de formació que van anar metaformosejant-
se fins a arribar als CEFIRE, un canvi de 
denominació que, des de 1997, abraçarien els 
nous gestors del Partit Popular per a liquidar-
hi qualsevol resta de renovació pedagògica.

Cada escola d’estiu va adoptar al llarg del 
temps un estil propi i, en conseqüència, no 
hi ha una única motivació sobre els motius 
de les crisis que van desembocar en la seua 
desaparició (València, Elx) o en la continuïtat 
(Castelló, la Ribera). Substituir la massificació 
formativa de l’escola d’estiu per un altre 
model com el que hem esbossat no va ser un 
procés senzill. Fins i tot trenta anys després, 
l’Escola d’Estiu va haver d’enfrontar uns fets 
evidents: va envellir i també va decréixer. 
Un moviment que pretén crear un saber 
pedagogicopolític lligat a l’experiència no té 
sentit si és incapaç d’arrelar en el pensament 
de docents de les generacions més joves que 
el facen créixer.

L’oblit social i el volum de les tasques 
organitzatives pròpies del moviment frenaven 
la seua continuïtat i en dificultaven la 
presència activa en els grans debats públics 
sobre educació. Amb tot i això, la renovació 
pedagògica al País Valencià integra un 
tàndem inequívoc amb les escoles d’estiu que 
cada any s’han bolcat a mostrar que una altra 
educació és possible.

Per a saber-ne més:

Martinez Bonafé, À. (2016). “Els Moviments de 
Renovació Pedagògica: construint la democràcia 
des de les aules”. Educació i Història: Revista 
d’Història de l’Educació núm. 27.[https://dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/5444218.pdf] 

Molina, M. Dolors (2010). La práctica viva y la 
experiencia colectiva de la renovación pedagógica. 
Historia de vida del MRP del País Valencià Gonçal 
Anaya (tesi doctoral). Universitat de València 
[https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/39303/
molina.pdf?sequence=1&isAllowed=y]

Sansano, A. (2003). L’Escola que volem. 25 anys 
d’Escola d’Estiu del Pais Valencia a l’Horta. València, 
Tàndem.
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Manolo Cabanillas 
Gómez
Col·lectiu de Mestres de 
la Safor, Federació d’MRP 
del País Valencià

franquista i fer que a les aules entrara la 
llum d’altres pedagogies, una educació 
de qualitat. En aquests rogles de mestres 
militants de la renovació sonaven els noms 
de Célestin Freinet, Rosa Sensat, Giner de 
los Ríos o Ferrer i Guàrdia, i de corrents com 
la Institució Lliure d’Ensenyança o l’Escola 
Moderna, entre altres. També hi vaig sentir per 
primera vegada conceptes com investigació 
en l’acció, gestió democràtica o renovació 

pedagògica. Noms i termes desconeguts en 
les aules de l’Escola de Magisteri de València 
i que em convidaven a explorar noves formes 
d’ensenyar. Quasi sense adonar-me’n m’havia 
introduït en la renovació pedagògica, en els 
MRP, una militància que encara mantinc i que 
des del primer dia m’ha ajudat a omplir les 
llacunes pedagògiques i metodològiques de la 
meua formació inicial.

DUES MANS QUE S’AGAFEN
En els MRP no sols parlem de qüestions 
pedagògiques. Com a moviment educatiu i 
social també debatem i presentem propostes 
i reivindicacions laborals. Alguns dels 
companys i companyes dels primers temps 
em parlaren d’un sindicalisme assembleari i 
alternatiu. Aquest model tenia un nom propi, 
STEPV. Els vaig demanar que m’explicaren 
el funcionament d’una organització amb 
militants que coneixia de sentir-los parlar 
en actes públics d’adjudicacions de places i 

E n 1984 vaig començar a treballar de 
mestre i aviat em vaig adonar de les 
meues mancances pedagògiques 
i metodològiques. En la recerca 

d’experiències que m’engrescaren vaig 
connectar amb persones que en poc de temps 
van fer que trontollara quasi tot el que havia 
estudiat en Magisteri. Aquells companys 
i companyes no sols criticaven el model 
d’escola com a transmissora de coneixements: 
en volien una altra de ben diferent perquè no 
els agradava com funcionaven les coses, ni 
dins ni fora de l’aula. Volien, sobretot, canviar 
el currículum, la metodologia, el funcionament 
de l’aula, la consideració de l’infant com a 
centre de l’aprenentatge. Necessitaven també 
uns altres materials que s’adaptaren a les 
noves exigències.

Reclamaven que l’administració assumira 
la formació contínua del professorat però, 
com que aquesta no ho feia, s’autorganitzaven 
per a formar-se i conéixer noves experiències 
per a esborrar les empremtes de l’educació 

UN COMPROMÍS AMB EL CANVI EDUCATIU
El testimoni d’aquest mestre de la Safor compromés amb la professió, una implicació 
encesa ara fa 35 anys amb l’espurna dels moviments de renovació pedagògica  
–molt actius en aquesta comarca–, serveix per a copsar la fructífera simbiosi del 
sindicalisme assembleari valencià amb el canvi educatiu a les nostres aules. 

Hi vaig sentir per primera 
vegada conceptes, noms 
i termes desconeguts 
en les aules de l’Escola 
de Magisteri i que em 
convidaven a explorar 
noves formes d’ensenyar

EL TESTIMONI D’UN MESTRE, MILITANT DE L’STEPV I ELS MOVIMENTS DE RENOVACIÓ 
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l’altre sindicat “majoritari” s’oposà a introduir 
les aportacions dels MRP en una ponència 
sobre reforma educativa i renovació, de la 
qual era el redactor. Curiosament, quan 
es produïren els dos fets ambdós sindicats 
formaven part de les entitats organitzadores 
de les Escoles d’Estiu. Aquestes i altres 
situacions eloqüents estan documentades per 
Albert Sansano en el seu volum L’escola que 
volem. Si dos sindicats progressistes actuaven 
així en relació amb els MRP és lògic que 
algunes administracions educatives intentaren 
jubilar-los, o si més no, deixar-los afònics. 

De manera progressiva, en la dècada 
dels noranta, l’Administració es va 
desentendre d’aquests moviments –retirada 
les subvencions, incompliment d’acords 
sobre persones alliberades, obstacles per a 
reconéixer les seues activitats, etc.– fins que 
la Conselleria en mans del Partit Popular va 
reformar en 2010 el Consell Escolar Valencià 
de què van quedar definitivament exclosos.

POLÍTICA SINDICAL I EDUCATIVA
Sovint he sentit i he llegit en documents 
interns que els MRP i STEPV hem caminat 
sempre junts. Hi ha qui assegura que 
compartim molts espais en les nostres 
trajectòries respectives. Tot i que això pot 
semblar una percepció interessada, he 
anat comprovant-ho en la vida orgànica del 
sindicat. 

La renovació educativa i les activitats dels 
MRP han estat sempre presents en Allioli i 
en altres publicacions del Sindicat –jornades, 
materials, reivindicacions...–. Aquestes 
pàgines han allotjat també articles i columnes 
d’opinió on la renovació pedagògica ha sigut 
la temàtica central. 

D’altra banda, en les ponències de 
política educativa i de formació dels nostres 
congressos intervenen habitualment militants 

assemblees. Era un sindicat autònom amb un 
ideari que, a més, estava íntimament lligat a la 
revolució pedagògica. Prompte vaig començar 
a militar en l’STEPV, i encara continue.

Vaig necessitar poc de temps per a 
comprovar que sindicalisme i renovació 
pedagògica tenien en comú l’aposta per 
un model d’Escola Pública, popular i 
valenciana; la independència de tot i de tots; 
la reivindicació d’una societat més justa i 
democràtica; una gestió assembleària en què 
totes les opinions compten; la pertinença a 
plataformes unitàries en defensa dels serveis 
públics, el territori, la llengua... Demandes 
que no ens importava reivindicar en solitari 
quan no podíem confluir amb altres.

Junts i juntes lluitàrem per aconseguir una 
LOGSE més progressista (PSOE, 1990); ens 
vam oposar frontalment a la LEPEGO (PSOE, 
1995) i a la LOQE (PP, 2002) i, quasi en solitud, 
denunciàrem les insuficiències i l’oportunitat 
perduda en la LOE (PSOE, 2006) i ens tornàrem 
a oposar radicalment a la LOMQE (PP, 2013).

L’actitud de rebel·lia i denúncia de les 
injustícies i la insubmissió als poders 
dominants per part del sindicalisme 
assembleari i dels MRP valencians ha 
molestat sempre els poders polítics, i fins i 
tot altres organitzacions i sindicats; sovint 
hem denunciat les seues contradiccions 
entre els discursos i els fets. Per això encara 
intenten aïllar-nos i fer-nos callar en els 
fòrums on tenim presència. Fins i tot, hi ha 

hagut moments on s’ha intentat desprestigiar 
l’STEPV amb arguments tan fal·laços com 
que érem el sindicat “de l’administració”, 
o “del valencià” o “dels interins”, que som 
intransigents, etc. De poc, no obstant això, 
han servit unes campanyes de desprestigi 
que no ens han impedit ser la força sindical 
majoritària del País Valencià. 

Pel que fa als MRP, des de mitjan dels 
anys vuitanta se’ls va penjar l’etiqueta –per 
part d’alguns responsables de les centrals 
sindicals “majoritàries”– de ser “un xiringuito 
de l’STEPV”. Sobre tot això, un parell de 
botons de mostra. En 1986, abans de la XI 
Escola d’Estiu, es filtrà un telegrama intern 
d’un sindicat que recomanava als seus afiliats 
i afiliades crear associacions pedagògiques 
pròpies per a potenciar els aleshores Centre 
de Professors (CEP). En una sessió del Consell 
Escolar Valencià, en 1990, el representant de 

dels MRP, fet que facilita que l’organització 
s’impregne de l’esperit del canvi pedagògic. 
El V Congrés (1992) va dedicar un ampli 
apartat a analitzar la situació dels MRP on 
s’esperonava l’afiliació a participar en les 
seues activitats. En el IX Congrés (2003) es 
van assentar les bases de les relacions entre 
ambdues organitzacions, encara vigents. 
Davant l’ofensiva conservadora, per a resistir 
conjuntament les amenaces de la LOMQE, 
aquest mateix congrés va aprovar la creació 
d’una escola de formació pròpia per a reforçar 
els vincles entre les polítiques educatives del 
Sindicat i les dels moviments de renovació. 
Finalment, amb la creació de l’Escola Sindical 
de Formació Melchor Botella (2005), es 
va signar un conveni mitjançant el qual el 
Sindicat es compromet a donar suport humà i 
material a les activitats dels MRP.

Des d’aleshores els moviments de 
renovació han mantingut una presència 
destacada en els plans de formació 
canalitzats a través de l’Escola Sindical, i dels 
fins ara quatre responsables de l’Escola, tres 
són militants dels MRP. D’altra banda, bona 
part de les activitats de la Melchor Botella 
són proposades i sovint impartides per 
membres d’aquests col·lectius. Sindicalisme 
i renovació pedagògica es troben en un espai 
de confluència on ambdós dinàmiques es 
retroalimenten, tot i mantindre les seues 
dinàmiques pròpies i la seua autonomia.

UN COMPROMÍS AMB EL CANVI EDUCATIU

Vaig necessitar poc de 
temps per a comprovar que 
sindicalisme i renovació 
pedagògica tenien en 
comú l’aposta per un 
model d’Escola Pública, 
popular i valenciana  

Per a saber-ne més:

(1989) Conclusions del II Congrés de MRP. Mesa 
Estatal dels MRP.

Allioli, Quaderns de l’ensenyament del País Valencià, 
núms. 69, 70, 80 170, 172, 180 [https://intersindical.
org/stepv/allioli/index.htm]

Sansano, A. (2003). L’Escola que volem. València, 
Tàndem.



18 ALLIOLI 273/ NOVEMBRE 2019

valenciana a assajar novetats de tot tipus, amb 
mètodes democràtics i oberts que capgiren la 
vella escola i situen en primera línia de treball el 
més original i innovador.

Consegüentment, la Conselleria incorpora 
un servei que amb el temps rep diferents 
denominacions –Renovació Pedagògica, 
Formació del Professorat– des del qual es 
dissenya un pla de creació, organització i 
posada en marxa dels CEP. Per a promoure 
l’ensenyament del valencià i en valencià, 
el Servei també organitzarà programes 
institucionals de formació, incentivació 
de la recerca, innovació, experimentació i 
desenvolupament del currículum.

EL MODEL DE FORMACIÓ 
El model de formació que promou la Conselleria 
es planteja amb unes condicions ben paleses: 
l’aula és la unitat bàsica de formació, la 
reflexió i l’actuació formativa; cal estimular la 
innovació, l’experimentació i la recerca en l’aula; 
s’han d’atendre les necessitats de formació 
del professorat i potenciar la interacció i el 
treball en equip; els CEP han de disposar de 
pressupost, recursos i suport tècnic, i comptar 
amb assessores i assessors tecnicopedagògics 
ben formats, experimentats i relacionats 
amb el professorat. D’altra banda, en aquest 
model advertim també condicionants: ofertes 
formatives contextualitzades, que responguen 
a la realitat immediata; nombre escàs de 
docents qualificats per a desplegar la formació; 
disposició del professorat per a participar en les 

formació integrada en diferents comarques 
per distints Centres de Professors (CEP) i les 
seues extensions. Creix significativament el 
pressupost destinat a formació que, no obstant 
això, es queda curt davant de la magnitud de 
les mancances llavors existents, les dificultats 
d’organització i els avanços tecnològics.

En un context de descentralització, 
democratització, motivació, regularització de 
prioritats i equilibri entre oferta-demanda, cal 
abordar la professionalització dels docents i 
crear estructures. Els punts febles en aquesta 
tasca són l’escassetat de docents formadors 
(immersos en la pràctica en l’aula), la minsa 
experiència organitzativa i la manca de connexió 
entre la formació inicial (universitària) i la 
contínua.

El model valencià s’inspira aleshores en 
l’experiència dels Teachers Centers anglesos i 
les activitats dels MRP i les escoles d’estiu, unes 
iniciatives llavors molt actives. Aquest procés, 
tan complex com apassionant, llança l’educació 

E ls homes i les dones que s’impliquen 
en aquesta tasca són docents en 
actiu amb trajectòries individuals 
o membres de grups de treball 

dels instituts de Ciències de l’Educació (ICE), 
del Col·legi de Doctors i Llicenciats o dels 
Moviments de Renovació Pedagògica (MRP). 
La militància d’aquests grups autònoms 
desplegava experiències innovadores, 
democràtiques i eficaces que aplicaven en 
les aules de manera entusiasta i de vegades 
semiclandestina. 

En l’organigrama de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència s’incorporen docents 
experts en matèria d’innovació, recerca i 
organització educativa, desenvolupament del 
currículum i l’elaboració de materials didàctics. 
L’objectiu és modernitzar les pràctiques 
educatives i fomentar la renovació dels centres. 
Per a això es creen els serveis de Renovació 
Pedagògica i Formació del Professorat, de 
Reforma Educativa i Política Lingüística, 
entre altres, que despleguen durant els 25 
anys posteriors un programa ben significatiu. 
En paral·lel, es desplega un pla ambiciós de 
descentralització de l’activitat renovadora 
i formativa que compta amb una xarxa de 

Rafael Gómez Villar
Excap del Servei de Formació 
del Professorat de la 
Conselleria d’Educació (1987/88)

Des que en 1983 l’Estat traspassa a la Generalitat les 
competències en educació, la nova administració valenciana 
decideix donar un impuls pedagògic als nivells educatius no 
universitaris. La flamant Conselleria d’Educació recorre llavors 
a l’experiència acumulada per professionals qualificats i 
compromesos amb la renovació. 

RENOVACIÓ 
PEDAGÒGICA I POLÍTICA 
INSTITUCIONAL AL  
PAÍS VALENCIÀ

DELS CENTRES DE PROFESSORS (CEP) ALS CEFIRE

El model valencià es va 
inspirar en l’experiència 
dels ‘Teachers Centers’ 
anglesos i les activitats 
dels MRP i les escoles 
d’estiu, unes iniciatives 
llavors molt actives
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El trist panorama que conformen les 
polítiques de formació desplegades per les 
successives administracions del PP han 
aconseguit estendre una certa desmotivació 
entre el professorat, entre el qual també 
han proliferat moltes veus crítiques amb 
els gestors de l’aleshores principal partit 
de l’oposició, per no haver encarat amb 
determinació la defensa de la dignitat del 
col·lectiu docent i de l’Escola Pública.

Potser ha arribat l’hora que els nous  
equips de la Conselleria del Botànic II 

UNA ALTRA FORMACIÓ ÉS POSSIBLE
reprenguen i impulsen unes altres 
polítiques de formació que conviden 
professores i professors a renovar el seu 
compromís amb la professió, a millorar la 
seua formació i a esdevindre agents decisius 
en la transformació del sistema. En aquesta 
direcció, alguns eixos són primordials: 
inversió en formació de qualitat; incentius 
a les bones pràctiques docents; edició 
d’experiències i innovacions de qualitat i 
condicions laborals flexibles per als agents 
que les promouen.

En 1995, amb l’arribada del Partit Popular 
a la Generalitat, els nous responsables 
mamprenen un canvi radical en la formació 
permanent del professorat. Aprofiten 
l’estructura de l’anterior Administració però 
sense incorporar-ne cap idea o proposta 
clara. Els nous inquilins de la Conselleria es 
dediquen a disfressar l’organització existent 
i a instrumentalitzar-la al servei d’unes 
peculiars finalitats polítiques en benefici, 
sobretot, dels centres privats i concertats. 
El nou Servei de Formació del Professorat 
prescindeix i arracona les persones que 
conformaven els equips tècnics anteriors i 
es retallen les dotacions i competències als 
CEP. Però aquests canvis no venen sols:
�� S’anul·la el Decret fundacional dels CEP 
i es creen els “Centres de Formació, 
Innovació i Recursos Educatius” (CEFIRE). 
Des de la seua constitució, aquests nuclis, 
sense inversions en infraestructures, no 
van funcionar com a centres de recursos 
–comptaven amb menys recursos que 
abans– i la formació es limitava a impartir 
cursets de curta durada, sense a penes 
inferència en les aules. Els grups de 
treball o seminaris van perdre el seu sentit 
innovador, experimentador i productor de 
materials.
�� Les places de direcció dels CEFIRE, abans 
resoltes per concurs públic, s’adjudiquen 
ara per designació digital a militants del 
PP o afins. D’altra banda, és notable la 
formació insuficient del personal docent 

EL CANVI DE MODEL DE FORMACIÓ DEL PP
que hi treballa, designat per a seguir 
fidelment el projecte del partit en el 
govern. En la nova formació predomina una 
mena de “cursetisme”, sense repercussió 
didàctica. Les noves assessores i 
assessors es limiten a ser gestors, en 
compte d’actuar com a experts.
�� Desapareixen programes com ara els 
cursos d’especialització de mestres 
(Educació Física, Musical o Especial). 
La nova formació en centres es fa sense 
intervenció de les assessories dels CEFIRE, 
amb escàs control, sense avaluació ni 
repercussions en el treball de l’aula.
�� Les convocatòries d’innovació, recerca i 
experimentació educativa i els premis a la 
innovació, premis a temes transversals i a 
materials interculturals tenen uns resultats 
mediocres. No augmenta la dotació 
pressupostària ni es difonen materials, i se 
suprimeixen les línies de publicació.
�� En formació docent en noves tecnologies 
i desenvolupament de programari, el País 
Valencià se situa en el furgó de cua de les 
comunitats autònomes. 
�� L’espai que abans ocupaven les escoles 
d’estiu i els MRP –ofegats per dificultats 
administratives i manca de recursos– 
és ocupat per suposades associacions 
lligades sovint a entitats catòliques per a 
fer adoctrinament. Es fan cursets de curta 
durada, molts amb temàtica religiosa 
i generalment aliens a la renovació 
pedagògica.

accions formatives; risc d’hipercertificació d’una 
formació sense valor per al canvi de la pràctica 
docent; manca d’experiència en la planificació i 
en els sistemes d’avaluació.

L’Administració adopta una doble via de 
convocatòria per a les activitats formatives. La 
primera, una programació pròpia a càrrec de 
l’Administració educativa. La segona, una oferta 
descentralitzada dissenyada des dels CEP –
docents especialistes de diferents matèries, 
àrees i nivells, seleccionats per rigorós concurs 
públic de mèrits– i aplicada autònomament en 
la seua demarcació territorial.

Entre aquells programes formatius en 
destaquem alguns:
�� Programes d’actualització cientificodidàctica 
que ofereixen eines de reflexió al professorat 
sobre la pràctica docent i l’actualització de 
coneixements científics.
�� Programes específics dels CEP, amb una 
formació en els centres, juntament amb 
seminaris, grups de treball, jornades, 
projectes de recerca, experiències, recursos 
didàctics, tècniques...  

�� Convocatòries de programes d’innovació, 
recerca, experimentació i desenvolupament 
curricular.
�� Formació en centres. L’administració 
considera prioritària la “formació en centres”, 
que combina la teoria i la pràctica i considera 
l’escola o l’institut com l’autèntic nucli de la 
formació. Els equips de treball –de nivell, 
cicle o etapa, seminari o departament– i 
el claustre són les unitats on s’adrecen les 
accions d’innovació i renovació pedagògica. 
Els CEP coordinen la formació del professorat 
en els centres educatius sobre la pràctica 
docent –anàlisi, debat, crítica i presa de 
decisions– i amb un compromís de seguiment 
en cada centre. Aquell model de formació, 
amb projectes propis o projectes oferits pels 
CEP, donava el protagonisme al professorat 
i se centrava en les realitats complexes de 
cada centre. Al capdavall, el model va trobar 
dificultats en aspectes com els temps de 
la formació –horari lectiu o no lectiu– o la 
planificació a mitjà termini –per l’alta mobilitat 
del professorat.
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que lidera, una conversa que prossegueix en 
el seu despatx. 

Treballar lluny de casa deu ser dur... 
Encara que tarde uns 40 minuts a arribar 
a l’escola, solc compartir cotxe amb altres 
mestres, perquè no tot el professorat viu prop 

d’ací, hi ha qui ve d’altres comarques, de 
Canals, Xàtiva, Bocairent, Benimarfull... Però 
vull deixar clar que si treballe ací és perquè 
vull. Deu fer dotze anys que vaig demanar 
vacants de centres rurals perquè volia 
treballar prop de la natura, lluny de l’espai 
urbà, en una escola menuda i m’havien parlat 
molt bé d’aquesta escola. Ho tenia decidit.

Hi ha professorat que prefereix ensenyar en 
un centre rural?
Quan vaig vindre, una majoria de  
mestres no demanava centres rurals.  

Però darrerament aquesta percepció 
ha canviat i en els últims concursos de 
trasllats són més docents els qui sol·liciten 
aquestes places.

Per què aquest canvi?
Cada volta hi ha més persones que 
s’impliquen en projectes concrets de 
renovació pedagògica i es repensen el sentit 
de l’educació, són mestres conscients de les 
amenaces del nostre món, el canvi climàtic, la 
violència masclista, les guerres... Qui demana 
una plaça ací és perquè mira l’escola i el món 
d’una altra manera. Per a nosaltres és una 
sort que siga així. 

Com naix el seu interés per ensenyar?
A l’escola de la Pobla Llarga estudiava amb 
mestres que estaven implicats en la renovació 
pedagògica i ens van acostumar a treballar 
per projectes, d’això ja fa uns 25 anys. Passa 
el temps, et fas mestra i arriba un dia que 
et planteges que potser vols treballar com 
aquells mestres que vas tindre [Lupe Palau, 
Ramon Torres] que m’havien ensenyat tantes 
coses.

Coneix els moviments de renovació 
pedagògica? 
Conec i he assistit a distintes edicions de 
l’Escola de la Tardor del CODERI [Col·lectiu 
d’Ensenyants de la Ribera], però sobretot 
tinc la sort de treballar amb companyes i 
companys amb moltes inquietuds i ganes de 
fer coses. 

Quins trets d’identitat del CRA  
Mariola-Benicadell poden resultar  
atractius per a qui es planteja vindre a 
treballar ací?

D istribuït en tres aularis situats als 
peus de les dues emblemàtiques 
serres que li donen nom, en 
el centre rural agrupat (CRA) 

Mariola-Benicadell hi ha un equip de 21 
docents i un centenar d’alumnes. Tot i 
que les classes acaben a les 2, l’escola 
disposa de menjadors en els tres aularis 
d’Agres (550 hab.), Alfafara (400 hab.) i 
Gaianes (470 hab.), municipis que financen 
la contractació de tres monitors titulats –
educació infantil, animació sociocultural, 
magisteri o psicologia– que treballen fins 
a les 5 de la vesprada i atenen el menjador 
i les extraescolars. Segons el que decideix 
la família, cada xiquet o xiqueta porta el 
seu menjar de casa o l’arreplega d’un bar 
pròxim, però qui no vol quedar-se en  
l’escola pot eixir a dinar amb la família i 
tornar–hi després.

“És complicat d’organitzar un centre 
com el nostre, amb la meitat de la plantilla 
itinerant i un equip que treballa en tres 
pobles diferents. Hi ha dies que has de 
desplaçar–te molts quilòmetres i passar 
pels tres aularis perquè cal atendre de 
manera equitativa totes les famílies, els 
ajuntaments i les  associacions”. Abans 
d’accedir a l’aulari, al peu del Montcabrer, 
la directora del CRA ens convida a esmorzar 
en una placeta d’Agres i sense preàmbuls 
comença a explicar amb convicció i un  
indissimulat entusiasme el projecte educatiu 

Rafael Miralles Lucena
Foto: Claire&Lólô

ENTREVISTA 
AZORAIDA MARTÍNEZ,
DIRECTORA DEL CRA MARIOLA-BENICADELL

“LES MESTRES 
RENOVADORES SÓN 
PERSONES SENSE POR”

Azoraida Martínez Carbonell (Alzira, 1982) viu a la Pobla Llarga (Ribera Alta) des d’on viatja 
cada dia al CRA Mariola-Benicadell. De família humil, sa mare treballava en un magatzem 
de taronges i son pare era conductor de camions. Tot i que va tindre mestres que li van 
despertar el cuquet de la renovació pedagògica, no pertany a cap altre col·lectiu docent més 
que el claustre que dirigeix, “el millor equip de la millor escola”.

Passa el temps, et fas  
mestra i arriba un dia  
que et planteges que  
potser vols treballar 
com aquells mestres 
que vas tindre 
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Ser una escola menuda, molt participativa i 
oberta a la comunitat educativa, a les famílies. 
Les nostres mares i pares s’impliquen en la 
vida diària del centre, els tallers, les eixides, 
l’escola de carrer... 

L’escola de carrer?
Nosaltres fem moltes activitats fora dels 
edificis escolars. Per a aprendre la flora i la 
fauna no cal un llibre de text, hem d’eixir al 
carrer. A Agres, per exemple, collim pericó, el 
macerem i hi fem sabó i ungüents que després 
podem vendre en les firetes dels caps de 
setmana i obtindre alguns diners que després 
es destinen a activitats escolars. Ara estem 
molt implicats a transformar la biblioteca, 
les mares venen amb les seues màquines de 
cosir i cusen les cortines, les iaies ens conten 
històries de com era el poble abans. Sempre 
que podem, fem escola de carrer.

En els tres pobles?
Procurem treballar junts, però cada poble 
té les seues particularitats. A Gaianes, 
l’alumnat ix amb els iaios a fer olives o collir 
cireres, a Alfafara ixen a la plaça i compren 
en la botigueta del poble per a fer “L’art al 
plat”, tallers de cuina on els familiars ens 
aporten receptes i ens ensenyen a guisar-
les. Hi ha una experiència molt xula que fem 
a Gaianes amb el company Ezequiel, “Conte 
amb tu”. Els pares i les mares, els iaios i les 
iaies conten contes en espais del poble que 
els pareixen emblemàtics i que han resultat 
cabdals en la vida de la seua família, ens 
parlen de la seua experiència vinculada a la 
història en qüestió.

Tinc entés que en l’escola també promouen 
el transport sostenible...

Com que tenim la sort de comptar amb una 
via verda que uneix els tres aularis, eixim 
molt en bicicleta, un mitjà de transport que 
ens ajuda a ser com som. Ahir mateix els de 
Gaianes van anar a Beniarrés, i els d’Agres i 
Alfafara van anar a Bocairent, on els esperava 
Blai amb la seua estació meteorològica per 
a explicar-los com funcionava. Cada any 
ens desplacem en bicicleta a la biblioteca 
municipal de Cocentaina i arrepleguem 
llibres en préstec. La bibliobicicleta, comuna 
per als tres aularis, ens ajuda a vertebrar 
moltes activitats, ja que hi fem animacions 
i venen autors a presentar-nos els seus 
llibres.

Com aborden reptes com la inclusió 
educativa?
Tots els xiquets i les xiquetes tenen 
necessitats i el nostre centre és un lloc 
privilegiat per a l’educació inclusiva. Tindre 
poc alumnat ens facilita adaptar les activitats 
a qui té necessitats específiques. 

Per exemple? 
Si un xiquet és intolerant al gluten, als  
tallers de cuina treballem només amb 
aliments aptes per a aquest xiquet. El menjar 
del taller és el mateix per a tot el món i 
no fem diferències, és la nostra manera 
d’entendre la inclusió.

Com repercuteix en la qualitat de  
l’educació del CRA la formació del seu 
professorat? 
Els cursets institucionals, els seminaris... 
qualsevol activitat pot ser bona, però la 
formació en el mateix centre és la modalitat 
que més afavoreix la cohesió de l’equip i 
la que més ens ajuda a repensar la nostra 

tasca. L’escola és una microsocietat i la 
cohesió del claustre és clau perquè tot 
funcione. Al principi de cada curs preguntem 
a l’equip docent sobre les inquietuds 
pedagògiques més sentides i acordem el 
tipus de formació que farem.

Quina formació fan ara mateix?
A més del que fem en el centre, enguany 
volem fer formació intercentres amb altres 
escoles veïnes semblants a la nostra, el 
CRA Riu Serpis (l’Orxa i Beniarrés) i el CRA 
L’Encantada (Planes, Benimarfull i l’Alqueria). 
Totes compartim la necessitat de la innovació 

i volem reflexionar conjuntament sobre 
l’escola que tenim i l’escola que volem. 
Pensem que els projectes educatius s’han de 
revisar i renovar contínuament.

Quins trets identifiquen una mestra o un 
mestre renovador? 
Són gent amb ganes de formar-se i 
d’innovar, de fer coses que funcionen 
encara que no les hagen fetes mai, 
persones que no tenen por de res, això 
ja és molt. Errem moltes vegades però 
no tenim por d’equivocar-nos. Si en una 

activitat no hem aconseguit els objectius 
que ens plantejàvem en un principi, la 
canviem i no passa res. Nosaltres passem 
el temps pensant què fem, què farem, com 
funcionarà... Innovació és fer una cosa que 
no hem fet mai. 

Diga’m algun repte al qual ha de respondre 
l’escola.
A l’alumnat hem d’oferir-li experiències 
i coneixements perquè siga crític, ha de 
disposar de ferramentes per a construir 
una societat democràtica, activa, justa. 
La inclusió ha de començar en les 
escoles perquè aquest aprenentatge es 
trasllade després a la societat. L’escola 
i el pensament crític són necessaris, 
per exemple, per a lluitar contra el canvi 
climàtic, per a rebatre amb fonaments a 
qui ens diga que no hi passa res. O per 
a promoure la coeducació i combatre 
la violència de gènere. Cal que ens 
replantegem el currículum i oferir a 
l’alumnat recursos perquè aprenga 
de manera contínua i puga usar els 
coneixements per a enfrontar-se amb els 
problemes que se li presentaran al llarg de 
la vida. En l’escola, i també les famílies, hem 
d’ensenyar a sobreviure amb aquests valors. 
Perquè, en la vida, la competència més 
important és aprendre a aprendre.

L’escola i el pensament 
crític són necessaris per 
a lluitar contra el canvi 
climàtic, promoure la 
coeducació i combatre 
la violència de gènere

Per a saber-ne més:

Centre Rural Agrupat Mariola-Benicadell:
http://mestreacasa.gva.es/web/cramariolabenicadell

Col·lectiu d’Ensenyants de la Ribera:
https://www.coderi.org
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l’alumnat –en especial a les comarques 
del sud i a les grans ciutats– era un idioma 
desconegut que, amb molta sort, parlaven els 
seus avis.

Els primers assessors i assessores 
del Servei d’Ensenyament del Valencià 
vam aprendre estratègies didàctiques i 
metodològiques sobre com s’aprenia una 
llengua. Sobre això, llegíem i debatíem tot 
el que queia a les nostres mans, acudíem 
a jornades, intercanviàvem experiències 
amb persones expertes d’altres territoris de 
l’Estat amb dues llengües oficials i interessos 
semblants: inserir la llengua pròpia en els 
centres educatius. 

Les escoles d’estiu, en la primera 
setmana de juliol, representaven aleshores 
la renovació pedagògica, eren la gran fira de 
l’educació on s’hi podien trobar tota mena 
de recursos per a la pràctica docent: tallers, 
xerrades, materials..., amb el punt de mira 
d’una altra Escola Pública: laica, innovadora i 
valenciana. 

A les nostres escoles d’estiu el valencià 
era la llengua vehicular: la renovació 
pedagògica anava indefectiblement unida 
a la nostra llengua. Vam aconseguir que hi 
participara gent de reconegut prestigi en 
aquest camp, personalitats solvents que 
van sembrar la llavor del que seria la base 
pedagògica de l’aprenentatge a les escoles 
del i en valencià. Ignasi Vila, Josep Tió i Josep 
M. Artigal, entre altres, ens hi van mostrar 
les primeres passes i de la seua mà vam 
fer camí: els inicis i els fonaments d’una 

L’ Escola valenciana serà renovadora 
o no serà! Aquesta era una de 
les frases que, emulant Joan 
Fuster, més ens agradava dir a la 

primera promoció d’assessores i assessors 
de valencià quan anàvem a les escoles i 
ens reuníem amb els primers mestres 
“extraplantilla” que impartien valencià a tot el 
centre. Parlem del curs escolar 1983/84. 

Sabíem que la formació del professorat 
era bàsica i fonamental, el primer pilar que 
sostindria amb garanties la introducció de 
l’ensenyament de la llengua a les escoles. 
S’havia de fer bé, més que bé: il·lusionant 
a la gent, oferint-los una pedagogia activa, 
innovadora en l’aprenentatge d’una llengua, 
la nostra, encara que per a bona part de 

didàctica específica que començava amb les 
xiquetes i els xiquets més menuts. 

Vam conéixer la diferència entre aprendre 
curricularment i didàcticament, quan la 
primera llengua de l’infant era el castellà 
o el valencià, i a diferenciar la L1 i la L2. 
També vam descobrir la importància 
de conéixer la llengua familiar, que hi 
ha famílies monolingües en valencià i 
monolingües en castellà i que també 
n’hi havia bilingües, més de les que ens 
pensàvem. Havíem d’aprofitar precisament 
aquesta realitat per a que aquests famílies 
mantingueren amb els seus fills i filles el 
bilingüisme familiar presentant-lo com una 
riquesa i no com un handicap. Vam combatre 
la falsa concepció que aprendre valencià 
no podia ser “lo mismo pero en valenciano” 
i així ho vam transmetre als primers 
mestres de valencià, aleshores qualificats 
d’extraplantilla.

Això d’extraplantilla volia dir molt: fora 
de la plantilla. Per això va haver casos de 
mestres que se no se sentien integrats, 

sobretot en centres amb direccions i docents 
amb animadversió cap al valencià. Era un 
sentiment – o pitjor encara, una actitud– que 
es podia transmetre a les famílies. Els i les 
mestres de valencià s’havien de guanyar el 
seu alumnat i sobretot les famílies, amb un 
aprenentatge innovador i atractiu que partia 
de l’oral i treballava les iniciatives en positiu 
cap a la llengua. En aquell context, l’actitud 
era fonamental.

EL PROFESSORAT, L’ELEMENT CLAU
El professorat va ser l’altaveu, el ressò i 
l’introductor de tots aquests aprenentatges a 
l’escola. I entre 1985 i 1995 la normalització 
lingüística a les escoles semblava imparable 
perquè anava acompanyada de recursos 
i bones pràctiques que propiciava una 
Conselleria governada aleshores pel PSPV. 

No obstant, des de l’aprovació en 1983 
de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 
(LUEV) una ombra va començar a planar 
sobre la normalització lingüística: l’exempció 
de l’assignatura de valencià en les zones 
declarades per la llei com a històricament 
castellanoparlants. Sempre he dit que hi ha 
dos aspectes fonamentals i necessaris en 
la recuperació de l’ús social i acadèmic de 
la llengua: la formació del professorat i la 
implicació dels governants i la classe política 
en general.

Les primeres escoles amb línies 
d’ensenyament en valencià estaven situades 
en zones sociolingüísticament amb molta 

Tudi Torró i Ferrero
Filòloga i pedagoga, exdirectora 
territorial d’Educació d’Alacant

Al País Valencià, la renovació pedagògica ha anat sempre vinculada a 
la nostra llengua. Ensenyar el valencià i ensenyar en valencià van ser 

objectius destacats des del principi en les escoles d’estiu. Des de 1985, 
els programes d’immersió són els únics que s’han mostrat capaços 

d’assolir la normalització en tots els contextos socioculturals. 

LA NORMALITZACIÓ ENCARA  
PENDENT DE LES INSTITUCIONS EDUCATIVES

PEDAGOGIA I POLÍTIQUES  
LINGÜÍSTIQUES PER  

L’ESCOLA VALENCIANA

A les nostres escoles 
d’estiu el valencià era 
la llengua vehicular: la 
renovació pedagògica 
anava indefectiblement 
unida a la nostra llengua

Entre 1985 i 1995 la 
normalització lingüística 
a les escoles semblava 
imparable perquè anava 
acompanyada de recursos 
i bones pràctiques
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presència de la llengua pròpia. Per això, el 
1985, des del Gabinet d’Ús i Ensenyament del 
Valencià, els assessors que treballàvem en 
zones molt castellanitzades presentàrem la 
possibilitat d’oferir programes d’immersió 
per a l’alumnat de zones sociolingüísticament 
molt castellanitzades o que no tenia el 
valencià com a idioma matern. 

La mateixa Conselleria dubtava sobre 
quina estratègia pedagògica era més 
adequada. Basant-se en els principis 
de la UNESCO dels anys 50, hi havia 
qui considerava que no calia vehicular 
l’ensenyament en una llengua diferent 
a la pròpia. No obstant, la defensa de la 
immersió per part de l’assessoria lingüística 
s’hi va obrir pas i va ser acceptada per 
Educació. De fet, la Conselleria va ofertar 
formalment els primers programes 
d’immersió l’any 1985 a Elx. 

La iniciativa es va expandir de manera 
paulatina a les zones més castellanitzades 
i va prendre cos cinc anys després amb 
una disposició posterior (Ordre de 23 de 
novembre de 1990), que regulava l’aplicació 
i organització d’aquests programes en els 
centres escolars. La norma donava suport 
organitzatiu als centres i establia estratègies 
didàctiques i metodològiques. A la vista 
dels resultats educatius, el programa 
d’immersió era l’únic capaç de normalitzar 
lingüísticament tot l’alumnat, parlara la 
llengua que parlara.

Amb un assessorament adequat, bones 
pràctiques, una informació extensa a tota 

la comunitat educativa, especialment a les 
famílies, la iniciativa es va consolidar i va 
demostrar que, juntament amb el programa 
d’ensenyament en valencià, era l’únic que 
complia els objectius i manaments de la 
LUEV. Malauradament, amb el canvi de 
govern de 1995 la seua implantació es va 
aturar. La immersió lingüística no es va 
consolidar ni estendre per la falta de suport 
i de recursos per part dels equips de la nova 
administració del PP.

Fins a 2015, amb la LUEV i molta 
normativa que la sustentava en vigor, 
les escoles van anar fent i la societat 
civil compromesa amb la llengua es va 
organitzar. Precisament d’eixe teixit social 
va sorgir un moviment sense precedents, 
la Federació d’Escola Valenciana, que va 
anar estenent-se per tot el País Valencià. A 
partir de les Trobades per la Llengua com 
a eix principal, Escola Valenciana ha estat 
l’alè que ha mantingut encesa la flama de 
la normalització lingüística en la institució 
educativa.

El 2015 començà a caminar el Govern del 
Botànic i els qui guardem la memòria 
històrica del que acabe de relatar 
esperàvem un canvi substantiu de les 
polítiques lingüístiques de la Conselleria 
d’Educació. Tanmateix, les iniciatives 
en aquest sentit no han satisfet les 
expectatives que teníem dipositades amb 
la nova administració valenciana. No es 
tracta de fer proclames benintencionades 
i engrescadores perquè el treball es fa a 
la base i cal recuperar recursos, formació 
del professorat i dinamització dels centres, 
recordant els bons resultats educatius 
assolits abans de les dos dècades de 
governs conservadors. 

La publicació de la Llei de 
Plurilingüisme, la recuperació de les 
assessories de valencià i el CEFIRE 
específic de Plurilingüisme han estat 
insuficients per a capgirar la davallada 
patida per la normalització en els 
darrers anys. Per molt que es parle 
de plurilingüisme, les didàctiques 
d’aprenentatge de llengües s’han centrat 
en l’anglés, oblidant el greu dèficit en 
l’aprenentatge i normalització del valencià 
que encara patim. Més greu encara, no 
s’ha donat una resposta a l’exempció del 
valencià en les zones castellanoparlants. 

A hores d’ara encara es manté aquesta 
situació, sense alternatives ni solucions 
a les demandes que professorat i 
famílies d’aquestes zones han plantejat a 
l’Administració. S’ha desaprofitat la Llei de 
Plurilingüisme i no s’ha dotat de recursos i 
d’estratègies als centres educatius ubicats 
en aquestes zones. 

Els cinc primers anys posteriors a la 
promulgació de la LUEV van ser decisius 
per a posar les bases d’allò que seria la 
normalització lingüística a les escoles. 
Hauríem d’haver aprofitat la legislatura 
anterior per a apostar sense complexes 
per la normalització lingüística, per a 
dotar els centres d’una normativa clara 
i senzilla, que facilitara la seua tasca, 
l’elaboració de projectes lingüístics 
adaptats a la pròpia realitat, amb un 
assessorament dinamitzador dels equips 
docents i la comunitat educativa sobre 
l’ensenyament plurilingüe des de la 
realitat valenciana, prenent com a llengua 
vehicular en tots els casos el valencià.

Cal confiar que aquesta legislatura 
que comença siga la de la normalització 
lingüística i que en les seues actuacions 
públiques els governants aposten 
decididament per legislar amb valentia  
i coherència.

APOSTAR PER LA NORMALITZACIÓ

A partir de les Trobades, 
Escola Valenciana ha estat 
l’alè que ha mantingut 
encesa la flama de la 
normalització lingüística 
en la institució educativa
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públic de la renovació pedagògica i dels 
moviments que la van protagonitzar no ha 
sigut prou evident, però també és cert que 
des dels poders públics mai no s’ha impulsat 
el coneixement del seu ideari compromés 
i transformador: A què em vincule? Com i 
des d’on ho faig? Amb qui? Per què? Per a 
què? Totes són formulacions senzilles sobre 
les quals, tanmateix, potser no hi ha hagut 
mai la claredat que calia. També és possible 
que els MRP foren víctimes del que es va 
anomenar el procés de “deixar d’existir 
socialment”, una manifestació de discurs de 
poder socialment construït que fa que una 
cosa que era deixe de ser-ho, encara que 
materialment mai no haja deixat d’existir. Tot 
això també es diu menystindre o invisibilitzar. 

Sabem que el poder mediàtic és fort i 
implacable i el reconeixement s’obté en 
la mesura que és reconeguda la paraula 
pública. Ara mateix, en les nostres escoles 
hi ha molta gent que desconeix encara el 
significat i el sentit de la sigla MRP, que 
alguns identificaran amb maldecaps dels 
quals és preferible escapar perquè a final de 
mes tots cobrem el mateix. D’altra banda, 
qui ara estudia en les aules universitàries 
de Magisteri potser s’examinarà de Giner 
de los Ríos, de Freinet o de Stenhouse, però 
difícilment sentirà una professora o un 
professor entusiasmats, reivindicatius de la 
memòria i el treball de la gent dels MRP. 

‘EPPUR SI MUOVE’
Un altre aspecte de particular rellevància 
és el que anomene la crisi de formació o el 
perill de descapitalització de la cultura pròpia. 
Crec que aquella  “Reforma” –el discurs 
institucional i les seues pràctiques polítiques– 
va representar una experiència important de 
crisi dels MRP, perquè va acabar desplaçant 
el debat de la innovació i el canvi educatiu 
fora de l’aula i de l’escola. 

Ara podem trobar manifestacions diferents 
d’un expertisme innovador molt vinculat a les 
noves tecnologies o amb conceptes que aïllen 
i separen la innovació del compromís social. 
Són discursos que substitueixen la paraula 
d’autoritat del magisteri renovador per la 

Educativa, que impulsa la reflexió crítica i 
l’activisme polític.

Alguns d’aquests moviments estan 
vinculats a la Red de Centros Innovadores, 
constituïda des de fa més de deu anys per 
grups de treball en els quals hi ha professorat 
i famílies interessades a seguir treballant per 
una escola pública de qualitat. D’altra banda, 
s’han establit activitats coordinades amb altres 
corrents pedagògics i socials renovadors com 
el Moviment Cooperatiu d’Escola Popular 
(MCEP), el Moviment d’Educació Milaniana o 
col·lectius com Ecologistes en Acció. Tot i els 
períodes de silenciament interessat de tot el 
que significara transformació i progrés en el si 
de l’escola, la “resistència pedagògica” no ha 
cessat.

CRISI DELS MRP?
No obstant això, després del màxim apogeu 
produït entre finals dels anys setanta i 
començaments dels huitanta, s’inicia un llarg 
període en el qual disminueixen les activitats, 
desapareixen alguns col·lectius, baixa la 
participació en les Escoles d’Estiu i es redueix 
sensiblement la presència i el reconeixement 
social dels MRP. Això no obstant, té els 
seus matisos, puix que són significatives les 
diferències territorials i entre els mateixos 
moviments.

En el marc de l’hegemonia neoliberal, 
aquest esvaïment de la renovació es 
correspon, en el mateix període, amb la 
crisi dels moviments socials que avança en 
paral·lel a la implantació de les polítiques 
conservadores i la desmobilització ideològica 
de les esquerres. 

No es fa història d’un subjecte com si 
aquest no haguera constituït en el seu propi 
interior bona part d’eixa història. Així que paga 
la pena revisar algunes de les qüestions més 
problemàtiques relacionades amb el declivi. En 
efecte, existeix una certa “crisi de creixement” 
dels MRP que no és aliena a l’acusada 
desmobilització social, un dels efectes de la 
prevalença dels postulats neoliberals. 

Una primera fase d’aquesta crisi –quan 
els governs autonòmics ja exerceixen 
les competències en matèria educativa 

A ra mateix es pot identificar una 
presència difusa dels discursos 
renovadors de l’educació crítica 
en determinades assessories 

de formació, en centres dependents de les 
conselleries d’Educació, en la militància 
sindical, en alguns càrrecs polítics de les 
administracions, la formació universitària 
de futurs mestres, el disseny i la publicació 
de materials didàctics innovadors, les 
convocatòries de jornades de formació... 

Són molts també els centres educatius 
en els quals han quedat impregnades 
les empremtes del treball d’un grapat 
de mestres militants de la renovació 
pedagògica. Hi ha escoles amb gestió 
democràtica que, vorejant la normativa 
legal, segueixen apostant de manera 
decidida per la participació de les 
famílies i de la comunitat i fan recerca 
del currículum. Escoles que ensenyen 
sense llibres de text, amb avaluacions 
que eviten la discriminació social. Escoles 
amb alumnat al qual se’l reconeix com a 
subjecte. Escoles que deuen molt a les 
experiències impulsades des de fa temps 
per la gent dels MRP. Hi ha escoles que, 
des d’aquesta pedagogia renovadora, 
impulsen maneres de pensar i de dir, 
escoles que diuen alt i fort que una altra 
societat més justa i igualitària és possible. 

En els últims anys, especialment des de 
la gestació i la promulgació de la LOMQE, 
aquests moviments han tingut una presència 
rellevant. En alguns casos fins i tot han 
arribat a liderar l’impuls de plataformes 
unitàries i interestamentals en defensa 
del projecte d’Escola Pública. La mateixa 
Confederació Estatal d’MRP és una part 
activa dels col·lectius socials que pertanyen 
a la plataforma Redes por Otra Política 

traspassades des del govern central– va estar 
relacionada amb el desplaçament d’alguns 
companys i companyes de la renovació 
pedagògica cap a institucions dependents 
de les noves administracions. Són mestres 
captats per al disseny i implementació de 
noves polítiques per a la formació permanent, 
aleshores pràcticament inexistent en 
l’Administració. 

Al País Valencià, el primers Centres de 
Professors (CEP) es van nodrir en gran part 
per professorat que estava organitzat en els 

MRP. Aquest procés –de captació de docents i 
de substitució dels espais de formació–, es va 
incrementar i es va institucionalitzar encara 
més en el període d’aplicació de l’anomenada 
“Reforma”, la implementació de la LOGSE. 

Cal advertir que els MRP no eren 
organitzacions de masses, mai no hi va 
haver cues llargues a les seues portes per a 
sol·licitar afiliar-s’hi. A més, no disposaven 
de potents aparells organitzatius com els 
dels grans sindicats i partits polítics. Tot 
això va provocar fluctuacions en el conjunt 
dels moviments, molt sovint en funció de 
circumstàncies particulars i subjectives de la 
seua militància, com ara la maternitat, la cura 
de persones majors, la promoció professional 
o simplement, l’esgotament.

La qüestió clau, no obstant això, 
és que a pesar de la necessitat 
indiscutible del discurs de la renovació, 
precisament en períodes de creixement 
del conservadorisme, resulta complicat 
que persones concretes s’acosten i 
s’entusiasmen amb aquesta experiència 
organitzativa. És possible que el discurs 

Jaume Martínez 
Bonafé
Professor jubilat, 
Universitat de València

Els MRP van ser protagonistes destacats en la transformació de l’educació hereva  
de la Dictadura. En paral·lel al declivi d’altres moviments socials i després d’un llarg 
parèntesi, tornen a albirar-se senyals de la seua revitalització, experiències que broten 
al caliu de les empremtes de la renovació. 

‘EPPUR SI MUOVE’, LA 
RESISTÈNCIA PEDAGÒGICA 
SEGUEIX VIVA 

Hi ha molta gent que 
desconeix el significat i 
el sentit de la sigla MRP, 
que alguns identificaran 
amb maldecaps dels quals 
és preferible escapar
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de les reflexions, un espai d’acolliment: no és 
fàcil entrar en Concejo pel contingut, a voltes 
pujats de nivell, però sí pel continent. Sempre 
hi ha hagut alguna cosa que hi he pogut fer, 
aportar, proposar... El més xicotet és valorat 
sempre; el més gran és compartit entre 
diverses persones”.

Aquestes paraules em traslladen a la 
pel·lícula Buda explotó por vergüenza. Baktay, 
aquella xiqueta de sis anys a l’Afganistan dels 
talibans tenia un irreprimible anhel d’anar a 
una escola que somiava divertida. Perquè és 
precisament aquest desig el que garanteix la 
pervivència de pedagogies crítiques i espais 
autònoms i horitzontals de relació i formació 
docent des d’on creix el cultiu de la utopia. 

de tecnòcrates i gurus, amb  propostes que 
impliquen la pèrdua de l’autoritat moral de 
qui ha fet la millor escola dins de l’escola. 

Des dels MRP potser també es va 
interioritzar amb facilitat el discurs de la 
innovació acrítica amb una determinada 
dosi d’inconsciència: parlar d’unes coses 
i no d’altres, oblidar referents d’arrel del 
pensament renovador i crític, utilitzar 
vocables i conceptes aliens... Els mecanismes 
podien ser molt subtils. Com en aquella 
“Reforma” de la qual ja ningú se’n recorda, 
a la gent dels MRP també els va enlluernar 
la moda del constructivisme pedagògic 
i van oblidar Freire. Calia fer “projectes 
curriculars de centre” –els famosos PCC–, 

no quedava temps per a llegir Freinet. Amb 
el constructivisme i amb aquella “Reforma” 
la renovació pedagògica va fugir de les aules 
i va deixar d’acompanyar el discurs del canvi 
escolar i social. Havia esdevingut una altra 
cosa: pura ideologia pedagògica. Vull posar 
l’accent sobre tot açò perquè és ací on perden 
tot el seu sentit els MRP, quan deixen de ser 
un referent d’autonomia en la construcció 
d’un coneixement pedagògic compromés. És 
al capdavall quan deixen de ser un exemple i 
una provocació per a la reflexió docent. 

Tanmateix, encara podem trobar indicis 
sobrats del moviment. Paulo Freire deia que 
“som caminant” i em pregunte què mou una 
mestra o un mestre a acudir, en contra del 

corrent de la individualització i la passivitat, 
a les convocatòries dels MRP. La resposta la 
sent dir a Elisa Gutiérrez Osés, una mestra 
que explica la seua voluntat d’acudir a un 
espai –l’MRP Concejo Educativo, de Castella 
i Lleó– que reconeix com a propi i on troba 
el que vol, “un espai d’utopia on es discuteix 
cercant alternatives educatives sense la 
pressió del dia a dia, un espai de realitat: 
de la reflexió es passa a l’acció, un espai 
de complicitat i suport. Es perd la por de 
mostrar les debilitats o les fortaleses com a 
docent, ens podem fer costat donant idees 
o abraçades, segons convinga. Un espai de 
repte personal perquè sempre no és fàcil 
seguir el fil de les discussions o la profunditat 
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avaluem les successives passes que fem i els 
resultats finals.

PRIMERES PASSES
Al principi, fem un treball d’aproximació a la 
figura de Thomas Edison i al naixement de la 
primera càmera de cinema de la història. Hi 
trobem el cinematògraf, els seus inventors 
–els germans Lumière– i les característiques 
de les primeres projeccions en la gran 
pantalla. Amb la pel·lícula Regador regado, de 
temàtica còmica, descobrim el primer actor 
(remunerat) de la història del cinema. 

Veiem un fragment de La invención de 
Hugo, aprenem amb les memòries de George 
Méliès, investiguem les seues pel·líc ules, els 
seus efectes especials i l’il·lusionisme. En 
aquest moment l’alumnat planteja: què passa 
amb les dones i el cinema? Ens posem a 
investigar en la Xarxa i localitzem una notícia 
de premsa sobre Alice Guy, una de les grans 
oblidades en la història del cinema. Guy, que 
tenia uns estudis de cinema propis (Solax), 
va ser una  cineasta pionera en l’ús del 

vives i actives, com l’aprenentatge 
cooperatiu, l’aprenentatge basat en projectes, 
l’aprenentatge dialògic... 

És molt important obrir les portes de 
l’escola a la comunitat, com ho és establir 
aliances amb agents experts en les 
temàtiques que treballem, perquè l’alumnat 
conega i aprenga de persones pròximes la 
realitat. La coeducació guia la nostra la tasca, 
per això l’objectiu principal és aprendre a ser 
persones crítiques i reflexives, empàtiques 
i solidàries, amb eines per a resoldre 
problemes i transformar la realitat més 
pròxima.

EL NOSTRE PROJECTE: EL CINEMA
El nostre alumnat pertany a una generació 
marcada profundament per la imatge i el 
cinema és un mitjà audiovisual complet 
perquè integra múltiples sabers i està 
relacionat amb les diverses matèries de 
l’educació primària. És un mitjà meravellós 
que, amb la força de la imatge en moviment, 
transmet valors ètics, culturals i estètics 

A la nostra escola d’El Pinós, un 
poble de frontera lingüística al sud 
del País, treballem per a canviar 
de manera crítica i reflexiva la 

perspectiva i la mirada de l’alumnat. També 
ho fem per a millorar l’escola i l’entorn. Per 
últim, ens esforcem per a transformar el 
poble, perquè siga coeducatiu. 

El nostre alumnat és qui proposa els 
temes sobre els qual vol aprendre de manera 
argumentada; per consens democràtic 
s’elegeixen per trimestres els projectes de 
treball que realitzarem. Emprem metodologies 

d’una manera impactant. Això també ens 
recorda la responsabilitat i l’obligació moral 
que tenim de formar espectadors crítics que 
es puguen defendre davant la manipulació  
  de la imatge. 

Amb el grup d’alumnes de cinqué, el 
projecte, que és un pla d’acció i realització, 
pretenem investigar, descobrir i analitzar el 
món del cinema, la seua evolució històrica, 
les diferents professions, els gèneres 
cinematogràfics. També volem investigar 
la història del cine al nostre poble, recrear 
cartells de pel·lícules, treballar històries 
de cine en un club de lectura, veure obres 
en versió original i treballar les emocions a 
través de les bandes sonores. Entre moltes 
altres coses.

En el desenvolupament del projecte 
volem propiciar capacitats per a argumentar, 
negociar i resoldre els problemes que 
sorgeixen: què volem fer? per a què volem 
fer-ho? què necessitem? amb què i amb qui 
ho farem? quines fonts poden respondre 
al que necessitem? En el treball repartim 
responsabilitats, organitzem la faena i 

Tonyi Perea
Mestra 

Un projecte de treball al voltant del cinema implica la comunitat escolar en un munt 
d’iniciatives. A més d’adquirir coneixements sobre el món del seté art, alumnes de 10 
anys descobreixen, investiguen i aprenen de manera cooperativa múltiples facetes 
que envolten el meravellós món que es mou al voltant de la gran pantalla.

UNA ESCOLA DE CINE 

L’aleteig d’una sola papallona  
pot canviar el món.

Proverbi xinés
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una recerca de memòria oral, gravem una 
entrevista i la transcrivim a text escrit. 

UN PAÍS DE CINEMA
El projecte ens ha permés conéixer un país de 
cinema: hem situat en el mapa d’Espanya les 
pel·lícules que s’hi han rodat i hem localitzat les 
diferents comunitats autònomes i províncies, 
amb el seu relleu i hidrografia. Amb algunes 
escenes d’El bazar de los deseos hem realitzat 
problemes matemàtics, amb percentatges.

En la part final del treball, entre un ventall 
de cineastes, hem triat una personalitat 
destacada i hem elaborat un document en 
el qual descobrim la seua vida professional, 
una recerca que després s’ha exposat a l’aula. 
Per a avaluar l’aprenentatge assolit hem 
confeccionat una mena de joc del tipus “passa 
paraula”, amb tot el que hem aprés. El projecte 
de treball amb el cinema ha sigut possible per 
la participació entusiasta i permanent de les 
famílies i de persones expertes que, de manera 
altruista, s’hi han integrat. 

L’aleteig d’una sola papallona pot canviar-
ho tot. Amb les persones –docents, estudiants, 
ciutadans– passa el mateix: cada nou 
aprenentatge ens canvia la nostra visió del món.

videoclip i en una pel·lícula que va comptar 
amb un repartiment integral d’actors i actrius 
negres –interpretats per persones blanques 
amb la pell pintada–. Les filmacions d’Alice 
Guy –La fada de les cols és la seua obra més 
coneguda– empraven l’il·lusionisme per a 
crear efectes especials. 

La visió de Cinema Paradiso, de Giuseppe 
Tornatore, ens facilita el coneixement de 
diferents professions vinculades al cinema. 
Veiem com es realitzaven antigament les 
projeccions en els pobles i estudiem l’evolució 
de les càmeres i dels materials amb què 
es fabricaven els rolls de pel·lícula. Ens 
aproximem a la censura cinematogràfica 
durant el franquisme, coneixem el No-Do, 
l’obra musical d’Ennio Morricone i les bandes 
sonores del seté art.

EL CINEMA AL PINÓS
Els nous coneixements ens ajuden a 
reflexionar sobre la presència del cinema al 
nostre poble i decidim visitar l’Arxiu Municipal 
del Pinós, per a documentar-nos sobre la 
història de les nostres sales. També fem 
una recerca d’informació en la biblioteca 
municipal, on localitzem articles sobre 
cinema publicats en la revista El Cabeço i en 
els programes de festes. 

Amb la informació recopilada, realitzem 
una eixida al carrer Sagasta del Pinós –on 
abans hi havia sales de cinema– en la qual 
ens acompanya una experta en patrimoni que 
ens adverteix sobre la tipologia arquitectònica 

de diferents edificis i la importància de la 
seua conservació. 

Els propietaris de la màquina de projecció 
original del cinema més gran del poble 
ens van permetre visitar-la i conéixer-ne 
de primera mà el funcionament. L’operari 
de càmera que la va conduir durant dos 
dècades s’ofereix per a explicar-nos-en 
el mecanisme i funcionament. Finalment, 
ens obrin les portes del Cinema Colón –ara 
reconvertit en un aparcament privat– i, amb 
els elements decoratius que encara s’hi 
conserven, imaginem com era la sala quan 
estava en actiu. 

La investigació prossegueix centrant-se 
en persones del poble que han fet del cinema 
la seua professió. La recerca ens descobreix 
un parell d’actrius locals, Àngela Boj i Sonia 
Almarcha, un fotògraf i il·luminador, Manu 
Litran, i un director, Fran Ruvira. Amb 
Ruvira concertem una entrevista via xat i ens 
proposa presentar-se en el nostre col·legi 
i desenvolupar-hi amb el seu equip una 
jornada completa de rodatge. La filmació, 

a més, ens permet participar en Terres 
de Cinema, una sèrie documental per a la 
televisió d’À Punt. Aquesta última experiència, 
amb un alumnat estusiasta que entrevista els 
iaios i iaies, resulta molt gratificant, també 
per als familiars.

Ens interessem pels festivals 
cinematogràfics més importants –Sant 
Sebastià, Canes...– i els guardons més 
prestigiosos –Globus d’Or, Premis Forqué, 
Goya, Oscar...–. Aquest pretext ens serveix 
per a inventar-nos un joc: triem una qualitat 
d’un film per a ser mereixedor d’un Goya. 
Mentrestant, durant el temps que el projecte 
està en marxa, l’escultura del Goya ens 
acompanya: la seua presència sobre la taula 
ens recorda que tenim qualitats positives i 
que si ens esforcem podrem aconseguir-ne 
d’altres. Finalment, l’escola rep la visita d’un 
pinoser apassionat de les bandes sonores i 
seguidor dels seus compositors que ens fa 
un recorregut per la història de la música del 
cinema durant els segles XX i XXI.

Per a fomentar la lectura, llegim L’illa 
de Nim, un treball que ens ajuda a millorar 
la velocitat i la comprensió lectora. A més, 
organitzem una tertúlia per a compartir les 
experiències i sentiments que ens proporciona 
el gaudi d’aquesta lectura. Treballem el 
gènere literari de les memòries i demanem a 
les persones grans que ens conten els seus 
records: com van començar a anar al cinema, 
les sales antigues, el preu de les entrades, la 
música, la primera pel·lícula que van veure, 
els sorolls, les olors, les companyies... En 

COL·LEGI PÚBLIC SAN ANTÓN, EL PINÓS (VINALOPÓ MITJÀ)UNA ESCOLA DE CINE 

Els propietaris de la màquina 
de projecció original del 
cinema més gran del poble 
ens van permetre visitar-la 
i conéixer-ne de primera 
mà el seu funcionament

Per a saber-ne més:

“Orson West”. Programa Terres de cinema (série 
documental – À Punt TV, 26/07/2019). [En línia: 
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-
en-tv/terres-de-cinema]
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xiques i els xics aprenen els continguts 
acadèmics de manera més motivadora i 
eficaç i adquireixen competències d’índole 
social, d’aprendre a aprendre, amb més 
iniciativa i autonomia. Aprenen a conviure i 
a treballar en equip i adquireixen habilitats 
socials fonamentals per a la formació com 
a ciutadans i ciutadanes: saber escoltar, 
dialogar de manera oberta, ajudar-se entre 
ells, autoregular-se, consensuar, implicar-se 
en tasques socials, etc.

Cada vegada hi ha més centres 
que aposten per aquests enfocaments 
pedagògics. De fet, l’aprenentatge cooperatiu 
és una de les pedres angulars –amb resultats 
exitosos– de la innovació educativa que 
despleguen els centres actualment pioners. 
La cooperació a l’aula està avalada pels 

resultats de distintes investigacions que 
mostren que amb aquestes estratègies, 
tot i ser més lentes, s’aconsegueixen 
aprenentatges més eficaços i consistents i 

la convivència són els tres pilars, els tres 
objectius educatius del centre.

El nostre projecte d’innovació vol 
conscienciar la societat de la urgència i 
possibilitat un canvi pedagògic en tot el 
sistema que ens faça avançar cap a una 
escola superadora de la fragmentació 
tradicional dels sabers i que aposte per 
un coneixement integrat i multidisciplinar. 
L’eix vertebrador del projecte és la docència 
compartida voluntària i amb compromís. 
Les actuacions clau són: l’aprenentatge 
cooperatiu; l’ampliació de la tutoria 
setmanal a dos hores, l’aprenentatge servei i 
l’aprenentatge per projectes. 

APRENENTATGE COOPERATIU
L’aprenentatge cooperatiu és una 
metodologia, una manera d’organitzar l’aula 
que promou un procés d’ensenyament-
aprenentatge basat en la implicació, la 
interacció i la participació de l’alumnat, 
distribuït en equips de treball de quatre o 
cinc components. Es treballa en equip, amb 
uns objectius comuns tot i que cadascú 
compleix una responsabilitat individual. De 
manera rotatòria, cada estudiant assumeix 
durant un temps acordat un rol o funció: 
portaveu, secretari, coordinadora, encarregat 
de material, etc. Periòdicament es revisen 
tant les responsabilitats individuals com els 
objectius d’equip.

Aquesta metodologia és també una 
filosofia d’aula, d’escola i de vida: les 

V am partir de l’alumnat perquè 
som conscients que, com la 
societat, els seus perfils han 
canviat molt en els últims anys. 

La meta ja no és un ensenyament magistral 
sinó un altre, de més experimental i centrat 
en el subjecte de l’educació. Això, sumat 
a un marc normatiu que prescriu una 
avaluació competencial on la professora 
o el professor passa a ser un guia que 
planifica i l’estudiant ha de realitzar una 

determinada producció final, ens ha 
impulsat a establir una nova organització 
de centre. Configurar un centre inclusiu, 
formar un alumnat competent i millorar 

millores notables en la convivència escolar. 
Nosaltres hem apostat perquè la cooperació 
impregne la vida de l’institut en tots els 
sentits.

En totes les classes de primer i segon 
d’ESO hi ha dos tutories, un parell de docents 
que són els referents amb què compta 
l’alumnat en cada grup. Hem ampliat a dues 
les hores dedicades a les activitats pròpies 
de la tutoria: una per  a abordar els aspectes 
bàsics del grup i una altra per a reforçar el 
treball en grups cooperatius.

APRENENTATGE SERVEI
L’aprenentatge servei (APS) es correspon 
amb una proposta educativa que combina 
processos d’aprenentatge i de servei a la 
comunitat en un sol projecte ben articulat en 
el qual l’alumnat es forma mentre treballa 
sobre necessitats reals de l’entorn –Borriana 
i les Alqueries– amb l’objectiu de millorar-lo. 
L’APS representa una activitat complexa que 
integra el servei a la comunitat amb l’estudi 
acadèmic i així es vincula aprenentatge de 
coneixements, habilitats i valors amb el servei 
a la comunitat.

Els centres on s’ha focalitzat aquest servei 
han crescut any rere any. A hores d’ara, 
fem servei en distints centres i institucions: 
col·legis públics d’infantil i primària 
(grups interactius, jocs al pati), Centre 
Especial d’Atenció als Majors (envelliment 
saludable i memòria), Residència de Gent 
Gran (històries de vida i convivència amb 

Configurar un centre 
inclusiu, formar un 
alumnat competent i 
millorar la convivència 
són els tres objectius 
educatius del centre

Aprenen a conviure i 
a treballar en equip i 
adquireixen habilitats 
socials fonamentals per 
a la seua formació com a 
ciutadans i ciutadanes

Regina Rodrigo
Cap d’estudis

Aprenentatge servei, projectes de treball, cooperació entre alumnes, docència 
compartida, grups heterogenis, reforços inclusius a l’aula... Fa uns quants anys que un 

nucli de docents de l’institut –de vora 800 estudiants– ofereix un ensenyament inclusiu 
globalitzador, obert a la innovació i que implica una nova organització del centre.

CANVIAR AMB EL SUPORT DELS AGENTS EDUCATIUS
  UNA ALTRA ORGANITZACIÓ PER A SUPERAR LA FRAGMENTACIÓ DELS SABERS
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productiva i necessària perquè ens aporta 
coneixements de les debilitats i punts febles 
del canvi iniciat. També ens orienta per a 
invertir més esforços i plantejar propostes de 
millora. Com que l’Administració no disposa 
de ferramentes suficients en aquest sentit, 
comptem amb la col·laboració del grup de 
recerca GEM–EDUCO de la Universitat de 
València i de l’equip tècnic del CEFIRE de 
Castelló.

La ferramenta central per a avaluar 
l’objectiu de «ser centre inclusiu» és 
l’anomenat index for inclusion de Tony Booth 
i Mel Ainscow, publicat al Regne Unit l’any 
2000 pel Centre d’Estudis per a l’Educació 
Inclusiva. Segons aquesta ferramenta, 
la percepció que tenen les famílies, el 
professorat i l’alumnat és que, efectivament, 
som un centre inclusiu. Les ferramentes 
centrals per a avaluar l’objectiu de «fer 
alumnat competent» són els resultats 
acadèmics. En aquest sentit, és destacable 
la millora generalitzada que s’ha produït 
en les qualificacions i en la reducció de les 
repeticions de curs. Finalment, per a avaluar 
la «millorar la convivència» el referent 
ha estat el registre de parts disciplinaris, 
expulsions i recuperacions de punts, 
sociogrames i dades sociodemogràfiques. 
Són destacables en aquest capítol la 
important disminució dels informes i els 
expedients acadèmics.

A pesar de les inevitables dificultats 
organitzatives, de recursos i materials, 
apostem perquè el canvi es consolide i 
tinga una continuïtat en 4t de l’ESO. Per 
a aconseguir-ho tenim el compromís del 
professorat, l’energia de l’alumnat i la 
confiança de les famílies.

jocs), Centre Específic Hortolans (esport 
inclusiu), Protectora d’Animals Borriana 
(sensibilització, passejos i banys), ONG 
Amor en Acció (distribució materials en 
contenidors), Menjador Social de Cáritas 
(tasques quotidianes de neteja i cuina 
d’aliments), Creu Roja (sensibilització  i 
campanya de refugiats), campanyes de 
donació de sang...

Comptem amb sengles convenis amb els 
ajuntaments de Borriana i les Alqueries, que 
faciliten els desplaçaments amb autobús als 
diferents indrets per a realitzar les sessions 
d’aquestes activitats durant dues hores 
seguides que se solapen en l’horari del pati. A 
l’aula o fora de l’aula la docència compartida 
facilita l’enriquiment dels aprenentatges, 
també del mateix professorat.

L’APS en primer d’ESO és una de les 
activitats que realitza tot l’alumnat, mentre 
que en segon i tercer d’ESO és una de les 
matèries optatives, tot i que  té una gran 
demanda de la majoria d’alumnes. 

AVALUACIÓ EXTERNA
Des del moment que vam aprovar els canvis 
organitzatius, vam incorporar als nous 

plantejaments pedagògics una avaluació 
d’agents externs per a donar suport a la tasca 
del professorat i alhora qualificar el procés 
de canvi mamprés. Aquesta avaluació és molt 

A l’aula o fora de  
l’aula la docència  
compartida facilita 
l’enriquiment dels 
aprenentatges, també 
del mateix professorat

En una franja variable segons els nivells –
deu hores en primer i segon d’ESO i sis en 
tercer– en les sessions que el currículum 
assigna a matèries com Valencià, Castellà, 
Anglés, Matemàtiques, Tecnologia, 
Ciències socials o Ciències naturals, 
l’alumnat treballa en projectes de treball 
interdisciplinaris seqüenciats en sis fases: 
1. Motivació. El professorat presenta un 

conjunt de tasques plantejades per a 
despertar l’interés de l’alumnat.

2. Explicació. Presentem a l’alumnat el 
repte i el recorregut del projecte.

3. Investigació. L’alumnat investiga 
els continguts del projecte. Amb 
dispositius tecnològics: ordinadors, 
tauletes electròniques i altres 
materials d’aula. 

4. Parada i reflexió. La parada serveix 
perquè l’alumnat prenga consciència 
dels coneixements adquirits –amb 
exposicions orals, presentacions 
digitals, exàmens o kahoots– i que 
són necessaris per a prosseguir 
l’elaboració del “producte” final.

5. Elaboració. Cada grup de l’aula 

En aquest projecte sensibilitzem l’alumnat 
de 1r d’ESO sobre les necessitats de les 
persones amb diversitat funcional. Amb les 
rampes del pati –triangles rectangles– fem 
dinàmiques de grup per a trobar-hi, amb 
sabatilles com a referència, la hipotenusa 
més llarga. La profe d’anglés s’expressa 
en aquesta llengua i planteja les tasques 
que cal fer: exercicis, diari de les sessions, 

confecciona de manera cooperativa 
la seua pròpia producció: còmic, 
maqueta, desfilada de moda –sense 
estereotips de gènere–, esmorzar del 
restaurant científic, fira sostenible, 
maqueta d’un parc temàtic, etc.

6. Avaluació. El professorat avalua les 
diferents tasques i dinàmiques amb 
l’ajuda d’unes rúbriques. Al final es fa  
l’exposició oral del treball, una activitat 
que i es comparteix amb les famílies 
que cada sis setmanes omplin les 
nostres aules.

En 1r i 2n d’ESO dediquem a cada projecte 
interdisciplinari un total d’entre 50 i 60 
hores, dos al trimestre. En 3r d’ESO són 
de 65 hores, un projecte trimestral.
Després d’haver rebut una formació 
específica sobre aprenentatge per 
projectes, el professorat –que participa en 
aquesta iniciativa de manera voluntària– 
s’organitza per parelles i es reuneix 
durant una hora amb la cap d’estudis 
i la coordinadora de projectes per a 
reflexionar i debatre sobre les qüestions 
que han sorgit en la setmana anterior.

presentacions digitals... L’alumnat viu la 
necessitat de fer aquestes faenes amb una 
actitud molt favorable cap a l’aprenentatge 
de la llengua estrangera. En la fase final 
del projecte, les famílies contemplen 
la maqueta que s’ha construït sobre el 
teorema de Pitàgores i escolten l’exposició 
oral, en la llengua de Shakespeare, en què 
l’alumnat explica el procés de creació.

PROJECTES DE TREBALL 

PITÀGORES I LA CADIRA DE RODES

CANVIAR AMB EL SUPORT DELS AGENTS EDUCATIUS

Per a saber-ne més:

IES Jaume I de Borriana: www.iesjaumei.es

IES JAUME I, BORRIANA (PLANA BAIXA)
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que implica: coneixement de la fauna i flora, 
llegendes i tradició oral, història i costums. 
Com solem advertir als xiquets i les xiquetes, ni 
les lletugues creixen enmig de la ciutat ni la llet 
es produeix al supermercat.

Fa dos cursos, el centre es va implicar 
en un projecte per a estudiar els orígens del 
poble. A Montanejos hi ha la Cueva Negra, 
un dels paratges més emblemàtics del 
poble, que posseeix restes arqueològiques 
del neolític. Alumnes, mestres i familiars ho 
vam aprendre gràcies a l’arqueòleg i a l’equip 
de Màxima Aventura, que ens van ajudar a 
descendir amb cordes.

REPTES DE L’ESCOLA RURAL
Dignificar l’Escola Rural que aposta per un 
altre model d’educació i lluitar contra el 
despoblament en aquests entorns constitueix 
un repte social de primer ordre. L’Escola 
Rural és a hores d’ara un planter d’innovació 
educativa que exigeix ser regat cada dia, 
una tasca que reclama el suport d’una 
administració compromesa i conscient de les 
seues necessitats i una legislació respectuosa 
de la diversitat educativa.

Però el model educatiu de l’escola de 
Montanejos va més enllà. Per al nostre 
alumnat volem vivències, aprenentatges, 
descobriments, curiositat, temps i treball 
conjunt amb tota la comunitat educativa. 
Treballem dia a dia per a millorar la vida 
dels nostres xiquets i xiquetes amb il·lusió, 
reflexionant conjuntament sobre la nostra 
pràctica docent i implicant-hi les famílies. 
Per tot això, si en un concurs de trasllats 
t’adjudiquen Montanejos potser has tingut 
molta sort.

fent” és la base per a aprendre com creixen 
les plantes a partir de les llavors, com es 
conreen, com s’organitzen els cultius i es 
prepara el compostatge i com podem guisar 
els productes del camp que hem obtingut. De 
què serveix ensenyar amb unes fitxes com 
creix una planta si podem fer-ho de manera 
vivencial? 

Però la consciència mediambiental sobre 
el reciclatge i la reutilització de materials 
s’estén a les famílies. En menys de tres 
cursos, en els esmorzars, el centre ha reduït 
en més d’un 80% l’ús del paper d’alumini i 
el plàstic. Retornem a la terra, a l’hort de 
l’escola, allò que la terra ens dona per les 
deixalles orgàniques que es generen en la 
cuina i el menjador del centre i les que duen 

les famílies. Tot eixos residus s’arrepleguen 
per a produir el compostatge que servirà per 
a adobar el nostre hort. 

Per a conéixer el medi natural, els oficis, els 
usos de l’aigua o la història del poble i realitzem 
eixides amb experts de la comunitat educativa o 
d’altres institucions. Això ens permet conéixer, 
estimar, aprendre, respectar i gaudir de 
recursos del mateix medi natural, amb tot el 

M ontanejos? Mare meua, que 
lluny que està això! Què hi 
ha allí?”. Aquestes paraules, 
potser, són les que algun docent 

ha pronunciat entre sanglots després de 
conéixer la resolució del concurs de trasllats. 
“Quina mala sort! Això està llunyíssim, més 
d’una hora en cotxe des de València, sense un 
accés directe des de l’autovia i amb un port de 
muntanya de 25 quilòmetres ple de revoltes. 
A Montanejos pots contemplar cabres i 
esquirols a simple vista, les classes són 
multinivell, sense a penes suports i l’alumnat 
no gasta lli bres. Quina bogeria! Com es pot 
treballar així? En la universitat no em van 
ensenyar mai a treballar amb eixe sistema”.

L’escola rural és un entorn educatiu 
absent dels plans d’estudis. En un centre 
com el nostre, per exemple, són habituals 
les agrupacions multinivell i inclusives, 
amb alumnes de diferents capacitats, una 
estratègia molt ben valorada en altres 
sistemes educatius de referència com ara 
Finlàndia. En les aules, l’aprenentatge 
cooperatiu i la tutorització entre iguals 
–l’estudiant tutor o tutora–, es planteja 
espontàniament. A més, el treball multinivell 
i els horaris flexibles respecten els ritmes 
i temps d’aprenentatges fins i tot superiors 
als d’un centre graduat. A Montanejos, el 

plantejament multinivell va un pas més enllà: 
l’alumnat d’infantil i el de primària realitza 
moltes activitats conjuntes: hort escolar, 
hivernacle, MasterChef, amics lectors, arts 
and crafts, cooperativa escolar. Totes i tots 
treballem alhora però cadascú ho fa d’acord 
amb el seu nivell. La flexibilitat en els horaris, 
que gestionem de manera autònoma, ens 
permet adaptar-nos a la dinàmica educativa, 
no pot ser d’una altra manera. Un altre 
avantatge que tenim és la proximitat de les 
famílies i la comunitat educativa.

COOPERATIVISME, RECICLATGE
Conjuntament amb estudiants d’FP Bàsica 
de l’institut de Montanejos, duem a terme 
projectes com “MasterChef”: a més de 
guisar per a l’alumnat, per Nadal, a partir 
del que cultivem en l’hort i l’hivernacle de 
l’escola, preparem plats per a les famílies. 
Amb aquestes receptes culinàries treballem 
continguts matemàtics i fomentem una 
alimentació saludable. 

En la cooperativa Ecodivercoop –
denominació acordada per l’assemblea del 
centre– elaborem carmanyoles i moneders. 
També, amb la col·laboració de la sabonera 
Calpera i a partir d’una campanya de recollida 
d’oli entre les famílies, produïm sabó artesà, 
en pastilla i líquid. Per a vendre aquests 
productes la comunitat escolar posa una 
paradeta en Días de Campo, una celebració 
festiva del poble.

L’hort escolar i l’hivernacle són, però, 
els nostres projectes escolars més reeixits. 
Es tracta de conéixer el medi, aprofitar els 
recursos de l’entorn i donar continuïtat a 
les tradicions del món rural. “Aprendre 

Manuel Marco, 
Almudena 
Carrascosa
Mestres

Els que som més antics en l’escola de Montanejos expliquem a qui arriba ací per 
primera vegada que les revoltes de la carretera que els condueixen fins ací tenen 
premi: la sort de treballar en una escola i un poble plens de vida i d’oportunitats. A 
mesura que avança el curs, una majoria sol donar-nos la raó. 

CENTRE RURAL AGRUPAT PALÀNCIA-MILLARS (ALT PALÀNCIA, ALT MILLARS)

PAREN LES REVOLTES”

“

“QUE 
NO ET

El repte social consisteix 
a dignificar l’Escola Rural 
que aposta per un altre 
model d’educació i lluitar 
contra el despoblament 
en aquests entorns
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i graneres, intentaven posar remei al caos 
regnant. Els patis de les escoles es van 
convertir en abocadors provisionals de tones 
de deixalles que, en algun moment, havien 
sigut materials per a educar. 

UN PLA DE XOC URGENT
A Oriola, Charo Cánovas, mestra d’Infantil 
del Fernando de Loaces, lamentava que el 
temporal s’havia emportat 25 anys de la 
seua vida. La directora del mateix centre, 
María José Botella, destacava que tots els 
equipaments de la planta baixa havien quedat 
inservibles: aules, ordinadors, pissarres 
digitals, el menjador, la cuina… La mateixa 
situació d’impotència es respirava al veí CEIP 
Villar Palasí. La directora, Miriam Araujo, 
manifestava estar desbordada i incapaç 
d’assegurar quan es reprendrien les classes.

El mateix matí, amb la comitiva d’STEPV, 
ens vam traslladar a la pedania de Molins. 
L’aspecte de la població era descoratjador. La 
majoria de les famílies ho havien perdut tot. 
En les entrades de les cases s’amuntegaven 
deixalles, mobles i matalafs que ja no podran 
usar mai. Bombers i efectius dels cossos 
de salvament continuaven les tasques per a 
auxiliar el veïnat. L’escola Nuestra Señora de 
Monserrate va ser de les més afectades per 
la riuada. De fet, era el segon dia que podien 
accedir al centre. La directora, Inmaculada 
González, va reclamar un pla de xoc urgent 
per a netejar i desinfectar les instal·lacions, 
reivindicació que el sindicat va fer seua i va 
traslladar a la Mesa Sectorial d’Educació 
reunida en aquell mateix moment en la seu 
de la Conselleria, a València.

La normalitat, a poc a poc, tornarà als 
centres, una majoria dels quals va reobrir les 
portes a finals del setembre. Però fins que les 
administracions no mamprenguen la neteja 
de rius i barrancs, la planificació urbanística 
i la construcció de noves infraestructures 
contra les inundacions, cada vegada que els 
núvols amaguen el sol i comence a ploure, la 
gent de la Vega tindrà el cor en un puny.

E l 12 de setembre les comarques 
del sud, sobretot el Baix Segura, 
van patir l’episodi de gota freda 
més aborronador dels últims anys. 

Va ploure amb una intensitat que ni els més 
majors recordaven, el riu se’n va eixir de 
mare i al seu pas ho va engolir tot. La situació 
es va agreujar per la deficient planificació 
urbanística i la deixadesa de les autoritats 
davant dels estudis mediambientals que 
advertien de la feblesa de les infraestructures 
hídriques. Una setmana després vam viatjar 
al Baix Segura.

No plovia des de feia dies, però els 
danys encara eren ben visibles: carre-teres 
tallades, camps negats, carrers plens de 
fang i la desesperació dibuixada al rostre de 
moltes persones que ho havien perdut tot. La 
delegació sindical va visitar Oriola, una de les 
poblacions que més havia patit. 

En la primera parada, a l’Escola d’Art 
i Superior de Disseny, vam recórrer les 
instal·lacions de la planta baixa (cantina, 
pàrquing, ascensor i aules) que van resultar 
greument danyades. La visita va continuar 
a l’Escola Infantil El Palmeral i els col·legis 
Fernando de Loaces i Villar Palasí. El 
panorama era dantesc: mobiliari trencat, 
taulells arrancats, llibres inservibles i una 
forta sentor de séquia, de sarbeta, com 
diuen allà, que ho impregnava tot. Eren les 
conseqüències de cinc dies sota un brou 
insalubre d’aigua de pluja, aigües fecals i, 
en algun centre, gasoil de la calefacció. En 
aquesta part de la ciutat el nivell de l’aigua va 
superar el metre setanta.

La delegació del Sindicat va constatar el 
treball incansable de quadrilles formades 
per docents, pares i mares, personal 
d’administració i serveis i grups de persones 
voluntàries que, armades amb poals, motxos 

Manel Àlamo Garcia
Secretariat Nacional d’STEPV

El Baix Segura tardarà mesos a recuperar-se per complet. Les collites d’enguany 
s’han perdut i això provocarà greus problemes socioeconòmics. Una catàstrofe que 

també ha colpejat, amb major o menor intensitat, una part dels centres educatius 
de la comarca. Membres del Secretariat Nacional d’STEPV ens vam desplaçar a la 

zona per conéixer de primera mà l’abast de la riuada i donar suport a les persones 
que treballaven perquè la normalitat hi tornara el més prompte possible.

EL SINDICAT, AMB EL PERSONAL I ELS CENTRES AFECTATS PER LES PLUGES 

EL BAIX SEGURA EXIGEIX SOLUCIONS INTEGRALS

Els dies posteriors a les inundacions, els 
permanents sindicals van recórrer els 
centres del Baix Segura per a conéixer 
els desperfectes i les necessitats més 
urgents. Goteres, clevills, mobles 
inservibles, material desfet, patis 
enfangats, cuines i menjadors inutilitzats, 
arxius perduts… Són els danys més greus 
que s’hi han detectat. A banda de la 
reposició i reparació del material perdut, 
els responsables dels centres educatius 
han demanat que s’amplien els terminis 
per a la presentació de documentació en 
qüestions importants com ara les beques.

Tot i que el temporal va afectar tota 
la comarca, algunes poblacions es van 
endur la pitjor part. A Oriola i les seues 
pedanies es troben els centres amb més 
desperfectes: col·legis públics Fernando 
de Loaces, Villar Palasí, centre d’educació 
especial Antonio Sequeros, escola infantil 

Nuestra Señora de Monserrate, ESAD 
i, en menor mesura, l’institut Gabriel 
Miró. A les pedanies de La Aparecida i 
Molins, les escoles Nuestra Señora de 
Belén i Nuestra Señora de Monserrate. 
A Dolores, l’institut San Pascual i els 
col·legis públics Virgen de los Dolores i 
Cardenal Belluga. Les escoles Manuel 
de Torres i Heredades, d’Almoradí, 
presenten danys de diversa con-sideració. 
En aquesta població, l’institut Antonio 
Sequeros es va condicionar per acollir 
persones evacuades, la mateixa situació 
que es va produir als centres La Encantá 
de San Fulgencio i Azorín de Catral. 
Altres centres amb desperfectes són els 
col·legis públics de Benferri, el Rafael 
Altamira de Callosa, Virgen de Belén de 
Jacarilla, Dama de Guardamar i Virgen 
del Pilar i Martín Artigot, ambdós de Pilar 
de la Horadada.

DANYS GREUS EN 20 CENTRES 

El 26 de setembre, el Secretariat 
Intercomarcal d’STEPV es va reunir en el 
col·legi Miguel Hernández d’Oriola amb 
representants dels centres afectats del 
Baix Segura i membres de la Plataforma 
Segura Transparente. A més d’enumerar 
els desperfectes que han patit, els 
equips directius expressaven sentir-
se pressionats per responsables de la 
Conselleria que els instaven a reobrir les 
escoles “com més prompte millor”. En la 
reunió es van exposar la cadena d’errades 
de diferents administracions que van 
provocar que les conseqüències de les 
inundacions foren més greus. 

Com a resultat d’aquesta sessió, el 
Sindicat ha aconseguit el compromís de 
la Conselleria perquè els organismes 
competents certifiquen per escrit que els 
centres educatius reuneixen les condicions 
adequades per a reprendre les classes. 

STEPV ha reclamat que cal canviar els 
elements de cautxú dels patis d’educació 
infantil afectats, així com els sostres de 
fibrociment trencats pel temporal. A més, 
el Sindicat exigeix depurar responsabilitats 
polítiques per no haver-se fet cas dels 
informes mediambientals que advertien 
que unes inundacions tan greus com 
aquestes podien produir-se.

AMB LES VÍCTIMES DE ‘LA VEGA BAIXA’
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2019

MAIG
13 de maig

A L’HAVANA, AMB EL SINDICAT DE 
L’EDUCACIÓ 
Una delegació d’STEPV es reuneix amb 
el Sindicat Nacional de Treballadors de 
l’Educació, la Ciència i l’Esport de Cuba i 
participa en la multitudinària desfilada de 
l’1 de Maig.

15 de maig

EL BRASIL: SUPORT A LA VAGA NACIONAL 
D’EDUCACIÓ 
En defensa de l’educació pública al Brasil, 
el Sindicat anuncia el suport a la vaga 
nacional d’educació, convocada per totes 
les instàncies de la comunitat educativa.

16 de maig

RECLAMACIÓ ALS GOVERNS SORGITS DE 
LES ELECCIONS 
“Defendre un sistema educatiu públic de 
qualitat”. El Sindicat trasllada aquesta 
exigència als partits que han de configurar 
els nous governs, l’estatal i l’autonòmic.

22 de maig

SUBSTITUCIÓ DEL PROFESSORAT DELS 
SPES 
Malgrat les dificultats tècniques que 
al·lega Educació, el Sindicat demana 
substituir totes les baixes del personal dels 
Serveis Psicopedagògics Escolars.

24 de maig

COEDUCART, EN EL CENTRE OCTUBRE DE 
VALÈNCIA 
S’inaugura en el Centre de Cultura 
Contemporània de València la II Mostra 
de Treballs Coeducatius Coeducart 2019, 
organitzada per STEPV, Intersindical Dones 
i Acció Cultural del País Valencià.

JUNY
1 de juny

UN CONVENI QUE NO SATISFÀ LES 
EXPECTATIVES DEL SECTOR
El XII Conveni Col·lectiu de Centres 
d’Assistència i Educació Infantil que hui 
entra en vigor s’aplicarà en el primer cicle 
d’infantil (0-3 anys) en centres privats i de 
gestió indirecta.

HOMENATGE A ELVIRA MONDRAGÓN
Dos centenars de persones es congreguen 
en l’Auditori Municipal de Cullera (Ribera 
Baixa) per retre un sentit homenatge a 
Elvira Mondragón, lluitadora i sindicalista 
històrica.

9 de juny

CONCLOU EL XIII CONGRÉS D’STEPV
A Alcossebre (Baix Maestrat) i sota el lema 
“Amb tu, més força, més lluny”, el XIII 
Congrés reuneix vora 200 sindicalistes que 
des del 7 de juny han debatut les distintes 
ponències i resolucions.

10 de juny

CESSAMENT D’INTERINS EN 
SUBSTITUCIONS PER MATERNITAT 
STEPV exigeix solucions als cessaments de 
professorat interí que substitueix vacants 
per permisos maternals quan la titular 
sol·licita un permís per lactància.

11 de juny

REGISTRE HORARI EN CENTRES 
CONCERTATS 
El 12 de març el BOE publicava la Llei 
sobre registre horari, normativa que 
suscita controvèrsies entre el personal 
dels centres afectats.

12 de juny

SUPORT AL PROGRAMA SKOLAE DE 
NAVARRA 
STEPV manifesta seu suport i solidaritat 
al pla de coeducació Skolae de l’en 
senyament de Navarra, a les seues 
redactores i a les docents citades a 
declarar a l’Audiència de Pamplona.

SOLIDARITAT AMB UNA PROFESSORA 
AGREDIDA 
En suport a la docent de l’IES núm. 26 de 
València, víctima d’una agressió, STEPV 
insta Educació a investigar el fet i treballar 
perquè no es torne a produir.

14 de juny

REUNIÓ AMB LA RECTORA DE L’UJI DE 
CASTELLÓ
El Sindicat es reuneix amb Eva Alcón 
i li trasllada els temes principals de 
preocupació dels treballadors i les 
treballadores de la Universitat Jaume I.

ASSIGNACIÓ D’EDUCADORES EN INFANTIL 
2 ANYS 
L’Ordre 21/2019, per la qual es regula 
l’organització i el funcionament de les 
escoles infantils de primer cicle, assigna 
aquest personal al centre i no a les unitats 
d’infantil. STEPV demana una assignació 
adequada.

17 de juny

MILLORA DE LES CONDICIONS DEL 
PERSONAL UNIVERSITARI
STEPV sol·licitarà una reunió als titulars 
d’Educació i d’Universitats per a abordar la 
recuperació de les condicions laborals del 
personal docent i l’estabilitat del col·lectiu 
interí.

18 de juny

MOR CARME MIQUEL 
Ens deixa Carme Miquel, mestra, 
escriptora, acadèmica, afiliada històrica 
a STEPV, amiga i lluitadora constant que 
sempre ens va assenyalar un camí d’amor 
a l’escola del País Valencià. 

19 de juny

ENQUESTA SOBRE PLANTILLES 
STEPV presenta als centres educatius de 
tots els nivells una enquesta per a conéixer 
l’impacte que tindran el curs 2020/21 les 
mesures sobre les plantilles.

26 de juny

INICI DE LES OPOSICIONS DOCENTS 
STEPV reparteix informació i atén 
consultes en tots els tribunals on 20.000 
persones aspirants realitzen les proves 
selectives de la segona edició d’oposicions 
massives.

27 de juny

PROTESTA D’INVESTIGADORES DE LA UV 
Un grup d’investigadores en formació es 
tanca en el Rectorat de la Universitat de 
València per a reclamar a Mavi Mestre una 
pròrroga del seu contracte laboral per un 
any mes.

28 de juny

REDUCCIÓ D’HORES LECTIVES 
El Sindicat reclama la reducció a 18 hores 
lectives en Secundària (les instruccions 
d’inici de curs en fixen 19) i a 23 en Infantil i 
Primària (l’administració manté les 25).

JULIOL
2 de juliol

CONTINUÏTAT EN EL TREBALL DEL 
PROFESSORAT INTERÍ
STEPV inicia una campanya de 
reclamacions prèvies per la consolidació 
del professorat interí, mentre s’espera 
la resolució de la vista oral que té lloc 
en el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea i que pot obrir noves vies per a la 
consolidació del col·lectiu.

8 de juliol

INCIDÈNCIES EN LES OPOSICIONS 2019 
El Sindicat recull les incidències que 
afecten les oposicions docents per a 
traslladar-les a la Conselleria d’Educació.

9 de juliol

MILLORES EN LES PLANTILLES DE 
PROFESSORAT 
En la concentració per a reclamar 
millores en les plantilles docents 
participa professorat aspirant a l’oposició 
de distintes especialitats, sobretot de 
Valencià. S’han presentat recursos 
contra les qualificacions assignades pels 
tribunals.

10 de juliol

DESCATALOGACIÓ EN ANGLÉS EN INFANTIL 
I PRIMÀRIA 
El Sindicat insta a descatalogar en 
anglés les places oferides d’infantil 
i primària. Educació retira aquesta 
descatalogació a les places per a persones 
suprimides i desplaçades i les redueix 
considerablement per al professorat interí.

EL SINDICAT, AL DIA
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12 de juliol

INCLUSIÓ AMB PERSONAL I RECURSOS 
SUFICIENTS 
STEPV demana una inclusió educativa amb 
les dotacions necessàries. La  inclusió de 
treballadores i treballadors socials a tots 
els SPES i la consideració pertinent de 
l’alumnat de compensació. 

13 de juliol

CONVENI DEL PERSONAL DE LES 
UNIVERSITATS PÚBLIQUES 
El Sindicat signarà el conveni del personal 
laboral de les universitats públiques 
valencianes, en vigilarà el compliment i 
continuarà compromés amb la millora de 
les condicions laborals del col·lectiu.

17 de juliol

SIGNAT L’ACORD SOBRE TITULACIONS DEL 
PROFESSORAT INTERÍ 
STEPV signa un acord que permet la 
continuïtat en el treball de qui ha accedit a 
les borses amb una titulació diferent de la 
que es reclama actualment.

18 de juliol

ALUMNAT HOSPITALITZAT O 
CONVALESCENT
El tema és abordat en la comissió de 
seguiment de l’ensenyament concertat, 
que també estudia la resolució que regula 
aspectes de l’organització de la resposta a 
la inclusió educativa

19 de juliol

VIII CONGRÉS DE LA INTERNACIONAL DE 
L’EDUCACIÓ 
El Sindicat participa amb una delegació 
en el VIII Congrés de la Internacional de 
l’Educació que se celebra fins al 26 de juliol 
a Bangkok, la capital de Tailàndia.

29 de juliol

REUNIÓ AMB EL CONSELLER MARZÀ 
Una delegació del Sindicat es reuneix amb 
el titular de la Conselleria d’Educació 
i el secretari autonòmic. STEPV els 
trasllada un seguit de temes a negociar 
immediatament i d’altres a abordar abans 
del curs 2020/21. 

AGOST
5 d’agost

CONCENTRACIÓ EN LA CONSELLERIA 
D’EDUCACIÓ 
STEPV exigeix a la Conselleria solucions 
per al professorat interí dels cossos de 
secundària sense vacant per efecte de les 
oposicions massives

6 d’agost

UN GOVERN ESPANYOL PER L’ESCOLA 
PÚBLICA 
En la reunió amb els moviments socials 
convocada pel president del Govern en 
funcions, STES insta Pedro Sánchez a 
una entesa amb les forces progressistes 
per a conformar un govern que dignifique 
l’Escola Pública.

SETEMBRE
4 de setembre

UNES PLANTILLES ADAPTADES A LA 
NORMATIVA 
El Sindicat reclama en roda de premsa 
negociar les plantilles per a adaptar-les 
a la normativa. També exigeix solucions 
per a les vora de 500 persones interines 
sense faena per les oposicions massives 
de l’estiu. 

9 de setembre

PROCESSOS DE CONSOLIDACIÓ DEL 
PROFESSORAT INTERÍ 
La Plataforma Estatal per la Consolidació 
i l’Estabilitat del Professorat Interí es 
reuneix a Madrid i acorda insistir en 
la necessitat d’establir processos de 
consolidació del professorat sense un 
treball estable.

16 de setembre

AMB LES VÍCTIMES DE LES INUNDACIONS 
El secretariat de l’STEPV acorda 
desplaçar-se al Baix Segura i visitar els 
centres educatius afectats pel temporal i 
les inundacions. El Sindicat exigirà a les 
autoritats solucions urgents per a reparar 
els danys.

18 de setembre

REUNIÓ AMB LA DIRECTORA GENERAL 
D’INCLUSIÓ EDUCATIVA 
El Sindicat presenta a Raquel Andrés, 
nova titular del departament, una bateria 
de temes per a treballar des d’una 
perspectiva inclusiva en totes les etapes. 

19 de setembre

PER L’ESCOLA PÚBLICA I LAICA 
La Universitat de València, València Laica, 
FAMPA València i STEPV organitzen una 
taula redona sobre “Escola pública i laica” 
en el Centre Cultural La Nau de València.

JORNADA “PAULO FREIRE”
El Sindicat se suma a la convocatòria de la 
Internacional de l’Educació per a l’Amèrica 
Llatina. En l’aniversari del seu naixement, la 
IE desplega múltiples iniciatives en memòria 
del llegat del “pedagog dels oprimits”.

20 de setembre

PROFESSORAT EN PRÀCTIQUES 
Durant la negociació de la regulació de les 
pràctiques, STEPV reclama l’abonament 
dels triennis i sexennis a aquest col·lectiu. 

26 de setembre

DENUNCIA A ‘HAZTE OÍR’ 
Amb motiu de la campanya del grup ultra 
Hazte oír que ha arribat a distintes escoles 
valencianes, el Sindicat expressa l’absoluta 
oposició a la presència i l’ús de material 
adoctrinador en tots els centres educatius.

30 de setembre

FUNCIONARIAT SENSE LA NÒMINA DE 
SETEMBRE 
Al setembre, un sector del funcionariat de 
carrera, en pràctiques i interí ha tornat a 
quedar-se sense percebre les retribucions. 
Com en altres ocasions, STEPV reclama el 
pagament immediat de les nòmines. 

AMB TU,
MÈS FORÇA,
MÈS LLUNY
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POLITÍQUES EDUCATIVES

L’estudi d’STEPV també assenyala 
que les adjudicacions del juliol han 
incorporat 1.571 places de nova creació 
en distintes matèries, fet que ha 
permés que una part del professorat 
que no va superar les oposicions puga 
continuar treballant en condicions 
d’interinitat i que, fins i tot, s’incorpore 
nou professorat al sistema. Les places 
noves, que s’han deixat sentir en les 
especialitats amb més personal, són 
conseqüència sobretot de la reducció a 
19 de les hores lectives en vigor des del 
mes de setembre. 

NOVES PLACES

Des de 2015, STEPV reclama de manera 
insistent –fins ara sense èxit–, la negociació 
d’unes noves plantilles. Els responsables 
d’Educació van al·legar en un primer moment 
que la intervenció pressupostària del govern 
de Rajoy ho impedia, però l’arribada de 
Pedro Sánchez a la Moncloa i l’alçament de 
les retallades estatals en Educació tampoc 
no han servit per a obrir la via negociadora 
llargament exigida. “Governe qui governe 
l’estat, aquest curs hem de materialitzar 
aquesta negociació perquè els centres 

disposicions legals sobre inclusió educativa, 
requereixen més docents i més formació. 

Tot i que s’ha recuperat i incrementat el 
total de docents retallats per l’Administració 
anterior –ara hi ha uns 7.000 docents més 
que en 2014–, la majoria del professorat nou 
ha sigut proveït mitjançant l’anomenat Pla 
d’Actuació per a la Millora (PAM) i es renova 
curs rere curs. Es tracta de professorat 
que no pertany a les plantilles orgàniques 
dels centres i que, consegüentment, manca 
d’estabilitat. 

L a normativa de plantilles que va 
imposar el govern del Partit Popular 
en 2010 i 2013 va provocar una 
dràstica reducció de personal docent 

en els centres educatius del País Valencià, 
vora 5.000 llocs de treball. Des que es va 
constituir el primer Govern del Botànic, en 
2015, els responsables d’Educació segueixen 
aplicant la normativa referida a aquestes 
plantilles. L’actual Conselleria d’Educació sí 
que ha implementat normatives importants 
que, com la llei de plurilingüisme i les 

A mb els resultats de les oposicions 
docents de l’estiu de 2019, STEPV 
ha presentat als responsables 
d’Educació un estudi sobre la 

situació del professorat interí que confirma 
les previsions que el Sindicat els va traslladar 
quan es negociava l’oferta pública d’ocupació 
docent.

Segons l’estudi, hi una unes 500 persones 
interines que no han obtingut vacant en les 
adjudicacions del mes juliol. 

Després d’anys de treball en l’àmbit 
de la Conselleria s’ha condemnat a l’atur 
a moltes persones interines, moltes 
professores i professors d’Escoles Oficials 
d’Idiomes i Música i Arts Escèniques 
(conservatoris) i d’altres especialitats de 
secundària i formació professional. S’han 
confirmat així les previsions que en les 
especialitats més menudes, amb molts 
anys sense oposicions i amb elevades 
xifres de personal interí “forçós”, es corria 
el perill que molt de personal es quedara 
sense faena. STEPV ha reclamat a la 

Generalitat la necessitat de recol·locar el 
col·lectiu que s’ha quedat sense un lloc de 
treball i un replantejament de l’oferta per 
2020 inicialment prevista.

necessiten i reclamen la recuperació i la 
millora de les plantilles orgàniques”, ha 
assenyalar el Sindicat.

Per a mantindre la pressió, STEPV demana 
a col·legis i instituts la seua col·laboració 
i complicitat en l’elaboració del model de 
plantilles necessàries, en les etapes que 
més han patit les retallades. S’ha enviat a 
cada centre una enquesta per a detectar les 
necessitats específiques i es convocaran 
assemblees monogràfiques per a debatre la 
problemàtica de les plantilles.

“Més i millors plantilles. Negociació ja!”. Amb aquest lema, STEPV llança una 
campanya per a treballar en les plantilles orgàniques dels centres d’infantil, 
primària, secundària i formació professional. 

EL SINDICAT DEMANA NEGOCIAR JA  
LES PLANTILLES D’ESCOLES I INSTITUTS

CADA CENTRE HA DE COMPTAR AMB 
TOT EL PERSONAL DOCENT NECESSARI

UNS 500 DOCENTS INTERINS ES  
QUEDEN SENSE PODER TREBALLAR

LES OPOSICIONS MASSIVES HAN 
PROVOCAT LA PÈRDUA DE MOLTES PLACES 

favorables i contraris a la formalització 
de reclamacions en seu administrativa 
i després per demanda judicial. Des 
del Sindicat s’insisteix que l’inici d’una 
reclamació davant de l’Administració 
“és una decisió personal que comporta 
conseqüències i que s’ha de formular en 
atenció a les circumstàncies personals 
de present o de futur en la relació de la 
prestació de serveis de cada persona 
amb l’Administració”. En una segona 
fase, després de conéixer el sentit de 
la sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea, “caldrà ponderar la 
presentació de demandes per part del 
conjunt del personal interí, a més del que 
ara s’ha quedat sense faena”.

RECLAMAR  
LA CONTINUÏTAT EN EL TREBALL
Mentre arriba la sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea sobre la 
situació de personal estatutari i interí 
temporal amb vacants de llarga duració 
–que podria obrir vies noves favorables 
a la situació laboral del professorat 
interí–, STEPV s’ha adreçat al professorat 
en situació d’atur perquè presente 
reclamacions prèvies a la Conselleria i 
reclame el dret a la continuïtat en el treball. 

En les assemblees convocades al 
juliol i sense una base jurídica que 
permeta interposar demandes massives 
amb la seguretat que seran guanyades, 
portaveus sindicals han analitzat la 
problemàtica laboral diversa de cada 
sector afectat, i han presentat arguments 
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impedeix que moltes mares gaudisquen del 
temps que necessiten i també augmenta la 
bretxa salarial, ja que es prolonga el temps 
de les excedències. El segon, encara més 
alarmant, és la discriminació que patim en 
l’accés al treball mentre gaudim el permís 
per naixement. En l’ensenyament públic 
no universitari, quan a les interines els 
coincideix el permís de maternitat amb la 
data d’incorporació, la Conselleria d’Educació 
reservarà la plaça únicament si ha sigut 
adjudicada en els procediments d’inici de curs; 
i la reserva no implica ni l’alta en l’INSS ni que 

es tinga en compte el període com a serveis 
prestats. I el mateix s’aplicarà als pares 
interins. En l’ensenyament privat és l’empresa 
la que decideix qui contracta i, per tant, pot 
optar perfectament per no contractar ni mares 
ni pares de permís, i molt menys reservar-los 
la plaça. Pel que fa a la universitat, es dona 
l’aberrant circumstància que la docència 
assignada a una professora que gaudeix del 
permís de maternitat desapareix del seu full 
de serveis, amb els consegüents perjudicis 
que això suposa per a la seua carrera i 
promoció professional. Amb l’augment de 
setmanes per als pares, tot indica que pot 

eduquem els homes en les cures i, des del 
primer moment, els fem partícips del que 
significa cuidar les persones que t’estimes. 
Per desgràcia, la nova normativa té una 
important mancança en aquest aspecte: els 
pares, encara que augmenten les setmanes a 
què tenen dret, no tenen obligació de fer-les 
totes. Així, en 2019, de les huit setmanes 
de permís, només les dues primeres són 
obligatòries; en 2020, de les dotze setmanes 
de permís, quatre seran obligatòries; i 
en 2021, de les setze setmanes previstes, 
només sis seran obligatòries. Açò encara 
pot comportar que certes empreses intenten 
condicionar els treballadors homes perquè 
no gaudisquen de tot el temps que la llei els 
permet estar amb les criatures.

D’altra banda, un punt positiu és que 
s’inclou una flexibilització del gaudi del 
permís. Per a les mares, les sis primeres 
setmanes continuen sent obligatòries, és el 
que es denomina “descans matern”, però 
les altres deu es poden gaudir en el moment 
en què la mare ho desitge dins del primer 
any de la criatura, amb l’únic impediment 
que cal establir períodes per setmanes. És 
a dir: podem interrompre el permís durant 
Nadal o Pasqua, perquè no ens coincidisca el 
permís amb setmanes de vacances. Això sí, 
cal comunicar a l’empresa o a l’Administració 
aquesta tria, preferentment en el moment 
en què demanem el permís per maternitat 
biològica.

FORATS NEGRES
Quins forats negres cal encara aclarir? Els 
més greus en són dos. El primer, la limitació 
en l’acumulació de lactància si es demana 
una excedència amb posterioritat. Això 

E l 2019 serà recordat, entre altres 
coses, com l’any en què els 
permisos igualitaris per naixement 
i adopció es van plasmar en la 

llei. I és més pertinent dir plasmar i no 
aprovar perquè la implementació total no 
acabarà fins a 2021, any en què les dos 
persones progenitores tindran un permís de 
16 setmanes. El Reial decret llei 6/2019, a 
banda del que significa per la incorporació 
d’un llenguatge inclusiu, és un dels molts 
passos que cal fer de manera decidida per 
a eliminar les represàlies laborals que 
per a les dones representa ser mares. 
Tristament, una comesa tan important per 
a la supervivència de l’espècie com portar 
una criatura al món continua sent vista com 
a una càrrega negativa per a la mare, que o 
bé ha de triar entre el seu desenvolupament 
professional i la seua maternitat, o bé 
directament no és contractada en l’empresa 
privada perquè la patronal té por de perdre 
“productivitat”. Com si “produir” una vida 
fora una cosa menor!

Per a eliminar una part d’aquest pes que 
el patriarcat ha depositat sobre l’esquena de 
les dones, és absolutament imprescindible 
que les dos persones progenitores 
tinguen les mateixes setmanes de permís 
obligatòries. Així, a banda de salvaguardar 
les oportunitats laborals de les dones, també 

passar el mateix, llevat que les universitats 
decidisquen apostar per la igualtat real.

Cal, sense més dilació, una reforma de la 
llei de la Seguretat Social perquè es permeta 
formalitzar un contracte de treball a les 
persones que es troben en situació de permís 
per naixement –que és el terme més inclusiu–, 
cosa que actualment la llei no permet. De fet, 
durant les sis primeres setmanes de permís, 
les de descans, és il·legal contractar una dona, 
ja que continua equiparant-se la maternitat 
amb una malaltia. Com veiem, la llei no és 
igual per a tothom.

Al llarg de la vida, també podem necessitar 
passar més temps amb les persones a 
qui cuidem, tant si són menors com si són 
adultes dependents. Per això, hi ha establides 
fórmules com les reduccions de jornada o les 
excedències per cura de familiars. En ambdós 
casos, són les dones qui molt majoritàriament 
les sol·liciten (més del 90%). La causa: 
l’atribució tradicional de les cures. La 
conseqüència: l’augment de la bretxa salarial 
i repercussions nefastes en la jubilació.

Què cal fer, per tant? Primer que res, 
establir reduccions i excedències amb el 
100% de les retribucions: només així podrem 
començar a reduir el 24% de diferència 
salarial entre homes i dones, i el 37% de 
diferència entre les pensions percebudes 
per homes i les percebudes per dones. I, 
paral·lelament, calen polítiques públiques per 
a promoure que els homes també opten per 
dedicar més temps a la família. 

La solució a molts dels problemes de la 
societat actual sol passar per l’educació. Una 
educació afectivosexual inclusiva i centrada 
en el benestar de totes les persones és clau 
per a poder construir un món veritablement 
just i igualitari.

Cal una reforma de la llei de 
la Seguretat Social perquè 
es permeta formalitzar un 
contracte de treball a les 
persones en situació de 
permís per naixement 

Al País Valencià, la taxa de dependència, el percentatge de persones que  
romanen fora del mercat laboral perquè són menors de 16 anys o majors de 64  
i que depenen o podrien dependre d’altres, se situava (2018) en el 54,71%, una  
xifra reveladora que ens permet afirmar que menys de la meitat de la  
població valenciana ha –o hauria– de cuidar de tota la resta.

CONCILIAR: L’ASSIGNATURA  
(ENCARA) PENDENT

QUAN LA MEITAT DE LA POBLACIÓ HA DE CUIDAR L’ALTRA MEITAT

STEPV-Dones, 
Àrea de les Dones-
Intersindical 
Valenciana
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ENSENYAMENT PRIVAT

els nostres joves han de sobreviure en un 
món sense privadesa, amb sentiments 
hiperenllaçats de tot tipus que multipliquen 
els seus efectes. Tot canvia molt ràpid i la gent 
jove té la sensació que no hi pot canviar res. 

Per a subvertir aquest estat de coses 
el repte de l’escola rau a actualitzar 
l’aprenentatge i convertir-lo en realment 
significatiu, molestar i incomodar a qui vol 
imposar-nos la injustícia, l’autoritarisme i els 
dogmes. 

Però tot això no ve esmicolat i preparat en 
les unitats didàctiques dels llibres de text. 
Cal obrir les portes del centre escolar a la 
vida, amb aprenentatges útils, satisfaccions 
immediates i repercussions en el context de 
l’infant. L’important és que l’estudiant sàpiga 
que té moltes coses a dir, que pot dir-les i, 
sobretot, que les pot dur a terme per tal de 

millorar la seua vida mitjançant un ventall de 
competències que pot assolir. 

Un aprenentatge actiu, responsable i 
autoregulat obliga el mestre a una revisió 
contínua, a reciclar-se i a canviar la instrucció 
per la coordinació. Quina metodologia és 
millor per a aconseguir-ho? Nosaltres 
hem evolucionat de manera natural cap a 
l’aprenentatge basat en projectes. Després 
d’uns deu anys explorant l’aprenentatge 

punt de partida de tot absolutament i on es 
reemplaçava la disciplina exterior per una 
altra d’interior lliurement consentida, sense 
sancions ni càstigs, només amb la reflexió 
personal. 

No tot eren, però, flors i violes. Els 
problemes econòmics, pedagògics i polítics 
condicionaven el projecte. El desequilibri 
entre l’autonomia dels infants i els continguts 
curriculars, la insostenible situació financera, 
tot en el marc d’un règim dictatorial que no 
reconeixia legalment els estudis que s’oferien, 
van abocar aquells mestres a la creació d’una 
cooperativa de pares i mares, on les famílies 
acceptaven que l’equip de mestres decidiria 
les directrius pedagògiques del centre. 

L’Escola Mistral, constituïda el 1970 
prosseguiria fins el 1975, tot i que l’esperat 
reconeixement legal no arribaria mai. A la 
cooperativa, s’hi incorporaren Conxa Romero 
–la qual marxaria el 1973 a posar en marxa 
La Nostra Escola Comarcal–, Teresa Morant, 
Xelo Saragossà, Merxe Banyuls i Presentació 
Sáez. El centre, que el 1983 es va traslladar 
a Museros (Horta Nord), va mantindre 
l’esperit freinetista, les coques de gelatina 
i el linòleum necessari per a imprimir les 
publicacions escolars. 

OBRIR L’ESCOLA A LA VIDA
Per a superar el vertigen de tan immensa 
herència, l’actual equip docent de La 
Masia lluita cada dia per estar a l’altura. 
Som un col·lectiu cohesionat i defensem 
els avantatges de ser una cooperativa 
amb personalitat pròpia. Perquè ara com 
el primer dia, formar persones és per a 
nosaltres més important que omplir uns 
cabets d’informació.

Ben entrat el segle XXI, el món, la 
infantesa i l’adolescència canvien a un ritme 
indesxifrable i vertiginós. Al carrer s’imposa 
sense complexos una immediatesa, una 
ansietat i una precarietat esgotadores i 

cooperatiu, l’avaluació formadora, la inclusió, 
el treball multidisciplinari i potenciant l’ús de 
les TIC, estàvem preparats per a donar  sentit i 
vertebració a totes aquestes inquietuds. 

Quin ha estat el secret? Cap. La 
transparència, la circulació fluida 
d’informació entre tots els nivells: perdre 
la por del canvi. I escoltar-nos i intentar 
entendre’ns. Amb paciència, molta paciència 
i un equip directiu capaç de liderar una 
innovació basada en evidències i que coordina 
amb flexibilitat horària un claustre apoderat. 

CELEBRAR L’ESCOLA
Així les coses, a partir d’un problema que 
l’afecta directament, l’alumnat investiga, 
consensua, debat, llig, torna a llegir, torna 
a debatre, s’autoavalua, es forma un criteri 
i aprén a expressar-lo oralment i per escrit. 
O bé decideix actuar al seu poble o a l’escola 
amb algun servei comunitari: potser s’esforça 
a demostrar alguna teoria científica, tot 
creant un enginy tecnològic, o bé fa ús de 
l’art per a cridar l’atenció sobre un problema 
urbanístic o ambiental. 

Voleu detalls tècnics? Fora de l’escola les 
competències del coneixement es barregen, 
se solapen i es complementen i nosaltres 
trenquem l’organització de l’horari escolar 
habitual en «caixetes de coneixement» 
per a llançar-nos al coneixement global, 
multidisciplinari i la investigació crítica. 
Muntem tallers intercicles, agermanaments 
de grans i menuts per aprendre a llegir o fins 
i tot una cooperativa d’alumnes que recapta 
diners per al viatge de final de curs...

Però, no parlàvem de celebracions? 
Per al nostre equip de mestres, el mateix 
vocable escola és sinònim de celebració: del 
pensament científic, l’esperit crític, la nostra 
llengua i cultura, la igualtat, la democràcia 
i la dignitat de tots els éssers humans... No 
haurien de ser així totes les escoles? Escola 
La Masia: per molts anys! 

L’ estaca no havia caigut, la fera 
ferotge es llepava les ferides i 
el terror trucava de matinada, 
sempre a les mateixes cases. 

L’escola Tramuntana sorgí, en paraules de 
Ferran Zurriaga, “perquè calia reformar 
l’ensenyament en funció del nostre temps 
i del nostre poble”. Avui, amb la celebració 
del 50é aniversari del projecte pedagògic 
de l’Escola La Masia –continuadora de 
la Tramuntana– retem homenatge a les 
persones que van fer possible aquella pionera 
experiència pedagògica: Enric Alcorisa, Adela 

Costa i Carme Mira, tots tres persones amb 
estreta relació amb la Secció de Pedagogia 
de Lo Rat Penat, l’avantguarda educativa 
valenciana d’aquells moments.

Al bell mig de la dictadura franquista, 
Tramuntana era una escola que volia trencar 
amb la seqüència “escola-exèrcit-presó” a la 
qual es trobaven sotmesos injustament els 
infants més pobres. Una escola amb vocació 
de ser introduïda en la vida, on l’infant era el 

Tània Casanova
Mestra de Secundària

LA MASIA, 50 ANYS D’ESCOLA EN VALENCIÀ

Al bell mig de la dictadura 
franquista, Tramuntana 
era una escola que volia 
trencar amb la seqüència 
“escola-exèrcit-presó” 
a la qual es trobaven 
sotmesos injustament 
els infants més pobres

Hem evolucionat cap a 
l’aprenentatge basat en 
projectes després d’uns deu 
anys explorant l’aprenentatge 
cooperatiu, l’avaluació 
formadora, la inclusió i el 
treball multidisciplinari, i 
potenciant l’ús de les TIC

El 1968, al Vedat de Torrent (Horta sud), va ocórrer un fet discret però amb una 
enorme transcendència per a l’escola valenciana. Tres mestres, acompanyats de vint 
xiquets, una cuinera i un gos fundaren una escola experimental cooperativa, 
antijeràrquica, en català i arrelada al territori. Poca broma. 

Escola La Masia
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dimensions que la conformen: en la possibilitat 
de poder construir el trencaclosques. Així, 
la finalitat educativa i el model de ciutadania 
que es proposen tenen a veure amb el grau 
d’inclusivitat i de transformació del projecte 
educatiu –fruit del debat intern i el context 
específic, i no d’una improvisada i superficial 
aplicació forana”.  L’autonomia dels centres 
passa, necessàriament, per la resolució 
d’aquest trencaclosques. I ha de ser la 
comunitat educativa la que l’ha de construir de 
forma autònoma.

ECOFEMINISME I 
FEMINITZACIÓ DE 
L’EDUCACIÓ
Al començament del segle XX, s’inicia 
l’articulació sòlida de la lluita feminista, 
amb l’objectiu de conquerir la igualtat de 
gènere i superar el rol familiar al qual, 
durant mil·lennis, s’havia adscrit les dones. 
L’educació ha de representar un paper 
essencial en la consciència col·lectiva de la 
nova situació. Però aquesta revolució va més 
enllà d’un simple canvi de papers, com diu 
Pilar Tormo: “Des de la concepció de l’amor 
com a nucli essencial de la praxi docent, 
emergeix un nou paradigma que planteja 
noves mirades al fet educatiu i es pregunta 
si no són precisament les diferències dels 
subjectes la clau per a nodrir i sustentar 
l’ofici d’educar”.

Però, no obstant això, comença a desdibuixar-
se, a perdre significació entre els claustres, 
a no trobar el sentit a qüestions centrals del 
sistema escolar actual”. S’ignora, quan no es 
qüestiona, la importància de la participació 
de les famílies; s’aposta sovint per un 
plurilingüisme irreflexiu que només pretén 
augmentar la presència de l’anglés; s’obvia 
la didàctica que cal tindre en compte quan 
l’alumnat parla una llengua i desconeix l’altra; 
el llibre de text domina el currículum i, per tant, 
també la manera d’ensenyar; l’organització 
escolar és uniforme, no atén contextos 
diferents; perd vigència l’avaluació per a copsar 
contínuament què passa i, consegüentment, 
què cal fer al respecte... Sobre totes aquestes 
qüestions trobem reflexions i pràctiques en el 
nostre patrimoni educatiu”.

LA PARAULA COM A 
INSTRUMENT DE CANVI. 
CONSTRUIR MISSATGES 
TRANSFORMADORS
El canvi en l’escola necessita que el 
professorat prenga la paraula. Segons Jaume 
Martínez Bonafé, “ens falten relats que 
ens permeten aprofundir en la comprensió 
històrica, contextual i subjectiva dels sabers 
educatius. Suportem una ‘teorització’ de la 
pràctica allunyada de l’experiència viscuda... 
L’acadèmia ha conformat una manera 
hegemònica de pensar i fer-nos pensar on les 
nostres vides, experiències i particularitats 
queden absents”.

EL CENTRE EDUCATIU 
AUTÒNOM, AMB LA 
COMUNITAT EDUCATIVA
Una part del professorat pensa encara en 
una escola uniforme, predissenyada, a la 
qual només hi ha l’opció d’adaptar-se. Per 
contra, com diu Jaume Carbonell: “L’èxit 
d’una institució escolar, no en termes de 
mers resultats acadèmics, sinó de coherència 
i potencial innovador, depén del grau de 
connexió que s’aconsegueix entre les diferents 

L’ESCOLA, ESPAI DE VIDA. 
CONSTRUIR EL FUTUR DES 
DEL PRESENT
L’escola es planteja com un espai d’estada 
transitòria on els subjectes educatius 
esperen pacientment poder participar 
en la societat, un fet que entrebanca la 
participació efectiva de la joventut en la 
construcció d’un espai públic. Jaume 
Martínez Bonafé diu en aquest sentit: 
“L’espai públic i la política donen autenticitat 
a l’esfera social. L’espai públic també 
requereix que tots i totes, sense exclusions, 
siguem capaços d’actuar com a ciutadanes 
i ciutadans, és a dir, que ens constituïm 
en una societat civil d’iguals. L’escola com 
a espai públic és, doncs, la possibilitat i 
voluntat d’una construcció col·lectiva d’un 
projecte polític per a la construcció del 
subjecte polític i el desenvolupament de la 
ciutadania”.

EL PATRIMONI EDUCATIU DEL 
SEGLE XX
Aquest eix tracta d’esbrinar la vigència dels 
models pedagògics que formen allò que Vicent 
Esteve anomenava el patrimoni educatiu del 
segle XX i que, segons afirma, “viu, explica i 
condiciona, encara, la nostra realitat escolar. 

REPENSAR I CONSTRUIR L’ESCOLA QUE VOLEM
Fa quatre dècades, amb l’impuls del vent fresc d’una democràcia acabada d’estrenar, 
les nostres aules van ser sacsejades per la primera onada de la renovació pedagògica. 
Transcorregut el temps i en un altre context polític i social, l’educació té encara assumptes 
pendents d’aconseguir i reptes nous a abordar. En aquestes coordenades, l’Escola Sindical 
Melchor Botella, juntament amb la Federació d’MRP del País Valencià, està compromesa 
a impulsar un procés de reflexió sobre la situació de l’ensenyament al País Valencià, amb 
pràctiques compromeses amb la renovació pedagògica que hi donen un nou impuls. 

Entre les iniciatives en curs hi ha la programació d’unes jornades formatives específiques 
per actualitzar el discurs de la renovació i el compromís amb el canvi educatiu. Aquestes 
jornades, vertebrades en distints eixos i amb la previsió de dur-les a cap a primeries de 
2020, volen propiciar un espai per a debatre col·lectivament sobre l’escola que tenim i 
la que aspirem a construir, i encoratjar mestres i centres a posar en pràctica pràctiques 
renovadores. Amb aquesta intenció, en el web de l’Escola Sindical hi ha obert un espai de 
debat sobre aquests temes.

JORNADES PER AL CANVI EDUCATIU

LA RENOVACIÓ PEDAGÒGICA, ARA I ACÍ. EIXOS PER A LA REFLEXIÓ

Per a saber-ne més:

Carbonell, J. (2017). “Les 10 connexions del canvi 
educatiu”. El Diari de l’Educació [http://diarieducacio.
cat].

Esteve, V. (2017). “Què és el patrimoni educatiu 
valencià del segle XX”. Allioli núm. 265.

Martínez Bonafé, J. (2015). “El sujeto político y la 
educación”. Cuadernos de Pedagogía núm. 455 

Martínez Bonafé, J. (2018). “Invitació a contar”. El 
Diari de l’Educació [http://diarieducacio.cat].

Tormo, P. (2017). “Ser dona en educació”. Allioli 
núm. 265 

https://intersindical.org/escola
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8é Congrés de la Internacional de l’Educació

ELS SINDICATS DE 
L’ENSENYAMENT, A BANGKOK
Ma Luz González
Confederació d’STES

E ntre el 19 i el 26 de juliol es va celebrar a 
Bangkok (Tailàndia) el 8é Congrés de la 

Internacional de la Educació, òrgan suprem 
de decisió que determina les polítiques, els 
principis d’acció, el programa i el pressupost 
de l’organització i que tria els membres que 
integraran els seus òrgans de direcció. Les 
persones congressistes van debatre les línies 
que es mamprendran en el pròxim període. 
Entre les resolucions aprovades, s’aposta 
per educar per a la pau: “No invertir en 
armament: llibres en compte de bombes”.

NATURA VALENCIANA

INTERNACIONAL

 FENT CAMÍ

EN PANTALLA

UNA MIQUIUA D’HUMOR
Begoña Siles Ojeda

“É s aquesta una comèdia familiar 
pensada perquè riguen pares i xiquets”, 

va explicar Santiago Segura en la seua 
preestrena, en el Festival de Cinema Antonio 
Ferrandis de Paterna, el juliol passat. Una 
història embastada amb uns gags entretinguts 

Padre no hay más que uno (2019)
Direcció: Santiago Segura
Guió: Marta González de Vega i Santiago Segura
Fotografia: Ángel Iguacel
Intèrprets: Santiago Segura, Toni Acosta, 
Silvia Abril, Leo Harlem, Anabel Alonso, Pepa 
Charro, Wendy Ramos, Fernando Gil, Goizalde 
Núñez, Lucía Fulgencio, Marta d’Antiochina

basats en situacions viscudes i sentides per 
famílies d’ara mateix. Són gags que traspuen 
un humor fresc i sense sensibleries, però amb 
una sensibilitat profunda cap a la complexitat 
de la realitat familiar.

La setena pel·lícula de Santiago Segura és 
un remake de la reeixida comèdia argentina, 
Mamá se va de viaje (Ariel Winogrand, 2017), 
un títol més en consonància amb el contingut 
de la història. Caldria preguntar-se per què 
Segura i la coguionista van optar per un títol 
que evoca directament la popular dita “De 
mare, només n’hi ha una”, que expressa, d’una 
banda, el lliurament emocional i la dedicació 
absoluta fins a l’extenuació d’una mare en 
les cures. I de l’altra, l’exclusió del pare en 
aquesta implicació.

La substitució en el títol del film de la mare 
pel pare deixa entreveure una indubtable 
crítica irònica als rols familiars, principalment, 
els assumits per les figures paterna i materna.

El mateix director considera que, “a través de 
l’humor pots dir tot el que vulgues. A voltes, 
quan veus que una pel·lícula intenta predicar 
una cosa de manera molt abrupta, pot 
provocar-te rebuig. Amb Padre no hay más que 
uno pretenc que la gent riga, però també que 
veja el rerefons, que mire una mica més enllà 
i s’adone de coses”.

És, doncs, un humor per a qüestionar, 
de manera molt subtil, que no es naix mare, 
com “no es naix dona”, com diu Simone de 
Beauvoir en El segon sexe, títol publicat ara fa 
70 anys. Aquest és precisament el rerefons al 
qual es refereix Segura: la càrrega emocional i 
les tasques domèstiques no són inherents a la 
dona mare.

Sota el prisma de la comicitat de certs 
comportaments quotidians d’una família i el 
seu entorn, la pel·lícula mostra que la cosa 
més normal de la realitat es que es puga 
transformar. Amb una miquiua d’humor.

ELS COLORS DE LA TARDOR
Joan V. Pérez Albero

L a tardor i la primavera són les estacions 
en què més goig fa passejar pel camp, 

moments que la natura es transforma i adopta 
matisos únics. Si a la primavera augmenta 
la funció fotosintetitzadora, per l’augment de 
les hores de sol, a la tardor la disminució del 
temps solar, de la seua intensitat i verticalitat, 
provoca canvis en els arbres i arbusts 
caducifolis, com la caiguda de les fulles, que 
preparen les plantes per a la letargia hivernal. 

Perdre les fulles és un mecanisme de 
defensa i estalvi dels arbres caducifolis. Quan 
disminueixen les hores de llum, la radiació 
solar perd força, baixen les temperatures i 
deixa de produir-se la fotosíntesi. Les fulles ja 
no són un òrgan rendible per a la planta perquè 
les despeses energètiques que requereix el 
seu manteniment són superiors a la seua 
productivitat. A més, la clorofil·la, en aquestes 
condicions mediambientals, pot provocar un 
estrés oxidatiu. Per això opten per deixar caure 
les fulles. 

Aquest canvi, observable a simple vista, 
ve acompanyat d’un altre de més invisible, 

la coloració de les fulles que provoca l’acció-
inacció dels pigments que hi ha en les plantes, 
un canvi de naturalesa química. Els principals 
pigments que hi intervenen són: la clorofil·la, 
responsable del color verd; els carotenoides, 
que contribueixen a formar els colors taronja 
i groc; i els flavonoides, especialment les 
antocianines, responsables del color roig.

Com es produeixen aquests canvis? Els 
carotenoides es troben en dos parts diferents de 
les cèl·lules vegetals. D’una banda, són presents 
junt amb la clorofil·la en els cloroplasts de les 
cèl·lules dels teixits verds. Hi ha una molècula 
de carotenoide per cada cinc molècules de 
clorofil·la i, per tant, com més verd és el teixit, 
més carotenoides conté. La presència d’aquests 
pigments en els teixits verds és emmascarada 
per la presència de la clorofil·la. 

Els carotenoides només es fan visibles a 
la tardor en les fulles d’alguns arbres. Les 
fulles perden el color verd per degradació dels 
cloroplasts, fet que comporta la desaparició de 
la clorofil·la. Però els carotenoides hi romanen 
i són els responsables dels colors groguencs i 
ataronjats. En alguns casos, la fulla comença 
a produir antocianines roges al mateix temps 
que li desapareix la clorofil·la i, llavors, el 
color final de la fulla depén de les quantitats 
d’antocianines i de carotenoides: pot ser groga, 
taronja, taronja rogenca o clarament roja. 

El Congrés insta les seues organitzacions 
a transmetre tota la solidaritat a les 
protestes contra el canvi climàtic i 
manifesta l’oposició a tot tipus de 
represàlies contra l’estudiantat i la 
gent jove que encapçala aquestes 
mobilitzacions. També expressa el 
compromís de posar a la disposició de les 
organitzacions estudiantils tot el suport 
organitzatiu que necessiten.

“El canvi climàtic (...) afecta també 
l’educació, una de les primeres activitats 
que s’abandonen quan es produeix un 
desastre, i té també greus repercussions 
des del punt de vista de gènere, ja que 
afecta de manera desproporcionada les 
xiquetes i dones en crisis i emergències 
(...) L’educació és la millor eina per a 
formar a una ciutadania conscient de les 

“Ens oposem a l’activitat lucrativa en 
l’educació, ja que aquesta soscava 
el dret de tots els estudiants a una 
educació de qualitat gratuïta, genera i 
augmenta les desigualtats, i deteriora 
les condicions de treball i els drets 
dels docents i altres professionals de 
l’educació. 

Ens comprometem a seguir 
construint la solidaritat necessària 
per a afrontar la creixent influència i 
abast dels agents corporatius globals 
i els organismes intergovernamentals 
que promouen la privatització a escala 
global i nacional”.

causes i conseqüències del canvi climàtic i 
altres problemes mediambientals, i permet 
dotar-la dels coneixements, competències 
i actituds necessàries per a buscar 
solucions, canviar els patrons de consum 
i transformar la societat, per a contribuir, 
així, a modificar el model econòmic 
insostenible que ens ha dut a l’espiral 
de destrucció social i mediambiental 
en la qual estem immersos (...) El canvi 
climàtic constitueix un repte global que 
no solament té greus conseqüències 
mediambientals, sinó un elevadíssim 
cost humà i l’educació constitueix un 
dels millors vehicles per a fer-li front (...) 
Defendre el dret a l’educació significa 
també contribuir a garantir el dret de totes 
i de tots a viure en un món més sostenible i 
més just dins dels límits planetaris”.

“DEFENEM L’EDUCACIÓ, SOSTENIM EL MÓN” RESOLUCIÓ CONTRA 
LA COMERCIALITZACIÓ 
I LA PRIVATITZACIÓ  
DE L’EDUCACIÓ
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CIUDADANO ZAPLANA
LA CONSTRUCCIÓN DE UN RÈGIMEN CORRUPTO

Francesc Arabí
Akal, Madrid 2019
528 pàg.

C rònica rigorosa i incisiva, amb profusió 
de dades i escrita amb nervi i una 

inconfusible clau sorneguera per Francesc 
Arabí, periodista que durant  anys ha furgat 
incansablement en les trames de la corrupció 
a casa nostra. El llibre despulla de manera 
magistral el règim que va arruïnar el País 
Valencià des de 1995 i va servir de model 

per a altres. 
Zaplana és ací 
“l’arquitecte que 
va fonamentar 
un règim podrit 
de corrupció i 
espoli, un farsant 
disfressat de rei 
Mides que va 
voler convertir en 
Terres Mítiques 
secaners on 
no creixia ni 
l’espart”.

PEDAGOGÍAS QUEER
¿NOS ARRIESGAMOS A HACER OTRA EDUCACIÓN?

Mercedes Sánchez Sáinz
Los Libros de la Catarata, Madrid
158 pàg

L es persones que han apostat per 
resignificar el terme queer, com a 

resposta a la LGBT+fòbia, s’apropien de 
l’insult, desactiven l’estigma i aprofiten per a 
apoderar les persones dissidents de la norma, 
en aquest cas dins del sistema educatiu. 
Des de la constatació que tota educació és 

política, aquesta 
professora aposta 
per queeritzar 
l’escola, fer-
la incòmoda, 
antinormativa i 
transgressora, 
“una manera 
oberta, afectiva, 
estranya, curiosa 
i demolidora 
de buscar 
maneres de fugir 
de l’educació 
formal”. 

AMÈRICA ENDINS
Lourdes Toledo
Premi d’Assaig de la Ribera 
Alta. Bromera, Alzira 2019
310 pàg.

“E ls mestres passem quasi tant de temps 
reunits com ensenyant (...) T’espremen, 

et paguen poc i et demanen sense límit, 
sovint t’avaluen injustament i malament, 
et trituren”. En aquest dietari sobre la vida 
quotidiana als EUA de Trump, les experiències 
docents d’aquesta valenciana, periodista i 
professora bilingüe en una escola de Santa Fe 

(Nou Mèxic) s’hi 
entreveren amb 
tràngols xocants. 
Es tracta d’un 
exercici decidit 
d’indagació 
personal, on 
l’autora conta la 
seua particular 
aventura 
americana amb 
audàcia i un 
optimisme a  
prova de tot.

LLUM(S)
Vicent Xavier Contrí

Llum de Munlogs (Blau 2001) i Llum de Sant 
Gatxo (autoeditat 2012).

Munlogs va ser una banda atípica. Mentre 
les masses ballaven al ritme de l’ska i el 
mestissatge amb dolçaines i vents, la formació 
d’Alboraia era fidel al seu pop d’arrel britànica, 

E l retorn de les vacances, en nombroses 
ocasions, s’inicia marcat per un tel de 

melangia. Un filtre d’embriaguesa estiuenca 
que ens ennuvola el present i ens transporta 
a eixos dies de joia que hem passat a la mar, a 
la muntanya o recorrent món. En aquest estat 
d’ànim sempre hi ha una cançó, un disc o un 
grup que relacionem amb eixa etapa dolça. 
La llum de l’estiu és un dels factors que ens 
ajuda a lligar melodies amb fets inoblidables. 

Per aportar una mica de llum, un bri 
d’esperança en el retorn al treball o després 
d’una temporada vital plàcida, rescatem 
dos discos notables que van passar 
desapercebuts per a molta gent, els àlbums 

vitalista i guitarrer. Llum es va convertir en el 
seu tercer disc i també en l’àlbum de comiat, 
un treball concebut com una alenada positiva 
de la banda, després d’anys durs en el terreny 
personal i en l’àmbit musical. Munlogs fou el 
grup que demostrà que hi havia discriminació 
per cantar en valencià en el concurs de 
l’Institut Valencià de la Joventut. Amb el 
nom fals de The Beanies es van classificar 
cantant en anglés i com a Munlogs no ho van 
aconseguir fent-ho en valencià. 

Amb un altre Llum, Sant Gatxo va coronar 
una discografia excel·lent. Els de la Vila Joiosa, 
després de l’esclat de la crisi, van facturar a 
colp de guitarres una fotografia dels anhels 
i les desil·lusions de la joventut. En el disc 
trobem referències a les marors passades, a la 
mort i a l’amor per damunt de tot. Temes com 
“Cases de cartó”, “Nostàlgia”, “Era tan senzill” 
o les emotives i doloroses “Samarretes velles” 
(quin temàs!), “Qui serà” o “Vides truncades” 

ens donen una idea del dibuix generacional que 
han plasmat en dues dècades de trajectòria 
musical. La cama-roja de la portada del 
disc era, possiblement, una petició al vent 
dels somnis per complir. Cal ser optimistes, 
arribaran. Hi ha més llum per a tots.

L’APARADOR
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UN PAÍS SENSE  
DIDÀCTICA? (III)
Ferran Pastor i Belda

A quests darrers anys hem reservat 
l’excursió de final de curs amb l’alumnat 

a gaudir dels rius. Pel juny vam passar un dia 
vora el riu Millars  al seu pas per Montanejos 
i vaig recordar Camins d’Argent, uns textos 
sobre aquest i altres rius valencians que va 
publicar Emili Beüt en l’editorial Torre en els 
anys cinquanta. 

Beüt va ser un dels primers integrants 
de l’escoltisme valencià. En els anys trenta 
és membre fundador del Centre d’Actuació 
Valencianista i president del seu departament 
de cultura. Des que el 1926 fa la revista 
Escultismo i fins 1993 no deixa de publicar 

llibres i articles de tema valencià en diversos 
diaris i revistes. Col·labora activament com 
a administratiu en el Consell Provincial de 
València (la Diputació en temps de guerra) 
i més intensament en l’Institut d’Estudis 
Valencians, la primera  infraestructura 
cultural pública que, per les seues ambicions, 
podem  qualificar de “nacional valenciana”. 
El 1933 és membre fundador de l’Associació 
Protectora de l’Ensenyança Valenciana, any 
en el qual publicarà, amb Lambert A. Castelló 
unes beceroles, Primer llibre per a infant. 
Ambdós eren ben  conscients aleshores 
de la fita que havien  aconseguit: “no hi ha 
cap treball d’esta naturalesa fet en valencià 
però precisament esta circunstància ens ha 
mogut a deixar de banda prejudicis, confiant 
que es perdonarà nostre atreviment, al que 
compensa un entusiasme gran per la cultura i 
educació dels infants del País Valencià”.

Tot i que al final de la guerra es va 
interrompre la circulació d’aquest cató, els 

ESCRIT AHIR

dos amics continuaren bregant per la nostra 
cultura. A Castelló l’he localitzat en Crònica 
Parcial (1971-1987), un llibre d’Enric Banyuls 
que el presenta com un cronista oficial de 
Corbera (Ribera) que “anà escampant la 
llavor de l’estima pel patrimoni”. Pel que fa 
a Emili Beüt, va estar ben actiu en entitats 
valencianistes com la Fundació Huguet o 
Lo Rat Penat i va ser guardonat el 1952 i 
el 1956 amb sengles Premis Jaume I de 
l’Institut d’Estudis Catalans. En aquests 
anys de resistència, Beüt va publicar en 
Pont Blau, revista dels republicans exiliats, 
Quart Creixent (Barcelona), Así (Alacant), Las 
Provincias, Levante... Paral·lelament, va editar 
materials pedagògics com ara la Geografia 
elemental del Regne de València (1971), entre 
altres. El 1980, la seua coherència en la 
defensa de les Normes de Castelló enfront de 
les pressions per a imposar una gramàtica 
secessionista en Lo Rat Penat li va costar la 
presidència d’aquesta entitat.

SER DOCENTE EN UNA 
SOCIEDAD COMPLEJA
Francisco Imbernón
Graó, Barcelona 2017. 122 pàg.

L a societat actual s’assemblarà poc a 
la del futur. Amb els nous sistemes 

d’aprendre que hi ha fora de la institució 
escolar, el rol del professorat és sovint 
qüestionat des de distintes perspectives. 
Amb aquest punt de partida i entreverat 
amb testimonis de mestres amb 
experiència, l’autor aborda la funció docent 

amb crítiques 
raonades a la 
formació inicial 
i permanent, 
així com a 
la cultura 
professional 
dels ensenyants 
amb la intenció 
de proposar 
referents per al 
seu compromís 
sociopolític i 
pedagògic. 




