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Allioli

La irrupció de la covid-19 ha desvelat les peremptòries ne-
cessitats que reclamava el sistema educatiu valencià: re-
ducció de la bretxa digital, increment de plantilles docents, 
desplegament del plurilingüisme, inestabilitat de docents 
precaritzats... Amb la tercera onada de la pandèmia o sen-
se, l’agenda negociadora amb la Conselleria necessitarà 
acords per a avançar. La nova normalitat que ha d’impreg-
nar la vida en els centres requereix disposar de tots els re-
cursos per a protegir-se del virus però, sobretot, per a gua-
nyar la batalla de l’educació.

EDUCACIÓ:  
LA NOVA NORMALITAT  
QUE NECESSITEM
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 Il·lustrador i 
dissenyador 
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Intenta transmetre conceptes complexos 
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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. 

Amb la col·laboració 
de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport:
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davant de l’anunci de la Conselleria de convocar 
unes oposicions d’accés a la funció pública 
docent en temps de pandèmia. Tot apunta que 
la vaga del professorat interí del 10D és només 
el punt de partida d’un procés sostingut de 
mobilitzacions per a exigir dignitat per als milers 
de docents que, com adverteix la mestra amb 
més de 34 anys d’experiència que entrevistem, 
es nega a haver de demostrar davant d’un 
tribunal el que demostra cada dia en l’aula.

El que fan palés moltes escoles i instituts 
del País és la seua capacitat per a plantar cara 

al coronavirus amb iniciatives engrescadores 
que posen l’alumnat en el centre de tot. Prova 
evident d’eixa actitud de compromís són 
algunes de les experiències que publiquem, 
narracions de treballs innovadors que 
aprofiten un moment de la jornada escolar o 
la remodelació dels espais a l’aire lliure per a 
avançar cap a un altre model d’educació. 

Comptat i debatut, la crisi sanitària pot 
representar una oportunitat per a reexaminar 
i renovar l’educació, per a recordar i exigir al 
sistema recursos suficients i un tractament 
més digne a totes les persones que treballen i 
lluiten per fer una escola millor.

EDITORIAL
A educació es destinaran 5.700 

milions d’euros en 2021, 
si finalment s’aproven els 
pressuposts generals de l’Estat. 

No obstant això, eixe important volum no pot 
silenciar que la despesa educativa en relació 
amb el PIB es reduirà fins al 4,5% (4,8% en 
2020), encara lluny de l’objectiu del 7% que va 
prometre Pedro Sánchez en huit anys. 

Al País Valencià, la injecció de recursos 
per a reforçar els fonaments del sistema, 
afrontar els efectes de la pandèmia i eixir de 

la crisi necessitarà traduir-se en accions i 
xifres concretes. La paraula donada per Ximo 
Puig i Vicent Marçà en el Fòrum Educatiu 
de juliol, en quedar interrompudes unes 
negociacions decisives, ha de passar ara 
la prova del cotó-en-pèl. Perquè el servei 
públic educatiu, un baluard estratègic per a la 
recuperació econòmica i social, requereix ser 
fortificat sense dilació. 

Les debilitats que el nostre sistema 
presenta encara, de què donem compte en 
alguns dels treballs de les pàgines següents, 
requeriran altura de mires per a materialitzar 
acords que, sense subterfugis, refermen 

els fonaments de l’educació valenciana pel 
pròxim període.

El Sindicat ha reiterat la voluntat de 
bolcar-se en cos i ànima en el propòsit 
de culminar amb èxit un diàleg amb 
l’Administració, que ha d’incloure punts clau 
com la bretxa digital, l’educació presencial, la 
inclusió, les plantilles, les ràtios, la interinitat 
laboral i altres tants assumptes pendents. 
És el compromís de l’organització en una 
situació crítica com l’actual. 

Un botó de mostra del compromís que 
hem contret en aquests moments que    entre 
setembre i octubre les nostres seus han 
comptabilitzat més de 10 mil telefonades 
i consultes sobre protocols i plans de 
contingència, incidències d’inici de curs, 
horaris, permisos, adjudicacions, concurs de 
trasllats o oposicions, entre altres qüestions. 
Diem sovint que som útils en la mobilització i 
en la negociació, però eixes xifres confirmen 
que també ho som en la gestió d’assumptes 
que preocupen les treballadores i els 
treballadors en moments delicats.

LLEI EDUCATIVA, DRETS LABORALS
Segons l’anàlisi sobre la LOMLOE que 
publiquem, la nova norma representa «el 
continuisme reformista» perquè no qüestiona 
el moll de la qüestió: l’important volum que 
l’ensenyament privat ocupa en el sistema 
espanyol, Tampoc reverteix les retallades ni 
trau la religió de les aules. 

El principal conflicte laboral, a hores d’ara, el 
protagonitza el professorat interí, privat de drets 
i d’estabilitat, que ha reaccionat amb estupor 

La pandèmia, una oportunitat educativa

Al tuf «pro concertada» que des-
prenen determinades sentències 
com ara una de fa poc del Tribunal 
Suprem, que ratifica una altra del 
Tribunal Superior de Justícia del 
País Valencià i per la qual es re-
quereix al Consell de la Generalitat 
que renove els concerts de diver-
ses unitats de batxillerat en centres 
privats d’ensenyament, encara que 
hagen caducat. El poderós lobby 
d’empreses que fan negoci en el 
sector ha trobat en els jutjats la via 
més efectiva per a frenar els canvis 
en educació que no va poder acon-
seguir per altres mitjans.

ALL

A dos «històrics» de l’STEPV, Fer-
ran Zurriaga i Alfred Ramos, coor-
dinadors de La represa del movi-
ment Freinet (1964-1974), editat per 
l’UJI de Castelló i premi al millor lli-
bre de ciències socials, arts i huma-
nitats de la Xarxa Vives, integrada 
per 22 universitats de Catalunya, el 
País Valencià, les Illes Balears, Ca-
talunya Nord, Andorra i Sardenya. 
Un reconeixement al paper decisiu 
del moviment freinetista valencià 
en l’impuls a una escola alliberado-
ra i democràtica, centrada en l’in-
fant i compromesa amb la societat, 
la llengua i la cultura.

OLI

la vaga del professorat 
interí del 10D és només el 
punt de partida d’un procés 
sostingut de mobilitzacions 
per a exigir dignitat

El professorat es va 
enfrontar el curs passat 
a uns reptes elevats però 
va poder superar-los 
amb esforç i dedicació ???
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Il·lusió i mascaretes. Nervis i gel. Metre i mig de distància i ganes de retrobar-se. 
Després del confinament i de l’oxímoron ‘educació a distància’, en l’inici de curs 
més estrany de les últimes dècades les escoles i els instituts van tornar a omplir-se 
de vida amb uns batecs que fan que la professió docent pague tant la pena.

EL PRIMER TRIMESTRE 
DEL CURS MENYS NORMAL

L’ÀMBIT FAMILIAR REGISTRA LA MAJOR PART DE CONTAGIS D’ALUMNES

Clara Esteve i 
Manel Álamo

facilita unes claus per a reivindicar la que 
necessitem que siga. 

LA «INSEGURETAT» 
Isabel Soler és professora de Valencià en 
l’institut Sant Vicent Ferrer de València, centre 
on ha desenvolupat la immensa majoria de 
la seua extensa labor com a docent. Tot i que 
està prop de jubilar-se, continua sent una 
professora molt activa i compromesa, tant 
en l’aula, com en el claustre, una d’aquestes 
veus que sempre tenen coses a aportar i que, 
sense la necessitat de cridar, destil·la saviesa 
i autoritat. Però, amb tot, inseguretat és la 
paraula amb què defineix com es va sentir 
durant els mesos d’educació a distància, 
juntament amb la sensació d’estar dedicada 

el tercer àmbit amb més brots i contagis, per 
darrere del social i el familiar, i per davant 
de l’àmbit laboral general. Això sí, pareix 
que la majoria dels contagis es produeixen 
des de l’àmbit familiar a l’escola, i quasi 
mai a l’inrevés. I és que des del setembre 
fins ara, la corba d’infectats per la covid 
ha anat augmentant i la institució escolar, 
com en tantes altres vessants, és un reflex 
del que ocorre a la resta de la societat; i tot 
malgrat el fet que el conjunt de la comunitat 
educativa està fent-ho bé. 

Perquè s’està fent bona cosa de faena, 
encara que el dia a dia en les aules no 
sempre és fàcil. Així ho explica un grup de 
docents, el testimoni personal dels quals 
esbossa un retrat de conjunt d’aquesta “nova 
normalitat escolar”, al mateix temps que 

N o obstant això, les ganes de 
tornar a la calfor de la presència, 
de treballar guix en mà i mirant 
l’alumnat als ulls, es barregen 

també amb sensacions més inquietants. 
Segons les xifres oficials de la Conselleria 
d’Educació, el balanç de la tornada a les 
aules, durant el primer trimestre del curs, és 
bastant positiu. A mitjan novembre, segons 
l’administració educativa, el 79,2 % dels 
centres educatius valencians sostinguts 
amb fons públics impartia les classes amb 
normalitat en tots els grups d’alumnes. 
Però si ens fixem en les dades procedents 
de l’àmbit estatal, la cosa pinta una mica 
pitjor. Fa unes poques setmanes el Ministeri 
de Sanitat publicava xifres dels brots per 
àmbits, que assenyalen que l’educació és ja 
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a la faena quasi permanentment. Ara, amb 
la tornada a les aules, el ritme de treball 
s’ha relaxat. Però hi ha aspectes que afigen 
estrés i perill a una situació ja complicada 
com, per exemple, la falta d’espai en un centre 
que fa anys que en reclama a la Conselleria 
una remodelació integral i en què el fet que 
l’alumnat garantisca la distància de seguretat 
resulta quasi impossible. Especialment 
en el pati, on sovint, segons Isabel, “les 
aglomeracions fan feredat”. I això en un centre 
on començaren el curs amb molt bon peu, però 
en què en les últimes setmanes el nombre 
de contagis ha augmentat considerablement. 
“Sent que, des de la Conselleria, la qüestió 
dels espais no s’ha gestionat ni poc ni molt, a 
cada centre ens han deixat apanyar-nos amb 
els nostres recursos. Pareix una espècie de 
loteria”, afig Isabel. 

A més a més, a pesar del hàndicap de 
l’espai, el centre ha apostat per l’educació 
presencial reconvertint espais com la 
biblioteca o el laboratori en aules, però així i 
tot hi ha grups d’ESO que excedeixen els vint 
alumnes permesos per llei i que funcionen amb 
rotacions diàries a casa del número d’alumnes 
que no caben. Un fet que a Isabel la preocupa: 
“Veig les criatures bastant perdudes. Tot i que 
funcionem amb un responsable d’aula que els 
passa la faena treballada a classe, i amb el 
recurs telemàtic d’AULES, açò mai pot suplir 
les explicacions del professorat”.

Una visió diferent en té Juan José Maestre, 
professor de Formació Professional de Gestió 
Administrativa a l’institut Severo Ochoa d’Elx. 
Especialment interessat des de fa anys en les 
tecnologies de la informació i la comunicació, 
Juan José va viure els mesos d’educació a 
distància com una oportunitat per a posar en 
pràctica allò en què feia temps s’havia format: 
“Cap problema, amb l’educació en línia. De 
fet, batxillerat i FP demostraren en el primer 
confinament un grau d’aprofitament acadèmic, 

responsabilitat i maduresa més que suficient 
tot i que ha sigut un curs telemàtic”. 

El Severo Ochoa no és un institut massa 
nombrós, però, amb tot, ha organitzat l’alumnat 
en dos torns, de manera que un subgrup 
assisteix presencialment els dilluns, dimecres i 
divendres i, l’altre, els dimarts i dijous. Reconeix i 
el preocupa el fet que així «és més difícil tractar 
tots els continguts curriculars» però subratlla 
que, en l’altra cara de la moneda, la realitat és 
que el nombre de contagis al centre està sent, 
de moment, baixíssim. Fet i fet, segons Juan 
José, la conjuntura actual aporta com a factor 
positiu el fet d’avançar en l’educació telemàtica 
i, de fet, es lamenta que a FP no s’haja establit 
aquesta modalitat educativa quasi al complet, 
excepte unes quantes hores presencials per a 
resoldre dubtes.

«TREBALLEM AMB PERSONES»
Patrícia Teruel, mestra de Pedagogia Terapèutica 
en el col·legi públic Exèrcit de Castelló, recorda 
amb un regust més amarg els mesos d’educació 
a distància: “Som mestres, estem amb persones, 
i açò implica proximitat física i emocional. Va 
ser molt estrany haver de treballar tot el dia de 
cara a l’ordinador”. Des d’aquest punt de vista, va 
ser positiu per a ella tornar a la presencialitat, 
però, en canvi, s’activaren altres inquietuds: 
“Em sentia angoixada per la possibilitat que 
els meus alumnes es pogueren contagiar, o 
que jo contagiara els meus pares, que ja són 
majors”. En el seu centre han decidit organitzar-
se amb grups bambolla des del primer curs 
d’infantil fins a segon de primària, i ho han 
pogut fer desdoblant els cursos que superaven 
els vint alumnes, uns desdoblaments que han 
sigut possibles gràcies a la dotació de més 
professorat, una mesura de la Conselleria que 
valora molt positivament. 

En aquest cas concret, els grups bambolla 
pareix que donen els seus fruits, ja que no 

s’hi ha detectat cap contagi, però, en canvi, 
Patrícia troba molt a faltar el treball en grup 
i cooperatiu, amb metodologies actives i de 
proximitat, i amb la interacció de diversos 
grups d’aprenentatge, ja que ara realitza 
atenció individualitzada fora de l’aula, amb 
una pantalla de vidre que la separa de 
l’alumnat. Això sí, malgrat l’aïllament físic i la 
sobrecàrrega de faena, si hi ha alguna cosa 
positiva d’aquesta situació, ressalta Patrícia, 
és l’empatia que es palpa entre els companys 
i companyes: “Estem units perquè ningú es 
trobe sol, i això em sembla imprescindible. 
Espere i desitge que la cura i la preocupació 
pels altres haurà arribat per a quedar-se”. 

La mateixa sensació ressalta Marta Abad, 
mestra de primària, que està fent les primeres 
passes en la professió en el col·legi Les 
Garroferes de la pedania d’Algoda d’Elx. “Em 
considere una persona amb molta sort perquè 
els companys i companyes del centre són 
genials i entre tots ens ajudem molt. També 
a l’hora de preparar les sessions”. Així i tot, 
segons Marta, el temps a l’aula passa molt 
ràpid i, com que s’ha de parar especial atenció 
als nous hàbits per complir les mesures de 
seguretat, les sessions es fan molt curtes. 
La mestra destaca, a més, la càrrega extra 
de treball “burocràtic”, perquè han de llegir 
i emplenar sovint documents que arriben al 
centre en relació amb la pandèmia, una tasca 
que, admet, se li fa «molt feixuga». A banda 
de la solidaritat entre l’equip docent, Marta 
assenyala un altre aspecte positiu, que no és 
nou, però que la pandèmia posa sobre la taula, 
és la necessitat d’eixir de l’aula. “En el nostre 
cas, l’escola està situada als afores d’Elx, enmig 
de la vegetació, i això ens proporciona un entorn 
impagable per als xiquets i xiquetes”. 

Isabel, Juan José, Patrícia i Marta són 
només quatre dels milers de docents que amb 
el seu particular mestratge estan contribuint 
a fer possible la tornada a l’escola. Cada u viu 

aquesta “nova normalitat escolar” de manera 
diferent perquè, a banda de les diferències 
personals, tampoc no comparteixen les 
mateixes condicions ni recursos en la faena. En 
el que pràcticament estan els quatre d’acord 
és en la manera com dificulta la mascareta 
el procés d’ensenyament-aprenentatge: per 
al professorat, és fa molt més esgotadora la 
tasca d’explicar. Per a l’alumnat, resulta més 
difícil escoltar i no perdre el fil del discurs. 
Per a ambdós, interpretar-se des del punt de 
vista acadèmic, però també emocional, amb 
la major part del rostre tapat, és complicat 
i frustrant. No obstant això, la paciència 
d’alumnat i professorat i la companyonia que 
sembla haver-se emfasitzat entre aquest 
últim col·lectiu és el fil comú amb què s’està 
teixint el dia a dia d’aquest primer trimestre de 
tornada a les aules. 

Un fil, que, no obstant això, cal no estirar 
més del compte. Tres mesos després 
de la represa de les activitats lectives 
presencials, pareix un bon moment per a 
fer balanç i actualitzar els protocols i plans 
de contingència que es van dissenyar en un 
context sensiblement diferent. La disponibilitat 
d’espais i l’eficàcia en el rastreig de contagis 
i la realització de PCR, estan entre els punts 
més calents d’aquesta agenda. També el 
replantejament, per part de la Conselleria 
d’Educació, de realitzar unes oposicions que 
per motius de salut i de sobrecàrrega de faena 
semblen del tot inoportunes.

Al cap i a la fi, es tracta de fer tan amable, 
humana i respectuosa com siga possible 
una “normalitat” que té ben poc de normal i 
bastant de complicada. I això ha d’incloure, a 
més de paciència i bon fer, un diàleg profund i 
transparent entre l’Administració i la comunitat 
educativa. Es veu que encara queden molts 
dies fins que ens puguem mirar i interpretar 
com abans, però hem de parlar i escoltar-nos 
tan bé com puguem.

Patrícia troba a faltar el 
treball en grup i cooperatiu, 
amb metodologies actives  
i de proximitat, i amb  
la interacció de diversos 
grups d’aprenentatge

Que l’alumnat garantisca 
la distància de seguretat 
resulta quasi impossible. 
Especialment en el pati, on 
sovint, segons Isabel, “les 
aglomeracions fan feredat”

Segons Juan José, la 
conjuntura actual aporta el 
fet d’avançar en l’educació 
telemàtica, també es 
lamenta que a FP no s’haja 
establit quasi al complet

Per a Marta, el temps a l’aula 
passa molt ràpid i, com que 
s’ha de parar especial atenció 
als nous hàbits per complir 
les mesures de seguretat, les 
sessions es fan molt curtes

Isabel Soler, IES Sant Vicent Ferrer (València) Juan José Maestre, IES Severo Ochoa (Elx) Marta Abad, CEIP Els Garrofers (barri d'Algoda, Elx) Patrícia Teruel, CEIP Exèrcit (Castelló de la Plana)
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encara no ha rebut cap partida pressupostària per a 
la compra de material.

Una altra queixa que es desprén de l’enquesta és 
que hi ha moltes aules en què la ràtio en els grups 
bambolla supera la vintena d’alumnes, malgrat que 
en la majoria es respecta. En la resta de grups hi 
ha una gran majoria que respecta la distància d’1,5 
metres i només unes poques aules incompleixes la 
norma, degut a la manca d’espais en els centres, 
sobretot de secundària.

Cal destacar l’esforç de molts centres perquè 
l’alumnat de segon de batxillerat puga assistir 
diàriament al seu institut i no de forma alterna, a 
pesar de l’important percentatge de centres en què 
ha sigut impossible evitar que aquest assistisca a 
classe en dies alterns. 

A questes són algunes de les dades que es 
desprenen de l’última enquesta que cada any 
realitza STEPV al principi del curs acadèmic. 
Enguany hi han participat vora de dos 

centenars de centres educatius, 128 d’infantil i primària 
i 59 de secundària, batxillerat i formació professional. 
En una conjuntura tan complicada com la d’enguany, les 
respostes dels centres al qüestionari permeten realitzar 
una aproximació a la realitat i les necessitats dels centres 
docents. 

Els centres educatius, especialment els de secundària, 
reclamen més professorat per a fer front a la nova 
situació i es queixen que part del professorat ha hagut 
d’incrementar l’horari lectiu (de 19 hores). En infantil i 
primària hi ha més grau de satisfacció amb l’increment de 
plantilla per a aquest curs.

La majoria dels centres, de tots els nivells educatius, 
coincideixen en la insuficiència de material sanitari 
que han rebut per a fer front a les mesures contra la 
covid-19 durant tot el curs. Hi ha una part important 
d’escoles i instituts, sobretot centres de secundària, que 

En una conjuntura tan complicada, 
les respostes al qüestionari 
permeten realitzar una 
aproximació a la realitat i les 
necessitats dels centres docents

Els centres s’han adaptat als manaments de la 
covid. On ha sigut possible, s’han incrementat 

els grups i s’han reduït les ràtios. Ara bé, no tots 
els centres disposen d’espais suficients. L’anunci 
de la Conselleria d’incrementar el professorat 
s’ha materialitzat especialment en les escoles. 

Però en secundària les plantilles continuen  
sent insuficients.

ESPAIS 
INSUFICIENTS 

I FALTA DE 
PROFESSORAT

LA GRANDÀRIA DE LES AULES IMPEDEIX  
COMPLIR LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT

Manel Álamo i 
Clara Esteve

E l 65% dels instituts de secundària necessiten més 
professorat per a poder afrontar l’increment de treball 

d’enguany. Aquesta és la dada més preocupant que assenyala 
l’enquesta en aquests nivells educatius. A més, que en la majoria 
de centres, un 61,9%, el professorat té més de 19 hores de 
càrrega lectiva. També resulta preocupant que el 58,8% dels 
centres ha iniciat el curs amb la plantilla incompleta. Com ha 
ocorregut amb les escoles, la gran majoria d’instituts, el 76,9%, 
ha hagut d’augmentar el nombre d’unitats per a adequar-se a la 
nova realitat. L’augment de grups, en especial, s’ha produït en 
primer i segon d’ESO.

Pel que fa a l'alumnat, més de la meitat de centres, el 57,4%, 
ha registrat un increment d’alumnes respecte al curs passat. En 
una gran part dels instituts enquestats, el 61,5%, sí que es pot 
mantindre en les aules la distància de seguretat entre l’alumnat. 
Però, per falta d'espai, en vora el 10%, no. I en el 28,8%, de 
manera parcial, no en totes les aules. Per aquesta raó, tres de 
cada quatre instituts, el 75,5%, han hagut d’aplicar l’alternança 
de grups a partir de tercer d’ESO. En segon de batxillerat, amb 
motiu de les proves d’accés a la universitat, en la majoria dels 
centres s’han redoblat esforços per a garantir que el 100% de 
les classes siguen presencials.

Respecte a la necessitat d’actualitzar les instal·lacions 
escolars per a l’adequació dels espais, un 36,7% dels centres que 
han participat en la consulta han hagut de mamprendre obres.

La pràctica totalitat dels instituts valencians ha rebut les 
mascaretes de la Conselleria, però també la gran majoria, un 
95,7%, admet que no en tindrà prou i en necessitarà més abans 
de finalitzar el curs. Quant als termòmetres, un de cada quatre 
instituts, el 27%, no en té suficients per a totes les aules. Per 
últim, a diferència de les escoles d’infantil i primària, en el 
moment de realitzar l’enquesta, el 85,7 % dels centres no havia 
rebut la partida pressupostària per a adquirir el material.

ESO, BATXILLERAT I FP 
RECLAMEN MÉS DOCENTS

G arantir el dret a l’educació, apostar per la presencialitat i 
salvaguardar la salut de tota la comunitat educativa van 

ser les premisses que van guiar l’acció de les directives dels 
centres educatius en les setmanes prèvies a l’inici del curs 
actual. A partir de les dades extretes de l’enquesta, la majoria 
dels centres d’infantil i primària no han necessitat fer cap obra 
de condicionament de les instal·lacions, una circumstància 
excepcional en què es troba a penes un 6,4%. És una dada 
que cal tindre en compte, ja que vora el 62% dels centres ha 
hagut d’augmentar els grups per a reduir el nombre d’alumnes 
per aula, una de les mesures necessàries per a assegurar el 
manteniment de la distància de seguretat de metre i mig en els 
grups que no siguen bambolla.

El 92% de les escoles enquestades ha incrementat la 
plantilla, alguns, inclús, fins a més de tres docents. Es dona el 
cas de centres que no havien demanat més mestres i n’han rebut 
algun. L’augment de professorat s’ha destinat, en especial, a 
infantil, en primària i en pedagogia terapèutica. Un increment de 
docents que satisfà al 48,7% dels centres consultats. Per contra, 
es detecta un fet preocupant: el 33,6% dels centres docents han 
encetat el curs sense disposar de la plantilla completa.

Pel que fa a l’alumnat d’infantil i primària, l’enquesta destaca 
que el 51,2% dels centres no supera la ràtio de 20 alumnes 
per aula en els grups de convivència estable. En el 16% no s’ha 
pogut mantindre per falta d’espai, principalment, tot i que en una 
majoria de grups, el 84,5% dels consultats, es garanteixen les 
distàncies de seguretat.

El Sindicat s’ha interessat també per la distribució de 
material anticovid-19. Pràcticament tots els centres han rebut 
les mascaretes de la Conselleria, però també la majoria admet 
que no en tindrà prou per a tot el curs. Quant als termòmetres, 
al voltant del 30% d’escoles no en tenen prou per a totes les 
aules. Per últim, el 81,7 % dels centres ha rebut la partida 
pressupostòria per a comprar el material. 

MÉS PLANTILLES  
EN INFANTIL I PRIMÀRIA
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el nou escenari configurat des de la irrupció 
de la covid-19. 

Més enllà de les circumstàncies particulars 
amb què la crisi sanitària afecta el sistema, 

convé insistir en el caràcter de l’ensenyament: 
un servei públic, clau i fonamental d’una 
ciutadania ha de comptar amb tots els 

lliure de les proves de certificació en les escoles 
d’idiomes. Aquest repertori d’assumptes 
pendents han de trobar cabuda en l’agenda 
negociadora que la Conselleria d’Educació ha 
d’afrontar i resoldre abans de finalitzar un curs 
acadèmic que serà històric.

COMPROMÍS DEL PRESIDENT
En el Fòrum Educatiu reunit a instàncies 
de l’Administració valenciana a la darreria 
del juliol, el president de la Generalitat i el 
conseller d’Educació comprometien la seua 
paraula perquè l’educació valenciana isquera 
reforçada de la crisi. Ha arribat l’hora de 
fer efectiu el compromís, de posar blanc 
sobre negre unes exigències que el sistema 
reclama des de fa temps i que resulten 
fonamentals per a avançar, més encara amb 

R eduir la bretxa digital que pateix 
l’alumnat més desafavorit. Dotar el 
sistema de més professionals per 
a fer efectiu el projecte inclusiu. 

Incrementar les plantilles docents per a garantir 
de manera efectiva el plurilingüisme. Disminuir 
el nombre d’alumnes per aula. Trobar una 
manera justa de resoldre el conflicte que afecta 
treballadores i treballadors de l’ensenyament, 
en condició d’interinatge o en l’atur, que aspiren 
a un lloc estable en la Funció Pública. Dignificar 
els estudis de formació professional i acabar 
amb la discriminació salarial d’una part dels 
seus docents. Regular i limitar la matrícula 

recursos necessaris i gaudir de les millors 
condicions possibles. 

El confinament decretat a mitjan març 
de 2020 va condemnar escoles i instituts 
a suspendre les activitats presencials i va 
mostrar les febleses del sistema pel que fa a 
la conciliació de la vida laboral i familiar. Les 
noves maneres d’ensenyar i aprendre, a través 
de les pantalles, van palesar que els currículums 
escolars estan excessivament carregats, que la 
dotació tecnològica dels centres és insuficient, 
que hi ha massa estudiants en condicions 
precàries, que els centres reclamen més 
professorat, que és imprescindible disminuir 
el nombre d’alumnes per aula, que la Llei de 
prevenció de riscos laborals segueix sense 
complir-se de manera plena, que els centres han 
de comptar amb un servei d’infermeria, que les 
infraestructures reclamen un replantejament 
integral, que cal reforçar les plantilles de la 
mateixa Administració. Tot això i més.

Aquestes pàgines han sigut testimonis de 
la denúncia reiterada d’aquestes mancances, 
de l’exigència d’augmentar el pressupost 
educatiu fins a assolir el 7% del PIB i del nostre 
compromís de treballar al límit i negociar per 
blindar i enfortir el sistema perquè l’educació 
assolisca la màxima dignitat que les valencianes 
i els valencians mereixen. És el moment que 
l’Administració complisca també la seua paraula.

Marc Candela, Núria López, Sonia Ibáñez, 
Gemma Martín, Joan Pérez

L’arribada del coronavirus va palesar les necessitats 
més urgents de l’educació. Al País Valencià, a més, el 
confinament obligava a suspendre unes negociacions 
destinades a resoldre qüestions clau en matèria de drets 
laborals. L’acord sobre aquests aspectes segueix sent 
cabdal per a blindar el sistema. Per a millorar l’educació.

UN SISTEMA REFORÇAT 
PER UNA MILLOR EDUCACIÓ

ÉS L’HORA DE NEGOCIAR I BLINDAR EL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ

En el Fòrum Educatiu el 
president de la Generalitat i 
el conseller comprometien 
la seua paraula perquè 
l’educació valenciana isquera 
reforçada de la crisi

INCLUSIÓ: RECURSOS, FORMACIÓ I COMPROMÍS DOCENT
EL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ APOSTA PER LA INCLUSIÓ

L a inclusió educativa és el gran repte 
del segle XXI. El nou marc normatiu 

reconeix que cada infant té unes qualitats i 
unes necessitats a les quals ha d’adaptar-se 
el sistema educatiu per a desenvolupar al 
màxim les seues capacitats i potencialitats. 
La pandèmia, però, ha posat en evidència les 
barreres a què s’enfronta una part de l’alumnat. 
A títol d’exemple, la docència telemàtica durant 
el confinament ha eixamplat una bretxa digital 
que impossibilita seguir les classes a un sector     
d’alumnes. Davant d’aquest contratemps 
sobrevingut, el professorat i les administracions 
han hagut d’explorar fórmules per a garantir que 
ningú perda oportunitats per falta d’equipaments 
tecnològics. 

La pandèmia també agreuja la situació 
de l’alumnat amb necessitats de suports 
especials i palesa més, si això és possible, la 

importància de l’educació presencial. Pel que 
fa a les xiquetes i els xiquets amb problemes 
auditius, les mascaretes representen un 

barrera d’accés que ara s’intenta resoldre amb 
l’homologació de mascaretes transparents, 
una reivindicació que STEPV havia sol·licitat.

Tant l’Administració central com l’autonòmica 
han de ser coneixedores d’aquestes barreres 
i actuar de forma eficient i eficaç per fer-les 
minvar. La detecció de barreres educatives 
s’ha de fer de manera immediata, abans 
de la primera escolarització de l’infant si 
és possible. En aquest sentit, és clau la 
coordinació entre els serveis sanitaris, els 
d’orientació educativa i les escoletes de 
primer cicle. L’etapa infantil és sens dubte 
la més decisiva per a detectar aquestes 
necessitats educatives i per a previndre 
de manera precoç possibles dificultats 
d’aprenentatge que eviten complicacions 
posteriors, més difícils de revertir,  
que poden convertir-se en necessitats 
educatives permanents. 

Per a avançar cap a una autèntica 
inclusió, una vegada aconseguida la detecció 

primerenca, cal disposar de processos de 
matriculació equitatius i garantistes per a 
l’alumnat amb necessitats específiques de 
suport educatiu (NESE), uns procediments que 
han de regular les corresponents comissions 
d’escolarització. Cal tindre present que 
la immensa majoria d’aquest alumnat es 
concentra en escoles publiques, un fet que 
fomenta els guetos i l’exclusió social, unes 
circumstàncies generadores de conflictes  
que configuren una realitat ben allunyada  
dels plantejaments inclusius. 

Però per a materialitzar la inclusió  
cal comptar amb tots els recursos  
materials pertinents, professionals 
especialitats i, de manera especial, amb 
un professorat amb formació suficient i 
consciència del que representen els reptes  
de la inclusió educativa.

La docència telemàtica 
durant el confinament 
ha eixamplat una bretxa 
digital que impossibilita 
seguir les classes a una 
part de l’alumnat
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MÉS PLANTILLES I IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
LA DOCÈNCIA TELEMÀTICA HA EIXAMPLAT LA BRETXA DIGITAL

E ntre 2010 i 2013, l’educació valenciana 
va partir una retallada de professorat. 

Des de 2016, any rere any, se n’ha recuperat 
una part, tot i que hi ha pendent una 
negociació de les plantilles de tots els 
nivells educatius per a garantir la seua 
estabilitat i per a respondre a dos grans 
reptes: la inclusió i el plurilingüisme. 

Calen unes plantilles docents suficients 
per a implementar desdoblaments, grups 
flexibles i suports que permeten la inclusió 
real de tot l’alumnat. El repte inclusiu 
reclama també hores per a la coordinació. 
Cal evitar recórrer de manera abusiva a les 
habilitacions del personal docent d’infantil 
i primària, una mesura que fa minvar 
l’efectivitat dels suports i agrupaments 
flexibles, i garantir la major estabilitat 
possible de les plantilles. Hi ha fórmules 

que garanteixen aquesta estabilitat: eixida 
a concurs de les places de les Unitats 
Específiques d’Educació Especial, de les 

aules de comunicació i llenguatge i dels 
Serveis Psicopedagògics. 

A més, cal implementar la participació 
de professionals que han d’assumir 
funcions clau en el model d’inclusió 

educativa: assistents socials, tècnics 
d’integració social, mediadors familiars, 
terapeutes ocupacionals, logopedes, 
mediadors comunicatius, infermeres, 
especialistes en convivència als centres, 
llengua de signes, etc. La incorporació 
d’aquests nous perfils requereix sobretot 
una coordinació estreta entre diferents 
conselleries. 

Pel que fa al plurilingüisme, STEPV 
aposta per un model d’immersió en 
valencià, que garantisca que l’alumnat siga 
competent en ambdues llengües cooficials 
i que fomente i assegure l’aprenentatge 
de llengües estrangeres, mitjançant la 
dotació extra de professorat especialista 
d’anglés i altres llengües. Això facilitarà 
els desdoblaments de grups i millorarà 
l’ensenyament d’idiomes estrangers. Es 

tracta de centrar-se en la metodologia, no de 
vehicular matèries no lingüístiques, un fet 
que ha demostrat la seua ineficàcia en altres 
territoris de l’Estat. 

Especial consideració requereixen les 
zones castellanoparlants, en les quals 
caldrà desplegar programes específics per 
a fomentar el gust per aprendre i usar la 
nostra llengua.

La pandèmia ha posat en evidència 
les mancances del sistema educatiu 
espanyol, quant a ràtios i plantilles. 
Les administracions educatives n’han 
de prendre consciència i invertir: s’han 
d’augmentar les plantilles per la covid-19 
i cal consolidar-les mitjançant la propera 
negociació de plantilles i les reduccions 
horàries de les sessions lectives previstes 
per al curs 2021/22.

Cal implementar la 
participació de professionals 
que han d’assumir 
funcions clau en el model 
d’inclusió educativa
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REDUIR RÀTIOS, L’APOSTA EDUCATIVA

SOLUCIONS PER A TOT EL PROFESSORAT INTERÍ

ESCOLES D’IDIOMES:  
NEGOCIACIÓ PENDENT

FORMACIÓ PROFESSIONAL: 
EQUIPARACIÓ TOTAL

E nfront de la tasca encomiable de dur a cap 
processos d’ensenyament-aprenentatge 

és clau garantir la personalització de l’educació 
que en si mateixa ja és un factor de qualitat. 
No ens agrada parlar en termes quantitatius, 
perquè darrere de cada infant hi ha una sèrie de 
condicionants que fan que el camí siga diferent, 
però és inevitable haver de parlar de números, 
concretament de ràtios.

La ràtio alumnat-docent d’un determinat 
context educatiu és directament proporcional a 
les possibilitats de treballar amb metodologies 
actives en què l’alumnat és protagonista dels 
seus aprenentatges i es practica una avaluació 
contínua i formativa.

En distints moments de la història educativa 
recent coneixem intents de rebaixar les ràtios 
en les diferents etapes educatives per a garantir 
una millor atenció a l’alumnat. Per exemple, 
en els anys noranta, amb la introducció en el 
sistema educatiu de l’etapa d’infantil a partir 
dels 3 anys, la ràtio es va reduir a 20, però la 
mesura no va perdurar. Són coneguts també els 
desdoblaments en cicles formatius de formació 
professional per a tirar avant metodologies 
sustentades en la pràctica de l’alumnat.

Per a respondre a l’augment de les ràtios, 
conseqüència de l’aplicació de mesures urgents 
aplicades pel Govern espanyol el 2012, el Consell 
del Botànic (2015) acordava reduir-les de manera 
progressiva i a totes les etapes educatives. Per a 

millorar l’atenció a les necessitats de l’alumnat, 
en aquell moment s’hi va iniciar també, a 
càrrec d’una educadora i una mestra, ambdues 
d’educació infantil, un programa experimental 
d’unitats de 2-3 anys amb ràtios de 18 alumnes. 
També hi va haver localitats on establir centres 
amb ràtios de 23, una mesura que va ser 
malmesa pel recurs interposat per la patronal 
dels centres privats concertats.

La pandèmia de 2020 ha comportat certa 
reducció de ràtios. La mesura ha estat també una 
variable sanitària per a garantir la traçabilitat en 
els contagis de la covid-19. Els centres han hagut 
de reestructurar tots els grups per a configurar-
los amb caràcter general a 20 alumnes, fins a un 
màxim de 25.

En moltes classes la nova ràtio permet, 
per primera vegada, atendre l’alumnat de 
manera més individualitzada i aplicar mesures 
d’inclusió educativa, imprescindibles en un curs 
acadèmic especial, que va arrancar després d’un 
confinament generalitzat de la població. Les 
ràtios més baixes han permés posar en pràctica 
metodologies pedagògiques impossibles 
d’aplicar abans, tot i les limitacions en els 
contactes que les condiciona.

El curs 2020/21 permetrà analitzar l’impacte 
d’una atípica reducció de ràtios en alguns grups 
i conéixer les seues implicacions en la millora 
dels processos d’ensenyament-aprenentatge. Al 
capdavall, els resultats educatius favorables amb 

ràtios més baixes —també amb experiències de 
codocència a l’aula— evidenciaran l’èxit educatiu 
que suposa per una atenció més personalitzada 
de l’alumnat. Amb la vista posada en el nou 
escenari postpandèmia, reiterar l’aposta per 
reduir les ràtios significa ni més ni menys que 
apostar per l’educació.La pandèmia també 
agreuja la situació de l’alumnat amb necessitats 
de suports especials i palesa més, si això és 

possible, la importància de l’educació presencial. 
Pel que fa a les xiquetes i els xiquets amb 
problemes auditius, les mascaretes representen 
un barrera d’accés que ara s’intenta resoldre 
amb l’homologació de mascaretes transparents, 
una reivindicació que STEPV havia sol·licitat.

Tant l’Administració central com l’autonòmica 
han de ser coneixedores d’aquestes barreres 
i actuar de forma eficient i eficaç per fer-les 

minvar. La detecció de barreres educatives s’ha 
de fer de manera immediata, abans de la primera 
escolarització de l’infant si és possible. En aquest 
sentit, és clau la coordinació entre els serveis 
sanitaris, els d’orientació educativa i les escoletes 
de primer cicle. L’etapa infantil és sens dubte la 
més decisiva per a detectar aquestes necessitats 
educatives i per a previndre de manera precoç 
possibles dificultats d’aprenentatge que eviten 
complicacions posteriors, més difícils de revertir, 
que poden convertir-se en necessitats educatives 
permanents. 

Per a avançar cap a una autèntica inclusió, 
una vegada aconseguida la detecció primerenca, 
cal disposar de processos de matriculació 
equitatius i garantistes per a l’alumnat amb 
necessitats específiques de suport educatiu 
(NESE), uns procediments que han de regular les 
corresponents comissions d’escolarització. Cal 
tindre present que la immensa majoria d’aquest 
alumnat es concentra en escoles publiques, un 
fet que fomenta els guetos i l’exclusió social, 
unes circumstàncies generadores de conflictes 
que configuren una realitat ben allunyada dels 
plantejaments inclusius. 

Però per a materialitzar la inclusió cal 
comptar amb tots els recursos materials 
pertinents, professionals especialitats i, de 
manera especial, amb un professorat amb 
formació suficient i consciència del que 
representen els reptes de la inclusió educativa.

E l personal interí del conjunt de les 
administracions públiques està en una 

situació de frau de llei, reconeguda pel Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea (TJUE), perquè 
les administracions públiques han abusat de  
la temporalitat. 

La sentència del TJUE del 19 de març de 
2020 planteja una sèrie de qüestions que 
ha traslladat el debat a distints parlaments 
autonòmics. També, al Senat i el Congrés.

L’Alt Tribunal europeu no pot entrar a 
determinar com s’ha de solucionar una situació 
fraudulenta que afecta milers de persones. 

Des de fa anys, STEPV proposa solucionar 
aquesta problemàtica i, alhora, respondre als 
dos col·lectius que ara per ara aposten per 
solucions diferents. D’una banda, el col·lectiu 
que està en frau de lleu —persones que fa més 

de tres anys que treballen amb vacant— i és 
contrari a fer oposicions, especialment si són 
massives, perquè veuen compromesa la seua 

continuïtat en el treball, la seua estabilitat. D’altra 
banda, el col·lectiu que defén mantindre l’actual 

sistema d’oposicions —com més massives, 
millor— perquè considera que és l’única opció 
per a accedir al funcionariat de carrera i, 
consegüentment, a l’estabilitat indefinida. 

La nostra proposta concilia els interessos 
d’ambdós col·lectius. Històricament, STEPV 
ha defés l’accés diferenciat: que les places 
ocupades pel professorat interí s’oferisquen en 
els processos selectius al professorat interí i 
que les de nova creació i les jubilacions vagen 
destinades a totes les persones que, de manera 
legítima, desitgen incorporar-se al sistema. 

Més recentment, per a solucionar el frau 
de llei, hem demanat l’aplicació de l’article 
61.6 del Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público (TREBEP) que, en situacions 
extraordinàries, preveu un procediment selectiu 
mitjançant un concurs de mèrits (no l’actual 

concurs oposició). L’actual és una situació 
doblement extraordinària, per l’alt índex 
d’interinitat i per la pandèmia de la covid-19. 
La combinació de les dues mesures, més 
l’obertura immediata de borses de treball, 
pot contribuir a solucionar-ho: consolidarà 
el professorat interí en frau de llei i oferirà 
possibilitats perquè qui vulga entrar al sistema 
ho faça, evitant la competivitat de dos col·lectius 
que parteixen de situacions ben diferenciades. 

Ningú nega que hi ha qüestions pendents 
de tancar, dubtes per resoldre, aspectes 
legals a implementar, plantilles a ampliar... 
Però continuar amb un model d’oposicions 
huitcentista no és suportable per a un sistema 
educatiu que ha d’evitar enfrontaments estèrils 
entre persones amb legítimes aspiracions a les 
quals s’ha de respondre sense embuts.

U n dels principals reptes de les escoles 
oficials d’idiomes és aconseguir que 

la Conselleria accepte regular i limitar de 
manera equilibrada la matrícula lliure de les 
proves de certificació en funció de l’alumnat 
oficial i la plantilla real de cada centre. La 
situació és insostenible, sobretot en anglés 
i valencià. Les vies de solució passen per 
establir numerus clausus assumibles, o bé 
per augmentar les plantilles. En tot cas, no es 
pot recórrer sistemàticament a personal de 
suport extern com fa l’Administració. Tot i que 
la tasca certificadora és necessària i inherent a 
l’essència de les EOI, el seu caràcter certificador 

no ha de tindre conseqüències negatives en les 
condicions laborals del professorat provocades 
per la manca de control en la matrícula lliure. 
Aquest curs hi ha previst de negociar la creació 
de l’escola d’idiomes virtual o els aspectes 
derivats del que s’ha anomenat “Repensem 
les EOI”. Cal esperar trellat i diàleg per a tirar 
avant aquestes pensades i repensades, així com 
una autèntica negociació. Queden pendents de 
resoldre assumptes enquistats com la situació 
dels departaments unipersonals, l’augment de 
la plantilla PAS, la millora i adequació de les 
infraestructures i dotacions dels centres, entre 
altres qüestions.

L’ equiparació del professorat PT/PS en 
aspectes retributius o l’accés a càtedra, 

entre altres, és una reivindicació històrica en 
la formació professional, un sector que ara viu 
moments de reconeixement social gràcies a 
la demanda laboral creixent de les persones 
titulades. Tanmateix, la LOMLOE segueix 
sense atorgar la categoria acadèmica que 
mereixen aquests estudis, tampoc reconeix la 
discriminació salarial dels seus docents. La 
llei Celaá genera confusió sobre l’accés a la 
Funció Pública de gran part del professorat, 
que reclama a l’Administració que respecte 
totes les titulacions equivalents establides en el 

Reial Decret D276/2007, incloses les persones 
titulades del grau superior i que establisca 
les mesures correctores per a garantir que 
cap persona interina amb serveis es veja 
perjudicada pels canvis que introdueix la nova 
llei. No és admissible que se seguisca impedint 
als titulats superiors d’FP —classificats en grup 
A2— que es prenguen un respir, i fer prevaldre 
la titulació universitària. La LOMLOE deixa 
la porta oberta a les comunitats autònomes 
perquè desenvolupen aquests aspectes, el 
que representa un greuge comparatiu entre 
territoris. STEPV seguirà a l’aguait perquè això 
no passe, perquè ningú no es quede fora.

En moltes classes la 
nova ràtio permet per 
primera vegada atendre 
l’alumnat de manera més 
individualitzada i aplicar 
mesures d’inclusió educativa

STEPV proposa solucionar 
aquesta problemàtica 
i respondre alhora als 
dos col·lectius que ara 
per ara aposten per 
solucions diferents
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Ismael Guardiola i 
Gabriel Alemany
Àrea de Salut Laboral i 
Medi Ambient, STEPV

persona responsable de la coordinació del 
Pla de contingència.

Encara que bona part d’aquestes demandes 
s’han incorporat als plans de contingència, n’hi 
ha d’altres que encara no s’hi han inclòs. 

REIVINDICACIONS PENDENTS 
El 31 d'agost de 2020 la Conselleria 
d’Educació va publicar la segona versió del 
Pla de contingència, sense disposar d’un 
període previ d’al·legacions, com s’havia fet 
amb els anteriors plans. Com a organització 
majoritària del sector, STEPV va haver de 
recordar a l’Administració que la participació 
dels comités de Seguretat i Salut Laboral en 
la revisió de les propostes de prevenció és 
inexcusable. 

El Sindicat va presentar el 15 de 
setembre una nova llista de propostes, 
però com que la situació de la pandèmia 
empitjorava considerablement i la 
Conselleria no havia atés cap de les 
demandes, el 9 de novembre vam presentat 
una altra bateria de mesures per a ser 
incorporades al Pla de contingència. 

És sabut que STEPV convoca 
periòdicament assemblees per a informar i 
analitzar l’important repertori de mesures 
preventives que planteja, algunes de les quals 
formen part d’un catàleg reivindicatiu que 
s’actualitza en funció de les circumstàncies. 

L’Àrea de Salut Laboral ha elaborat la 
Guia de preguntes freqüents, que s’actualitza 
periòdicament per a aclarir els dubtes 
originats pel Pla de contingència. Per a 
millorar tots els aspectes propis de la 
prevenció, les persones afiliades poden fer 
arribar iniciatives i propostes de millora a les 
persones responsables de l’àrea.

E l 5 de març, avançant-se a la 
realitat que es veia vindre, el 
Sindicat reclamava a la Direcció 
General de Personal uns plans de 

contingència clars i senzills, adreçats als 
diferents ensenyaments. Des de declaració 
de l'estat d’alarma, el Sindicat no ha deixat 
de reclamar mesures de millora successives 
per a adaptar-se a les situacions que es 
presentaven. 

Per començar, vam reclamar que es 
proveïra els centres d’elements de protecció 
individual com mascaretes, guants, gel 
hidroalcohòlic, pantalles i altres mesures 
de prevenció col·lectives: mampares, 
distanciament o senyalització. També 
vam demanar instruccions concretes 
per a organitzar determinats processos 
(admissió, proves presencials…) i situacions 
organitzatives (ràtios, aules de matèries 
específices, personal especialment 
vulnerable). 

En aquest context, el Sindicat va 
considerar favorablement l’opció que els 
centres que ho desitjaren s’acolliren a la 
jornada continuada. Cal tindre present que 
havíem sol·licitat adequar el servei de neteja 
de les escoles i els instituts a la realitat 
imposada per la pandèmia.

El Sindicat també va demanar que 
els centres disposaren de termòmetres 
i que s’hi regulara l’ús obligatori de 
mascaretes i que l’entrada de l’alumnat 
fora esglaonada. A més, vam reclamar 
instruccions precises per a actuar davant 
de la detecció o sospita d’un cas de 
covid. En aquest sentit, vam plantejar la 
conveniència que els centres de salut 
designaren una persona per a atendre 
les consultes de cada escola i institut. 
Finalment, vam exigir l’assessorament del 
personal tècnic del Servei de Prevenció 
de Riscos Laborals del personal propi del 
sector docent (INVASSAT) i l’establiment 
en cada centre, d’acord amb la normativa 
de Prevenció de Riscos Laborals, d’una 

El coronavius ha sacsejat com un terratrémol els fonaments de la societat i 
commocionat l’educació. El Pla de contingència, destinat a combatre aquest 
tràngol i garantir la salut de la comunitat educativa, incorpora moltes 
propostes d’STEPV, compromés des del primer dia a fer recular la pandèmia.

LA PANDÈMIA EXIGEIX MÉS MESURES  
PER AL PLA DE CONTINGÈNCIA

EL SINDICAT TREBALLA PER A GARANTIR  
LA SALUT DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA

Per a saber-ne mé:

STEPV. Guia del Pla de Contingència i Continuïtat 

en el treball durant les fases de nova normalitat 

(12/07/2020) 

https://stepv.intersindical.org/noticies/article/

guia_del_pla_de_contingencia_i_continuitat_en_

el_treball_durant_les_fases_de_nova_normalitat

Allioli (novembre, 2020). «COVID-19. Per 

l’actualització del Pla de Contingència» 

https://intersindical.org/stepv/docs/PerActua 

litzacioPlaContingencia-novembre2020.pdf

ADAPTACIÓ  
DELS CENTRES
 � Amb la situació sanitària derivada de 
la covid-19, cal augmentar les zones 
d’ombra als patis i recondicionar 
espais exteriors perquè, com a part de 
la rutina diària, es realitzen activitats 
educatives a l’aire lliure. 
 � Cal adquirir mesuradors de la 
qualitat de l’aire i material fungible 
per a l’aula i les zones exteriors. 
En especial, després que els últims 
estudis demostren que la covid pot 
transmetre’s per aerosols. 
 � Considerem fonamental la figura de 
la infermera escolar que atenga els 
centres escolars assignats. 

ENSENYAMENTS 
ARTÍSTICS I ESPECIALS
 � Sol·licitem mesures complementàries i 
específiques respecte als ensenyaments 
artístics professionals i superiors 
perquè hi ha moltes especificitats, com 
ara les activitats grupals en Música i 
Dansa, pendents de resoldre. El mateix 
ocorre en altres ensenyaments —
educació infantil, CEE, UET, PMAR, ERE, 
FP...— en què el manteniment de la 
distància de seguretat amb l’alumnat 
resulta molt complicat de garantir.

ESCOLES OFICIALS 
D’IDIOMES
 � Reiterem la conveniència d’ajornar 
o anular la convocatòria de proves 
de certificació PUC, prevista per al 
desembre. Aquesta mesura preventiva 
és la millor per a eliminar riscos i 
evitar interferències addicionals en el 
desenvolupament del curs.

CONDICIONS DEL 
TELETREBALL DOCENT
 � No a la sobrecàrrega de treball 
del personal docent. Educació ha 
de facilitar les ferramentes i els 
mitjans per a la realització del 
teletreball i ha de tindre cura de la 
salut del personal docent mitjançant 
avaluacions de prevenció de riscos 
i la implementació de les mesures 
corresponents. També s’han 
d’habilitar mecanismes per a garantir 
la privacitat i el dret a la imatge.

TREBALLAR EN  
UN AMBIENT SEGUR
 � Exigim màscares de protecció 
Ffp2 per a tot el personal empleat 
públic i pantalla de protecció per al 
treball en laboratoris i tallers. Cal 
reglamentar, a més, la quantitat de 
mascaretes FFp2 que els centres 
han de subministrar a cada docent, 
en funció de les hores de docència i 
treball setmanals.
 � Les dones embarassades de 
l’ensenyament públic no universitari 
han de ser reconegudes com a 
personal pertanyent al grup de risc 
4, sense que hagen de concórrer 
ni complicacions ni comorbiditats, 
com passa en altres sectors de 
l’Administració i en altres tipus 
d’ensenyament. Aquesta situació 
implica implementar mesures per a 
eliminar els riscos: o bé adaptant el  
lloc de treball, o bé habilitant el 
teletreball. O si aquestes opcions no 
són possibles, tramitant una llicència 
per risc en l’embaràs.
 � El personal docent d’Educació 
Especial i Infantil ha de ser considerat 
de risc 2 en el Pla de contingència, 
com es preveu per al personal 
educador d’educació especial i infantil 
i fisioterapeutes.
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PROVES  
DIAGNÒSTIQUES
 � A causa de l’augment de casos  
entre les franges d’edat entre  
6/18 anys, una vegada confirmat 
un positiu en una aula, cal confinar 
tota la classe, siga o no grup de 
convivència estable (GCE). L’estudi de 
contactes estrets fora del GCE  
és insuficient.
 � Per a establir les mesures de 
prevenció i control necessàries en 
cas de casos positius en grups de 
convivència estables s’han de realitzar 
PCR a tot el personal empleat públic, 
inclús si no ha estat en contacte les 
últimes 48h.
 � Demanem realitzar PCR de manera 
periòdica al personal docent i no 
docent. En cas de donar positiu, la 
reincorpoarció al centre ha d’anar 
precedida d’una prova PCR negativa.

CONTRACTES  
AMB LES MÚTUES
 � Exigim l’extinció dels contractes 
de l’Administració amb les mútues 
i que eixos diners es destinen 
al sistema públic. El Sindicat ha 
denunciat des del primer moment 
l'externalització de l’atenció mèdica 
per contingències del treball a 
mútues, un sistema que van encetar 
els governs del Partit Popular en una 
operació que representa un traspàs 
inacceptable de diners públics a 
empreses privades. 
 � Cal que retornen els distints  
Serveis de Prevenció de Riscos 
Laborals dependents de cada 
Conselleria. En el cas d’Educació, la 
seguretat i salut laboral del professorat 
era molt més efectiva abans que la 
gestionara l’INVASSAT.

COORDINADORA DE 
RISCOS LABORALS
 � Segons la Llei de prevenció de riscos 
laborals, cal implantar la figura 
del coordinador o coordinadora de 
riscos laborals en tots els centres 
educatius, perquè, en cas contrari, la 
institució podria estar incomplint la 
norma (hi ha jurisprudència que ho 
regula).
 � Reivindiquem el servei propi i reforçat 
de l’INVASSAT en relació amb la 
coordinació de riscos laborals del 
centre educatiu, no només amb la 
responsable covid. S’han contractat 
serveis de prevenció aliens sense que 
el tema s’haja abordat en els comités de 
Salut Laboral, tal com prescriu la llei. 
 � Exigim un augment de plantilla 
de l’INVASSAT per a avaluar 
adequadament el risc d’exposició 
de les persones treballadores 
vulnerables. 
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Mireia García Peruga
IES Les Rodanes, Vilamarxant

– Segons la teua opinió, és possible que a 
Alemanya hi haja una dictadura?

– De cap manera, ara som molt més 
intel·ligents.

A quina intel·ligència fa referència l’alumne? 
Quin tipus d’ensenyament podria fer que no 
es repetira la barbàrie? Quin pes pot tindre 
l’escola quan els valors que es promouen en 
la societat o en la família no tenen res a veure 
amb la millora de la col·lectivitat? 

Són qüestions de difícil resposta, però 
pareix que una escola que viu d’esquena al 
que passa al seu exterior, una educació que 
no aborda i debat els problemes socials, 
no contribueix a construir una societat més 
lliure, justa i digna. 

Si no ho fem des de l’escola, qui podrà 
fer-ho? Segons diferents estudis, el perfil 
del votant comú de la ultradreta a Europa es 
troba entre l’electorat masculí, és menor de 
quaranta anys, sense estudis o amb un nivell 
educatiu baix.

Des d’aquestes consideracions, sembla 
indiscutible que en l’escola cal treballar 
aquestes qüestions. I fer-ho des d’una 
perspectiva com la feminista, que aspira a la 
transformació social, la igualtat i l’emancipació 
de les persones. Que lluita contra els models 
patriarcals i les relacions masclistes. Que 
construeix coneixement per a qüestionar i 
desmuntar estructures de dominació. 

Aquesta consciència requereix una 
incorporació de la perspectiva de gènere en 
les aules, amb una visió més àmplia, global i 
transformadora, de manera transversal a les 
matèries i en totes les etapes educatives. I 
sempre acompanyada, per descomptat, d’una 
adequada formació del professorat.

El paper actiu del col·lectiu docent és clau 
en aquest camp. La manera en què enfoquem 
la problemàtica, com expressem els nostres 
punts de vista, com tractem l’alumnat, com 
conduïm i acompanyem la conversa... El nostre 
comportament quotidià –posant el valor els 
drets humans i el treball cooperatiu, ampliant 
la mirada al món i fomentant l’empatia, el 
creixement ètic i moral...– és fonamental 
per a establir un clima favorable a aquestes 
qüestions que ajude a avançar cap a un altre 
model d’escola i de societat.

Per a Manuel Segura, expert en convivència 
i habilitats socials, l’ensenyament no consisteix 
a impartir continguts, sinó a formar persones: 
«Els coneixements es poden adquirir per altres 
mitjans, i ara per ara els tenim fàcilment a 
l’abast, principalment per mitjans electrònics. 
Però per molts coneixements que pugues 
tindre, si no eres persona, només seràs un 
animal enciclopèdic». Segura ha treballat 
amb centres escolars que escolaritzen 
alumnes de famílies desestructurades, amb 
un baix rendiment acadèmic, protagonistes de 
conflictes escolars. 

QUÈ FER? PER ON COMENÇAR?
En el meu centre vam organitzar una 
setmana per la inclusió, emmarcada 
dins del projecte d’innovació educativa 
“Pas a pas cap una educació inclusiva”. 
Des dels departaments es van presentar 
propostes d’activitats, amb la col·laboració 

la pandèmia se’ns esmuny a les aules i el 
sistema necessita afrontar reptes nous, com 
ara la immigració, les polítiques socials, 
l’ecofeminisme, la memòria històrica, etc. Tot 
això ha activat una extrema dreta feixista, 
violenta i radical que aprofita qualsevol pretext 
per a radicalitzar un discurs de símbols i d’odi 
que intenta que arrele entre la ciutadania més 
desprotegida i vulnerable. 

En l’escola ho veiem cada dia: alumnes 
amb postures racistes, masclistes i xenòfobes 
que atempten fins i tot contra els mateixos 
interessos de molts dels qui les promouen. 
Com frenar aquestes actituds i contrarestar-
les? Des del sentit comú, la dignitat, la 
humanitat i en nom de la llibertat, podem 
dedicar un temps a la reflexió, el debat i 
l’anàlisi d’aquests posicionaments. “No 
acceptem les coses que no podem canviar, 
canviem les coses que no podem acceptar“, 
va dir Angela Davis.

ANALITZAR CONFLICTES
La pel·lícula L’onada (Die Welle, 2008), 
producció alemanya basada en un cas real 
de psicologia social, conta la història d’un 
professor que decideix fer un experiment amb 
el seu alumnat de l’institut per a demostrar-los 
com de potents poden ser els mecanismes de 
manipulació. Analitzar el conflicte que planteja 
el film pot servir per a tractar en l’aula els 
discursos del totalitarisme, la intolerància, 
l’odi, l’opressió, la falta de llibertat, la violència, 
el masclisme. En L’onada identifiquem la 
inestabilitat de la democràcia i com les idees 
feixistes poden arrelar en qualsevol persona, 
més encara quan està sotmés a la influència 
d’un gran grup. Parem atenció al diàleg, en 
els primers moments de la pel·lícula, entre el 
professor i un dels estudiants:

C om deia un eslògan feminista dels 
anys setanta, “El que és personal, és 
polític”. És polític també tot el que 
fa referència a la vida, les persones, 

l’educació i l’ensenyament, perquè no estem 
aïllats de la realitat, el nostre entorn social i 
natural. L’escola necessita plantejar preguntes, 
qüestionar i reflexionar perquè l’alumnat 
aprenga a buscar respostes. Una persona –i 
una societat– inculta és molt més manipulable. 
En aquest sentit, l’educació també és política.

Molt sovint, els valors que intentem 
transmetre des de dins del centre educatiu 
xoquen amb una realitat exterior, una societat 
que en promou altres de diferents. No podem 
obviar-ho ni ensenyar ignorant-ho. L’escola 
ha de ser un espai de formació i reflexió 
crítica que ha d’armar-nos, en clau de dona, 
de manera col·lectiva. “Si eres neutral en 
situacions d’injustícia, has triat posar-te del 
costat de l’opressor”, deia Desmond Tutu.

L’educació és, per al sistema capitalista, una 
ferramenta per a adoctrinar la ciutadania en 
els mecanismes i els valors del mercat. Per a 
això, posa els seus focus en la competitivitat, 
els coneixements i els resultats, que són 
ferramentes individualistes. Si volem 
construir des de l’escola una societat més 
justa, equitativa i diversa hem de lluitar 
contra aquesta concepció i treballar des de 
la col·lectivitat, la consciència, la justícia i la 
responsabilitat.

Les societats viuen canvis convulsos, amb 
conflictes, pors i enfrontaments per motius 
diversos. I ens hem d’adaptar a nous escenaris: 

Una educació que no aborda 
i debat els problemes 
socials, no contribueix 
a construir una societat 
més lliure, justa i digna

Els conflictes i les crisis socials, colpejades per una pandèmia que també afecta 
l’activitat escolar, plantegen l’exigència de respondre des de les aules a la 
reactivació del discurs d’odi i violència del feixisme, que aprofita fenòmens com 
la immigració per a instrumentalitzar-los i manipular les ments més indefenses.

CONTRA EL FEIXISME  
I LA INTOLERÀNCIA  
EN L’ESCOLA

IMMIGRACIÓ, FEMINISME I EDUCACIÓ EN VALORS
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Per a saber-ne més:

AA.DD. (2018): Educació per als objectius de 
l’Educació Sostenible. Objectius d’aprenentatge. 
Barcelona, Centre Unesco de Catalunya.

AA.DD. (2012): «Comuniquem-nos en positiu. 
Recursos per a exercitar les nostres habilitats 
socials i conviure-hi”. Guix núm. 389, novembre.

SEGURA, M. (2002): Ser persona y relacionarse. 
Habilidades cognitivas y sociales y crecimiento 
moral (Educació Secundària). Madrid, Narcea.

SEGURA, M. (2003): Educar las emociones y los 
sentimientos (Educació Primària). Madrid, Narcea.

manera ferma, fent pinya, acompanyant-
nos, col·laborant i fent-nos costat. I per 
descomptat, reclamant sense defallir 
tots els recursos necessaris. Cada acte, 
insult, ofensa que ens faça trontollar, la 
convertirem en força per a seguir avant. 
Perquè l’única lluita que es perd és la que 
s’abandona. 

d’associacions i moltes organitzacions: 
Moviment contra la Intolerància, València 
Acull, Obrim fronteres, Fundació Pau i 
Solidaritat i ACNUR, entre altres. 

També vam comptar amb l’animació 
d’una batucada africana, xarrades sobre 
interculturalitat i diversitat, el testimoni de 
persones refugiades a Grècia, la visita d’un 
ciclista paralímpic, un esmorzar solidari… 
L’experiència va obtindre una molt bona 
acollida per part de l’alumnat. 

Una ferramenta útil per la millora i la 
transformació col·lectiva és el conjunt 
d’Objectius de Desenvolupament Sostenible, 
17 propòsits que configuren una agenda 
per a transformar el món i guiar la 
implementació de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides per al desenvolupament 
sostenible (2015): desigualtats, inclusió, 
prosperitat econòmica, protecció del planeta, 
lluita contra el canvi climàtic, ciutats i 
territoris, energia, consum, producció 
sostenible i governança.

Hi ha molta faena per davant, les 
responsabilitats són enormes. Haurem de 
recórrer el camí sense precipitar-nos, de 

C al que els conflictes relacionats amb 
els temes apuntats es visibilitzen i es 

treballen en les distintes matèries. Podem 
aprofitar qualsevol pretext o comentari 
sorgit en l’aula amb motiu d’un succés de 
l’escola o al fil d’algun esdeveniment amb 
un ressò en els mitjans de comunicació, 
com les últimes eleccions presidencials als 
EUA, per exemple. També podem recórrer 
a la videoteca i organitzar fòrums sobre 
pel·lícules que són excel·lents recursos que 
estan al nostre abast. Des de l’experiència 
com a tutora i mestra d’Educació Física, 
recomane unes poques pel·lícules que 
m’han anat molt bé: obres amables com 

Quiero ser como Beckam o Cobardes; biopics 
més complets, com l’excel·lent Invictus, 
dirigida per Clint Eastwood sobre la vida 
de Nelson Mandela, o El héroe de Berlín que 
relata la increïble història del mític Jesse 
Owens. Podem apostar també per cintes 
més impactants i dures com American 
History X, que mostra el racisme com a 
expressió de la ira i l’odi o la més recent La 
mort de Guillem, una història molt nostra 
sobre uns fets criminals que cal no oblidar 
ni perdonar. En tots els casos, a l’hora de 
triar s’ha de tindre molt present el conflicte 
que es vol abordar, les característiques del 
grup i l’alumnat amb qui treballarem.

PEL·LIS CONTRA  
LA INTOLERÀNCIA
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en línia entre el 25 i el 27 de setembre de 
2020. Més de 10.600 participants de 25 
països hi van formalitzar la inscripció i una 
mitjana de 15.000 persones van assistir 
diàriament als debats a través de YouTube, 
Facebook, Instagram i Twitter. Una majoria 
eren sindicalistes, educadores i educadors 
populars de tot el món, molts de l’Amèrica 
Llatina. També hi havia representants dels 
Estats Units, Sud-àfrica, el Canadà i l’Estat 
espanyol, amb una notable presència del País 
Valencià i Catalunya.

UN DEBAT NECESSARI 
La covid-19 ha generat una paràlisi global 
inèdita que palesa les profundes desigualtats 
del sistema i que serveix, a més, perquè el gran 
capital avance en el procés de redefinir les 
dinàmiques de més exclusió social i dominació 
econòmica i política. 

A més d’aquest debat, en el Congrés es 
va denunciar la consolidació creixent d’un 
mapa mundial que permet consolidar governs 
neoconservadors que apliquen, com han fet 
Trump o Bolsonaro, polítiques de tall feixista. Són 
polítiques que, a més de portar milers d’éssers 
humans als hospitals i a la mort, utilitzen la 
pandèmia com a pretext per a avançar en 
l’agenda neoliberal en l’educació. Polítiques 
que també aprofiten iniciatives d’aparença 
filantròpica subscrites entre estats i empreses 
pròpies d’un capitalisme digital què, com ocorre 
amb l’Aliança Mundial per a l’Educació, pretén 
controlar xarxes escolars pertot arreu.

El Congrés es va desplegar en diversos 
eixos i els debats es van centrar en els 
àmbits educatiu, sindical, popular, acadèmic 
i científic, en les pedagogies crítiques, 
els moviments feministes, antiracistes, 
ecologistes, en les defensores del dret de la 
infància i la joventut a una educació pública 
i popular. Un model educatiu que pateix 
l’assetjament de les grans corporacions 
supranacionals i els governs neoliberals dels 
distints continents.

De les taules del Congrés, en destaquem 
tres: “Gremialisme, sindicalisme democràtic i 
transformació educativa”; “Situació educativa 
mundial” (amb Vicent Mauri, de la Intersindical 
Valenciana); “Universitat i defensa de l’educació 
pública” (amb Rosa Cañadell, de la USTEC 
de Catalunya, Mari Luz González, d’STES-
Intersindical i Albert Sansano, de l’FME). 

En el marc de les polítiques neoliberals, 
un eix central va estar protagonitzat pels 
efectes de les retallades en el finançament de 
l’educació pública, com ara el deteriorament 
de les condicions de treball i salarials dels 
treballadors i treballadores del sector. 
En aquesta línia, el Congrés va exigir 
l’actualització urgent de les Recomanacions 
de l’OIT i la Unesco relatives a la situació del 
personal docent (1966) i les Recomanacions de 
la Unesco relatives a la condició del personal 
docent d’ensenyament superior (1997), 
respectant els drets laborals i garantint el ple 
accés a la formació i l’actualització permanent, 
gratuïta i en servici, a càrrec dels estats i les 
institucions educatives.

La declaració final del Congrés, En 
defensa de la educació pública i contra el 
neoliberalisme educatiu, condemna el nou 
model d’educació que s’intenta imposar 
en el marc de la crisi de la covid-19 i insta 
els governs de tot el món perquè, fins que 
finalitze la pandèmia, garantisquen l’accés 
universal i gratuït a l’Internet i als plans de 
dades, i doten d’equips informàtics a docents 
i estudiants. 

La declaració també alerta que la crisi 
derivada de la covid-19 no pot ser un pretext 

per a imposar el paradigma neoliberal en 
l’educació pública ni per a carregar sobre 
la classe treballadora els efectes de la crisi 
econòmica mundial. 

La trobada va aprovar la constitució, 
de manera estable i permanent, de 
la Coordinadora Internacional de les 
Treballadores i els Treballadors de l’Educació.

En els mesos previs a la convocatòria, les 
persones del grup promotor discutien a 
través de les xarxes socials i buscaven 
alternatives a les problemàtiques que la 
pandèmia provocava en el món educatiu. 
Però el debat va aconsellar anar més 
enllà: convocar un congrés que, segons els 
promotors, «hauria de servir per a elevar 
el nivell de diàleg entre les treballadores 
i els treballadors de l’educació, sense ser 
necessàriament acadèmic, amb un objectiu 
polític pluralista». Les conclusions del 
Congrés haurien de servir per a articular un 

ampli moviment en defensa de l’educació 
pública i reflectir-se en un document 
per a ser presentat davant de la Unesco, 
organisme mundial de referència encara per 
a molts països.

Les expectatives d’adhesió van ser 
àmpliament superades. 

El I Congrés Mundial en defensa de 
l’Educació Pública i contra el neoliberalisme 
educatiu es convocava per a celebrar-se 

L’ esclat de la pandèmia va complicar 
la programació, però no va impedir 
la celebració d’aquest primer 
congrés mundial que es realitza a 

través de la xarxa. Han passat sis anys des 
de l’anterior Fòrum Mundial de l’Educació 
a Canoas (Rio Grande do Sul, Brasil) i, a 
pesar de la presència en els fòrums socials 
de Mont-real i Salvador, feia temps que no 
recuperàvem una iniciativa semblant. Massa 
temps sense intercanviar experiències 
i gaudir, en els debats sobre l’estat de 
l’educació pública i les seues alternatives, de 
les intervencions d’educadores i educadors 
de diferents països.

La convocatòria del congrés va començar 
al març, impulsat per l’Observatori 
Internacional de Reformes Educatives i 
Polítiques Docents. Luis Bonilla, un dels 
promotors, explicava que, juntament amb 
un nucli de contactes internacionals, van 
iniciar un procés que ens va permetre 
conéixer altres iniciatives. Van identificar 
les coincidències i les singularitats, les 
organitzacions hi van prendre rostre, paraula, 
missatge, somriure, alegria, determinació. 
“Ens hi vam retrobar”, conclou Bonilla. 

El congrés ha servit per a 
elevar el nivell de diàleg 
entre les treballadores 
i els treballadors de 
l’educació amb un objectiu 
polític pluralista

Albert Sansano
Secretaria Executiva del 
Fòrum Mundial d’Educació

Amb una notable presència de docents de Llatinoamèrica, 
els debats de la primera trobada en línia d’àmbit planetari 
a favor de l’educació pública i contra el neoliberalisme 
pedagògic van servir per a desvelar les polítiques que 
instrumentalitzen la pandèmia per a imposar l’agenda 
capitalista en matèria educativa.

FER FRONT AL  
NEOLIBERALISME 
EDUCATIU

CELEBRAT EL I CONGRÉS MUNDIAL EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA

Per a saber-ne més:

Congrés Mundial (Declaració final): En defensa 
de la educación pública y contra el neoliberalismo 
educativo [http://otrasvoceseneducacion.org/
archivos/361100]

SAURA, G. (2020). «Filantrocapitalismo, 
digitalización y COVID-19 en educación». El Diario 
de la Educación (2/11/2020).

La declaració final del 
Congrés insta els governs 
perquè garantisquen l’accés 
universal i gratuït a l’Internet 
i doten d’equips informàtics 
a docents i estudiants
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D esprés de denunciar els intents de les grans 
transnacionals i corporacions tecnològiques 

de promoure el model d’educació a casa com una 
ruta per a augmentar els seus guanys en detriment 
de les necessitats humanes d’aprenentatge dels 
pobles, el Congrés va declarar que “l’educació 
pública, gratuïta, popular, laica, científica, no sexista, 
no racista i d’excel·lència és intel·ligible en un marc 
de presencialitat i sempre al servici dels problemes 
globals, nacionals i locals de les grans majories. 
Una presencialitat que no s’oposa a l’ús de les noves 
tecnologies en les escoles i universitats, però que ha 
de buscar el desenvolupament de plataformes virtuals 
independents i núvols digitals sobirans en mans dels 
sistemes educatius nacionals i les organitzacions 

sindicals de les treballadores i treballadors de 
l’educació”. El Congrés també va plantejar la urgència 
d’obrir un diàleg educatiu permanent “amb les 
organitzacions del moviment estudiantil i les seues 
famílies per tal de construir rutes de treball compartides 
i coordinades”. Per últim, es va proposar un “pla d’unitat 
en les lluites, que s’expresse en la solidaritat activa 
amb totes les formes de defensa de l’educació pública 
i contra el neoliberalisme educatiu (...) en una ruta 
unitària que permeta declarar des del 7 de juny de 2021 
la Setmana Mundial de Mobilitzacions en Defensa de 
l’Educació Pública, la Ciència i la Cultura”. Amb el suport 
referendat per l’àmplia representació llatinoamericana 
en el Congrés, la cita del juny reclamarà el suport d’una 
majoria d’organitzacions de la resta de continents.

E n la taula sobre “Educació Popular i Pedagogies Crítiques” 
es va abordar la centralitat de l’educació com a àmbit 

de resistència política i la necessitat d’albirar un espai per 
a l’esperança. S’hi va denunciar la inexistència d’un debat 
públic i democràtic sobre “què ensenyar?”, els aspectes 
que cal treballar amb l’alumnat per a fomentar l’exercici de 
la ciutadania i la construcció d’un món més just, solidari i 
inclusiu. També s’hi va plantejar la necessitat de repensar la 
pedagogia crítica com una forma d’acció política, juntament 
amb les diferents esquerres i moviments socials. Els debats van 
comptar amb la participació de personalitats de referència com 
ara Peter McLaren i Bill Ayers (EUA), Henry Giroux (Canadà), 
Verónica del Cid (Xarxa Mesoamericana Alforja), Fernando 
Lázaro (Argentina), Óscar Estepa (Consejo de Educación Popular 
de América Latina) o Jurjo Torres (Galícia).

JUNY 2021: SETMANA MUNDIAL  
PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA

EDUCACIÓ POPULAR I 
PEDAGOGIES CRÍTIQUES
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Alfonso Cueto
Universitat d’Alacant

cap dels problemes existents, crea una 
carrera paral·lela per al PDI que ni s’entén ni 
es comparteix. La resta de figures docents 
continuen pràcticament igual però n’hi apareix 
una de nova, exclusivament docent, la del 
professorat substitut, que intenta evitar la 
contractació dels anomenats falsos associats.

Altres mesures recollides en aquest 
document són les següents:
 � El PDI laboral temporal a temps complet 
no podrà excedir el 35% de la plantilla, un 
percentatge molt poc ambiciós que no resol 
la necessària renovació de les envellides 
plantilles universitàries.
 � La reserva del 15% de l’oferta pública 
destinada obligatòriament a l’estabilització 
dels investigadors d’excel·lència, en cas 
de no esgotar-se, podrà recuperar-se en 

2020 a través de convocatòries lliures de 
PDI. Potser calia insistir en la retenció de 
“talent investigador” que no troba la manera 
d’estabilitzar-se en les universitats i es veu 
obligat a abandonar el centre que el va atraure.
 � Es deroga la llei Wert que permetia que el PDI 
impartira fins a 32 crèdits de docència, cosa que 
saturava quasi tota la seua activitat universitària 
i paralitzava la seua carrera investigadora.
 � Les universitats hauran d’analitzar la bretxa 
salarial per raó de gènere i adoptar mesures 
correctores. La mesura sona bé, tot i que no 
s’hi indica com es durà a terme.

Sembla que el document de treball ha quedat 
arraconat per temps indefinit en algun despatx 
ministerial. Castells, a més d’oblidar l’ambició 
amb què el va anunciar pomposament, renuncia 
ara a abordar els conflictes que afecten el 
personal docent i investigador de la universitat 
pública, sobretot la qüestió medul·lar que 
suposa la temporalitat del seu personal.

laborals del PDI i la seua carrera professional i 
fins on han arribat les seues negociacions.

Per començar, l’esborrany ha passat de 
tindre 70 pàgines en la primera versió a només 
35 en la tercera i última. Així, doncs, no sorprén 
que no hi haja quedat res sobre els drets i les 
obligacions del PDI o sobre la jornada laboral, 
les llicències, els permisos, la conciliació de 
la vida familiar, etc. i que, fins i tot, en compte 
del que preveia el primer document, haja 
desaparegut la reducció de docència per a les 
persones majors de 63 anys.

Crida poderosament l’atenció l’aparició 
de les noves figures de professorat titular 
i catedràtica i catedràtic amb caràcter 
laboral. Si alguna cosa no calia era complicar 
l’espectre de figures de PDI i menys encara 
les laborals. Això, que no soluciona en absolut 

D esprés que la covid haja impedit 
les reunions previstes amb les 
universitats i ateses les escasses 
negociacions dutes a terme, s’ha 

fet desaparéixer l’Estatut fins a convertir-lo 
en una simple modificació de la Llei Orgànica 
d’Universitats, la LOU. Un canvi parcial que, per 
falta de pressupost, queda ajornat a l’espera 
d’una millor conjuntura econòmica. Les coses 
no podien haver eixit pitjor.

No obstant això, a la vista de l’últim 
esborrany publicat, convé analitzar la visió que 
té el ministre Castells sobre les condicions 

L’ESTATUT DEL PDI: PAPER MULLAT

Crida poderosament l’atenció 
l’aparició de les noves 
figures de professorat titular 
i catedràtica i catedràtic 
amb caràcter laboral

LA TEMPORALITAT DEL PERSONAL UNIVERSITARI, ENCALLADA

Després de dos intents, en 2008 i 2011, d’aprovar un  
Estatut del Personal Docent i Investigador (PDI) que regulara 
les condicions laborals i la carrera professional del col·lectiu, 
el ministre d’Universitats, Manuel Castells, aborda de nou el 
mateix repte i intenta consensuar un text que, a la fi, ha 
quedat paralitzat sine die.



19ALLIOLI 278 / DESEMBRE 2020

UNIVERSITATS

Fátima Romero
Universitat Politècnica 
de València

sense renovació mecànica d’aire; espais 
sense possibilitat de renovació per 
ventilació natural a causa de la falta 
de finestres practicables o de la seua 
distribució o grandària.
 � Subministrament de màscaretes. El 
mercat patia un desproveïment. També 
hi havia moltes falsificacions i productes 
sense garanties d’una protecció apropiada.
 � Mampares en llocs d’atenció al públic. 
La quantitat elevada d’aquests espais 
n’impossibilitava la instal·lació immediata. 
Per això, inicialment l’atenció es va donar 
sense les garanties exigibles.
 � Classes en línia. Les aules no estaven 
equipades amb la tecnologia requerida. Tot 
l’alumnat no disposa a casa de recursos 
tecnològics ni accés a les xarxes de 
comunicació.
 � Menjadors i zones de descans segures. 
Mentre s’avaluaven, aquests recintes 
estaven precintats: ni el personal ni 
l’alumnat disposaven d’espais per a  
menjar i descansar.
 � Instal·lacions esportives, zones 
d’exposicions i biblioteques. En algunes 

d’aquestes zones es van incomplir les 
indicacions de les autoritats.

Les universitats també estaven obligades 
a definir uns plans de contingència i a 
acordar-los amb els sindicats. No obstant 
això, els diferents equips rectorals, sense 
aprovar aquests plans, van prendre les 
decisions pel seu compte, de manera 
absolutament improvisada i unilateral.
En l’UPV, aquests incompliments s’han 
denunciat davant de la Inspecció de Treball, 
un fet que ja ha servit per a aconseguir un 
canvi, encara insuficient, en l’actitud de les 
autoritats acadèmiques.

En la segona onada d’infeccions pel 
coronavirus, les diferents administracions 
continuen manifestant-se encara massa 
reticents a l’adopció mesures que les 
autoritats sanitàries recomanen de 
manera insistent. A més del preceptiu 
pla de contingència, cal augmentar el 
teletreball al màxim, instal·lar equips de 
renovació de l’aire en les dependències 
que ho requerisquen; dotar de mascaretes 

adequades a tot el personal que treballa  
en els campus i edificis dependents de  
les universitats.

les mesures de prevenció que calia. Convé 
recordar aspectes preventius rellevants que 
s’haurien d’haver considerat en aquelles 
circumstàncies:
 � Manteniment de les distàncies de 
seguretat entre personal treballador 
i alumnat. En moltes ocasions, es va 
reubicar el mobiliari en operacions que, 
per a garantir la no interferència amb 
vies d’evacuació, no van ser supervisades 
per uns serveis de prevenció excedits 
de treball.
 � Establiment de recorreguts de circulació i 
portes d’entrada i eixida. Com que no es va 
concretar qui els havia de determinar, es  
van reobrir els edificis sense senyalitzar 
aquestes rutes.
 � Fixació de protocols de neteja addicionals 
i específics per a cada àrea. Els contractes 
de neteja no van reforçar aquesta plantilla 
i ningú va concretar aquests protocols amb 
les delegades i delegats de prevenció.
 � Renovació d’aire adequada, amb els 
mínims legalment recomanats. Aquests 
mínims són impossibles de garantir en 
molts espais: sistemes de climatització 

M entrestant, als equips rectorals 
els arribaven pressions dels 
equips d’investigació de les 
institucions universitàries, 

preocupats perquè les seues recerques 
i avanços quedaren paralitzats. 

Sorprenentment, al cap de poc, en els 
inicis de la desescalada, les universitats 
reobrien les portes sense garantir totes 

En els inicis de la 
desescalada, les universitats 
reobrien les portes sense 
garantir totes les mesures 
de prevenció que calia

Els equips rectorals, 
sense aprovar plans de 
contingència, van prendre 
les decisions pel seu compte, 
improvisades i unilaterals 

INCOMPLIMENTS DAVANT DE LA COVID-19
PLANS DE CONTINGÈNCIA, TELETREBALL, RENOVACIÓ D’AIRE, MASCARETES

Quan a mitjan març les autoritats van anunciar el 
confinament, els delegats i delegades de prevenció dels 
comités de Seguretat i Salut de les universitats estudiaven 
els protocols i les mesures que havia d’adoptar el personal 
que treballa i estudia en els centres universitaris. 

una primera barrera contra l’expansió del 
virus. Es tracta, com s’ha reiterat en distints 
moments, «d’un acte solidari perquè si ens 
protegim, protegim la resta de persones que 
treballen i estudien amb nosaltres».

TELETREBALL I CONCILIACIÓ
Una de les conseqüències del confinament 
ha sigut la implantació sobtada i imprevista 
de tasques laborals des dels domicilis 
particulars. Tot i que aquest tipus d’activitats 
no s’ajusten plenament al concepte de 
«teletreball», la iniciativa representa un 
model alternatiu al treball presencial 

tradicional per part de les universitats. Al fil 
d’aquesta nova modalitat, STEPV manté com 
a prioritat «la millora, constant i sostinguda, 
de les condicions de conciliació amb el 
treball de la vida personal i familiar». El 
Sindicat insisteix que les seccions sindicals 
a les universitats públiques valencianes 
lluiten per incorporar totes les iniciatives 
adreçades a més flexibilitat d’horaris i de 
jornada –diària, setmanal, mensual…– en 
la perspectiva de millorar de manera 
substancial la conciliació. Mencions 
especials mereixen la conciliació per 
maternitat o paternitat, la cura de persones 
a càrrec o la flexibilitat horària i de jornada.

Una volta passat el període de  
confinament i a conseqüència de la  
represa de l’activitat acadèmica, STEPV ha  
insistit en la necessitat d’«una universitat  
segura sanitàriament i laboralment per  
a l’estudiantat, personal investigador, 
docents, personal d’administració i serveis  
i totes les treballadores i treballadors  
que desenvolupen la faena en els  
campus valencians». 

Representants del Sindicat i delegades 
i delegats de prevenció dels comités de 
Seguretat i Salut han treballat de valent per 
a la posada en marxa de protocols perquè 
les mesures de protecció esdevinguen 

D es de la declaració del 
confinament, les seccions 
sindicals en les universitats 
valencianes,  

les activitats de les quals han resultat molt 
afectades per la pandèmia,  
han estat ben actives en la tasca de  
preservar el treball, els drets laborals i la 
salut de tot el personal. 

EN PRIMERA LÍNIA CONTRA EL VIRUS  
I EN DEFENSA DELS DRETS LABORALS
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organitzades pels ajuntaments. Quan per 
primera volta faig classe en un centre públic 
duia ja una maleta molt ben feta, era una 
mestra tot terreny: havia fet classes en infantil 
i en primària de tots els nivells, també en 
persones adultes.

Observa canvis entre aquells claustres i  
els d’ara?
Enyore el bon ambient, la companyonia i la 
solidaritat que hi havia entre el professorat. 
Els funcionaris ens animaven a lluitar, 
donaven suport a les nostres vagues, signaven 
manifestos que exigien estabilitat en el treball 
per als interins. Eixe ambient ha desaparegut 
en els claustres. 

La seua comarca registra una important 
concentració de població immigrant. Com 
repercuteix això en les classes?
Almoradí és un nucli de reunificació de famílies 
magribines, tenim una mesquita i una societat 
intercultural que necessita recursos per a fer 
front a eixa realitat. Alguns han nascut ja ací, 
altres hi van arribant. 

Té alumnat nouvingut en la seua tutoria?
Enguany n’hi ha huit d’un total de 18 i tinc un 
drama amb una marroquina que va arribar 
al febrer, poc abans que ens confinaren. En 
la seua família només parlen àrab i fins al 
setembre ha estat en eixe entorn monolingüe. 
Ara necessitaria una mena d’immersió abans 
de la seua escolarització normalitzada però al 
col·legi no tenim ni compensatòria ni aules-
pont per a alumnes d’altres cultures, el procés 
d’adaptació se’ls fa etern. Totes les hores de 
suport de què dispose les dedique a ella, no 

puc demanar-li res si abans no aprén l’idioma. 
Però l’Administració no fa res.

Què més la preocupa del seu alumnat?
M’interesse molt pel seu estat emocional, 
vull que se senten bé, que siguen feliços, que 
vinguen alegres i amb ganes d’aprendre, que 
compartisquen les seues experiències, dins 
i fora del col·legi, això és el més important. 
Sense reforços, sense més professorat, això és 
impossible. 

Com van ser els seus inicis com a 
sindicalista?
Quan estudiava en l’institut i també després, en 
l’Escola de Magisteri, repartia Mundo Obrero, la 
revista del Partit Comunista. Mon pare m’havia 
inculcat la importància d’estar organitzada. 

Llavors, la meua referència era Comissions 
Obreres, m’hi vaig sindicar només començar a 
treballar.

Quan es va afiliar a STEPV?
Quan comence a implicar-me en les 
mobilitzacions del professorat interí m’adone 

animar a estudiar amb ella. No sé ara què seria 
de mi si no fora mestra, estic enamorada d’una 
professió que em dona grans satisfaccions.

Com van ser els seus primers contactes  
amb l’escola?
Molt particulars. En acabar Magisteri feia el 
que en déiem substitucions privades en pobles 
de la contornada. L’Administració no posava 
substituts quan una mestra necessitava eixir 
per a resoldre algun assumpte, es posava 

malalta o tenia una consulta mèdica i eren les 
mateixes mestres les que havien de buscar una 
persona i pagar-li de la seua butxaca. Després 
vaig fer classes de recuperació, sempre sense 
contracte, sense estar assegurada ni comptar 
amb cap tipus de reconeixement, també vaig 
ser mestra en escoles d’estiu i escoles d’adults 

D es de quan està en la Coordinadora 
del professorat interí?
Des del primer dia. Vaig pertànyer a la 
primera coordinadora d’interines de 

Dénia de 1986 i sempre he estat en la lluita, les 
mobilitzacions i les vagues. Últimament he passat 
a un segon pla perquè el meu company té una 
malaltia amb un grau important de dependència. 
No obstant això, sóc membre del consell escolar 
del col·legi, del consell escolar municipal i de la 
Junta de Personal Docent d’Alacant.

Per què va triar la professió?
Va ser una casualitat. Als 18 anys volia ser 
farmacèutica. Mon pare era un agricultor 
d’esquerres i ma mare una dona molt 
convencional. A ella no li feia gens de gràcia 
que la seua única filla se n’anara a València a 
estudiar, perquè a Alacant no hi havia Farmàcia. 
En contra del seu criteri i sense que ho sabera, 
em vaig preinscriure en Farmàcia i mon pare va 
intentar convéncer-la perquè em deixara anar a 
València. Però no ho va aconseguir.

És mestra per accident?
Una amiga s’havia matriculat en Magisteri a 
Alacant i buscava companyes per a compartir 
el pis. Va ser eixa casualitat la que em va 

Rafa Miralles

ROSA PÉREZ, MESTRA INTERINA

S’HA ABUSAT  
MASSA DEL 
PROFESSORAT  
INTERÍ"

"

És una de les milers de docents del País Valencià víctimes de la precarietat 
laboral que ara veu amenaçat el seu treball amb l’anunciada convocatòria 
d’oposicions. Rosa Pérez Navarro (Rojales, Baix Segura, 1955) fa més de tres 
dècades que fa classes en escoles públiques, quasi sempre a la seua comarca: 
«He tingut sort, he dormit a casa sempre que he volgut»

Vull que se senten bé, 
que siguen feliços, que 
vinguen alegres i amb 
ganes d’aprendre, que 
compartisquen les 
seues experiències

Quan per primera volta 
treballe en un centre 
públic ja havia fet classes 
en infantil i en primària 
de tots els nivells, també 
en persones adultes
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que no estic en el sindicat que vull. En aquella 
etapa tracte amb gent molt valuosa d’STEPV 
de la comarca, Pepe Box, José Manuel Grima... 
i entre unes coses i altres, pel 1988 demane la 
baixa de Comissions i m’hi afilie. Fins hui.

Quines fites més importants destacaria de les 
lluites del professorat interí en les darreres 
dècades? 
Hem recorregut un camí molt lent i abrupte. 
La primera conquesta, el curs 1986/87, el 
primer que vaig encetar en un centre públic, va 
ser consensuar amb l’Administració el barem 
que regiria la llista dels interins i interines del 
País Valencià: la titulació, la nota mitjana de la 
carrera, el temps d’atur, els cursos de valencià 
i el nombre de proves aprovades en l’oposició. 
Tres cursos després, vam aconseguir amb molta 
pressió la pròrroga dels contractes fins al 31 
d’agost. Abans, els nomenaments finalitzaven el 
30 de juny, no cobràvem els mesos d’estiu.

Era immoral que l’Administració estalviara 
diners a costa seua...
La cosa no quedava ací. El curs escolar sempre 
comença l’1 de setembre, però als interins ens 
nomenaven quan els interessava, el 8, el 9, el 
15, el 20 de setembre, fins i tot a l’octubre, mai 
l’1 de setembre. L’explicació era que «no érem 
imprescindibles per a organitzar l’inici del curs 
escolar». La pressió i les lluites els van forçar 
a canviar de criteri fins que començaren a 
adjudicar les vacants l’1 de setembre.

Les mobilitzacions més fortes van arribar 
amb els triennis, que tampoc no cobraven. 
Efectivament, se’ns negava una cosa tan 
bàsica i fonamental com el reconeixement de 

l’antiguitat, els triennis pels serveis prestats 
en l’educació pública. Vam haver de fer unes 
quantes vagues durant alguns anys fins a 
aconseguir que ens els pagaren.

Després van denunciar que tampoc tenien 
sexennis.
Eixa va ser una altra batalla. Segons els 
responsables de l’Administració, eixe plus 
no era per a nosaltres, estava destinat 
als funcionaris de carrera en concepte de 
formació. Amb tot, ara només podem percebre 
un màxim de tres sexennis.

Una victòria important per al col·lectiu.
Sí, però l’Administració no ens els pagava, 
allargaven el termini dels pagaments i vam 
haver de presentar recursos. De fet, el 90% 

de les interines i interins més veterans 
s’han jubilat amb només un o dos períodes 
reconeguts, sort que la gent més jove ja no 
haurà de passar per ací.

Ara denuncien també discriminacions en la 
formació permanent.

Eixe és un tema que tenim pendent. En l’oferta 
dels cefires tenen preferència els funcionaris. 
A l’hora d’omplir la matrícula has d’indicar 
obligatòriament la teua situació laboral, si no 
queden lliures places de funcionari t’hi deixen 
fora. Entre unes coses i altres, abusen massa 
de nosaltres.

Se senten acompanyades en la seua lluita?
STEPV ha sigut l’únic que ens ha donat suport, 
l’únic que des del primer dia ha posat tots els 
seus recursos econòmics, jurídics i socials 
al nostre servei. Altres sindicats han intentat 
pujar al carro prou després, quan tot ja estava 
en marxa. 

Hi ha qui els acusa de gaudir d’avantatges en 
relació amb qui encara no ha pogut accedir a 
un lloc de treball.
Avantatges? Nosaltres som víctimes de la 
precarietat laboral. És el sistema el que no 
ha deixat d’abusar de nosaltres, és el sistema 
el que pretén canviar uns treballadors pels 
qui, després d’anys i anys d’experiència, han 
demostrat el seu mèrit i capacitat. Nosaltres 
diem que "no som d’un sol ús", no se’ns 
contracta per a resoldre una urgència sinó per 
a cobrir vacants permanents. 

També s’ha dit que pretenen carregar-se la 
igualtat d’oportunitats, que no volen que es 
convoquen oposicions. 
Siguem seriosos. El professorat interí 
necessita treballar amb una mínima 
tranquil·litat, tindre una perspectiva de futur, 
gaudir d’una estabilitat per a organitzar 
mínimament la vida. No té sentit que hages de 
tornar a demostrar davant d’un tribunal el que 

demostres cada dia en les aules, que hages 
de jugar-te la vida laboral en unes proves 
concebudes d’una manera molt allunyada de la 
pràctica docent.

Per què s’oposen a eixa oferta d’ocupació 
anunciada per la Conselleria?
Ni els interins ni STEPV ens oposem a eixa 
oferta, el que sempre hem dit és que volem 
una oposició extraordinària de consolidació. 
És inacceptable que una única oposició pose 
en perill milers de llocs de treball ocupats per 
personal que hi treballa des de fa dècades. 
En paral·lel es pot establir un altre sistema 
d’accés per a les persones que ara estan fora 
del sistema i desitgen accedir a una plaça. 

En qualsevol cas, una pandèmia 
mundial no és l’escenari més adequat per 

a celebrar eixes proves. En els centres, el 
professorat pateix una sobrecàrrega de 
treball, tant els companys i companyes que 
volen opositar com els que formaran part 
dels tribunals. No es pot demanar més 
a qui en una situació tan complexa deixa 
cada dia la pell en el treball.

En paral·lel es pot  
establir un altre sistema 
d’accés per a les persones 
que ara estan fora 
del sistema i desitgen 
accedir a una plaça

Se’ns negava una cosa 
tan bàsica i fonamental 
com el reconeixement de 
l’antiguitat, els triennis 
pels serveis prestats 
en l’educació pública

Fotografia: Víctor Ortuño
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i finançava centres que segreguen per sexe. 
En fi, tot un despropòsit. 

Però la LOMLOE segueix sense donar 
respostes als problemes essencials que 
pateix l’educació en aquest país. La nova 
llei està malalta dels vicis de les anteriors: 
no converteix les declaracions de principis 
del seu preàmbul en propostes d’acció que 
permeten canviar la realitat educativa. 
És una altra llei còmoda en el marc del 
neoliberalisme vigent que no qüestiona la 
concertació ni l’avaluació seleccionadora 
ni l’adoctrinament religiós, que no aposta 
obertament i nítidament perquè la xarxa 
pública vertebre el sistema educatiu. Estem, 
per tant, davant d’una nova llei fallida de 
curt recorregut que no entra en la solució als 
problemes reals de l’educació espanyola.

TRES XARXES EDUCATIVES
A l’Estat espanyol, el primer i principal 
problema de l’educació és la seua 
estructuració en tres xarxes: la pública, 
la privada concertada i la privada no 
concertada. És un fet que atempta 
greument contra la igualtat d’oportunitats 
educatives i un factor que afecta greument 
la cohesió social. Mentre aquest tema no 
se solucione amb una aposta clara per la 
supressió gradual dels concerts i s’elimine 

la referència a l’anomenada erròniament 
“lliure elecció de centres” com a criteri per 
a l’escolarització i planificació de la xarxa 
de centres, s’estarà incomplint el manament 
constitucional del dret universal a l’educació 
en condicions d’igualtat. Ja és hora de 
derogar els acords amb la Santa Seu en 
matèria educativa; ja és hora d’establir el 
caràcter subsidiari dels concerts i limitar-los 
en el seu cas als ensenyaments obligatoris 
i al compliment de principis bàsics com la 
gratuïtat total, la democràcia interna, la 
inclusió, el no adoctrinament i les condicions 
de contractació del professorat, entre  
altres qüestions.

LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA
La llibertat de consciència i el laïcisme són 
dos elements més inherents a l’ètica que ha de 
presidir qualsevol llei educativa. Una vegada 
més es posa de manifest la poca valentia del 
poder legislador, que continua mantenint, en 
un estat constitucionalment aconfessional, uns 
privilegis que la jerarquia catòlica arrossega 
des de 1979. La LOMLOE no garanteix la 
llibertat de consciència de l’alumnat, no aposta 
pel laïcisme i torna a perdre una oportunitat 
històrica de salvaguardar un dels drets 
fonamentals de la infància. 

Es manté l’assignatura de religió catòlica 
que, a més de vulnerar la neutralitat 
ideològica, practica l’adoctrinament i 
condiciona l’estructura organitzativa i  
horària dels centres. És una anomalia 
democràtica continuar mantenint un 
professorat de religió pagat amb fons 
públics, docents que accedeixen als seus 
llocs per voluntat d’un bisbe.

El segon element essencial per a garantir 
la igualtat d’oportunitats és fer possible la 

T otes i tots els docents assistim 
com a espectadors a la tramitació 
parlamentària d’una altra llei 
educativa sobre la qual no se’ns ha 

demanat opinió. Se’ns ha exclòs de qualsevol 
procés negociador directe o a través dels 
nostres representants sindicals. Novament 
es tira per la borda l’ampli coneixement 
i experiència que el professorat té de la 
realitat educativa. Per descomptat, aquesta 
afirmació és extensible a la resta de la 
comunitat educativa, les famílies i l’alumnat.

Una vegada més es tramita una proposta 
de llei que no parteix d’un diagnòstic 
compartit, per tant democràtic i significatiu, 
de l’actual situació de l’ensenyament 
en totes les etapes, nivells i àmbits. 
Sense aquest diagnòstic profund sobre 
l’estructura i el funcionament del sistema, 
és pràcticament impossible establir 
propostes de millora. Si es parteix d’anàlisis 
esbiaixades, enquestes de dubtosa fiabilitat, 
corrents d’opinió que pretenen instal·lar 
la mentida com a veritat, avaluacions de 
l’alumnat i no del conjunt del sistema, etc., 
les propostes que se’n deriven difícilment 
seran precises i tampoc gaudiran del 
consens necessari per a l’aplicació.

Sens cap dubte, era absolutament 
necessari derogar com més prompte millor 
la LOMQE, una llei casposa, privatitzadora, 
segregadora, amb itineraris discriminadors 
des dels 13 anys i unes revàlides perverses 
—posposades sine die pel gran rebuig 
social que van provocar— per a traure 
del sistema com més alumnes millor. La 
llei Wert suposava un atac desmesurat 
a la democràcia en els centres, retallava 
competències als claustres i als consells 
escolars, feia de la religió una matèria 
avaluable, cedia sòl públic als centres privats 

Maa Ángeles 
Llorente Cortés
Federació d’MRP del 
País Valencià, STEPV

Amb la llei que ara es tramita en el Congrés, el Ministeri 
d’Educació ha obviat diagnosticar el sistema i escoltar tots 
els agents, dos dels errors principals d’altres normes que 

la van precedir. La LOMLOE no servirà per a revertir les 
retallades de Wert ni farà retrocedir la privatització. 

Tampoc traurà la religió de les aules.

LOMLOE,  
EL CONTINUISME 

REFORMISTA 

LA NOVA LLEI 
EDUCATIVA 

ARROSSEGA VICIS 
DEL PASSAT

Era absolutament 
necessari derogar com 
més prompte millor la 
LOMQE, una llei casposa, 
privatitzadora, segregadora

Estem davant d’una nova  
llei fallida de curt recorregut 
que no entra en la solució 
als problemes reals de 
l’educació espanyola
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cal revertir totes les retallades i elements 
privatitzadors que se n’han derivat.

AVALUACIÓ SELECTIVA
Mantindre les avaluacions diagnòstiques 
censals és una altra concessió a la ideologia 
neoliberal que també s’amaga en la LOMLOE. 
L’avaluació és un procés —no una sèrie de 
proves adreçades només a l’alumnat— que 
afecta a tots igual. L’avaluació només serveix 
si és formativa i orientadora dels processos 
d’ensenyament i aprenentatge, perquè no 
tots els xiquets i les xiquetes progressen al 
mateix ritme, ni en els mateixos temps. 

En aquest procés avaluador professorat, 
alumnes i famílies reflexionen sobre el nivell 
de progrés de l’alumnat en la consecució dels 
objectius plantejats, per a programar noves 
estratègies d’aprenentatge. Si l’avaluació no 
és un element de millora, es converteix en una 
arma de selecció i castració de l’estudiant. En 
la LOMLOE, aquesta concepció selectiva de 
l’avaluació queda manifesta en el manteniment 
de la prova de selectivitat, que nega al títol de 
batxiller la legitimitat que hauria de tindre per 
a l’accés a un títol superior.

CURRÍCULUM
Perquè la coeducació i la transversalitat 
siguen una realitat en totes les etapes 
urgeix un canvi profund en l’estructura 
del currículum escolar i en l’organització 
d’horaris, temps i metodologies en els centres. 
Urgeix generar un marc curricular comú, 
democràtic i flexible, en el qual la globalització 
i la interdisciplinarietat siguen les formes 
habituals d’abordar un coneixement 
rellevant, que ens acosta a la història de 
les grans fites i els greus problemes de la 

inclusió educativa, és a dir, l’educació integral 
de tot l’alumnat en condicions de qualitat. 
Això suposa que s’han d’implementar 
mesures d’atenció a la diversitat i de 
compensació de desigualtats que propicien el 
progrés de tot l’alumnat, sense excepcions. 
És essencial, consegüentment, ampliar 
l’oferta de places de 0-3 anys en tota la 
xarxa pública fins a la seua universalització 
amb plans d’educació globals i avançar en la 
creació d’una xarxa pública de 0-6.

També cal, com més prompte millor, 
disposar de tots els recursos humans i 
materials per a la inclusió dels xiquets i 
xiquetes amb discapacitat en els centres 
ordinaris, segons resa la Convenció de 
l’ONU. I és necessari també reduir les 
ràtios en totes les etapes, contractant 
més professorat, millorant les seues 
condicions laborals i garantint el deure i 
el dret a una formació inicial i permanent 
de qualitat. El cos únic de professorat no 
s’esmenta en la LOMLOE, i un altre element 
llargament demanat és la intervenció d’altres 
professionals en els centres. 

Res d’això està plasmat en la proposta de 
la nova llei, ni sembla possible sense anar 
acompanyada d’una llei de finançament que 
supose no el 5% del PIB, sinó el 7% com en 
altres països europeus als quals tant se 
cita. No n’hi ha prou de derogar la LOMQE: 

Per a saber-ne mé:

Concejo Educativo, MRP de Castilla y León (2020). 
Ante la tramitación de la LOMLOE. Valladolid. 

Foro de Sevilla (2015). Documento de bases 
para una nueva Ley de Educación. [https://
porotrapoliticaeducativa.org/portfolio/documento-
completo/]

LLORENTE, M.A. (2005). La LOE, una nueva Ley 
educativa ¿para qué? Valladolid, Concejo Educativo, 
MRP de Castilla y León. 

LLORENTE, M.A. (2013). Análisis crítico de la LOMCE-
Wert. Valladolid, Concejo Educativo, MRP de Castilla 
y León. 

STE de CASTILLA Y LEÓN (2020): Primer análisis 
sobre la LOMLOE. [https://stecyl.net/primer-analisis-
sobre-la-lomloe/]

No n’hi ha prou de derogar 
la LOMQE: cal revertir 
totes les retallades i 
elements privatitzadors 
que se n’han derivat

humanitat. En temps de pandèmia, cal que la 
cura mútua, la preservació mediambiental, 
la interdependència, la solidaritat i la 
sostenibilitat esdevinguen elements essencials 
d’un nou marc curricular ètic i realitzable.

Tot això no serà possible sense un 
plantejament que garantisca l’autonomia 
del centre i la igualtat d’oportunitats, que es 
base en projectes educatius ben dissenyats, 
consensuats i coordinats amb tota la 
comunitat, sobre la base d’objectius clars i 
lligats a les característiques de l’alumnat, 
de les particularitats del centre i de l’entorn. 
Una vegada més es tramita una llei que 
no impedeix taxativament la concertació 
i per tant el finançament de centres que 
segreguen per sexes.

La democratització dels centres, 
paràmetre importantíssim de qualitat 
educativa, tampoc s’impulsa definitivament 
amb la LOMLOE. Es manté la fórmula 
unipersonal del director o la directora, sense 
apostar per una direcció més col·legiada 
que garantiria un millor funcionament, es 
prefereix la professionalització en compte 
del compromís. La direcció seguirà sense ser 
triada pel consell escolar i quedarà pendent 
de nou la reforma d’aquests consells, que 
mantindran el seu caràcter estamental i 
formal, sense recuperar la seua capacitat 
de decisió en tots els àmbits. En aquest 

escenari, cal promoure canals diversos de 
participació de les famílies, l’alumnat i el 
professorat que esdevinguen autèntiques 
comunitats d’aprenentatge.

Les presses mai han sigut bones 
conselleres. La improvisació tampoc. 
Aquesta és la huitena llei educativa de 
la democràcia, una norma que ha estat 
precedida per les LGE, LOECE, LODE, 
LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE i LOMQE, 
aquesta última vigent des de 2013. Ara 
urgeix replantejar-nos cap a on volem 
anar. Hui com ahir seguim compromeses 
amb l’educació pública, seguim defenent 
la igualtat i la llibertat, la inclusió i la 
solidaritat, el laïcisme i la democràcia 
real: al capdavall, l’educació com a eina de 
transformació social. Ens queda com sempre 
la consciència, el compromís, la mobilització 
i el treball diari per a continuar conquistant 
drets i avançar cap a una educació millor i 
un món més just.

Si l’avaluació no és un 
element de millora, es 
converteix en una arma 
de selecció i castració 
de l’estudiant
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entre les famílies que s’ho poden permetre 
i aquelles amb menys recursos econòmics. 
A aquestes últimes se les espenta a optar 
només pels centres públics. Al País Valencià, 
les activitats extraescolars en els centres 
públics tampoc poden suposar una despesa 
per a les famílies.

 � No se subvencionaran centres educatius que 
segreguen per sexe
Cert. L’article 84.3 de la LOMQE diu: “En 
ningún caso habrá discriminación por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. No constituye discriminación 
la admisión de alumnos y alumnas o la 
organización de las enseñanzas diferenciadas 
por sexos, siempre que la enseñanza que 
impartan se desarrolle conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Convención 
relativa a la lucha contra las discriminaciones 
en la esfera de la enseñanza, aprobada por la 
Conferencia General de la UNESCO el 14 de 
diciembre de 1960. 

En ningún caso la elección de la educación 
diferenciada por sexos podrá implicar 
para las familias, alumnos y alumnas y 
centros correspondientes un trato menos 
favorable, ni una desventaja, a la hora de 
suscribir conciertos con las Administraciones 
educativas o en cualquier otro aspecto. A 

estos efectos, los centros deberán exponer en 
su proyecto educativo las razones educativas 
de la elección de dicho sistema, así como las 
medidas académicas que desarrollan para 
favorecer la igualdad”. L’article 84.3 de la 
LOMLOE només manté la primera oració 
d’aquest article i elimina tota la resta, per 
a recuperar el redactat original de la LOE. 
Consegüentment, d’acord amb la nova llei, 
tots aquells centres que segreguen per 
sexe deixaran d’estar subvencionats amb 
fons públics. És una mesura absolutament 
necessària, perquè una educació integral 
i inclusiva descansa en la igualtat, el 
respecte a la diversitat, la coeducació i 
l’educació afectiva i sexual, aspectes que 
s’han d’abordar de manera transversal en 
tots els nivells educatius. 

 � La religió quedarà fora de l’escola
Fals. L’assignatura no desapareix del 
currículum, només deixa de ser avaluable 
i, per tant, no computarà per a la mitjana 
de les qualificacions d’ESO i batxillerat. 
L’assignatura de Religió torna a ser 
considerada com ho estava abans de la llei 
Wert, que l’havia imposada com a avaluable. 
Les famílies que desitgen matricular els 
seus fills i filles en l’assignatura de Religió 
podran fer-ho perquè el Concordat entre 
l’Estat espanyol i el Vaticà continua vigent i té 
rang constitucional.

 � No es podrà triar centre, no hi haurà llibertat 
d’elecció

Fals. La LOMLOE reescriu així l’article 
84.1 de la LOE: “Las Administraciones 
educativas regularán la admisión de alumnos 
y alumnas en centros públicos y privados 
concertados de tal forma que garantice 
el derecho a la educación, el acceso en 
condiciones de igualdad y la libertad de 
elección de centro por padres, madres o 
tutores legales. En dicha regulación se 
dispondrán las medidas necesarias para 
evitar la segregación del alumnado por 
motivos socioeconómicos o de otra naturaleza. 
En todo caso, se atenderá a una adecuada 
y equilibrada distribución entre los centros 
escolares del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.”

La LOMLOE modifica l’article 86.1 de 
la LOE que queda redactat de la següent 
manera: “1. Las Administraciones educativas 
garantizarán la igualdad en la aplicación 
de las normas de admisión, lo que incluye 
el establecimiento de las mismas áreas de 
escolarización o influencia para los centros 
públicos y privados concertados, de un mismo 
municipio o ámbito territorial, en función de 
las enseñanzas que imparten y de los puestos 
escolares autorizados”. Com es pot apreciar, 
s’hi afig el criteri de proximitat al domicili o 
lloc de treball, que no figurava en la LOMQE.

 � El castellà deixarà de ser llengua vehicular 
en l’educació
Fals. L’esmena que s’ incorpora a la llei 
només indica que s’ha de complir amb 
l’objectiu que tot l’alumnat ha de conéixer 
les dues llengües oficials, en els territoris 
que en tenen, els quals podran adoptar les 
mesures que es consideren necessàries 
per aconseguir aquest objectiu. Per tant, es 
deixa en mans de cada territori la concreció 
sobre com s’ha de dur a terme que la llengua 
pròpia, el valencià en el nostre cas, siga 
coneguda en igualtat de condicions que 
el castellà. Si les entitats que s’oposen a 
aquesta mesura els molesta que el valencià 
tinga els mateixos drets que el castellà, 
es tracta d’un posicionament clarament 
ideològic, no educatiu.

s’escolaritzen. I això es pot fer perfectament 
en un centre ordinari, si reuneix les 
condicions i recursos necessaris. La llei, 
en la seua disposició addicional quarta, diu 
que es destinaran més recursos econòmics 
als centres ordinaris per a facilitar que les 
famílies que ho desitgen puguen matricular 
el seu fill o filla en un centre ordinari amb 
totes les garanties. 

 � S’acabaran les quotes “voluntàries” 
que paguen les famílies en els centres 
concertats.
Cert. L’article 88 de la LOE assenyalava: 
“Garantías de gratuidad. 1. Para garantizar 
la posibilidad de escolarizar a todos los 
alumnos sin discriminación por motivos 
socioeconómicos, en ningún caso podrán 
los centros públicos o privados concertados 
percibir cantidades de las familias por 
recibir las enseñanzas de carácter gratuito, 
imponer a las familias la obligación de hacer 
aportaciones a fundaciones o asociaciones ni 
establecer servicios obligatorios, asociados 
a las enseñanzas, que requieran aportación 
económica, por parte de las familias de los 
alumnos. En el marco de lo dispuesto en 
el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a 
la Educación. Quedan excluidas de esta 
categoría las actividades extraescolares, 
las complementarias y los servicios 
escolares, que, en todo caso, tendrán carácter 
voluntario». La LOMLOE no inclou l’última 
oració d’aquest article, precisament per a 
acabar amb les “quotes voluntàries” que 
paguen les famílies. Aquest criteri evitarà 
les discriminacions entre l’alumnat dels 
centres públics i concertats. Pagar una quota 
extra en un centre subvencionat amb diners 
públics genera una clara discriminació 

H i ha constància de queixes i 
consultes per part d’un important 
nombre de docents que se senten 
pressionats per direccions i titulars 

de centres privats concertats perquè facen 
seguiment d’aquesta campanya. Denuncien 
les interpretacions interessades i partidistes 
que les cúpules dels centres fan de la LOMLOE, 
per a transmetre de manera tendenciosa un 
conjunt de manipulacions i falsedats, travades 
de manera simplista i que, amagant interessos 
ideològics i econòmics, volen difondre entre 
els seus seguidors per a crear un clima de 
crispació i pressió i aconseguir que, finalment, 
la llei no prospere. 

Hi ha centres que, dins de l’horari escolar, 
han arribat a traslladar als xiquets i les 
xiquetes els missatges d’una campanya 
amb clara intenció adoctrinadora. L’escola 
ha de ser un espai privilegiat per a construir 
coneixement i aprendre valors, no pot donar 
cabuda a cap tipus d’adoctrinament.

 � Els centres d’educació especial tancaran
Totalment fals. D’una lectura atenta de 
l’articulat de la LOMLOE, no es desprén 
que “el govern tinga la intenció de tancar 
els centres d’EE”. El que diu el projecte de 
llei és que cal respondre a les necessitats 
dels alumnes amb diversitat funcional, 
independentment del tipus de centre en què 

En les darreres setmanes, les patronals dels centres 
educatius concertats (EyG, CECE) i la dreta política (PP, Cs i 
Vox) han desplegat el que anomenen “Campanya taronja”, 

una operació en la qual també participen sindicats com 
FSIE i USO. El moviment fa seus bona cosa de 

manipulacions i falsedats que cal desvelar.

EN PEU DE 
GUERRA CONTRA 

LA LLEI CELAÁ

A PROPÒSIT DE LA 
‘CAMPANYA TARONJA’: 

LES MENTIDES 
SOBRE LA LOMLOE

Amb la LOMLOE  
s’acabaran les quotes 
“voluntàries” que paguen 
les famílies en els 
centres concertats 

L’assignatura de Religió 
torna a ser considerada 
com ho estava abans de 
la llei Wert, que l’havia 
imposada com a avaluable
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de les nostres seus. La comarca fa del 
sindicat una organització viva i connectada a 
una realitat molt diversa, tan diversa com el 
mateix país, i assegura que l’organització és 
molt més que les persones que la dirigeixen. 
Es tracta, en aquest sentit, d’una garantia 
democràtica però també de pervivència 
del model organitzatiu descentralitzat i 
participatiu que representem.

Per això, el Sindicat ha fet un esforç per 
comptar amb espais propis fora de les tres 
capitals. Així, després d’alguna experiència 
curta, el 1989 obríem les primeres seus 
comarcals estables al Baix Maestrat 
(Vinaròs) i la Ribera (Alzira). Després, la de 
Vinaròs es va traslladar a Benicarló i s’hi van 
afegir les de l’Alcoià-Comtat (Alcoi), Safor 
(Gandia), Costera-Vall d’Albaida-la Canal 
(Xàtiva), Baix Vinalopó (Elx), Plana Baixa (la 
Vall d’Uixó) i Foia de Bunyol-Plana d’Utiel-
Requena (Bunyol), alguna de les quals està 
compartida amb altres membres de la 
Intersindical Valenciana. La comarcalització 
es completa amb l’atenció sindical en espais 
compartits al Camp de Túria (Llíria), l’Horta 

d’infraestructures en tot l’Estat. Amb 
l’arribada de la democràcia, el patrimoni 
sindical acumulat va ser retornat 
exclusivament a CCOO i UGT, sindicats 
que s’ho van repartir sense que cap altra 
organització hi tinguera accés. Fins i tot 
la CNT va haver de lluitar perquè li fora 
retornat una part del patrimoni confiscat per 
Franco en 1939.

Cada espai des d’on STEPV dona suport a 
la seua acció procedeix de l’esforç de la seua 
afiliació. La nostra posició hegemònica en el 
sector s’ha assolit malgrat els esforços que 
els poders públics han destinat als dos grans 
aparells sindicals.

UN SINDICAT DE COMARQUES
Com el mateix País Valencià, STEPV és, des 
de l’origen, un sindicat de comarques nascut 
del desig d’identitat del mateix País i dels 
mateixos ensenyants. Però la comarca és 
més que una sensibilitat, perquè determina 
les nostres estructures internes i la 
representació externa, i explica l’existència 

H i hagué un temps en què les 
reunions sindicals s’havien de 
fer en llocs tan diversos com 
centres socials i culturals, 

parròquies, despatxos d’advocats o aules de 
les universitats, entre altres. Els sindicats 
no eren legals i, per tant, no podien disposar 
d’espais propis.

Amb la legalització (1977), les 
organitzacions sindicals van obrir els 
primers locals per donar suport a les 
seues activitats. Així ho va fer la nostra 
organització, que va obrir les primeres seus 
a Alacant, Castelló i València.

Amb el pas dels anys, aquests espais 
han esdevingut claus en el desplegament 
de l’acció sindical: passem a descobrir-les 
i a conéixer-ne les funcions, amb les cinc 
claus que els donen sentit: discriminació, 
comarcalització, autonomia, extensió i 
compromís social.

UN ESFORÇ COL·LECTIU
Durant el franquisme, les treballadores 
i els treballadors de l’ensenyament 
cotitzaven obligatòriament als sindicats 
verticals de l’època, la CNS en el sector 
privat o el Servicio Español de Magisterio 
(SEM) en el públic, els quals disposaven 

Nord (Foios), Camp de Morvedre (Sagunt-
Port) i Vall d’Albaida (Ontinyent).

FUNCIONAMENT AUTÒNOM
L’acció sindical de l’STEPV es desplega en 
escenaris diversos, però destaca, sobretot, 
el mateix centre educatiu. Ara bé, no totes 
les activitats es poden fer ací ni la seua 
disponibilitat és permanent. Hi ha ocasions que 
depén de la voluntat de la direcció, l’ajuntament 
o l’administració educativa.

Disposar de locals propis ha sigut una 
necessitat permanent. Per això, en 1994, un 
Consell Nacional va prendre consciència de la 
impossibilitat d’accedir al patrimoni sindical 
acumulat, de les dificultats que representava 
disposar amb garanties de continuïtat dels 
espais llogats, sotmesos a l’especulació. A 
més, les necessitats d’una organització en 
constant expansió van aconsellar encetar un 
procés d’adquisició de locals en propietat —a 
València, Castelló i Alacant, en primer lloc– 
per a transformar-los en seus sindicals. 

La garantia d’autonomia en l’ús d’aquests 
espais no hauria sigut possible si l’adquisició 
haguera depés de l’ajuda institucional. El 
patrimoni del sindicat, doncs, només s’explica 
per les aportacions de les afiliades i els 
afiliats que, amb les seues quotes, són la 
millor garantia d’una autonomia plena sense 
dependències de cap poder extern.

INTERSINDICAL, MODEL EN EXPANSIÓ
Les seus sindicals són espais al servei 
d’un projecte i nosaltres formem part de la 
Intersindical Valenciana, una confederació 
constituïda en 2002 a partir d’una aspiració 
del mateix STEPV que havia analitzat les 
conseqüències del 14-D, la vaga general de 1988.

Som una peça clau del projecte de la 
Intersindical, per la capacitat organitzativa i 
representativitat en el món de l’educació. STEPV 
és ara per ara molt més que una part d’aquest 
projecte. Com fa trenta anys, som i volem ser el 
pal de paller d’una il·lusió col·lectiva.

La Intersindical té una presència important 
en algunes comarques que concentren la 
majoria de treballadores i treballadors. Però en 
altres, la dispersió geogràfica dificulta l’extensió 
del projecte. Dins de la Intersindical, STEPV 
disposa d’una presència continuada i estable 
en el conjunt de les comarques valencianes, 
les urbanes i les rurals, una presència i una 
força que posa al servei de la consolidació i el 
creixement de la Confederació.

ESPAIS DE COMPROMÍS SOCIAL
STEPV vol que les seus siguen alguna cosa 
més que espais administratius o d’informació. 
En diversos congressos, l’organització ha 
reflexionat per a convertir aquests espais en 
focus perquè l’afiliació hi projecte activitats 
transversals compromeses amb l’entorn social. 
Apostem per fer de les nostres seus llocs de 
trobada i d’intercanvi d’idees.

Les seus poden exercir un paper important 
en la vida politicosocial en el seu territori 
mitjançant les relacions amb altres agents 
socials, moviments socials, organitzacions 
polítiques i ciutadanes. Els nostres locals 
també ajuden a vertebrar el territori: és el cas 
en les comarques centrals.

L’obertura a la societat és una mostra del 
nostre compromís social: les persones afiliades 
senten la seu com a pròpia, un punt de reunió de 
la vida sindical i social en la comarca. Per això, 
aquestes seus s’han convertit en un referent per 
a altres organitzacions socials i ciutadanes que 
gaudeixen, sense dependències ni contrapartides, 
d’espais oberts al servei de les seues activitats.

Com funciona STEPV? Com defén els drets laborals? 
De quins serveis disposa l’afiliació? Com es prepara una 
negociació? Què fem perquè arribe a temps la informació 
a tot el món? Què podem trobar en la seu? Obrim de 
bat a bat les nostres portes en una sèrie que mostrarà 
aspectes sovint ignorats del sindicat de l’ensenyament.

LES SEUS SINDICALS, 
FINESTRES OBERTES AL MÓN

Cada espai des d’on 
STEPV dona suport 
a la seua acció 
procedeix de l’esforç 
de la seua afiliació

El Sindicat ha fet un esforç 
per comptar amb espais 
propis fora de les tres 
capitals. El 1989 obríem les 
primeres seus comarcals

EL SINDICAT, DE BAT A BAT
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la jornada de neteja i abans d’abandonar la 
platja rumb als contenidors de classificació 
de residus, es pesava el fem rescatat de 
les entranyes de la mar. «Durant 2019 vam 
arreplegar més de 110 quilos de residus 
contaminants», remarca Isabel.

Quan la Conselleria va demanar als centres 
que adequaren els espais escolars i adequaren 

els requisits sanitaris als pedagògics, l’escola, 
en ple estiu, va muntar les fantàstiques 
taules de pícnic que el claustre havia acordat 
adquirir. El nou mobiliari, fàcil de traslladar 
pels espais exteriors, facilita el treball en 
equip de forma col·laborativa. L’acció es va 
complementar amb el revestiment amb gespa 

El professorat va fer una ullada a l’exterior 
i com que el centre compta amb un pati 
magnífic, va qüestionar «el curs escolar de 
les ombres del coronavirus» per reoconvertir-
lo en «el curs del sol i la llum de les noves 
pràctiques pedagògiques».

UN ENCLAVAMENT SINGULAR
El col·legi Port de Xàbia està al costat de la 
mar i els seus mestres i alumnes saben el que 
representa explorar el litoral. La campanya 
de l’any passat «Quin fàstic de plàstic!» 
consistia precisament a eixir una vegada al 
mes a netejar de plàstics i puntes de cigarret 
les platges i el port. La directora subratlla la 
injecció d’emoció que va suposar per al barri 
que els escolars xafaren el carrer. «Entraven 
a les botigues a col·locar cartells i els rebien 
amb un gran goig», recorda.

Cada matí de neteja alumnes i mestres es 
desplaçaven, carregats dil·lusió i ganes de 
deixar la seua «ecoempremta» en un punt 
diferent del litoral. Allí mateix s’enfundaven els 
guants protectors i abocaven els residus que 
arreplegaven en bosses de colors. En finalitzar 

L’ ensenyament té un horitzó infinit. En 
aquests temps de pandèmia, cal 
reivindicar més que mai la utopia. 
L’escriptor Eduardo Galeano deia que 

caminava dos passos cap a l’horitzó i l’horitzó 
s’allunyava dos passos. «Per a què serveix la 
utopia? Per a això serveix, per a avançar».

El primer pas ha sigut eixir de l’aula: hi 
ha molta vida educativa allí fora. «Estàvem 
obligats a abandonar la nostra zona de confort 
i no ens ha provocat vertigen, al contrari, ens 
ha apassionat. El repte consistia a canviar les 
rutines pedagògiques, superar els murs físics 
de la classe i descobrir espais que enriqueixen 
l’experiència d’ensenyar», explica Isabel 
Moreno, directora del centre.

El nostre col·legi té espais amplis i grans 
finestrals, ací és bastant fàcil respectar el 
manament de mantindre ventilades les aules. 

d’un dels espais exteriors: havia nascut la 
primera aula oberta al cel, el primer pas d’una 
utopia educativa. 

També es van comprar uns pupitres 
portàtils i, per si fora poc, també es van 
aprofitar com a bancs i taules, els troncs d’una 
tala que una família els va regalar. Per què 
enclaustrar l’ensenyament entre quatre parets 
quan l’aula pot moure’s?

GRUPS «MULTINIVELLS»
El pas següent va ser afrontar la 
sobrematrícula que el centre registra cada 
any. Amb classes de fins a 27 alumnes, 
resulta complicat materialitzar la gran 
innovació que representa ensenyar i 
aprendre amb les aules obertes. Per a 
reduir les ràtios calia «multinivellar» 
els grups dels diferents cicles. Des de 
setembre, el centre compta amb quatre 
classes –abans eren tres– d’alumnes 
d’infantil (3-5 anys). S’ha fet igual en tots 
els nivells: els grups multinivells ara tenen 
entre 16 i 18 escolars. «Treballem molt 
millor i tots aprenen de tots. Tan important 

L’escola, en ple estiu, va 
muntar les fantàstiques taules 
de pícnic que el claustre havia 
acordat adquirir: havia nascut 
la primera aula oberta al cel

Alfons Padilla 
Fernández
Periodista

L’escola és un cor que batega en el barri i el poble, que dona vida, trenca barreres  
i flueix, conquista patis, passejos i carrers. Abans, tancada entre quatre parets, 
havia perdut l’horitzó. Ara, oberta al barri i al món, el Port de Xàbia es prepara per 
a enfrontar-se al món i fer un un pas més cap a la utopia.

EIXIR DE L’AULA, PERSEGUIR LA UTOPIA
COL·LEGI PÚBLIC PORT DE XÀBIA, XÀBIA, MARINA ALTA
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un instrument ideal per a l’ensenyament 
musical. Aquest curs, però, els escolars 
porten mascareta i és fàcil que sense 
voler s’intercanvien els flabiols. Quin altre 
instrument podia tocar-se en grup sense 
necessitat de coneixements musicals que 
evitaren els contagis? De nou, la imaginació 
donava la resposta. Ara els alumnes polsen les 
cordes de l’ukulele. Sol, brisa marina, cel blau, 
troncs que són pupitres, ukuleles... Evocador. 
Arriben melodies d’illes remotes.

«L’AULA CLAU»
En aquests temps difícils, els centres educatius, 
tenen dues opcions. Recloure’s en la closca: 
fer que la bambolla tinga la pell dura. L’altra 
alternativa és fer permeable la bambolla a 

canvis educatius que arriben per a quedar-se. 
«Fugim de les metodologies més tradicionals, 
treballem les competències, la cooperació i 
els projectes, uns enfocaments flexibles que 
s’adapten als canvis», subratlla Isabel Moreno.

L’equip de mestres també ha decidit 
remoure el col·legi per dins: han arribat a 

En un curs condicionat per la rigidesa de les 
aules bambolla, el col·legi Port de Xàbia trenca 
barreres.

ESCOLA SOSTENIBLE
En la senda cap a la utopia educativa també 
cal afrontar el repte de la sostenibilitat. Els 
patis, transformats ara en espais versàtils, en 
aules, han canviat la imatge com de la nit al 
dia. El centre havia encetat el curs passat el 
projecte d’innovació «Xe, quin pati!», consistent 
a esborrar el formigó dels patis i revestir-los 
de verd, terra, arbres i naturlesa. Lleveu-
vos de la ment amplis espais formigonats 
i desaprofitats, elimineu moltes pistes 
esportives que ho ocupen tot i expulsen a qui 
no vol jugar a cap esport. Ara podem observar, 
en canvi, que l’arena, els troncs o la gespa 
són protagonistes que ens ofereixen espais 
diversos per a esplaiar-nos i aprendre alhora. 

«A l’escola també s’ha creat el concepte 
d’aules de barri. Un barri sense escola 
no existiria com a tal. L’escola es nodreix 
del barri i el barri alimenta l’escola. Som 
afortunats de tindre un barri ric en vivències, 
en arquitectura i història. Comptem amb 
espais on la naturalesa és viva. La mar, la 
muntanya i el cel fan simbiosi amb l’alumnat. 
I amb grups més menuts és més fàcil estar 
fora: podem fer classe al passeig del port, al 
litoral del Muntanyar, les esculleres o el pavelló 
esportiu», assenyala la directora.

La lletra dels canvis sona bé. Però, i la 
música? Això representava un altre repte. Fa 
temps que el col·legi havia incorporat el flabiol, 

és que el xiquet de tres anys li agafe la mà 
al de cinc per a travessar el carrer com que 
aquest sàpia que ha d’agarrar la mà al més 
menut», adverteix Moreno.

«Cada alumne és un món i amb 16 
en l’aula podem fer un treball més 
individualitzat», emfatitza José Luis Bisquert, 
cap destudis. «Va començar amb infantil i la 
cosa va eixir tan bé que la resta van adoptar 
el mateix sistema. Barrejar edats és adaptar-
nos a la realitat: tots tenim amics que 
tenen un, dos o tres anys més o menys que 
nosaltres. Reduir la ràtio ens permet atendre 
millor tot l’alumnat, encara que això ens 
suposa més faena. Però és el nostre treball i 
ens encanta», afig Bisquert.

La decisió, adoptada durant el confinament 
per l’equip docent, va ser referendada de 

manera unànime pel consell escolar i enguany 
és la base del nostre projecte d’innovació, dut 
a terme abans que la Conselleria apostara 
pels reajustaments als grups-classe que 
aconsellaven un màxim de 20 alumnes per 
grup. Perquè educar en la diferència és també 
educar contra la uniformitat i la indiferència. 

tombar fins i tot algunes parets interiors per 
fer desaparéixer les classes més menudes. 
Ara hi ha un gran espai interior, «l’aula clau», 
diu el cap d’estudis. Amb una superfície d’un 
centenar de metres quadrats, hi caben 36 
alumnes –equivalents a dos grups-classe– i 
està organitzada en quatre racons per al treball 
col·laboratiu, la relaxació i la lectura. «Volíem 
que s’hi trobaren còmodes, amb sofàs que 
convidaren a asseure’s i a llegir. Les famílies 
ens diuen que en l’aula clau fa la sensació 
d’estar com a casa», conclou Bisquert.

En el col·legi Port de Xàbia, l’alumnat 
acudeix al litoral i als paratges del poble i 
descobreix ecosistemes fràgils. La naturlesa 
està a un pas de l’escola: la platja urbana de 
la Grava, el primer muntanyar de Xàbia, la 
desembocadura del riu Gorgos, el cap de Sant 
Antoni i el parc natural del Montgó esdevenen, 
ara, una aula més. També exploren el barri, 
els xicotets comerços, els carrers que bullen 
de vida, ajuden les persones de més edat a 
superar una vorera, a travessar un carrer. Obrin 
els ulls al seu món més pròxim i treballen la 
solidaritat d’anar de la mà i fer equip.

Aquell primer dia que estrenaren la nova 
classe en el pati, els xiquets i xiquetes se’ls veia 
feliços. Amb tota naturalitat, s’hi van adaptar i 
van gaudir de la radiant experiència d’aprendre 
sense límits. A Xàbia, a més, les temperatures 
són agradables tot l’any i el sol llueix. Ara que 
l’ensenyament s’escampa pertot arreu pareix 
inconcebible renunciar a la riquesa educativa 
que es troba fora dels murs escolars.

En el camí cap a la utopia educativa, el Port 
de Xàbia avança pas a pas.

Per a reduir les ràtios calia 
«multinivellar» els grups 
dels diferents cicles els 
grups multinivells ara tenen 
entre 16 i 18 escolars

En el col·legi l’alumnat 
acudeix al litoral i als paratges 
i descobreix ecosistemes 
fràgils. La naturlesa està 
a un pas de l’escola

EIXIR DE L’AULA, PERSEGUIR LA UTOPIA
COL·LEGI PÚBLIC PORT DE XÀBIA, XÀBIA, MARINA ALTA
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de la dutxa... Ara ja sé que he de tancar l’aixeta 
rapidet”. L’alumne es referia als resultats 
d’un treball anterior, «Podries dutxar-te amb 
un poal d’aigua?», amb el qual perseguíem 
comprometre’ns amb el medi ambient. 

DESEMBOLIQUEU L’ESMORZAR!
Feia temps que em preocupaven els embolcalls 
dels esmorzars, l’ús diari que fa l’alumnat de 
l’alumini i el plàstic, els residus que es generen 
i que sovint ens trobem per terra, també ara i 
adés, en forma de boles.

Amb el meu alumnat he viatjat a França 
i a Alemanya d’intercanvi i hem vist com 
les famílies d’acollida ens preparaven 
cada dia els esmorzars i els dinars amb 
embolcalls i tàpers reciclables per l’evident 
preocupació que allí existeix pel respecte 

marxa idees originals i creatives que motiven 
i propicien un ambient actiu de treball 
generador d’aprenentatges significatius. 
En aquest sentit, vull ressaltar un objectiu 
prioritari, com és connectar l’aprenentatge 
de les matemàtiques amb la vida quotidiana, 
amb la realitat propera, amb qüestions 
que poden interessar i afectar directament 
l’alumnat. Entenc que és important plantejar-
los preguntes obertes que els provoquen la 
curiositat i el compromís d’investigar, buscar, 
analitzar i tractar la informació, amb les eines 
que ens proporcionen les matemàtiques per 
a obtindre resultats i donar respostes que, 
si no fora així, tal volta no haurien ni pogut 
imaginar tan sols. 

Molt sovint em venen al pensament la 
careta de circumstància i les paraules de 
Ricard: “Profe, tant que m’agrada estar davall 

L a pandèmia ha posat al descobert 
moltes carències del nostre sistema 
educatiu, un model que necessita 
reinventar-se per a oferir una 

educació de qualitat als estudiants i que 
promoga la presa de decisions imaginatives, 
creatives i innovadores. El sistema requereix 
més que mai un reforç en la formació 
tecnològica i digital dels docents i de la 
dotació de recursos que possibiliten un canvi 
metodològic d’acord amb els temps.

Durant els mesos de confinament —o 
ara mateix amb la semipresencialitat— és 
essencial l’acompanyament diari de l’alumnat 
per a cobrir tres aspectes fonamentals: 
l’acadèmic, el socioemocional i l’organitzatiu. 
En l’àmbit acadèmic, en compte de parlar 
d’aprenentatges perduts, és preferible posar 
en valor l’oportunitat que brinda la situació 
per a establir un canvi metodològic que, amb 
el suport de la tecnologia, faça de l’alumnat 
l’autèntic protagonista en la construcció del 
seu propi aprenentatge.

En totes les matèries, i en les 
Matemàtiques en particular, és clau posar en 

del medi ambient. Però quan tornàvem a 
Alacant, vaig descobrir que aquest hàbit tan 
important, i que els havia impactat tant, havia 
desaparegut en el nostre dia a dia.

El confinament no havia de ser un obstacle 
per a posar en marxa —en la unitat didàctica 
d’estadística unidimensional i bidimensional 
de 3r i 4t d’ESO— una investigació que m’havia 
plantejat feia temps: Són sostenibles els nostres 
esmorzars a l’institut?

L’experiment pretenia conéixer què 
esmorza el meu alumnat, quins són els 
embolcalls dels entrepans i els residus que 
es generen diàriament i comprovar de nou si 
les matemàtiques contribueixen a descobrir 
resultats que ens facen pensar, reflexionar o 
fins i tot canviar algun hàbit per a millorar la 
nostra salut i la del nostre medi ambient. 

Amb la complicitat i l’ajuda de les famílies, 
necessària per a una adequada recollida 
de dades, fonamental per a qualsevol 
estudi estadístic, els vaig explicar en una 
vídeoconferència el projecte. Necessitava 
que el dia acordat prepararen a consciència 
l’esmorzar dels seus fills i filles, conforme ho 
feien en una jornada presencial. Comptava 
amb la seua complicitat, sé que una majoria 
ja no se sorprenen de res. Em consta que algú 
ha expressat l’enrenou que les iniciatives 
provoquen en l’àmbit familiar: “Quines 

Lluís Bonet Juan
Departament de Matemàtiques

L’anàlisi dels embolcalls dels bocates és el pretext d’un ambiciós projecte de treball 
capaç de motivar estudiants de 3r i 4t d’ESO que es mantenen confinats a casa i que, 
amb l’ús d’eines tecnològiques, aprenen matemàtiques i gaudeixen mentre 
descobreixen els efectes nocius per al medi ambient d’usar el paper d’alumini.

Establir un canvi metodològic 
que, amb el suport de la 
tecnologia, faça de l’alumnat 
l’autèntic protagonista 
en la construcció del seu 
propi aprenentatge

Em preocupaven els 
embolcalls dels esmorzars,  
els residus que es generen 
i que sovint ens trobem 
per terra, també ara i 
adés, en forma de boles

SÓN SOSTENIBLES ELS NOSTRES ESMORZARS?
IES MARE NOSTRUM, ALACANT, L’ALACANTÍ 
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d’alumini de la grandària d’un baló de futbol; 
en un curs escolar podem generar una bola 
massissa d’alumini de 124 cm de diàmetre que 
no podria eixir per la porta de l’aula.

Després vam desenvolupar un treball 
col·laboratiu per a crear infografies (amb Genially 
o Padlet) que recolliren les explicacions de la 
investigació i els resultats obtinguts, amb les 
corresponents representacions gràfiques. En 
aquesta part, l’alumnat va traure a relluir tot el 
seu potencial creatiu i les seues competències 
digitals i tecnològiques amb l’ús de fulls de 
càlcul, emuladors d’una calculadora, aplicacions 
per a crear presentacions, infografies, vídeos, 
suros virtuals, treball en equip per a crear 
un model de grup, etc. Amb totes aquestes 
ferramentes, les famílies i la comunitat educativa 
van gaudir mentre posàvem en valor l’esforç dels 
estudiants i els grups de treball i mostràvem 
exemples de bones pràctiques pedagògiques 
amb resultats exitosos.

CURS NOU: MÉS EXPERIÈNCIES
Arranca un altre curs i retornem a l’aula. El 
mateix alumnat de les investigacions sobre 
els esmorzars m’acompanya ara a unes 
jornades de formació del professorat. Per 
a compartir les experiències i l’ús de les 

ocurrències té este Lluís! És un dimoni però 
ens té a tots entusiasmats”. 

Enmig del confinament, va arribar el dia 
en què tot el món tenia preparat davant de 
l’ordinador el seu esmorzar i començà la 
classe en línia. «Què tens per a esmorzar? 
Tens un bocata o un tàper? Com el tens 
embolicat? Desenrotlla’l amb compte i pren les 
mides del paper d’alumini, el plàstic o el paper 
de cuina amb què està embolicat: ample per 
alt». Amb la videoconferència, cada u intervé 
i facilita les seues dades mentre Sara, de 3r, i 
Inés, de 4t ESO, prenen nota de tot. 

Amb el suport d’aplicacions informàtiques 
(fulls de càlcul, CasioEdu+, Geogebra) havíem 
treballat amb anterioritat l’estadística 
descriptiva i construït diagrames de barres, 
de sectors i pictogrames. Ara calia aplicar els 
aprenentatges a una situació real i respondre a 
les preguntes amb el suport de la imatge. Una 
majoria va optar per fer pictogrames.

Posteriorment ens vam centrar en l’ús de 
l’alumini com a embolcall dels esmorzars. Vaig 
crear un model bidimensional per a relacionar 
la superfície d’alumini amb el volum de la 
bola massissa que es genera. Per això, cada 
estudiant havia d’escriure el seu nom en un 
sobre, introduir-hi l’alumini sense apretar-lo 
massa i dur-lo a un punt de trobada prop de 
l’institut. Al cap d’uns quants dies, vaig agafar 
els sobres i em vaig posar a fer boles d’alumini 
i vaig mesurar-ne amb un calibre els diàmetres. 

Amb les dades reunides —superfície del 
total d’alumini emprat i diàmetre de la bola 
generada—, amb la calculadora i l’aplicació 
Casio Edu+ vam fer l’estadística bidimensional, 
extrapolàrem els resultats obtinguts i 
traguérem conclusions ben contundents: cada 
setmana en l’institut —699 alumnes d’ESO 
i batxillerat— generem una bola massissa 

ferramentes tecnològiques, visitem l’institut 
Rodolfo Llopis de Callosa d’en Sarrià i el 
col·legi públic de Confrides, ambdós a la 
Marina Baixa. Resulta emotiu recordar 
les paraules amb què Julia es va adreçar 
al professorat: “Volem fer més projectes 
semblants perquè amb aquest sistema 
aprenem moltes coses. Tant de bo feu amb el 
vostre alumnat el que us hem contat, tant de 
bo gaudiu tant com nosaltres”. 

És cert que al professorat d’un institut de 
secundària no li resulta senzill coordinar-se i 
treballar en equip. Però tot és posar-se. Què 
necessitem? Poca cosa: una idea i ganes. 
Resulta molt gratificant comprovar la varietat i 
riquesa de les idees que sorgeixen en diferents 
departaments, les connexions que l’alumnat 
descobreix en treballar en un projecte comú i 
com granet a granet, les distintes contribucions 
aconsegueixen traure a la llum un gran 
producte final. Encara que serà un curs atípic i 
complicat, estem convençuts que paga la pena 
intentar-ho novament. 

Un any més, una vintena de docents 
de l’institut i dels col·legis adscrits, El 
Palmeral i el CEIP Sant Gabriel, volem 
que la investigació realitzada enmig del 
confinament siga el punt de partida d’un 
projecte interdisciplinari. Ara es tracta de 

contribuir a la consecució dels objectius de 
desenvolupament sostenible assenyalats per 
l’ONU en l’Agenda 2030, amb les mesures 
destinades a la protecció mediambiental i al 
consum sostenible.

Són moltes les idees que ara mateix s’estan 
gestant en les aules: taller d’embolcalls, 
creació d’instruments reciclats, receptaris 
saludables i sostenibles, dissenys de cartells 
i d’eslògans, creació de vídeos i raps de 
conscienciació, etc. Amb tot això, pretenem 
que les nostres escoles i el nostre institut 
respecten més el medi ambient: modificar 
hàbits i capgirar les conclusions de la 
investigació del curs anterior per a aconseguir 
uns esmorzars més saludables i sostenibles.

Vull agrair el compromís i la col·laboració 
que he tingut de la comunitat educativa del Mare 
Nostrum amb els projectes que he desenvolupat 
en els darrers anys. He de mencionar Escuela 
y familia: misión imposible, una publicació a 
benefici d’una ONG en què participe amb vora 
d’una trentena de docents d’infantil, primària i 
secundària i en la qual compartim experiències 
que busquen implicar les famílies en l’educació 
integral del nostre alumnat.

Les famílies i la comunitat 
educativa van gaudir mentre 
posàvem en valor l’esforç 
dels estudiants i els grups de 
treball i mostràvem exemples 
de bones pràctiques

Pretenem que les nostres 
escoles i el nostre institut 
respecten més el medi 
ambient, modificar hàbits per 
a aconseguir uns esmorzars 
més saludables i sostenibles

Per a saber-ne més:Per a saber-ne més:

BONET, Lluís. Integrant matemàtiques (Canal de 
Youtube): https://www.youtube.com/channel/
UCNZ2ch5N_wNe_JlEHhhoTGQ
- ¿Podrías ducharte con un cubo de agua?: 

https://youtu.be/wLHQI1si5fQ
- Transformaciones geométricas en el confinamiento: 

https://es.padlet.com/lluisbonet/xuvkgup0o6ga7c8
- Funciones con Geogebra mientras estamos confinados: 

https://es.padlet.com/lluisbonet/5uvb37rcc54o
- Estadística descriptiva durante el estado de alarma: 

https://es.padlet.com/lluisbonet/go9p59m2xt94
- Cuerpos geométricos en el confinamiento: 

https://es.padlet.com/lluisbonet/tciz6fez61eiegbr

SÓN SOSTENIBLES ELS NOSTRES ESMORZARS?
IES MARE NOSTRUM, ALACANT, L’ALACANTÍ 
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VIVIM EL PATI
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projectes, tallers, escolta, experimentació, 
provocació...

Ha començat el curs i el pati està ple 
de tresors que reclamen fer observacions, 
experiències, jocs, descans… Una invitació 

a viure el pati per a aprendre. Hem triat 
quatre iniciatives que són testimonis i prova 
d’aquestes joies pedagògiques.

és important, especialment en aquests 
moments. Però la nostra mirada sobre 
l’escola també és valuosa. Després de 
realitzar activitats de formació i moltes 
reunions de cicle, ens hem reinventat: 
hem modificat l’organització. 

Volem protegir la salut de l’alumnat en 
una escola viva que acompanye els xiquets 
i xiquetes a créixer i a desenvolupar-
se com a persones. D’acord amb les 
prescripcions oficials, l’alumnat d’infantil 
s’organitza en quatre aules de 18 alumnes 
de totes les edats, amb les tutores 
respectives i una mestra de suport pel 
cicle. Això ens permet abaixar les ràtios 
i desplegar l’aprenentatge entre iguals i 
implementar estratègies de socialització, 
cooperació i creixement personal. Seguim 
amb la mateixa mirada pedagògica i 
els enfocaments metodològics en tots 
els grups bambolla: espais en l’aula, 

A mb la irrupció primaveral 
de la covid-19, arriba 
l’oportunitat perquè el pati 
esdevinga un espai natural ple 

d’oportunitats educatives, amb una aula 
a l’aire lliure en què xiquets i xiquetes 
visquen experiències d’aprenentatge 
i se senten segurs. Finalitzat el curs, 
hem d’organitzar-nos per a la tornada 
al setembre, amb els condicionants 
que indiquen les autoritats sanitàries i 
educatives. Ningú qüestiona que la salut 

Volem protegir la salut de 
l’alumnat en una escola 
viva que acompanye els 
xiquets i les xiquetes a 
créixer i a desenvolupar-se 
com a persones

Maa José León 
Sales i Patrícia 
Fernández Barberà
Educació Infantil

Un pati natural: el nostre somni s’ha fet realitat. Amb molt 
d’esforç i il·lusió, famílies, mestres i alumnat van dissenyar 
un espai exterior amb distintes zones amb arbres, plantes, 
muntanyes, cabanes i taules, que configuren des de fa  
cinc anys un lloc original per a l’esplai, però sobretot un 
autèntic espai educatiu.
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CASES I FONTS PER ALS OCELLS
A partir d’una conversa en el rogle de 

l’aula ens posem les ulleres per a 
explorar i sortim al pati en busca de cases o 
nius d’animalets.

Sofia troba un forat menut en el tronc 
d’una olivera on hi ha un caragol. Trobem 
uns quants formiguers i una bona teranyina 
en la cabana de fusta. En tornar a l’aula 
recordem a l’assemblea el que hem vist i 
Mathis apunta que no hem trobat cap casa 
de pardalets en els nostres arbres.

«Per què no les fem nosaltres?» La idea 
es acceptada de bon grat, però Pol, el nostre 
particular expert en boscos, apunta que els 
pardalets necessitaran beure: «Podríem fer 
fontetes, hem de posar-los aigua perquè 
vulguen quedar-se ací», explica Pol. 

Així va començar el projecte de construir 
casetes i fonts per als ocells. 

Ara caldrà organitzar-se bé perquè hi ha 
molta faena a fer. L’alumnat s’hi posa i en 
petits grups dissenya cases i fonts. Després, 
ho expliquen a la classe, es consensua i es 
decideix conjuntament construir i ficar al 
pati unes casetes d’acollida per als ocells.

Els uns i els altres argumenten i 
expliquen els seus dissenys, busquen 
informació, pensen i decideixen els 
materials... 

Uns grups faran les cases i uns altres les 
fonts, amb els dissenys previstos. Per a les 

casetes usem fustes, pots i brics; per a les 
fonts el fang. Els habitatges de fusta donen 
molta faena: cal mesurar molt bé perquè 
les peces que talle Paula —la mestra en 
pràctiques— encaixen com un puzle. Les 
fonts caldrà portar-les a un lloc especial 
perquè les fiquen en un forn ceràmic. 

Amb gran motivació i sense a penes 
conflictes en els grups, la faena s’acaba en 
unes poques setmanes. Arriba el moment 
d’eixir a instal·lar-ho tot, l’enrenou i l’emoció 
es palpa en l’ambient. Cada grup decideix 
on vol ficar la seua producció... La classe 
s’escampa pel pati i cada grup decideix el 
lloc que pot ser més adient per a col·locar 
els seus treballs. Estan orgullosos del 
que han fet, és un ambient molt bonic. Ara 
només cal esperar que vinguen els ocells. 
Esperem que els agraden les casetes i les 
fonts que els hem preparat.

Estan orgullosos del que han 
fet, és un ambient molt bonic. 
Ara només cal esperar que 
vinguen els ocells, esperem 
que els agraden les casetes i 
fonts que els hem preparat

 

QUANTS CARAGOLS!  
DESCOBRIM LES BESTIOLES DEL PATI
É s una sort disposar d’una aula que ens 

comunica amb un hortet. A més de regar, 
les criatures volen vore les bestioles xicotetes 
que hi viuen. Un dia, van trobar el caragol més 
gran que havien vist en la vida: «És enorme!».

Els vam dir que no podíem deixar-lo allí, 
perquè es menjaria els encisams i les bledes. 
«Què fem amb ell?».
–Què es quede a la classe amb nosaltres, va 
suggerir Rafa.

El vam deixar dins d’una safata, però en 
entrar a classe al matí trobàvem el caragol 
per les parets, per terra... És clar: volia fugir. 
Al final li vam posar una tapadora al recipient.

Un dia que havia plogut molt, estàvem 
al pati i ens vam adonar que havien sortit 
altres caragols. Vam decidir agafar-ne uns 
quants perquè el nostre amic no estiguera 
sol a classe. N’hi havia molts pertot arreu. 
Era un goig vore la classe emocionada per la 
descoberta.

Quant en portàvem molts dins d’una 
bossa, van tornar a la classe i els vam posar 
en terra per observar-los.
–N’hi ha molts, va dir Marc.
–Més de cent, va puntualitzar Mateo.

Era el moment de posar-nos a investigar: 
mirar-los, tocar-los, observar-los amb 

la lupa... Hi havia caragols de diferents 
grandàries i colors. N’hi havia que tenien 
tactes distints i closques amb dissenys 
especials. A continuació es posaren a dibuixar 
caragols, cada u amb un disseny propi. 

«Però, què fem amb tant de caragol?».
–Necessiten una casa, va proposar Inés.

Ens vam organitzar en grups reduïts, vam 
buscar informació sobre materials per a fer 
la casa i els possibles dissenys, així com les 
necessitats dels caragols. Després, en una 
assemblea al costat de l’hort ho vam decidir 
col·lectivament...

La casa ja estava finalitzada! Arribava el 
moment de posar amb molt de compte els 
caragols a la seua nova llar amb el compromís 
col·lectiu de cuidar-los i estimar-los.

Era el moment de tocar-
los, observar-los amb la 
lupa... Hi havia caragols 
de diferents grandàries i 
colors tenien tactes distints 
i closques especials

 

UN DIA DE PLUJA,  
UNA EXPERIÈNCIA  
SENSORIAL
–Fiquem-nos els impermeables i les  
botes d’aigua!

E ls més grans ajuden els menuts, tot el 
món té pressa... Estem preparats per a 

eixir i començar a gaudir del que ens oferirà 
el nostre pati. Plens d’emoció i amb molta 
expectació aspirem les olors d’un dia de 
tardor humit i plujós, observem els colors 
dels arbres i la terra, grapegem la textura 
de l’arena i les fulles que han canviat 
d’aspecte… Hui tot és diferent!

A poc a poc la imaginació es posa en 
marxa. Uns han descobert que el nostre 
particular riu Sec ve ple d’aigua (en el pati hi 
ha representats alguns entorns naturals de 
Castelló molt populars, com aquest riu Sec). 

Hi ha qui hi tira pedretes o hi llança 
fulles... «S’afonen totes», comenta Marc. 
Altres, més atrevits, comproven la fondària 
del riu. Un grup salta els tolls i els convidem 
a descobrir quin de tots té més fondària. 

Daniela i Júlia, sense dubtar-ho, s’hi fiquen 
dins i observen el nivell d’aigua que quasi 
amaga les seues botetes. 

Guillem i Martí agafen les pales i fan 
canalets per a comunicar els tolls i observar 
com circula l’aigua entre ells. Cloe, que està 
en la zona de la grava, diu que la pluja li ha 
canviat el color.

Després del caos que suposa el 
canvi de roba i la llavada de mans, 
tornem a l’aula. És l’hora de reflexionar 
sobre el que han experimentat i de 
compartir amb la classe tot el que han 
descobert. Aprofitem l’ocasió perquè 
descobrisquen tot el que es pregunten, 
només els acompanyem i intervenim 
per a ajudar-los a construir el seu propi 
aprenentatge. En aquests moments, 
el millor és el goig i la xalera que 
proporciona una jornada tan especial.

Després del caos que 
suposa el canvi de roba i la 
llavada de mans és l’hora de 
reflexionar sobre el que han 
experimentat i de compartir 
tot el que han descobert

 

UN CIRCUIT NATURAL
U n espai com el que tenim la sort 

de gaudir ajuda que els xiquets i 
xiquetes prenguen consciència de les seues 
possibilitats motrius i les desenvolupen de 
manera lliure i espontània.

El nostre pati és un espai molt ampli dividit 
en zones. Una primera, de grava, destinada 
a fer equilibris amb troncs, pedres i roques, 
està delimitada per pedres que conviden a 
passar-hi per damunt. És una zona agradable 
en què s’està molt a gust, per a xafar sense 
sabates, tocar i on asseure, pujar damunt dels 
troncs... És una de les coses que més agrada 
al més menuts. Enfront hi ha el rocòdrom, on 
tots i totes intenten passar però no sempre ho 
aconsegueixen.

Hi ha una altra zona elevada amb 
vegetació, a la qual es pot accedir per una 
escala. El tobogan Tombatossals és molt alt 
i hi ha qui encara no s’atreveix a llançar-
s’hi. També hi trobem una zona amb taules 
i troncs per a estar-hi tranquil·lament i 
una altra zona destinada a practicar el joc 
simbòlic: la cuineta. Els fa molt de goig 
traure les tisores i posar-se a tallar les 
herbetes per a preparar una bona sopa 
de verdures. A prop hi ha el sorrall, on es 

converteixen en autèntics constructors i 
arquitectes: ponts, muntanyes de sorra, 
forats grans i cavernes omplin la zona.

L’espai del bosc, amb oliveres i la 
cabana, convida a inventar-se històries 
i a representar situacions fantàstiques 
que evoquen els contes. Finalment, l’hort 
proporciona la possibilitat de sembrar, 
cultivar i observar el procés de creixement 
dels vegetals.

L’espai és molt ric en recursos per a 
desenvolupar les motricitats, la grossa i la 
fina, plantejar reptes de manera espontània 
i permetre que cada u vaja al seu ritme, 
amb la llibertat que comporten els jocs no 
dirigits per a créixer i madurar.

L’espai és ric en recursos per 
a les motricitats, plantejar 
reptes i permetre que cada 
u vaja al seu ritme, amb la 
llibertat que comporten els 
jocs per a créixer i madurar
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ACCIÓ SINDICAL

L a campanya «Reforcem l’educació. 
Dignifiquem la tasca docent» es va aprovar 

en el Consell Nacional del 21 de novembre com 
una reformulació de les campanyes anteriors 
«Ja toca!» i «Encara toca!» de recuperació 
i millora de les condicions laborals del 
professorat i de l’educació.

L’actual situació de pandèmia generada per 
la covid-19, els mesos de confinament i l’actual 
organització dels centres per a mantindre 
la presencialitat en les millors condicions 
possibles ha evidenciat les mancances 
estructurals del sistema educatiu que el 

sindicat ha denunciat i instat a l’Administració a 
resoldre des de fa anys. 

Els continguts de la campanya inclouen 
aspectes com la reducció de les ràtios i de la 
càrrega lectiva del professorat, la millora de les 
infraestructures, l’actualització dels permisos, 
llicències i excedències, la recuperació del 
poder adquisitiu del professorat, la millora 
de les plantilles docents, la consolidació del 
professorat interí, el replantejament dels 
currículums, la millora del plurilingüisme i 
l’aplicació del model d’ensenyament inclusiu en 
condicions, entre altres qüestions.

En els darrers cursos s’han fet passos i 
s’han aconseguit plenament o parcialment, 
de vegades amb mobilitzacions, algunes 
reivindicacions reclamades del sindicat. És el 
cas, per exemple, de les reduccions de l’horari 
lectiu, que el curs que ve s’ampliaran gràcies 
a un acord signat al juliol, o les reduccions de 
ràtios en determinades localitats.

«Reforcem l’educació» permetrà 
reformular aquestes reivindicacions i activar 
tots els mecanismes perquè es negocien 
durant el curs i siguen incorporades al sistema 
educatiu valencià. 

"REFORCEM L’EDUCACIÓ,  
DIGNIFIQUEM LA TASCA DOCENT"

EL SINDICAT EXIGEIX RECUPERAR I MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS

La campanya plantejarà els aspectes que cal negociar aquest curs 
perquè l’educació estiga en les millors condicions possibles, no només 
per a fer front a situacions de pandèmia com l’actual, sinó també en 
contextos “normals". 

cost estimat de més de 2,5 milions d’euros. 
Educació també estudia la possibilitat de destinar 
una part del 0,3% addicional a compensar la 
diferència salarial entre el professorat tècnic 
d’FP i el de secundària, dues de les propostes 
plantejades per STEPV. Com que, finalment, la 
quantitat que es podia destinar a aquest col·lectiu 
era ínfima, l’Administració ha preferit destinar 
la partida a combatre la bretxa salarial entre 
homes i dones, un capítol al qual es va destinar 
l’any passat una part del 0,2% del fons addicional 
i que compensarà en un 18% la pèrdua de 
poder adquisitiu de les dones que es redueixen 
la jornada o s’acullen a una excedència no 
retribuïda per tindre cura dels fills i filles, un grup 
que representa el 90% del professorat que s’acull 
a aquestes possibilitats. D’aquesta manera, 

E l 12 de novembre es negociava en la Mesa 
Sectorial d’Educació la distribució del 0,3% 

de fons addicional de la massa salarial de les 
retribucions docents, que a partir d’ara podrà 
destinar-se a la compensació de desigualtats 
salarials, inclosa la lluita contra la bretxa de 
gènere [Aquest fons addicional, al qual s’oposa 
STEPV i Intersindical Valenciana, és fruit del 
pacte entre l’exministre Montoro i CCOO, UGT i 
CSIF per al conjunt del funcionariat de tot l’Estat].

«Si l’Administració té interés a lluitar 
contra les diferències salarials ha d’afrontar 
el problema des dels pressupostos generals 
i no amb fons addicionals que quasi sempre 
són insuficients per a cobrir les necessitats de 
tots els col·lectius», van indicar portaveus del 
Sindicat. «Aquests fons addicionals s’haurien 
d’incorporar, en tot cas, al salari de tot el 
funcionariat».

Així i tot, STEPV ha anunciat que no deixarà 
de fer propostes per a intentar eliminar les 
discriminacions salarials de determinats 
col·lectius educatius. De les propostes 
presentades pel Sindicat, la Conselleria 
ha valorat i acceptat que el funcionariat en 
pràctiques durant el curs 2019/20 puga percebre 
els triennis i sexennis corresponents, amb un 

s’incrementarà fins a un 25% la compensació de 
la pèrdua de poder adquisitiu d’aquest col·lectiu, 
un cost estimat en 1,6 milions d’euros.

MÉS PERSONAL ADMINISTRATIU
Queda pendent un romanent de 755.000 
euros, que la Conselleria destinarà a 
contractar més administratius en la Direcció 
General de Personal per a gestionar les 
borses de treball. Es tracta d’una demanda 
formulada per STEPV des de fa més de 
dos anys, un període en el qual no han 
tingut lloc convocatòries de borses de 
treball, precisament per manca de personal 
administratiu per a fer-ne el seguiment.

El Sindicat, que ha valorat favorablement 
l’atenció dispensada per l’Administració 
educativa per a solucionar les discriminacions 
salarials, insisteix a demanar més esforços 
per a resoldre-les de manera definitiva i al 
més prompte possible. STEPV també considera 
que en aquesta perspectiva cal emprar 
«una via més normal», com ara reservar en 
els pressupostos generals unes partides 
específiques per a compensar totes les 
desigualtats retributives en el funcionariat.

Educació ha acceptat la proposta del Sindicat i destinarà el 0,3%  
de la massa salarial a abonar triennis i sexennis al professorat en 
pràctiques, incrementar la reducció de la bretxa salarial entre homes 
i dones i reforçar la plantilla per a gestionar les borses de treball.

ATESA LA PROPOSTA D’STEPV SOBRE 
TRIENNIS I SEXENNIS I ALTRES MILLORES

STEPV no deixarà de fer 
propostes per a eliminar 
les discriminacions 
salarials de determinats 
col·lectius educatius
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prioritàriament les tasques amb l’alumnat i les 
famílies o es dediquen preferentment a preparar 
unes oposicions en què es juguen el seu treball. 
D’aquesta situació, només en pot eixir un 
perjudicat: l’alumnat. A més, més de quatre mil 
professors i professores funcionaris de carrera, 
entre titulars i suplents, hauran de dedicar el 
seu temps, a més de les tasques pròpies de 
final de curs, a fer proves, reunir-se per prendre 
decisions i corregir exàmens. En total, al voltant 
de 20.000 persones dels cossos de secundària 
i de règim especial. Al voltant del 50% de la 
plantilla i, en molts centres i especialitats, molt 
més del 50%.

El Consell Nacional de STEPV, en la reunió 
del 21 de novembre de 2020, va acordar 
convocar vaga el 10 de desembre en els 
cossos docents afectats per les oposicions —
secundària i batxillerat, formació professional, 
ensenyaments artístics professionals i 
superiors i EOI. El Consell també va acordar 
instar el professorat del cos de mestres a 
mostrar el rebuig a aquesta convocatòria amb 
la signatura d’un manifest, que es pot trobar en 
el web d’STEPV, i a participar en la campanya 
encetada en les xarxes socials.

OBRIR BORSES DE TREBALL
Mentre el Sindicat segueix pendent de les 
possibles modificacions legislatives per a 
solucionar la situació de frau de llei en què 
es troba el professorat interí, un fet que 
també aconsella esperar abans de convocar 
oposicions, la Conselleria ha d’obrir les borses 
de treball, perquè les oposicions no siguen 
pràcticament l’única manera d’entrar en el 
sistema educatiu. 

Cal recordar que en 2018 STEPV va 
engegar la campanya «Més personal per a 
gestionar el personal», juntament amb STAS, 
l’organització germana en l’àmbit de la Funció 
Pública. L’argument d’Educació per a no obrir 
les borses de treball és que no disposen de 
suficient personal per a gestionar-les. Gràcies 
a la campanya, s’ha aconseguit destinar 
pressupost per a aconseguir l’objectiu. En 
aquest sentit, trobem que la Conselleria hauria 
de dedicar tot l’esforç que pensa invertir en la 
convocatòria d’oposicions a obrir les borses 
de treball, sobretot en un moment en què 
l’Administració està contractant més personal.

L a vaga del 10 de desembre ha estat 
motivada per l’anunci de la Conselleria 

d’Educació de convocar aquest curs 
oposicions als cossos de secundària, formació 
professional, ensenyaments artístics i escoles 
oficials d’idiomes i per l’avançament de 
l’inici de les proves al mes de maig, en plena 
pandèmia i amb una sobrecàrrega laboral del 
professorat a causa de la nova organització 
d’aquest curs tan complicat. 

Des de maig de 2020, els sindicats i altres 
representants de la comunitat educativa (mares 
i pares, alumnat, administracions locals...), 
conjuntament amb la Conselleria d’Educació, 
han debatut mesures per a garantir que el 
curs començara de manera presencial i es 
desenvolupara amb la major normalitat possible 
donades les circumstàncies, conscients dels 
riscs però també de la necessitat de tirar avant 
un curs tan complicat com aquest. 

Amb la decisió unilateral de l’Administració 
educativa, que altera greument l’organització 
del curs i introdueix un element més d’estrés 
en el sistema valencià, la Conselleria trenca el 
consens i introdueix una decisió inexplicable en 
uns moments en què la prioritat és el combat 
contra la pandèmia en tots els fronts. Si es 
confirma la convocatòria, l’ensenyament públic 
valencià en veurà alterada l’organització i en el 
curs més complex de la història recent.

INTERFERÈNCIES GREUS
La celebració d’oposicions en aquest context 
interfereix de manera considerable en el 
desenvolupament de l’activitat docent i lectiva, 
ja que una part important del professorat està 
implicada en les oposicions: l’interí perquè se 
les ha de preparar i el funcionariat de carrera 
perquè les ha de corregir si és nomenat 
membre de tribunal. A més, les oposicions 
afecten l’organització i serveis dels centres, 
com ara consergeria o neteja, que han d’acollir 
aquestes proves.

La convocatòria es presenta enmig d’una 
situació complicada, a final de curs i amb tota 
l’atenció necessària per a acabar i avaluar 
l’alumnat amb contínues aturades pels contagis, 
atenció presencial i telemàtica, organització 
per àmbits... A hores d’ara, més de quinze mil 
persones treballen com a interines dels cossos 
convocats, que hauran de decidir si atenen 

VAGA CONTRA UNES 
OPOSICIONS EN TEMPS DE 
PANDÈMIA

LA CONSELLERIA TRENCA EL CONSENS I 
INTRODUEIX MÉS ESTRÉS EN EL SISTEMA

El 21 de novembre, el Consell Nacional 
d’STEPV, màxim òrgan de decisió entre 
congressos, va decidir convocar una vaga, el 
10 de desembre, contra la celebració de les 
oposicions en el curs més complicat de la 
història recent.
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ACCIÓ SINDICAL

 � Canvi del model productiu, generador i 
distribuïdor de riquesa, menys dependent 
del turisme, respectuós amb els sectors 
tradicionals i, alhora, sostenible i basat 
en la recerca, el desenvolupament i la 
innovació (R+D+I).
 � Defensa d’uns serveis públics de gestió 
pública i democràtica, garants dels drets 
socials igualitaris.
 � Dret a un habitatge digne, a la salut 
pública i universal, a una educació pública, 
laica i de qualitat, a la salut en el treball i 
a una pensió pública i digna.
 � Lluita contra les desigualtats de gènere, 
orientació sexual, edat o procedència.

ELS COMPROMISOS DE 
LA INTERSINDICAL
 � Defensa dels drets laborals, socials i 
econòmics de totes les treballadores i 
treballadors.
 � Potenciació de polítiques actives 
d’ocupació per a generar treball estable i 
de qualitat.
 � Aposta per un marc valencià de relacions 
laborals i protecció social per a configurar 
unes relacions laborals singulars, d’acord 
amb la realitat socioeconòmica pròpia.

STEPV (ensenyament). STAS 
(administracions i serveis públics). 
Intersindical Salut (sanitat). STM (metall). 
STICS (Indústria, comerç i serveis). 
Sindicat Ferroviari (transport ferroviari 

i empreses auxiliars). CAT-PV (Col·lectiu 
Autònom de Treballadores i Treballadors 
del País Valencià) (Administració de l’Estat). 
Sindicat de Treballadors per la Unitat de 
Classe – TUC (transport urbà de València-
ciutat). Organització Sindical Unitària de 
Treballadores i Treballadors – OSUT (àmbit 
privat, comarques de Castelló). Intersindical 
Jove. Sindicat de Persones Pensionistes i 
Jubilades.

ELS SINDICATS DE  
LA CONFEDERACIÓ

M adrid, 29 de març de 2017. Amb 
dolçaines i tabalets alguns sindicats 

i el ministre Montoro, el de les retallades 
i la disminució de taxa de reposició, 
anuncien que han acordat "la major oferta 
d’ocupació pública de la democràcia, per 
a millorar la qualitat i l’estabilitat de les 
plantilles". El 90% de les places interines, 
anunciaven.

La premsa va destacar que "250.000 
interins passaran a ser fixos". L’alegria, 
però, va durar molt poc perquè una cosa 
eren els titulars i una altra la voluntat que 
hi havia darrere. No pensaven fer ús de les 
possibilitats de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic (EBEP) i apostar per mesures reals 
d’estabilitat.

En realitat, era l’enèsima vegada que 
darrere d’un anunci tan pretenciós s’amagava 
la idea de substituir uns treballadors i 
treballadores per uns altres i fer creure que 
es creava ocupació.

Al llarg dels anys s’han succeït els 
anuncis pomposos. Fins i tot, arribaren a 
posar un límit, el 8%. Grans ofertes que mai 
han eliminat la precarietat. Ans al contrari, 
després de més de trenta anys d’anuncis, 
hui, més de 26.000 persones, només en 

l’ensenyament, treballen de manera interina 
al País Valencià. En algunes especialitats, més 
del 50%.

I això continuarà passant després de les 
pròximes oposicions, per molt massives 
que siguen. Moltes places tenen l’origen 
en la situació extraordinària d'aquest curs, 
altres en les substitucions del professorat 
de baixa, però moltes altres perquè la 
interinitat és utilitzada de manera constant 
i fraudulenta per les administracions que 
es neguen a consolidar en les plantilles 
les necessitats quotidianes. També per 
disposar d’un matalaf que n’amortïsca les 
deficiències.

Mentre no s’adeqüen les plantilles a les 
necessitats actuals i es corregisquen els 
efectes perversos de les contractacions 
en precari i en frau de llei, llegirem titulars 
que amaguen tantes bones voluntats com 
falsedats i que condemnen el professorat a 
jugar-se el futur en cada convocatòria, com si 
partiren de zero cada vegada.

No es pot repicar amb la propaganda 
d’aconseguir l’estabilitat i al mateix temps 
promoure una llarga processó d’inestabilitat 
per a garantir l’oferta educativa de cada dia. 
És una hipocresia.

LA PRECARIETAT, 
ENTRE REPICAR I 
LA PROCESSÓ

EL MORTER

Joan Blanco

Després de més de trenta 
anys d'anuncis, més 
de 26.000 persones en 
l’ensenyament valencià 
treballen de manera interina

Valenciana no ha deixat de caminar en la 
construcció d’una organització confederada 
d’11 sindicats en què tots els membres 
compten amb plena sobirania en el seu 
àmbit laboral.

Des de la diversitat i el pluralisme, 
la Intersindical configura un espai 
progressista, autònom, solidari, democràtic, 
plural, vinculat al territori, sense 
dependències de cap tipus, autofinançat 
i en què les decisions es prenen 
col·lectivament. Treballem de manera 
cooperativa des de baix, en els centres de 
treball i les comarques, i el nostre òrgan 
executiu, el Secretariat, és col·legiat. 

Ens enorgullim de no comptar amb cap 
secretari general.

El marc d’actuació és el País Valencià 
i, consegüentment, apostem per la plena 
normalització lingüística i l’autogovern. 
Intersindical fa bandera de la defensa dels 
drets humans i de la cooperació i solidaritat 
internacionalista amb organitzacions afins de 
l’Estat i d’arreu del món. Tenim estructures 
transversals —Escola Sindical Melchor Botella, 
Intersindical Cultura, Intersindical Dones, 
Intersindical Inclusiva, Intersindical LGTB+, 
Intersindical Solidària— i àrees de treball: 
acció sindical, salut laboral i medi ambient, 
moviments socials o polítiques socials. 

S ovint es confon STEPV i la  
Intersindical, però l’un no exclou 

l’altra, ans al contrari. Qui desconeix el 
funcionament i els objectius compartits per 
ambdues organitzacions ha de saber que la 
primera és un referent històric consolidat 
—també fora de l'àmbit educatiu— i que la 
segona pren una embranzida com més va 
més gran. 

Per a explicar-ho gràficament, recreem 
dos consultes telefòniques que a vegades es 
produeixen en les nostres seus: 
- És la Intersindical Valenciana? Vull que 
m’aclariu un dubte sobre el funcionament de 
les borses en educació. 
- Hola, volem que STEPV participe en un debat 
sobre finançament just en el nostre poble... 

En la primera consulta, l’aclariment va a 
càrrec d’alguna responsable d’ensenyament 
mentre que la segona petició es pot 
adreçar a qualsevol de les organitzacions 
d’Intersindical Valenciana. Fet i fet, qui 
pertany a STEPV pertany a la Intersindical, 
encara que aquesta última abraça també 
altres sectors laborals. 

UN POC D’HISTÒRIA
STEPV és avalat per prop de 45 anys 
d’esforços en defensa dels treballadors i 
les treballadores de l’ensenyament i del 
model d’escola pública, mentre que la 
Intersindical és una confederació que va 
començar a gestar-se en arrancar aquest 
segle, quan tres centenars de sindicalistes 
de les tres forces amb implantació en 
Educació, Administració Pública, Salut i la 
factoria Ford d’Almussafes decidien confluir 
amb altres forces per a construir junts una 
organització alternativa al bisindicalisme 
dominant. Des de 2002, Intersindical 

SOM STEPV, SOM INTERSINDICAL
Emma Rodríguez-Castelló

Secretariat Nacional 
d'Intersindical Valenciana
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2020

SETEMBRE

7 setembre
COMENCEN LES CLASSES SENSE  
PROBLEMES DESTACABLES
Gràcies al treball previ dels centres, 
l’entrada esglaonada facilita la incorporació 
de l’alumnat en l’inici de curs.

9 setembre
INICI DE CURS A LES UNIVERSITATS
STEPV manifesta que la pandèmia no ha 
d’impedir la millora de les condicions 
laborals del seu personal.

16 setembre
CAL UNA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ  
DE SEGUIMENT DE CONCERTADA
El Sindicat planteja abordar la gestió de 
la borsa de centres en crisi, l’acord de 
lactància i revisar la jubilació parcial.

17 de setembre
REUNIÓ AMB LA NOVA DIRECTORA DE L’ISEA 
En la sessió es tracten temes pendents 
i la situació dels ensenyaments artístics 
superiors

18 setembre
INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS  
DE CENTRES DEPENDENTS DE L’ISEA 
STEPV planteja la urgència d’adoptar 
mesures específiques i plans de 
contingència.

22 setembre
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE  
L’ACORD DE PROFESSORAT INTERÍ 
El Sindicat demana una reunió urgent  
per a abordar les adjudicacions contínues, 
les de difícil cobertura i l’alta immediata 
dels cessaments per incorporació de la 
persona titular.

24 setembre
ENQUESTA ALS CENTRES  
SOBRE L’INICI DE CURS 
Responen a la consulta del Sindicat 187 
centres d’infantil, primària, secundària i FP 
de tot el País Valencià.

25 setembre
ACORDS EN LA SECTORIAL DELS  
MINISTERIS D’EDUCACIÓ I DE SANITAT 
STEPV trasllada a la Conselleria incidències 
i propostes per a implementar urgentment 
els acords en matèria educativa a què s’ha 
arribat.

28 setembre
STEPV EN EL CONGRÉS  
MUNDIAL D’EDUCACIÓ 2020 
El Congrés acorda contrarestar els atacs del 
neoliberalisme en matèria de privatització.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT  
D’ENSENYAMENT CONCERTAT
El Sindicat planteja diverses reivindicacions 
per a aplicar-les als centres i millorar-ne la 
situació. 

REPRESENTANTS DELS SINDICATS ES 
REUNEIXEN AMB LES UNIVERSITATS
La reunió amb la consellera és qualificada 
de decebedora, ja que no s’hi va assolir cap 
avanç significatiu en cap de les qüestions.

30 setembre
REUNIÓ AMB LA DIRECTORA  
GENERAL DE PERSONAL 
Es tracta l’impagament del setembre a una 
part del professorat interí, les URC i les 
baixes per la covid-19

OCTUBRE
5 octubre
DIA MUNDIAL DE LES DOCENTS
En temps de pandèmia, les treballadores 
i els treballadors de l’ensenyament fan de 
la salut i l’estabilitat les seues principals 
exigències.

8 octubre
LA PLATAFORMA FA UN BALANÇ  
FAVORABLE DE L’INICI DE CURS 
La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament 
Públic valora positivament l’arrancada del 
curs 2020/21 i demana una reunió amb el 
conseller.

SEGUIMENT DE L’ACORD DE  
PROFESSORAT INTERÍ 
La Comissió tracta l’exempció de la  
capacitació pedagògica, l’ordenació 
en cremallera de places d’àmbit i FPA, 
l’acreditació per a provinents de les  
oposicions de 2016 i 2018 i les incidències 
d’inici de curs.

16 octubre
NO A LA SENTÈNCIA DEL TS A FAVOR DE  
LA CONCERTACIÓ DEL BATXILLERAT 
La Plataforma rebutja que el Tribunal 
Suprem desestime els recursos que 
obliguen a retornar el concert d’aules de 
batxillerat.

20 octubre
EL SUPREM ANUL·LA PART DEL DECRET DE 
L’ÚS DEL VALENCIÀ EN L’ADMINISTRACIÓ 
STEPV qualifica la sentència com una 
mostra més de la deriva del poder judicial 
contra l’autogovern valencià.

21 octubre
AMB EL DIRECTOR GENERAL D’FP I 
ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 
La reunió amb representants d’STEPV tracta 
aspectes relacionats amb l’inici de curs 
i qüestions pendents relatives a aquests 
ensenyaments.

22 octubre
EDUCACIÓ PROPOSA AVANÇAR  
LES OPOSICIONS DE 2021
El Sindicat s’hi oposa i convoca accions de 
protesta perquè l’elevat volum de faena 
impedirà al professorat afectat preparar-les 
en condicions. 

COMENCEN LES NEGOCIACIONS  
DEL VII CONVENI
La patronal de l’ensenyament concertat 
proposa mesures que el Sindicat qualifica 
d’«inacceptables», perquè retallen drets del 
professorat.

29 octubre
PENDENT DE NEGOCIAR EL CALENDARI PUC 
EN LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
STEPV exigeix que es convoque una mesa 
sectorial que escolte la veu del professorat 
en defensa de les seues condicions laborals.

DESENVOLUPAMENT DE  
L’ATENCIÓ PRIMERENCA 
La Mesa Sectorial aborda el protocol de 
coordinació entre la Conselleria d’Educació 
i la d’Igualtat i polítiques inclusives per a 
l’alumnat afectat d’ambdós departaments.

30 octubre
PRORROGADA UN ANY MÉS LA JUBILACIÓ 
PARCIAL EN L’ENSENYAMENT CONCERTAT
Les patronals han de contractar el rellevista 
de la borsa de centres en crisi per a aplicar 
una reducció en la jornada laboral del 75% a 
la persona jubilada.

31 d’octubre
CONTINUEN ELS IMPAGAMENTS  
DE LES NÒMINES 
El Sindicat proposa iniciatives al col·lectiu 
afectat per a exigir l’abonament de les 
nòmines pendents.

NOVEMBRE
3 novembre
LA RELIGIÓ FORA DE L’ESCOLA:  
ACORD AMB VALÈNCIA LAICA
Les dues entitats convoquen una roda de 
premsa per a informar sobre la campanya 
“Per una escola pública i laica. La religió 
fora de l’escola”.

4 novembre
INTEGRACIÓ DEL PROFESSORAT TÈCNIC  
D’FP EN EL COS DE SECUNDÀRIA 
El manteniment del professorat tècnic d’FP 
en el subgrup A2 implica salaris menors, 
tot i exercir idèntics treballs, funcions i 
responsabilitats.

SITUACIÓ DE LA PANDÈMIA  
EN ELS CENTRES 
Davant l’augment de positius i la necessitat 
d’implementar mesures de protecció, el 
Sindicat sol·licita reunir-se amb Educació.

5 novembre
LA CONSELLERIA CONFIRMA QUE LES 
OPOSICIONS COMENÇARAN AL MAIG 
La directora general de Personal informa de 
la decisió en la Mesa Sectorial. El Sindicat 
anuncia que estudiarà convocar una vaga.

RENOVACIÓ DE DIRECCIONS I  
ARRANJAMENT ESCOLAR 
STEPV manifesta el rebuig a l’eliminació de 
plantilla fixa en els centres que escolaritzen 
més del 25% d’alumnat d’educació 
compensatòria

6 novembre
LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA,  
BLINDADA EN LA LOMLOE
STEPV valora positivament l’esmena que, 
en el debat parlamentari, garanteix que 
l’alumnat valencià ha de dominar les dues 
llengües oficials.

10 novembre
PRESENTAT EL MANIFEST “NO A LES 
OPOSICIONS EN PLENA PANDÈMIA” 
Quan la covid altera la vida de la comunitat 
educativa i amenaça la seua salut, STEPV 
anuncia que la protesta ja està activa en les 
xarxes socials

12 novembre
ABONAMENT DE TRIENNIS I SEXENNIS  
AL FUNCIONARIAT EN PRÀCTIQUES
Per iniciativa d’STEPV, la Mesa Sectorial 
tracta la distribució del 0,3% per a 
compensar desigualtats salarials o acabar 
amb la bretxa salarial.

16 novembre
OFENSIVA CONTRA LA LOMLOE  
DELS SECTORS MÉS CONSERVADORS
El debat parlamentari sobre l’anomenada 
llei Celaá, pretext dels atacs de sectors més 
conservadors contra la igualtat i equitat 
educatives.

17 novembre
LA LLEI HA DE SER LA QUE NECESSITA 
L’EDUCACIÓ I HA DE DIGNIFICAR L’FP
La LOMLOE no és la llei que volen els STES, 
tot i que «recupera aspectes importants 
que ara generen malestar en grups polítics 
i empreses privades amb interessos i 
privilegis».

PERSONES SUSPESES EN LES OPOSICIONS DE 
MESTRES DE 2016 I 2018 
Es reuneix el grup de treball que aborda els 
problemes del col·lectiu per a reprendre el 
conflicte que la Conselleria arrossega des 
de fa quatre anys

19 novembre
XARXA DE CONSERVATORIS DE MÚSICA I 
DANSA DE LA GENERALITAT 
A l’esborrany sobre el projecte de 
modificació i ampliació de la Xarxa li 
manquen concrecions sobre l’absorció dels 
centres i el seu personal. 

21 novembre
STEPV ANUNCIA PER AL 10 DE DESEMBRE 
UNA VAGA CONTRA LES OPOSICIONS 
La vaga, acordada pel Consell Nacional, 
s’adreça al professorat de secundària, FP, 
ensenyaments artístics i d’idiomes. 

EL SINDICAT, AL DIA
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ENSENYAMENT PRIVAT

ha rebentat el cosset rígid de les matèries 
escolars amb Esocràcia. Cada treball concret 
és avaluat en l’assignatura respectiva i, encara 
més important, ha permés que el projecte 
cresca fins a simular unes eleccions reals.

CAMPANYA ELECTORAL
“El projecte ha possibilitat la creació de tota 
una infraestructura per a reproduir uns comicis 
en l’escola”, explica García, que assenyala que 
hi participen els sis partits polítics creats per 
l’alumnat amb millor nota triats pel professorat 
implicat. Els dies següents es converteixen en 
una autèntica campanya electoral: corredors 
empaperats de cartells, banderins amb els 
logos i alumnes dels grups seleccionats 
passant per les classes de 2n i 3r d’ESO i 
d’Educació Especial per a mostrar el vídeo 
electoral i explicar el seu programa.

Escoltades les propostes electorals, 
l’alumnat és citat a les urnes perquè vote 
pel partit que prefereix. García explica 
que “la votació es fa amb una màquina de 
vot electrònic dissenyada pels alumnes 
d’Informàtica”, un projecte paral·lel a Esocràcia 

elaborar uns programes electorals amb 
propostes per a millorar l’entorn més proper. 

Però calia anar més enllà i, fins i tot, el 
marc de l’assignatura es quedava curt: per 
què no implicar-hi la resta de matèries de 3r 
ESO i convertir Esocràcia en una experiència 
significativa on treballar totes les destreses 
que es posen en marxa en una campanya 
política real? Com diem els valencians, 
“pensat i fet”.

Cada curs, Esocràcia arranca amb la 
confecció dels partits polítics en l’assignatura 
de Geografia i Història. En Plàstica, 
s’encarreguen de confeccionar els logos de 
les formacions polítiques, mentre que els 
eslògans electorals es treballen en Castellà. 
L’expressió oral –en aquest cas, el míting 
polític– es prepara en l’assignatura de 
Valencià i confeccionar els espots i vídeos 
electorals es converteix en una tasca de les 
classes de Música. Els debats electorals en 
Francés arredoneixen l’experiència de formar 
part d’un partit polític.

“Totes aquestes tasques formen part de 
la programació de les diferents assignatures 
implicades”, assenyala Bernardo García, que 

que va resultar finalista del concurs Petits 
Grans Invents, de la Universitat Politècnica 
de València. Es tracta d’un giny dissenyat per 
alumnes de les mateixes escoles que, amb 
un portàtil i un simulador de teclat, permet 
registrar els vots de centenars d’estudiants en 
temps real, de forma anònima i tan sols una 
volta per persona.

Esocràcia, però, no s’acaba amb la 
votació. “Quan es fa l’escrutini, un dels 
aspectes més interessants i cridaners per 
als alumnes és la traducció dels vots en 
regidors”, explica Bernardo García. Sobre 
els resultats reals de la votació, l’alumnat 
treballa el càlcul dels regidors mitjançant la 
llei d’Hondt en la classe de Matemàtiques. 
Per a donar-li més realisme, les classes 
que hi participen es divideixen en “districtes 
electorals”, amb un pes proporcional 
diferent, en cada cas, en funció de la seua 
població o ubicació dins del col·legi.

En els cinc anys d’experiència d’Esocràcia, 
les majories absolutes han escassejat i els 
partits més votats s’han vist abocats a negociar 
per a tancar la investidura i nomenar el futur 
alcalde o alcaldessa. Una vegada tancades 
les negociacions, s’utilitza la sala d’actes del 
centre per a celebrar la sessió d’investidura de 
la nova corporació municipal.

“Totes aquestes activitats es veuen 
complementades amb una eixida a 
l’Ajuntament de València i a les Corts 
Valencianes”, explica el docent responsable, 
així com amb una visita de diversos diputats 
autonòmics a l’escola per a participar en 
una trobada amb l’alumnat. El mateix dia 
de la investidura es convida a participar-
hi representants dels partits reals perquè 
expliquen la seua experiència i els motius 
que els van impulsar a implicar-se en política. 
Entre altres, han visitat el centre Fran Ferri 
(Compromís), Antonio Estañ (Podem), María 
José Català (PP), José Muñoz (PSOE) o Merche 
Ventura (Ciutadans).

Les diputades i els diputats expliquen la 
seua experiència en racons pels quals passa 
l’alumnat de 3r ESO que, al seu torn, es posa 
en la pell dels periodistes que cobreixen 
la informació política i fan les preguntes 
que consideren oportunes als seus futurs 
representants. Apareixen qüestions sobre els 
motius que els van dur a entrar en política, 
des de quan militen en el seu partit, què 
pensen de la corrupció i de les polèmiques 
polítiques del moment.

Es tracta d’un projecte amb una durada 
de tres mesos, una experiència significativa 
en què la ciutadania del futur –qui sap si 
també sorgirà d’aquesta experiència algun 
representant polític– aprén a viure i conviure 
en democràcia. García ho explica molt clar: 
“L’objectiu és, en definitiva, acostar-se a 
l’activitat política i als processos electorals i 
fomentar l’interés i la reflexió pels problemes 
del nostre entorn”. Esocràcia esdevé així tota 
una lliçó de democràcia. Una experiència  

intensa i ben atractiva que anima l’alumnat 
a convertir-se, tal com proclama l’ideari del 
centre, en ciutadans compassius, competents, 
conscients i compromesos.

P SOE, PP, Compromís, Podem, 
Ciutadans... “Ens hem acostumat 
a no parar de sentir, veure o llegir 
notícies sobre què fan els partits 

polítics i les consignes que marquen els 
seus líders. Però si tu pogueres crear un 
partit polític, quins principis bàsics creus que 
hauria de defendre? Per què creus que val la 
pena dedicar-se a la política?”. Amb aquestes 
preguntes, Bernardo García, professor de 
Geografia i Història de 3r ESO, fa cinc anys 
que esperona l’alumnat amb el projecte 
Esocràcia, un treball multidisciplinari en què 
els estudiants es posen en la pell dels polítics 
i descobreixen com funciona el sistema 
democràtic per dins.

A partir de la reflexió prèvia, l’alumnat es 
divideix en grups per a crear el seu propi partit 
polític i, posant el focus a la ciutat de València, 

Antoni Rubio
Escoles Sant Josep - Jesuïtes, 
València

Quan la pandèmia i la crisi provoquen el desprestigi de la 
política, quan el diàleg, el consens i la democràcia són més 
necessaris que mai, un projecte multidisciplinari i transversal 
com Esocràcia acosta de manera significativa i pràctica el 
funcionament del sistema democràtic a l’alumnat de l’ESO. Tot 
comença amb una pregunta: tu què faries si fores polític?

ESOCRÀCIA, L’ALUMNAT  
ENTRA EN POLÍTICA

EXPERIÈNCIA INTERDISCIPLINÀRIA PER 
L’APRENENTATGE I LA PRÀCTICA DEMOCRÀTICA

És una experiència intensa 
i ben atractiva que anima 
l’alumnat a convertir-se 
en ciutadans compassius, 
competents, conscients 
i compromesos
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directament per l’Administració (paquet de 
Lliurex). En cas d’utilitzar altres ferramentes, 
han de ser de codi obert, per a evitar 
pràctiques fraudulentes. 

També tenim en compte que els docents 
i alumnes de diferents nivells han de poder 
usar els programes, aquests han de ser fàcils 
d' utilitzar.

En aquesta línia hi ha previstes diferents 
activitats: cursos adreçats a reforçar la 
proposta de la Conselleria i altres d’ampliació 
per a millorar les propostes educatives que 
promou la nostra Escola Sindical: Treballar 
amb eines informàtiques 1 i 2. La primera 
va adreçada a tot el professorat i la segona 
específicament a docents de secundària.

L’ ús pedagògic de les tecnologies de la 
informació és una necessitat formativa 

que la pandèmia ha posat en evidència. 
L’Escola Sindical ofereix des de fa anys una 
formació en aquesta línia. Tanmateix, la 
manca de definició sobre les ferramentes 
informàtiques a fer servir en els centres 
educatius provoca un desfasament 
crònic que sols es pot resoldre amb la 
definició d’una proposta que permeta ser 
desenvolupada. Per això, presentem una 
oferta formativa concebuda per a superar 
l’escull d’aquest desfasament i partim dels 
condicionants establits per la Conselleria 
d’Educació: ús d’un programari de lliure 
accés o amb llicència universal contractada 

EL CORONAVIRUS POSA EN VALOR 
LA FORMACIÓ PEDAGÒGICA EN 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

de confinament, fruit d’una reflexió 
propiciada pel nou context derivat de la 
covid-19, que ha mostrat clarament la 
necessitat de formació en entorns virtuals 
d’ensenyament i també la manca de mitjans 
adequats per a adoptar un enfocament comú 
sobre l’estructura de l'aprenentatge digital. 

Aquest itinerari formatiu promourà una 
educació oberta, col·laborativa i cooperativa i 
se centrarà en la creació de xarxes sostenibles 
basades en l’ús de mètodes i tecnologies 
pedagògiques innovadors que contribuïsquen a 
l’eliminació de la bretxa digital.

Avaluació, qualitat, inclusió i convivència. 
La representació de la Melchor Botella hi 
presentarà el seu pla anual de formació i 
explicarà la rellevància de la formació contínua 
en l’estructura sindical, així com les oportunitats 
de desenvolupament professional que el 
programa Erasmus presenta al col·lectiu docent. 

L a Melchor Botella participa en el  
projecte Erasmus+ KA 202: Empowering 

Digital Teachers in a changing world  
(2020-2023), coordinat per Gottfried  
Wilhem Leibniz Universitaet Hannover.  
Altres socis del projecte són: Networking 
Education and Training Associazione 
Culturale, EduFutura , 36,6 Competence 
Centre i Glasgow Clyde College.

El projecte, que pretén promoure el 
desenvolupament professional cap a 
l’aprenentatge digital des d’un enfocament 
inclusiu, va ser dissenyat durant el període 

L’ Escola Sindical ha sigut convidada a 
participar en el Virtual Educa World 

Congress Lisboa, un congrés que la pandèmia 
ha obligat a ajornar fins al març de 2021, que 
s’estructurarà en quatre fòrums: Educadors en 
l'era digital; Educació, Tecnologia i Innovació; 
Formació al llarg de la vida i emprenedoria; 

ERASMUS+ KA202: ‘EMPOWERING  
DIGITAL ZTEACHERS IN A CHANGING WORLD’

‘VIRTUAL EDUCA  
WORLD CONGRESS’ DE LISBOA 

A CASA NOSTRA / ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

van acompanyar Oti Barberà, professora de 
l'institut Pou Clar —membre del consorci 
Erasmus+ d’STEPV KA102 Business and 
Inclusive Training, our Future of VET in 
Europe—, que va presentar les mobilitats de 
l’alumnat dels cicles d’atenció a persones en 
situació de dependència a Pesaro (Itàlia) i del 
cicle Manteniment Electromecànic a Derry 
(Irlanda del Nord). Sis centres de la localitat 
van presentar els seus projectes aprovats.

L’ Escola Sindical va intervindre, el 
15 d’octubre, en els Erasmus Days 

organitzats per la Regidoria d’Educació i 
Esports de l'Ajuntament d’Ontinyent, en una 
jornada de formació oberta a la ciutadania. 
La intervenció de la representació de 
la Melchor Botella descansava en les 
oportunitats d’innovar en educació que ofereix 
el programa Erasmus+. German Nando i 
altres responsables de l’Escola Sindical 

JORNADA ‘ERASMUS  
DAYS 2020’ A ONTINYENT

els continguts educatius. Aquesta absència es 
constitueix com un element de deslegitimació 
social de les dones que es difon des de 
l’educació, perquè no es veuen reconegudes 
en els continguts educatius, com a subjecte 
històric i protagonista cultural. L’absència es 
fa palesa en un estudi sobre llibres de text en 
l’ensenyament secundari a l’Estat espanyol, 
que mostra que la presència femenina només 
arriba al 7,6%. Per a pal·liar aquest dèficit es 
posa en marxa aquest projecte, que té com a 
eix primordial el coneixement i la inclusió de les 
dones en les diferents àrees de coneixement. 

millorar la seua formació i de gaudir d’una 
experiència única d’aprenentatge. La situació 
de pandèmia va obligar a familiaritzar-se amb 
les normatives covid dels països d’acollida, 
Irlanda i Itàlia, a respectar els períodes de 
quarantena i preparar les PCR... La seguretat 
de l’alumnat va estar garantida en tot moment.

L’ Escola Sindical participa com a associada 
en el projecte Erasmus+ KA201 "El Llegat 

de les dones. Associació del professorat per a 
donar visibilitat a les dones en els continguts 
d’educació secundària" (2020-2023), que 
coordina la Conselleria d’Educació. Altres 
socis del projecte són: Universitat de València, 
Glasgow City Council, Vilniaus Universitetas, 
IAL Nazionale, IS Luigi Einaudi, IES Benicalap i 
Asociación El Legado de las Mujeres.

L’objectiu del projecte és actuar en els llocs 
estratègics del sistema educatiu per a pal·liar la 
sistemàtica absència de referents femenins en 

D os representants de l’Escola Sindical, 
juntament amb tres voluntaris dels 

Cos Europeu de Solidaritat, van presentar 
les mobilitats de l’alumnat de formació 
profesional realitzades durant l’estiu. Aquesta 
ha sigut una aposta de la Melchor Botella per 
a no deixar cap jove sense l’oportunitat de 

ERASMUS+ KA201:  
EL LLEGAT DE LES DONES

‘ERASMUS DAY’ VIRTUAL,  
AL CENTRE LA MISERICÒRDIA DE VALÈNCIA

ELS PROJECTES DE LA MELCHOR BOTELLA
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O rganitzada per la Conselleria d’Educació, 
l’exposició itinerant «Repensar l’Escola: 

les Escoles d’Estiu del País Valencià» fa una 
aproximació a uns moviments de renovació 
pedagògica (MRP) que s’estrenen poc abans 
de la mort del dictador, articulats al voltant de 
la celebració de les escoles d’estiu. Aquells 
nuclis d’ensenyants, la majoria mestres 
joves acabats d’incorporar-se a la docència, 
connecta amb el llegat del Magisteri de la II 
República i amb les experiències renovadores 
que el moviment Freinet havia desplegat 
des dels anys seixanta, en ple franquisme. 
La mostra, que s’ha pogut visitar durant la 
tardor i de manera successiva a Elx, Castelló 

l’emblemàtica mestra valenciana, recentment 
desapareguda—, la primera edició d’unes 
trobades amb què els poders públics donen 
suport a un model de renovació educativa.

Dividida en deu blocs, «Repensar l’Escola» 
fa un recorregut per les arrels de la renovació 
pedagògica valenciana, però també pot assentar 
les bases del que pot ser l’escola valenciana del 
segle XXI. S’hi ressalten els treballs educatius 

i València, recull materials i testimonis i posa 
en valor el treball d’un moviment educatiu 
plural, compromés amb la renovació de 
l’escola i amb el caràcter sociopolític de la 
tasca docent.

Com assenyala la organització de la mostra, 
«Els MRP van nàixer durant els últims anys 
de la dictadura i prengueren força durant la 
transició democràtica. Eren temps d’incertesa 
on l’estat democràtic i l’escola pública estaven 
per definir. Agents actius en els canvis 
socials i polítics, els MRP suposen un discurs, 
una manera de formular els problemes de 
l’ensenyament i d’afrontar-ne l’alternativa. 
Aquests reprenen les idees renovadores dels 
mestres de la República, de l’escola nova i 
generen un pensament crític al voltant del 
sistema educatiu que s’ha expandit durant 
quasi quatre dècades en les quals els MRP han 
passat per diferents fases d’evolució».

L’exposició forma part de les activitats de 
l’Escola de Tardor Carme Miquel —en record de 

en què es van bolcar els distints MRP de les 
comarques valencianes i la seua aposta en 
la construcció d’un model d’escola pública 
valenciana, popular, democràtica i oberta a 
la societat. Una sèrie de documents, cartells, 
objectes, fotografies, fonts orals, una línia del 
temps i un espai d’aula debat rememoren el 
model de construcció de coneixement pel què 
apostaven les escoles d’estiu.

NATURA VALENCIANA

RENOVACIÓ PEDAGÒGICA       

 FENT CAMÍ

EN PANTALLA

EL BON ENSENYAMENT
Begoña Siles Ojeda

Todos para uno
Director: David Ilundaín
Guió: Coral Cruz i Valentina Viso
Fotografia: Bet Rourich
Repartiment: David Verdague, Patricia López, 
Clara Segura, Ana Labordeta, Betsy Túrnez, 
Jorge Pobes, Valéria Endrino

encara que la resta de la classe no vol que s’hi 
reincorpore.

Basada en un fet real, el director de 
Todos para uno, presenta el film com “una 
reivindicació de la figura del professor, però 
també de la de l’alumne i la de l’ensenyament, 
una reivindicació d’una manera d’ensenyar 
que es basa a construir persones, no 
consumidors”.

Perquè, efectivament, Todos para uno ens 
parla de l’ensenyament. Del bon ensenyament, 
segons l’etimologia del verb ensenyar, que 
és deixar empremta. L’ensenyament com a 
empremta, com a senyal en l’alumnat, una 
empremta que fa que mai s’oblide el nom del 
mestre o de la mestra.

La reivindicació de la labor docent que 
planteja el film és una tasca que no sols 
transmet coneixement, sinó que desperta el 
desig del saber i de la vida. D'alguna manera, 
la segona pel·lícula d’Ilundain transmet 

U n professor interí és destinat a una escola 
d’un poble que no coneix de res. Abans de 

començar les classes, com a tutor de 6é curs, 
ha d’encarar una situació especial: reintegrar 
a classe un xiquet que ha estat malalt i absent, 

a través de la ficció la idea que planteja 
Massimo Recalcati en La hora de clase. Por 
una erótica de la enseñanza (Anagrama, 
2016), quan expressa que el treball del 
docent “és un dels més importants en 
la formació de l'individu, per més que 
al nostre país siga maltractat i humiliat 
tant econòmicament com socialment. 
L’indiscutible és que mai donarem la 
importància suficient al fet que la trobada 
amb un professor pot canviar realment una 
vida, fer-la diferent del que era, afavorir la 
seua transformació singular”.

Todos para uno és al capdavall una oda a 
la labor docent per a orientar la vida d'uns 
xiquets i xiquetes de 12 anys que descobreixen 
l’explosió de sentiments nous sobre la seua 
identitat i la seua singularitat. I, juntament amb 
això, la trama narra un seguit de successos 
relacionats amb la malaltia, l’assetjament 
escolar, el perdó i els estereotips.

BARRELLES, SABÓ I VIDRE (II)
Joan V. Pérez Albero

A més de l’obtenció de lleixius, les cendres 
de les plantes barrelleres tenien un paper 

fonamental en la fabricació de sabó, l’origen del 
qual és incert. Possiblement els primers sabons 
rudimentaris es van produir de forma casual en 
mesclar-se les cendres de focs cerimonials amb 
greixos animals i aigua de pluja, com s’afirma en 
una llegenda romana que conta que van ser els 
esclaus els que van notar les seues propietats 
per a rentar, de primer les mans i després netejar 
les peces de roba. Sense adonar-se’n, aquests 
esclaus van ser testimonis d’una reacció química, 
la saponificació, que es va produir entre els àcids 
grassos (olis, greix animal, etc.) i àlcalis o bases 
(carbonats de sodi o de potassi components de les 
cendres) que donen lloc a una sal d’àcid gras que 
ara denominem sabó. 

La causa de per què el sabó neteja la roba 
bruta de greix és el seu caràcter amfipàtic, és a 
dir, la molècula de sabó per un extrem és lipòfila i 
atrau les molècules de greix, i per l’altre hidròfila, 
que atrau les molècules d’aigua, formant unes 
partícules anomenades micel·les que són una 
emulsió de molècules de greix envoltades d’aigua 
que s’eliminen amb la rentada.

Siga quin siga l’origen, el ben cert és que la 
fabricació de sabó, en què el paper dels carbonats 
de sodi o de potassi, components de la pedra de 
barrella, era de vital importància en el procés de 
saponificació, va seguir sent un art relativament 
primitiu fins al segle XVIII, quan Nicholas Leblanc 
(1742-1806), va obtindre sosa d’origen no orgànic 
utilitzant la sal comuna. El mètode Leblanc per a 
obtindre sosa va estar vigent fins que en 1870, el 
belga Ernest Solvay (1838-1922) en va idear un de 
més eficaç utilitzant amoníac i diòxid de carboni 
per a obtindre el carbonat sòdic sense el residu 
tan molest del gas sulfhídric que tenia el mètode 
Leblanc. El mètode Solvay prompte li va guanyar 
la partida al de Leblanc, la qual cosa va fer que en 
1900, el 95% de la producció mundial de sosa es 
realitzara per aquest nou mètode. 

Al País Valencià, a les acaballes del S. XVIII, 
a partir d’informacions extretes dels Correus 
mercantils d’Espanya i les Índies i de les dades 
aportades per la Real Societat d’Amics del País 
Valencià, Tomás Ricord (1791) data l’existència 
d’obradors de sabó de pedra a Oriola, Morvedre 
i Elx, i de sabons fluixos a València, Morvedre, 
Llíria, Onil, Biar, Elx, Albaida, Alacant, Castelló de 
la Plana, Morella, Oriola, Peníscola, Alcoi i Alzira 
i les seues partides. I en el diccionari de Pascual 
Madoz (1806-1870) se citen fàbriques de sabó a 
Novelda, Almoradí, Altea, Asp, Beniferri, Bigastre, 
Monòver, Oriola i la Vila Joiosa, a Alacant.

MEMÒRIA DE LES ESCOLES 
D’ESTIU DEL PAÍS VALENCIÀ
Allioli

Els Clots de Novelda

Suaeda vera Salsola kali
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Martí Domínguez (ed.)

RETRATS DE CIÈNCIA
ENTREVISTES PUBLICADES EN  
LA REVISTA MÈTODE
Institució Alfons el Magnànim, 
València 2019. 462 pàg.

«N o és fàcil fer una bona entrevista», 
però Martí Domínguez n’ha reunit 

una quarantena de les que ha publicat 
Mètode, revista editada trimestralment per la 
Universitat de València i centrada en la difusió 
de temes científics. Entre les personalitats 
seleccionades en l’antologia hi ha Edgar 
Morin, Noam Chomsky, Umberto Eco, Vicenç M. 
Rosselló, Valentí Fuster, José M. López Piñero, 

Margarita Salas, 
Peter Higgs, 
Anna Veiga, Mario 
Bunge o Maria 
Blasco. Són peces 
molt ben editades, 
la majoria de 
les quals poden 
esdevindre, en 
els instituts, 
uns excel·lents 
materials de 
treball i consulta.

Conecta 13 / Fernando Trujillo (ed.)

APRENDER Y ENSEÑAR EN 
TIEMPOS DE CONFINAMIENTO
Catarata, Madrid 2020. 
128 pàg.

L’ extensió del coronavirus va provocar 
un confinament que va transformar 

de manera radical el paisatge escolar i va 
determinar, sense temps per a assumir-ho, la 
transició d’un sistema educatiu presencial a un 
altre a distància. Es tracta sens dubte d’un fet 
insòlit en la història de l’educació els efectes 
del qual tardarem temps a advertir. Immers 
en un altre curs, el professorat trobarà en 

aquestes pàgines 
respostes a 
inquietuds 
relatives a 
l’organització 
del centre, 
l’aprenentatge i 
l’avaluació enmig 
de la pandèmia 
o el context 
comunitari i 
social, entre 
altres qüestions

LLETRES
Vicent Xavier Contrí

excel·lents creadors, igual que fa uns quants 
anys. Ara, ha explicat 25 anys de cançons en 
Debut (Literatura Random House), un llibre en 
el qual parla del procés de creació de cada text. 
En definitiva, hi ha bons lletristes que coneixem 
i altres que no ens han arribat a l’oïda. 

Per a Eduard Banyuls (King Kong Boy. Deliri, 
Liuard...) és un fet evident que hi ha de tot. El 
músic de Gandia em va recordar que moltes 
de les cançons en anglés que consumim tenen 
versos fluixos i potser no som tan exigents com 
ho fem amb les bandes de casa nostra.

Si volem treballar les lletres de les cançons 
a classe de segur que trobarem allò que 
busquem. Enguany s’han editat grans lletres 
en valencià. Per exemple, No s’apaguen les 
estrelles, de Xavi Sarrià, en què s’esbossa una 
narració coral molt identitària, amb noms de 
persones, històries i indrets per a analitzar en 
les aules. Una cançó que a més ens serveix 
per a remarcar els valors de la igualtat i la 

tolerància. I tot això sabedors que parlem de 
la banda sonora de la pel·lícula La mort de 
Guillem, sobre l’assassinat del jove antifeixista 
i independentista, Guillem Agulló, a mans 
d’un grup de neonazis. Per a mi, la cançó és 
com una extensió musical del llibre Totes les 
cançons parlen de tu (Sembra), del mateix 
Sarrià. Un bon llibre de lectura en els instituts. 

D'altra banda, si ens endinsem en el 
pop de Nèstor Mir, gaudireu de les seues 
peculiars històries en Un immens i infinit 
continent (Malatesta Records). En Translúcid 
(Propaganda pel fet), dels Smoking Souls, 
viatjarem pels universos poètics que crea 
Carles Caselles sobre línies de guitarres 
intenses i contundents. I si preferiu una 
aproximació a la música urbana, a la mètrica 
i la rima, sempre us quedaran els discos 
d’Atupa, BlackFang o Malparlat per a analitzar 
els versos àcids i crítics, construïts amb el 
llenguatge del carrer.

E n el Trovam de Castelló (Fira de la música 
valenciana) es parla de tot i se senten un 

fum d'estils musicals. El passat novembre, 
entre tertúlies programades i xarrades 
espontànies (les més fructíferes), va sorgir el 
tema de les lletres dels artistes. Una qüestió 
que m’interessa com a docent. Els textos dels 
grups del segle XXI són més bons que els del 
segle passat? Arriben les millors lletres al 
públic en general, al de masses? I dic el de 
masses perquè és el públic del qual forma part 
majoritàriament l’alumnat, via xarxes socials, 
videojocs, sèries i plataformes digitals.

A Castelló, Christina Rosenvinge, lletrista 
consagrada en castellà i anglés, va respondre 
que de segur que en l’actualitat hi ha 

L’APARADOR

RITMES D’ARA I ACÍ

LLEGIT AVUI

Pilar Tormo

HISTÒRIES  
QUE HE VISCUT
Rosa Sensat, Barcelona 2020
102 pàg.

A mb més de quaranta anys de docència, les 
memòries pedagògiques de Pilar Tormo 

mostren, de la primera a l’última pàgina, el 
desig que ha bolcat en el seu ofici d’ensenyar 
a les criatures. Des de Novetlè, passant 
per Algemesí, Gúdar i Alcoi fins a arribar a 
Alfafar, aquesta activa militant de la renovació 
pedagògica des de la dictadura franquista, 
ens regala el relat viu, honest i crític de la 

seua experiència 
–els seus 
aprenentatges, 
ens dirà– per 
distints entorns i 
etapes educatives 
en les escoles 
rurals i urbanes, 
en primària i 
en secundària 
i finalment en 
la Facultat de 
Magisteri. 

Enrique Javier Díez Gutiérrez

LA ASIGNATURA PENDIENTE
LA MEMORIA HISTÓRICA DEMOCRÁTICA 
EN LOS LIBROS DE TEXTO ESCOLARES
Plaza y Valdés, Madrid 2020
190 pàg.

H i ha manuals escolars que encara 
traspuen els mecanismes de construcció 

social de la desmemòria col·lectiva, el 
silenci, la por i l’oblit que van imposar 
quaranta anys de dictadura. És la reflexió 
que justifica la publicació d’un llibre que 
reivindica l’estudi en les aules de temes com 
la II República, el franquisme o la resistència 
antifeixista sobre els quals sovint es passa 

de puntetes. Amb 
el ressorgiment 
del feixisme 
i les tesis 
negacionistes, 
la utilitat 
fonamental del 
coneixement del 
passat recent és 
l’aprenentatge 
crític perquè no 
es repetisca la 
barbàrie.

ESCRIT AHIR

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

Durant anys vaig coincidir en el trajecte 
d’autobús de Xirivella a València amb 

el malaguanyat activista xiriveller Enric 
Tàrrega. Enric em va contar un manoll 
d’anècdotes d’aquella València dels anys 50 
i 60. N’hi havia algunes sobre alguns noms 
del valencianisme històric, com ara Joaquim 
Reig –des d’aquesta columna demane que 
algú s’anime a escriure la biografia d’aquest 
personatge tan extraordinari i polifacètic 
de les finances, la política i la cultura 
valencianes–, sobre el qual em limitaré a 
referir-me a la seua tasca de traductor. 

En aquesta sèrie de textos educatius 
valencians no podia mancar Contes per a 

infants (De la imaginació nòrdica), publicat 
en 1930 per edicions L’Estel, un recull 
de contes tradicionals del nord d’Europa 
traduïts de l’anglés per Joaquim Reig. Hi 
trobem des del conte germànic “El flautista 
Encantat” (Hamelín) fins a narracions de 
l’Escandinàvia més profunda com “Les 
pomes d’Asgard”. Reig ens explica en el 
pròleg l’origen del llibre: «Meditant sobre 
aquella bella preocupació dels pobles 
nòrdics pels seus infants, vaig evocar més 
d’una vegada la plenitud del seu folklore de 
narracions i contes. I després vaig meditar 
sobre la migradesa del nostre i llavors 
vaig decidir-me a traslladar a la nostra 
ben amada llengua alguna d’aquelles 
narracions». 

El llibre va fer el seu camí durant els 
anys trenta. I encara l’esmentava Carles 
Salvador quan, en 1953, en el pròleg d’un 
llibre destinat als xiquets l’evocava com una 
fita no superada: «(...) que consisteix en un 

recull de contalles nòrdiques traduïdes per 
Joaquim Reig, sabedor de la necessitat que 
tenen els xiquets valencians de narracions 
i contes amb dignitat literària. Després 
d’aquell volum tan ben rebut pels majors 
com pels menuts, fins ara, que el poeta 
Josep Mascarell i Gosp ens dona una 
mostra de la vida infantil en el “Joaquim i 
els seus amics”, res no s’havia publicat a 
València en la nostra llengua, i de cara als 
infants, de valor literari i pedagògic alhora, 
d’interés formatiu». 

No he vist reeditat Contes per a Infants, 
i és una llàstima perquè són narracions 
de la nostra vella Europa escrites amb 
un llenguatge absolutament assequible. 
Llegiu sinó “El ric mercader”, “La princesa 
rentaplats” o “Ulls blaus”. Potser una 
manera de fer justícia a aquell grup 
d’indòmits valencianistes de l’editorial 
L’Estel fora reeditar-lo novament per als 
infants amb belles il·lustracions.
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#DeixeunosRespirar

NO A LES OPOSICIONS  
EN PLENA PANDÈMIA!
SÍ A LA CONSOLIDACIÓ  
DEL PROFESSORAT INTERÍ!


