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VÉNCER EL VIRUS, 
REFORÇAR L’EDUCACIÓ

Des del primer dia del curs que ara conclou les comunitats 
escolars s’han bolcat per a impedir que la covid-19 interrompera 
l’activitat en les aules. En aquesta situació excepcional, els 
suports amb què s’ha encarat la crisi sanitària —professorat, 
ràtios, equipaments...— han sigut decisius. Reforçar el sistema 
públic d’educació passa ara per defendre’ls i consolidar-los.
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EDITORIAL

G ràcies. Gràcies a docents, orientadores 
i orientadors, educadores i educadors, 
personal d'administració i serveis, de 

la neteja… Gràcies a totes les treballadores 
i els treballadors perquè amb els esforços 
i la dedicació incansable de totes i tots hem 
superat els reptes immensos que, en el món 
de l’educació, ens plantejava aquest curs 
tan complicat. Des del principi, el Sindicat 
ha estat amb la gent colze a colze, s’ha 
deixat la pell per a garantir la seguretat de 
tota la comunitat educativa. Hem presentat 
desenes de propostes per millorar els plans 
de contingència perquè assistir al centre de 
treball no fora una activitat de risc. 

Per això, ens hem oposat frontalment 
a la celebració de les oposicions de 
secundària: la prioritat havia de ser tirar 
el curs avant. Com a conseqüència de la 
covid, el professorat enguany ha estat més 
sobrecarregat de faena. Les companyes i 
els companys interins, a més d'atendre les 
necessitats de l'alumnat i la vida pròpia, 
han hagut de fer un esforç extra per a poder 

estudiar. No tocava convocar oposicions 
en pandèmia. L'Administració hauria 
d’haver obert les borses de treball perquè 
les persones que estan fora del sistema i 
aspiren a ingressar-hi pogueren fer-ho de 
manera legítima. En una sentència de 2020, 
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
acusa les administracions d’abusar de les 
contractacions temporals. Mentrestant, 

milers de mestres, professores i professors 
segueixen en frau de llei. STEPV insisteix 
que cal resoldre de manera definitiva 
aquesta flagrant injustícia. Les oposicions, 
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Resistir a la pandèmia, reforçar l’educació

Amb la col·laboració de:

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

El Sindicat ha estat amb 
la gent colze a colze, s’ha 
deixat la pell per a garantir 
la seguretat de tota la 
comunitat educativa

com reconeix la sentència del tribunal de la 
UE, no són la solució més adequada.

COMPROMÍS FERM
La pandèmia remet, però desconeixem què 
passarà al setembre. Amb tota seguretat, en 
l’educació els reptes prosseguiran i els haurem 
de fer front amb el mateix compromís demostrat 
enguany. El Sindicat també continuarà lluitant 
per a aconseguir una altra escola, més digna i de 
més qualitat, i millors condicions laborals per a 
totes les persones que hi treballen. 

Fruit de la insistència de l’STEPV, en 
Primària i Secundària començarem el curs 
amb una reducció horària. Però aquest avanç 
no pot dissoldre les moltes reivindicacions 
pendents, que recordarem als responsables 
polítics, mesures que aposten per millorar la 
qualitat del sistema públic d'ensenyament. 

Tot el món està convidat a sumar-se a 
l’interés per materialitzar totes les exigències, 
a afegir-se al compromís ferm per a 
transformar l’escola i la realitat.

L'ANY FREIRE ACTUALITZA EL LLEGAT DEL MESTRE BRASILER 
L’AUTOR DE ‘PEDAGOGIA DE L’OPRIMIT’ REP L’HOMENATGE D’STEPV

‘VIURE EN VALENCIÀ’, MÉS QUE MAI
EL SINDICAT PRESENTA LA CAMPANYA AMB UN MONOGRÀFIC, UN CARTELL I DOS VÍDEOS

que apliquen els seus ensenyaments en 
diferents contextos arreu del món.

El pedagog de Pernambuco continua 
removent la nostra consciència social i educativa. 

Gemma Pasqual, a banda de representants 
d’Escola Valenciana, el Tempir i altres 
entitats. En el marc de la campanya, a finals 
d'abril es va publicar un primer audiovisual 
protagonitzat per Elizabeth Wade, una 
mestra nord-americana establida a Tàrbena 
(Marina Baixa). El vídeo també mostrava el 
cartell de la campanya, obra de la xiqueta 

Com diu en Pedagogia de l’oprimit: “La nostra 
funció no és parlar al poble sobre la nostra 
visió del món i imposar-li-la sinó dialogar 
sobre la seua visió i la nostra". L’escola i la 
societat necessiten plantejar-se aquesta i altres 
qüestions que presentava Freire en aquella obra 
emblemàtica per a successives generacions de 
mestres. Sense el qüestionament de la labor 
docent correm el perill d’esdevindre corretges de 
transmissió dels valors dominants i frens d’una 
autèntica transformació social. En aquest sentit, 
problematizar l’educació, com insistia a defendre 
Freire, és repensar el que ens passa des de les 
crisis que vivim. Un missatge que segueix vigent, 
ara per ara. 

El Sindicat ha anunciat la difusió, a 
través de les xarxes socials, d’una sèrie de 
cartells commemoratius del naixement de 
Paulo Freire, amb fragments significatius 
dels treballs publicats per l’organització. 
Com a colofó de l'Any Freire, al novembre, 
se celebrarà un seminari virtual, amb la 
participació de personalitats mundials i 
estudioses de la seua obra.

Mar Álamo Blanch. Al maig veia la llum un 
altre audiovisual amb la cantant valenciana 
Aitana Ferrer. 

“Viure en valencià” pretén remoure 
consciències i exigir a les administracions 
mesures efectives de foment de la llengua. La 
campanya també encoratja les valencianes i 
els valencians a usar la llengua pròpia.

E l 19 de setembre es complirà el 
centenari del naixement de l’educador 
brasiler Paulo Freire, un dels educadors 

més significatius del segle XX. Des del diàleg 
i les 'paraules d'alliberament', Freire va bastir 
una ambiciosa pedagogia concebuda com 
una eina revolucionària per a transformar la 
societat, des de les necessitats de l'alumnat. 
Els seus treballs van influir de manera notable 
en les lluites d’alliberament de l'Amèrica 
Llatina i les teories de renovació pedagògica 
d’arreu del món. 

Per commemorar l'efemèride, s’ha 
obert en el web una finestra de reflexió 
i homenatge al seu llegat: l'Espai Freire. 
D’aquesta manera, STEPV, compromés 
amb una educació crítica, inclusiva i 
transformadora, s'uneix a les celebracions 
mundials amb un espai educatiu i social en 
què totes les persones seguidores del mestre 
brasiler puguen aportar els seus testimonis 
sobre la vigència de les idees de Freire i la 
seua pedagogia alliberadora. Perquè Freire 
segueix inspirant diàlegs i comunitats vives 

E l 29 de març, STEPV presentava una 
edició monogràfica de la revista Allioli 
amb motiu de la campanya ‘Viure 

en valencià’. En la presentació, a través de 
la Xarxa, va participar la majoria de les 
firmes que hi van col·laborar, el sociòleg 
Avel·lí Flors, el tècnic lingüístic Alfons 
Esteve, l’acadèmica Tudi Torró o l’escriptora 

Paulo freire
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s’ha de reprendre la negociació col·lectiva a través 
d’una reunió sectorial.

La pandèmia encara no ha finalitzat, raó per 
la qual el curs vinent s’hauran d’assumir encara 
molts reptes en matèria de salut laboral. Serà 
necessari, en primer lloc, actualitzar el Pla de 
Contingència per als centres docents, segons 
com avance la situació epidemiològica, una 

evolució que presenta, per principi, algunes 
incògnites més: Caldrà vacunar l’alumnat 
menor de 16 anys? Afectaran la població 
vacunada les diferents variants de la covid? 

Les autoritats sanitàries tenen la 
responsabilitat d’indicar quin tipus de mesures 
caldrà aplicar o si es podran alleugerir de 
manera progressiva. Seguirem vigilants perquè 
la seguretat i la salut del personal educatiu no 
es vegen afectades en qualsevol escenari que 
es presente. L’Àrea de Salut Laboral seguim a 
la disposició del professorat per a canalitzar les 
seues inquietuds i propostes. Per a millorar, al 
capdavall, la prevenció en tots els seus aspectes.

Àrea de Salut Laboral i 
Medi Ambient, STEPV

P osem el punt final a un curs molt 
intens, condicionat absolutament per 
la realitat canviant de la pandèmia. El 
balanç de la tasca realitzada és positiu, 

tant des dels comités de Seguretat i Salut Laboral, 
com des dels òrgans pròpiament sindicals. 
Des de l'1 de setembre s'han succeït fins a 19 
documents tècnics, entre plans de contingència 
i guies de gestió de casos covid; 39 comunicats 
sobre la covid-19 remesos als centres educatius 
i 14 documents informatius sobre el procés de 
vacunació del personal dels centres. 

Durant aquest període el Sindicat no ha 
deixat de presentar al·legacions i reivindicar 
mesures adequades per a garantir la salut 
de les persones treballadores. Hem aportat 
la majoria —per no dir la totalitat— de les 
propostes de millora als plans de contingència, 
un fet que ha propiciat que es reduïren les 
possibilitats de contagi en els centres i es 
poguera donar continuïtat a la docència en els 
centres educatius.

REPTES EN SALUT LABORAL
Amb tot, trobem a faltar que en el món educatiu 
es desplegue per complet la Llei de prevenció de 
riscos laborals. Ja fa 24 anys que es va promulgar 
i ja toca. Exigim a l'Administració la plena aplicació 
de la llei i que l’adapte a l’actual realitat educativa: 

El Sindicat no ha deixat 
de presentar al·legacions 
i reivindicar mesures 
adequades per a 
garantir la salut de les 
persones treballadores

Acaba el curs de la incertesa. Deu mesos 
intensos en què els centres han hagut 
d'esforçar-se i aplicar mesures de prevenció 
per a protegir la salut de la comunitat 
educativa i sense empitjorar la qualitat de 
l’educació. Hem treballat de valent per a 
plantar cara a l'Administració i exigir les 
màximes condicions de seguretat perquè 
les treballadores i treballadors assumisquen 
els reptes que ha plantejat la pandèmia. 

COMPROMESES  
AMB LA SEGURETAT  
I LA SALUT

EN EDUCACIÓ, STEPV LIDERA EL NOMBRE DE  
PROPOSTES PER A MILLORAR ELS PLANS DE CONTINGÈNCIA

31/08/2020 
Segona versió del Pla de contingència. 
Tot i que els comités de Seguretat i Salut 
Laboral no van participar en la modificació, 
com marca la llei, STEPV va presentar-hi 
al·legacions. A més, va elaborar una guia 
de preguntes freqüents per a aclarir-ne els 
dubtes.

09/01/2020 
Recurs potestatiu de reposició. Es 
prepara un recurs perquè les persones 
especialment vulnerables que ho acrediten 
puguen minimitzar els riscos en el centre 
docent.

03/09/2020 
Màscares FFP2. Sol·licitem a l'Administració 
màscares protectores FFP2.

15/09/2020 
Millores per al Pla de contingència. Tot 
i l’empitjorament de la situació sanitària, 
la Conselleria no va atendre cap de les 
demandes plantejades. STEPV presenta una 
nova llista de mesures per a incorporar-les 
al Pla de contingència.

04/11/2020 
La pandèmia en els centres. El Sindicat 
sol·licita una reunió amb Educació per rebre 
informació sobre la situació de la pandèmia 
en els centres educatius.

05/01/2021 
Fòrum Educatiu. Demanda perquè reunisca 
el Fòrum amb caràcter immediat per a 
reclamar noves mesures.

07/01/2021 
Tancament de les escoles. Reclamem 
ajornar la represa de l’activitat lectiva a 
l’11 de gener. Han augmentat els contagis 
i les temperatures han baixat més, a 
conseqüència de la borrasca Filomena. 
Per a denunciar la situació, STEPV 
s’assessora davant de la Inspecció de 
Treball.

08/01/2021 
Onada de fred. Es presenta una 
denúncia davant de la Inspecció de 
Treball i l’INVASSAT arran de la situació 
que pateixen els centres educatius per 
l’onada de fred.

18/01/2021 
Més protecció, no a les oposicions. El 
Consell Nacional demana més mesures 
de protecció i socials en els centres i 
rebutja la convocatòria d’oposicions 
docents en 2021.

19/01/2021 
Protecció en el Fòrum Educatiu. 
Reclamem més mesures de protecció.

26/01/2021 
Tancament d’aules o centres. Si no es 
poden garantir les mesures de seguretat, 
STEPV demana el tancament d’aules o 
centres.

31/01/2021 
Calen més mesures. El Consell Nacional 
aprova una campanya per a reclamar 
més mesures de seguretat en els centres 
educatius.

03/02/2021 
Noves mesures anticovid a Alacant. 
El Comité de Seguretat i Salut Laboral 
d’Alacant acorda un seguit de noves 
mesures anticovid.

03/02/2021 
Manifest: calen més mesures. El Sindicat 
facilita als centres educatius un model de 
manifest per a reclamar unes mesures a 
implementar de forma urgent a fi de reduir 
riscos.

09/02/2021 
Comités de Salut laboral. Els comités 
continuen exigint més mesures de protecció 
per als centres educatius.

24/02/2021 
Vacunació del personal docent. S’anuncia 
la vacunació imminent del personal docent i 
no docent dels centres educatius. STEPV ho 
celebra però manifesta la preocupació pel 
col·lectiu de les persones de més de 55 anys.

02/03/2021 
Més seguretat en els centres de Castelló. 
El Comité de Seguretat i Salut Laboral de 
Castelló aprova mesures per a augmentar 
la seguretat en els centres educatius.

09/03/021 
Proves C1 de valencià. S’envien al·legacions 
al Pla de contingència per a l’organització i 
desenvolupament de la prova de nivell C1 de 
Coneixements de valencià.

13/03/020 
Guia sobre la vacunació. L’STEPV elabora 
i difon una guia amb preguntes i respostes 
sobre la vacunació en l’àmbit de l’educació.

31/04/2021 
Més personal per l’INVASSAT. El Sindicat 
aconsegueix l’augment de la plantilla de 
l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en 
el Treball.

08/04/2021 
Pla de contingència per a les oposicions. 
S’aprova el Pla de contingència per a 
les oposicions docents, però el Sindicat 
adverteix de nou que no es donen les 
condicions perquè es realitzen.

SALUT LABORAL: QUÈ HEM FET?

SALUT LABORAL
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 � Hi ha retards en l’aplicació d’acords retributius 
(signats al novembre) per a compensar 
desigualtats salarials (entre homes i dones, 
abonament de triennis i sexennis del professorat 
en pràctiques) i la contractació de personal 
administratiu per a obrir borses extraordinàries 
(tercer curs consecutiu sense obrir-ne cap). 
 � Els escassos temes negociats han sigut els 

imprescindibles per a cobrir els procediments 
que l’Administració ha d’aplicar: concurs de 
trasllats, comissions de serveis, classificació 
de centres, criteris de l’arranjament escolar, 
selecció i renovació de direccions o les proves 
de certificació de les EOI.
 � En canvi s’han negociat temes relacionats 

amb la resolució de problemes generats 
per la mateixa Administració: titulacions del 
professorat opositor al cos de mestres de 2016 
i 2018. 

ADAPTATS A LA NOVA REALITAT
Com tots i totes, el Sindicat s’ha hagut d’adaptar 
a una situació insòlita. Hem reduït sensiblement 
els contactes presencials amb el professorat 
i les visites als centres, però alternativament 
s’ha reforçat l’atenció telefònica i telemàtica 
per a continuar informant, atenent i recollint 
propostes. Les xifres que reflecteixen l’índex 
de confiança cap al sindicat majoritari són 
eloqüents, amb 38.469 telefonades ateses 

del conseller de reforçar l’educació a partir de la 
pandèmia va quedar en no res. STEPV ha insistit 
—sense rebre cap resposta dels responsables de 
l’Administració— que cal negociar propostes per 
aconseguir aquest objectiu. És tracta d’un balanç 
molt pobre en un curs en què hauríem d’estar 
treballant per a solucionar els problemes reals 
de l’educació, agreujats per la pandèmia.

Dins d’aquest clima, hem topat amb una 
convocatòria d’oposicions que ha sotmés el 
professorat —tant l’interí com l’integrant dels 
tribunals— a un estrés afegit. Però hi ha un llarg 
repertori de mesures que han dificultat les coses 
de manera inexplicable: en fem una ràpida relació.
 � La proposta de decret d’orientació, sense 

cap argument sòlid ni consulta prèvia als seus 
professionals, suprimirà els SPES. 
 � S’improvisen una altra volta —sense 

una avaluació prèvia del seu funcionament 
provisional— els àmbits en 1r  d’ESO per al curs 
que ve.
 � Hi ha instituts que des del pròxim setembre 

perdran docència en valencià per l’aplicació de 
la llei de plurilingüisme.
 � S’ha incomplit el calendari de negociació 

proposat al novembre per la mateixa 
Administració. Caldria haver negociat ja temes 
decisius: plantilles de Primària, Secundària i FP.
 � L’arranjament escolar, per primera vegada 

des de 2015, mostra un saldo molt negatiu 
quant a pèrdua d’unitats i de professorat;

L es iniciatives han prosseguit al llarg 
del curs, amb un protagonisme 
especial dels comités de Seguretat i 
Salut Laboral i les juntes de personal 

en els quals STEPV ha presentat nombroses 
propostes i resolucions.

Després de l’inici del curs, el Sindicat 
esperava respostes més àgils i immediates de 
l’Administració. Posteriorment, durant els mesos 
d’hivern, gener i febrer sobretot, els centres 
educatius ho van passar molt malament, pel 
fred i l’increment dels positius de covid-19. 
La Conselleria no va reaccionar ni va atendre 
les propostes sindicals per a minimitzar els 
contagis o garantir el benestar de l’alumnat i el 
professorat durant l’onada de fred. D’altra banda, 
el compromís del president de la Generalitat i 

Els escassos temes 
negociats han sigut els 
imprescindibles per a 
cobrir els procediments 
que l’Administració 
ha d’aplicar

Les xifres reflecteixen la 
confiança cap al sindicat: 
38.469 telefonades ateses 
durant un centenar de 
jornades completes 
d’atenció al professorat

(fins al 15 de maig) durant un centenar de 
jornades completes d’atenció al professorat. 
En aquest temps, s’ha incrementat el nombre 
de subscripcions als diferents canals en 
les xarxes socials. Les pàgines oficials de 
Facebook d’STEPV (15 de maig) registraven un 
total de 16.741 persones inscrites; 19.043 el 
d’interines;  2.483 de docents en pràctiques. 
En Twitter hi ha 8.259 seguidors del Sindicat i 
en Telegram s’han subscrit 6.331 persones al 
canal d’informació i 4.367 al canal de dubtes 
sindicals. Però, a més, l’organització també 
ha convocat assemblees telemàtiques: per 
comarques, per sectors o per a informar de les 
novetats o acordar accions a dur a terme. 

Hem intentat mantindre la normalitat quant 
a les gestions a les direccions territorials 
o a la mateixa Conselleria per a solucionar 
incidències, malgrat les nombroses limitacions 
en l’accés pels protocols covid. 

A pesar de les dificultats òbvies que imposa 
la crisi sanitària, no hem deixat de convocar 
determinades accions: el 10 de desembre, una 
vaga contra la convocatòria de les oposicions; a 
l’abril i el maig, concentracions per a exigir més 
personal administratiu que millore l’atenció 
al professorat; suport a les protestes dels 
SPES; manifestacions, amb la Coordinadora 
d’Empleats Públics en Frau de Llei en suport del 
personal interí.

CALENDARI DE DONES I COEDUCART
Finalment, s’ha presentat de manera telemàtica 
el calendari Temps de Dones, Dones en el Temps 
de l’Àrea de Dones i s’han mantingut activitats 
emblemàtiques com CoEducArt, amb treballs 
realitzats en escoles, instituts i en la Universitat 
d’Alacant i presentacions amb vídeos realitzats 
pels mateixos alumnes. De la presentació de la 
mostra d’enguany, se’n van encarregar Elena 
Simón, especialista en coeducació i llenguatge 
no sexista, i Marian Moreno, del Secretariat 
del SUATEA (Astúries) i experta en coeducació 
artística. En ambdues iniciatives cal ressaltar 
el treball de professionals que treballen per a 
teixir conjuntament activitats amb l’alumnat, 
destinatari i protagonista d’una educació per la 
igualtat, la solidaritat i la pau.

EL CURS MÉS COMPLICAT  
DE LA HISTÒRIA RECENT

A PESAR DE LES LIMITACIONS DE LA CRISI, EL SINDICAT 
HA DESPLEGAT ACTIVITATS EN TOTS ELS FRONTS

El curs que ara finalitza ha sigut protagonitzat per una nova 
organització dels centres educatius provocada per la crisi sanitària. 
Des del primer moment, el Sindicat va desplegar una intensa 
activitat per a preparar el curs, tant en el Fòrum Educatiu com en 
les meses sectorials convocades durant l’estiu per la Conselleria.

ENSENYAMENT PÚBLIC
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S i, en general, les retribucions del PDI 
són baixes, en el cas del professorat 

associat es poden qualificar de ridícules. 
Amb el pretext que aquest personat té una 
altra ocupació principal, les universitats 
públiques abusen d’una figura docent que 
és usada com a mà d’obra barata amb 
el convenciment que no cal pagar pel 
treball que realment realitza. L’informe del 
Sindicat sobre la carrera professional en 

la universitat inclou una anàlisi exhaustiva 
sobre les retribucions del professorat 
associat en les cinc universitats públiques 
valencianes, la jornada que tenen 
contractada i la que es deriva del treball que 
desenvolupen, condicions que evidencien 
l’abús continuat que pateix el col·lectiu. El 
conveni col·lectiu, que mai no ha arribat a 
aplicar-se, tampoc representa una solució 
justa per al professorat associat.

PROFESSORAT ASSOCIAT: MÀ D’OBRA BARATA

sexennis, avaluats per una agència externa 
(ANECA), es poden percebre des de la categoria de 
COD i s’abonen en 12 mensualitats. Els requisits 
per a obtindre una avaluació positiva són prou 
més exigents que la resta de complements citats. 
D’acord amb les taules salarials de 2020, les 
quantitats anuals corresponents als quinquennis i 
sexennis docents són aquestes:

Categoria Quinquenni Sexenni
Ajudant ............................. - .................... -
Ajudant doctor ................. 1.326,36 €  .. - 
Contractat doctor ............ 1.828,96 € ... 1.567,68 €
Titular d’universitat........ 1.828,96 € ... 1.567,68 €
Catedràtic d’universitat ............. 2.257,78 € ... 1.935,24 €

Segons l’informe citat del Ministeri d’Universitats, 
a partir de la mitjana (2,2) de sexennis obtinguts 
pel PDI funcionari (TU i CU), es pot fer una 
projecció ideal comparativa entre les retribucions 
del personal de la Generalitat i el PDI de les 
universitats al llarg del temps. (Quadre 2)

Després de 25 anys d’una carrera ideal, 
les retribucions d’ambdós col·lectius són 
pràcticament idèntiques. Però, el personal 
tècnic comença a computar el temps des del 
primer dia que treballa, mentre el PDI comença 
a calcular els quinquennis des de la categoria 

d’AJD, i els sexennis, des de la de COD, amb un 
retard entre huit i deu anys.

Fins i tot en el cas, pràcticament anecdòtic, 
de superar totes les avaluacions a la primera 
i en els terminis mínims legals, la balança 
seguiria mostrant un resultat més favorable 
per al personal tècnic.

Retribucions addicionals
El PDI també té «retribucions addicionals», un 
complement regulat en el Decret 174/2002 
del Consell, amb cinc components. Entre les 
universitats valencianes, només la Politècnica 
de València i la Jaume I de Castelló gaudeixen 
d’un sistema propi de retribucions addicionals, 
amb diferències significatives tant en la 
quantia dels seus components com en les 
categories docents amb dret a percebre-les. 

Per a calcular l’impacte d’aquests 
complements, hi incloem la percepció mitjana 
que reben els TU —la categoria més baixa amb 
dret a percebre aquestes retribucions en totes 
les universitats— en cada universitat, hi afegim 
les retribucions de la categoria professional 
a què es pertany i  tornem a comparar. El 
resultat: només en la UPV, el col·lectiu TU 
percep (2020) retribucions superiors al del 
personal tècnic de la Generalitat. (Quadre 3)

superació del procés de selecció suposa la 
desvinculació amb la universitat.

Amb una comparativa de les retribucions 
assignades al lloc de treball (salari base, 
complement de destinació i complement 
específic) de les cinc categories professionals 
assenyalades amb la categoria bàsica de 
tècnic del grup A, subgrup A1, de la Generalitat, 
només qui pertany al grup de CU rep 
retribucions més altes (Quadre 1). 

Segons l’informe Datos y cifras del Sistema 
Universitario Español 2018-2019, del Ministeri 
d’Universitats, només un 7,7% del PDI arriba a 
la categoria de CU abans de complir 50 anys.

Quinquennis, sexennis i retribucions 
addicionals
En les retribucions vinculades als mèrits 
o la trajectòria professional (antiguitat, 
progressió, productivitat, etc.), l’antiguitat 
(triennis) és comuna tant al PDI com al 
personal tècnic de la Generalitat. Aquest últim 
gaudeix d’un sistema de carrera professional 
horitzontal —just el que ara reclamem per al 
PDI— amb una progressió en quatre graus 
de desenvolupament professional (GDP) en 
períodes de cinc o sis anys, amb l’avaluació de 
l’acompliment amb uns requisits assequibles. 
Segons les bases salarials de 2020, les 
quanties que els corresponen són les següents:

Grau Anualitat
GDP I .................3.280,76 € 
GDP II ...............6.561,24 € 
GDP III ..............9.841,58 € 
GDP IV ..............13.122,20 €

Per la seua banda, el PDI compta amb tres 
complements retributius associats als mèrits: 
l’específic per mèrits docents (quinquennis), 
el de productivitat (sexennis d’investigació) i 
les retribucions addicionals. Els quinquennis, 
que s’avaluen cada cinc anys i s’abonen en 14 
mensualitat, els percep el col·lectiu d’AJD. Els 

Vicent Julià
Delegat STEPV a la Universitat  
Politècnica de València

E l professorat valencià està mal 
retribuït. Des de l’etapa infantil fins als 
ensenyaments superiors, aquest país 
menysvalora l’educació. Sense anar 

més lluny, els salaris dels qui ensenyen en la 
universitat són dels més baixos en l’Administració 
pública i no disposen d’una carrera professional 
horitzontal, semblant a la d’altres col·lectius: 
Sanitat, Justícia, Administració de la Generalitat 
o Personal d’Administració i Serveis de les 
mateixes universitats públiques.

Les conclusions d’un informe d’STEPV, que 
fan palés el maltractament salarial que pateix 
el professorat docent i investigador universitari 
(PDI), justifiquen l’exigència de reclamar una 
carrera professional horitzontal que permeta 
compensar el dèficit retributiu.

L’ITINERARI NO ÉS UNA CARRERA
La LOU defineix fins a huit categories distintes 
de PDI que, a més, conviuen amb tres més 
que estan en procés d’extinció. Totes compten 
amb retribucions diferents, encara que 
tenen funcions semblants i en molts casos 
idèntiques. D’entre aquestes, cinc formarien 
part de l’itinerari professional docent: personal 
ajudant (AJ), professorat ajudant doctor (AJD), 
professorat contractat doctor (COD), professorat 
titular d’universitat (TU) i professorat 
catedràtic d’universitat (CU). Aquest itinerari 
pot assemblar-se a una carrera professional, 
però no s’ajusta al model definit legalment 
en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). 
Aquesta norma requereix quatre acreditacions 
i la superació de cinc processos selectius, un 
procediment que l’aproxima més al model de 
promoció interna que al de carrera professional. 
A més, en les dues primeres categories, la no 

CONTINUA PENDENT LA 
CARRERA PROFESSIONAL 
DEL PERSONAL DOCENT I 
INVESTIGADOR

PER UNA HOMOLOGACIÓ RETRIBUTIVA DEL PDI AMB 
EL PERSONAL TÈCNIC DE LA GENERALITAT
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els punts 9, 10 i 11 de l’acord: «La Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport es compromet al 
pagament delegat de la nòmina de la persona 
treballadora que gaudisca del permís de 
lactància de forma acumulada, així com a 
l’abonament de les nòmines del personal 
substitut d’acord amb el que està previst en 
l’apartat de substitucions de l'Ordre 2/2019, 
de 17 de gener, de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport.

Si la situació contractual de la persona 
treballadora que opta per l’acumulació del 

permís en jornades completes té data de 
finalització, i no roman d’alta com a treballador 
en la nòmina de pagament delegat durant el 
període complet de lactància (abans que el 
lactant complisca nou mesos), l’acumulació 
serà per la part proporcional que corresponga 
fins a la finalització del seu contracte. 

Quant al personal amb contracte 
de substitució o d’interinitat, davant la 
impossibilitat de poder determinar el 
nombre d’hores acumulables que li pogueren 
correspondre, en cas que opte per l’acumulació 
en jornades completes, si la finalització del 
contracte es produeix abans que el lactant 
complisca nou mesos, se li descomptarà 
de la nòmina la part proporcional dels dies 
de lactància acumulada que no li hagueren 
correspost».

U na representació del Sindicat es va 
reunir el 30 d’abril amb el director 
general de Centres en el marc de la 

Comissió de Seguiment de l’Ensenyament 
Concertat per a tractar l’Acord sobre lactància. 
STEPV havia de sol·licitar al febrer l’aplicació 
de la normativa que permet gaudir al personal 
amb pagament delegat del permís de lactància, 
indistintament, a qualsevol dels progenitors. 
Pendents de la signatura definitiva de 
l’Acord, el Sindicat ha presentat un conjunt de 
propostes de millora de l’articulat que  afecten 

ACORD DE LACTÀNCIA

El desplegament de la LOMLOE és ara 
mateix el principal repte de l’Administració 
educativa. Les treballadores i els 
treballadors de l’ensenyament seguirem 
atentament la reconversió que comportarà la 
implantació de la nova llei en tot el sistema 
educatiu. Som conscients que hi ha un 
llarg repertori de temes que hauran de ser 
objecte de tractament, com ara el disseny 
de la xarxa de centres, les plantilles, els 
plans de formació, la inclusió educativa, els 
plans d’igualtat, la reforma de la formació 
professional o la flexibilitat horària, entre 
altres qüestions. 

GARANTIR L’ESTABILITAT
La negociació col·lectiva i les condicions de 
treball són puntals clau de l’ensenyament 
privat. Per al personal dels centres concertats 
la qüestió central és garantir l'estabilitat en els 
llocs de treball. En aquest sentit, la negociació 
autonòmica, centrada en el manteniment de 
l’ocupació, es desplega amb tres actors, la 
Conselleria d’Educació i les representacions de 
patronals i sindicats. Les negociacions es duen 
a terme en la Comissió de Seguiment sobre els 
temes inclosos en l’Acord de 1996: actualització 
de la borsa de recol·locació, plantilles, ràtios, 

paga d’antiguitat, plans de formació, programes 
PAM, inclusió educativa, etc.

D’altra banda, la negociació a Madrid del 
VII Conveni col·lectiu estatal està condicionada 
pels interessos de les patronals, com van 
evidenciar les propostes que van presentar 
a l’octubre. El Sindicat hi va reaccionar 
immediatament amb una campanya 
informativa que va desplegar en els centres de 
treball i les xarxes socials per a manifestar el 
rebuig a la proposta patronal: «Si no la frenem, 
les condicions laborals empitjoraran».

En aquest marc cal considerar la situació 
específica del personal dels centres no reglats, 
sovint afectat per contractes temporals 
precaris, privats d’una negociació col·lectiva 
i supeditats a una regulació sotmesa a la 
legislació laboral. L’única fórmula viable per 
a minimitzar aquests efectes és la negociació 
d’un Conveni Autonòmic d’Ensenyament Privat, 
una opció factible legalment que només depén 
de la voluntat de les organitzacions patronals i 
dels sindicats, alguns dels quals s’hi oposen.

GESTIÓ DEMOCRÀTICA
Pel que fa a la gestió participativa en els 
centres educatius, en els centres  privats 
concertats falta una autèntica participació 

L’ aprovació el 15 de febrer pel Consell 
de Ministres de la Llei Orgànica de 
modificació de la LOE, més coneguda 

com a LOMLOE o llei Celaá, va irrompre en 
l’escenari educatiu en un curs especial. La nova 
norma fixa unes condicions mínimes per a 
reduir les desigualtats de la segregació escolar 
en les dues xarxes educatives. 

La pandèmia de la covid-19 ha condicionat 
l’estructura de les aules i l’organització docent. 
Han canviat de manera substancial les condicions 
en què es desenvolupa el treball a l’aula, tasques 
que han requerit una readaptació quotidiana 
dels centres escolars i que exigeixen si més no 
un plus de professionalitat per a respondre a les 
dificultats provocades per la crisi sanitària. Un 
esforç que ha tingut com a protagonistes tant el 
personal docent com el no docent.

educativa. Aquests centres no solen 
abordar les causes de la crisi participativa 
que pateixen com a conseqüència d’una 
realitat social que, contràriament a aquests 
plantejaments, els serveix de pretext per 
a enfortir l’estructura piramidal i la divisió 
jerarquitzada de la propietat i d’unes entitats 
titulars oposades al model cooperatiu 
de relacions i de treball d’una escola 
compromesa amb la democràcia. La gestió 
dels centres implica el conjunt de la comunitat 
educativa, és una tasca de totes i de tots, que 
es basa en la participació i que s’insereix en el 
mateix projecte educatiu del centre.

ENSENYAR EN VALENCIÀ
El desplegament de la LOMLOE al País Valencià 
ha de servir per a estendre i consolidar 
l’ensenyament del valencià en les escoles 
privades concertades. Com deia Carme 
Miquel, “l’ensenyament en valencià i la qualitat 
d'ensenyament són dos elements d’una 
mateixa reivindicació i d’una mateixa acció, que 
sempre han anat junts. Una escola que aspire 
a un model educatiu vàlid per a tot l’alumnat 
ha de propiciar el domini de les dues llengües 
oficials. I l’estima del valencià es nodreix d’uns 
plantejaments renovadors”.

Les treballadores i 
els treballadors de 
l’ensenyament seguirem 
atentament la reconversió 
que comportarà la 
implantació de la nova llei

EL DESPLEGAMENT DE LA LOMLOE, UNA 
OPORTUNITAT PER ALS CENTRES CONCERTATS

L’ESTABILITAT DE TOTS ELS LLOCS DE TREBALL ÉS L’OBJECTIU PRINCIPAL

ENSENYAMENT PRIVAT
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Públics en Frau de Llei, el Sindicat ha participat 
en les manifestacions d’àmbit estatal del 19 de 
març i el 22 de maig, per a exigir solucions a la 
problemàtica. 

El personal interí de la Funció Pública 
es troba en un moment decisiu per 
a aclarir el seu futur. Les iniciatives 
impulsades en l’àmbit del Govern de l’Estat 
per a fixar solucions al conflicte no són 
esperançadores. Si la solució que planteja 
el ministre Iceta és continuar convocant 
oposicions massives, qüestionades 
per sentències de la Unió Europea que 
determinen que aquesta no és la solució, el 
frau de llei no deixarà d’agreujar-se. 

LA SOLUCIÓ, LA CONSOLIDACIÓ
La solució a la problemàtica interina, ho ha 
reiterat STEPV en nombroses ocasions, passa 
per fórmules de consolidació del col·lectiu 
afectat, no per introduir més procediments 
com les oposicions, que amenacen 
d’excloure’ls del treball. Cal consolidar els 
llocs existents, però també les persones que 
els ocupen, i no jugar a canviar unes per 
altres. Alhora, s’han d’oferir places a qui, 
legítimament, vol accedir per primera vegada 
a la Funció Pública. Això és l’accés diferenciat 

i el concurs de mèrits, com ha proposat també 
la Intersindical Valenciana (Allioli núm. 279, 
febrer de 2021).

Per a il·lustrar la situació, pot servir 
l’extrapolació d’un exemple de l’àmbit 
sanitari, un col·lectiu al qual hem aplaudit 
durant el confinament des de les nostres 
finestres i balcons. Recentment, la 
Conselleria de Sanitat ha publicat també una 
altra convocatòria d’oposicions de places 
d’aquest sector. ¿Algú creu que cal que qui 
s’ha jugat la vida en els hospitals i centres 
sanitaris durant la pandèmia ha de demostrar 
responent a uns exàmens que està preparat 
per a cuidar de nosaltres? ¿Consideren les 
autoritats de Sanitat que el seu personal 
no ho ha fet bé durant aquest temps? Amb 
tot l’estrés que han arrossegat, amb torns 
de treball duplicats i triplicats per a salvar 
vides, ¿algú pensa que aquests professionals 
poden preparar-se unes oposicions? ¿En 
quina situació quedaran si no les aproven? 
Amb tot el que han hagut de passar, ¿els 
condemnaran a la condició d’interinitat, a la 
precarietat?

En situacions semblants el sector públic, no 
només la Sanitat, ha estat al peu del canó i s’ha 
jugat la salut en benefici dels altres, de tota la 
ciutadania. 

É s conegut l’elevat índex de personal 
en frau de llei en el conjunt de la 
Funció Pública, inclosa l’educació. 
Aquesta situació irregular es dona 

per la concatenació de contractes temporals 
durant anys. 

STEPV no ha deixat de pressionar i 
d’impulsar iniciatives durant tot el curs contra 
la convocatòria d’oposicions docents en 2021 i 
en defensa de la consolidació del professorat 
interí. La vaga del 10 de desembre —en 
solitari—, la campanya permanent en les 
xarxes socials i la presentació a la Conselleria 
d’Educació de més de 7.000 signatures perquè 
paralitzaren les oposicions en són bona 
mostra. 

En el marc de la Intersindical Valenciana, en 
col·laboració amb la Coordinadora d’Empleats 

És clar que el risc extrem d’exposició al 
virus l’han patit sobretot les companyes i el 
companys sanitaris. Però les treballadores 
i els treballadors del sector públic i 
de l’ensenyament en particular, que 
també és essencial per a mantindre en 
marxa la societat, han demostrat la seua 
responsabilitat i eficiència. S’hi han hagut de 
fer molts esforços per a tirar avant la faena, 
i tot el col·lectiu docent, tant el funcionariat 
de carrera com l’interí, ho ha donat tot i més. 
En correspondència a aquest compromís 
incondicional en l’any més dur de la història 
recent, l’Administració ha convocat unes 
oposicions. 

UNA GESTIÓ NEFASTA I INSÒLITA
Els dies previs a l’inici de les oposicions 
en educació hem assistit a un esperpent 
en la gestió de les proves d’accés. Cada 
dia hi havia sorpreses en el web de la 
Conselleria o en el Diari Oficial de la 
Generalitat: correccions d’errades de la 
convocatòria, modificacions del calendari 
previst d’inici de les oposicions (del 15 de 
maig al 22), canvi en la presentació de les 
programacions didàctiques (de l’1 al 8 de 
juny), llistats d’exclosos amb centenars de 
persones, canvis en els tribunals, errades 
en els criteris d’avaluació, canvis d’ubicació 
d’alguns tribunals, incerteses quant a les 
adaptacions de les persones aspirants amb 
diversitat funcional...

Aquestes modificacions recurrents, 
especialment greus a escassos dies de 
l’inici de les proves, només han contribuït a 
augmentar les incerteses, la inquietud i la 
intranquil·litat entre les persones aspirants a 
una plaça. 

Les oposicions són una cosa molt seriosa, 
un procediment competitiu que requereix 
concentració i serenitat, dos requisits absents 
en aquest curs tan estrany. La crisi sanitària ha 
impedit que el professorat es concentre en les 
oposicions, perquè la prioritat era tirar avant el 
curs més complicat de la història recent. Tant 
el professorat interí com el que forma part dels 
tribunals avaluadors. 

Enguany no era any per a oposicions. Ho 
hem dit repetidament, a banda de la valoració 
que sobre el model d’oposició i la problemàtica 
del professorat interí en frau de llei que les 
oposicions tampoc no resolen.

STEPV no ha deixat de 
pressionar i d’impulsar 
iniciatives contra les 
oposicions en 2021 i en 
defensa de la consolidació 
del professorat interí

La solució a la problemàtica 
interina passa per fórmules 
de consolidació del 
col·lectiu afectat, no per 
introduir més procediments 
com les oposicions

PROSSEGUIRAN  
LES MOBILITZACIONS  
EN DEFENSA DEL PERSONAL  
INTERÍ EN FRAU DE LLEI

LES OPOSICIONS NO SÓN LA SOLUCIÓ PER A CONSOLIDAR EL COL·LECTIU DOCENT MÉS PRECARI

El professorat interí es troba en un moment decisiu per a aclarir  
el seu futur i els moviments en l’àmbit del Govern espanyol per  
a abordar el frau de llei en què es troba el col·lectiu no apunten  
en la bona direcció.

EL
COL·LECTIU

DOCENT
MÉSPRECARI

#DeixeunosRespirarNO SOM D'USAR I TIRAR
SÍ A LA CONSOLIDACIÓ 
DEL PROFESSORAT INTERÍ!

OPOSICIONS DOCENST 2021
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jocs de preguntes i respostes, uns materials 
digitals que resulten molt útils en entorns 
col·laboratius. Cada tasca s’acompanya d’una 
rúbrica amb la puntuació que es correspon 
amb cada tasca del projecte.

Aquest curs tan estrany, s’han ressentit les 
relacions amb les famílies? 
No massa. Les reunions virtuals de les tutories 
amb les famílies han tingut més amplitud 
i s’han fet amb horaris més flexibles per a 
resoldre les dificultats de desplaçaments, ara 
ens reunim en qualsevol moment.«Et telefone? 
Vols vindre a la terrasseta o prefereixes una 
videotelefonada? A quines hores et va millor?». 
Com que tots estàvem en casa no hi havia cap 
problema. Ens hem obert més a les famílies i la 
comunicació ha sigut molt fàcil i directa.

O siga que els condicionants que ha imposat 
la pandèmia...
No han sigut cap problema. De fet, ací hem 
guanyat. El més important que hem perdut és 
que abans les mares i els pares podien colar-se 
en classe en qualsevol moment. En les relacions 
directes entre els nanos també hem perdut. Però 
que tots els grups de l’escola foren «bambolla» 
ha sigut un gran avantatge que ens ha permés 
esquivar l’obligació de guardar les distàncies 
entre els integrants de la mateixa classe per a 
afermar la nostra manera de treballar.

El professorat nouvingut, sap on ve?
Per descomptat, la gent nova té iniciativa 
i moltes ganes de fer coses: «Vull fer això, 

vull fer allò...». «D’acord, tira avant, què 
necessites?». En veure el ritme de treball tan 
bestial que duem, se senten a gust i de seguida 
s’animen. 

S’hi han integrat bé?
Com que treballem per parelles, els  
veterans ens hem emparellat amb un 
company o una companya nouvinguda i tot 
ha fluït molt bé, fins i tot la coordinació entre 
cicles ha millorat. Com que tot era en línia,  
en deu minuts arribàvem a acords i ho 
resolíem. El que més hem trobat a faltar ha 
sigut el contacte directe, estar junts, veure’ns 
les cares.

Què és el millor que li ha passat després de 
deixar la direcció?
Enguany estic gaudint de ser mestre com mai 
en la vida. Potser no soc equànime perquè 
després de huit anys, trobava a faltar tancar-
me i poder fer-la ben grossa dins de classe, 
anar al meu rotllo i passar-ho bé sense estar 
pendent del telèfon o de si venia qualsevol 
visita.

havia qui des de sa casa aprofitava el telèfon 
mòbil per a connectar-se a classe i amb la 
tauleta de l’escola feia el treball assignat.

Tecnologia bàsica compartida i flexibilitat en 
les maneres de treballar...
Això és. No gastem llibres de text ni fem classes 
magistrals, cada volta més treballem per 
descobriment —«parla amb aquell i que t’ho 
explique o mira aquest tutorial que he trobat i si 
no ho entens m’ho preguntes»—, els ensenyem 
a usar ferramentes perquè ells mateixos troben 
el que necessiten. Abans de la pandèmia ja 
treballàvem per tasques, preparem el que ha de 
fer cada grup i ho reflectim en un pla de treball 
quinzenal, pot ser un projecte de ciències amb 
exercicis de mates, unes fitxes, una escriptura 
creativa... Això marca la dinàmica a seguir en 
totes les matèries. 

I després?
A partir d’ahí, ells s’organitzen de manera 
autònoma. Quan comencem al matí, una 
parella fa matemàtiques i altres poden estar 
jugant i responent a un kahoot de sintaxi amb 

Rafa Miralles

Com ha afectat la pandèmia el projecte 
educatiu del CRA?
En tots els nivells comptem amb una parella 
de tutories, una idea brillant de Jaume, l’actual 
director. Per exemple, la mestra d’Anglés i jo 
som els cotutors de 6é. Així, si un de nosaltres 
dona positiu i s’ha de confinar, l’altre segueix 
fent marxa. De fet, en una altra classe es va 
donar la situació i van aplicar aquest protocol. 
Si preventivament durant uns quants dies 
s’ha hagut de confinar algú o un grup sencer, 
no s’ha improvisat, l’alumnat tenia la faena 
programada. En el confinament, la classe 
sempre romania oberta des de les 9 del matí 
fins les 5 de la vesprada i els estudiants podien 
connectar-se amb la seua tauleta digital.

Disposen de dispositius tecnològics suficients?
Fa temps que els diners que abans es gastaven 
en llibres de text s’inverteixen a adquirir 
tauletes que tenen en depòsit els alumnes, des 
de 4t fins a 6é, l’ampa també n’hi aporta una 
part. Enguany, qui havia d’estar confinat a casa 
es connectava amb els companys i companyes 
pel webcam de classe i feia les tasques 
a partir d’un guió de treball. Quan sorgia 
qualsevol dubte, preguntava: «Adrià, em falta 
un document», «Com es fa aquest exercici?», 
i jo li enviava un correu electrònic en què li 
responia amb el que necessitava. Els escrivia 
les indicacions en la pissarra compartida de 
la tauleta digital perquè ho veren tots igual. Hi 

El més important que hem 
perdut és que abans les 
mares i els pares podien 
colar-se en classe en 
qualsevol moment

Abans de la pandèmia ja 
treballàvem per tasques, 
preparem el que ha de fer 
cada grup i ho reflectim en 
un pla de treball quinzenal

L’EDUCACIÓ VA DE REINVENTAR-SE,  
TOTS ELS DIES IGUAL ÉS MOLT AVORRIT"

"

Les claus de l’èxit d’aquesta escola pública del Camp de Morvedre, 
que en huit anys ha arribat a duplicar el nombre d’alumnes, les 
coneix bé Adrià Benet. Qui fins l’any passat ha sigut director del 

centre rural agrupat Benavites-Quart de les Valls ho explica per 
l’atracció que suscita en altres poblacions veïnes «la manera diferent 
d’ensenyar» que practiquen. La irrupció de la pandèmia no ha 

qüestionat, més aïna al contrari, la vitalitat d’un projecte renovador 
centrat en l’alumnat que prescindeix dels llibres de text, aprofita les 
fortaleses digitals i convida les famílies a entrar en classe.

ADRIÀ BENET PRATS, MESTRE DEL CRA BENAVITES-QUART DE LES VALLS

ENTREVISTA
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A mb el seu tracte planer i espontani, 
Adrià Benet (Sagunt, 1974) diu que 

enguany, amb la pandèmia i sense llibres de 
text, han tret més profit a la tecnologia, que 
ací està travada a un projecte on l’alumnat 
és protagonista indiscutible i que aposta per 
la investigació educativa amb la Universitat 
Jaume I. 

Adrià ha sigut fins a l’estiu passat el cap 
visible d’un equip de mestres entusiastes 
que any rere any reforcen el projecte d’un 
centre reconegut pel seu tarannà renovador 
i democràtic i al qual molts docents arriben 
—ell també— «en busca d’un altre ambient de 
treball».

A més d’incansable activista pedagògic, 
Adrià és en bona part l’artífex de consensos 
educatius al qual es recorre quan ix un 
conflicte. Però Adrià, fill, germà i marit de 
mestres, té una altra cara més desconeguda 
que revela en el transcurs de l’entrevista: 
«Sóc un fanàtic de la música, de jove cantava 
en una orquestra bastant professionalitzada 
però vaig acabar fart de tanta carretera. 
Després, amb un amic vaig seguir actuant, 
però només per les comarques veïnes i en 
caps de setmana. Ara toque en 18M, la banda 
de rock de la meua falla. Assagem tot l’any 
però només actuem el 18 de març, la vespra 
de la cremà».

TAULES AMB RODES I  
TAMBORETS ERGONÒMICS
En tots els espais de l’aulari de Quart de les 
Valls on transcorre la conversa hi ha acció 
i moviment i es respira un ambient sa de 
treball en què el silenci no té sentit. Les portes 
obertes permeten entreveure l’interior de 
les classes amb unes pantalles de grans 
dimensions que durant la pandèmia han 
esdevingut unes ferramentes providencials 
per a la comunicació i l’aprenentatge a 
distància. Sense el mobiliari convencional ni 
fileres alineades, ací hi ha taules amb rodes on 
poden seure fins a sis alumnes i unes altres 
de més menudes que faciliten agrupaments 
flexibles. La mestra o el mestre pot seure 

en un elemental i ergonòmic tamboret de 
rodes en què es  desplaça amb facilitat per a 
seguir l’activitat dels distints equips. Sorprén 
la dotació d’aquest equipament d’última 
generació, que és resultat del treball obstinat 
de l'equip docent, les visites a experiències 
pioneres en l’estranger i la implicació 
d’una comunitat educativa que inverteix en 
equipament i recursos els diners que en la 
majoria d’escoles es dediquen a adquirir 
llibres de text. 

Quan Adrià, titulat amb l’especialitat 

d’Educació Fisica, va aconseguir superar 
l’oposició a una plaça pública —«era prou 
terròs per aprovar, vaig estar set anys 
d’interí, però m’ho passava molt bé»— la 
seua trajectòria professional va pegar un 
giró. «Vaig conéixer Vicent Campos i altres 
mestres que hi havia en aquest CRA i em va 
encantar l’espai i l’ambient que s’hi respirava, 
no sé exactament que hi vaig veure però 
m’agradava, tenia tantes ganes de vindre ací 
que vaig canviar la meua especialitat per la de 
mestre generalista». 

En el CRA de Benavites-Quart de les 
Valls, Adrià i els seus companys i companyes 
estan materialitzant el lema que han fet seu: 
«Somiar l’escola que volem.»

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

Centre Rural Agrupat Benavites – Quart de les 
Valls (Camp de Morvedre):
https://sommesqueuncra.org

‘SOMIAR L’ESCOLA QUE VOLEM’nou amb un altre concepte de pati adaptat als 
nostres enfocaments.

Què va aprendre com a director?
A relaxar-me una montonà, a no estressar-me, 
sobretot quant a l’aplicació de les lleis i les 
normatives. Amb els inspectors, si no entenia 
alguna cosa, els ho preguntava i ho arreglàvem 
conjuntament. He aprés també a observar 
els altres, a descobrir en què els puc ajudar, 
quines coses m’agraden i quines no, a dialogar 
i intentar convéncer-los. Però sobretot m’he 
fet un defensor acèrrim del CRA, duc molt 
malament que algú ataque aquest projecte de 
manera gratuïta.

Com explica que de 134 alumnes matriculats 
en 2012 passaren a pràcticament el doble el 
curs passat?
Aquestes xifres són enganyoses perquè bona 
part del nostre alumnat no ha nascut ni a Quart 
ni a Benavites, són fills i filles de pobles de la 
contornada, de Sagunt, del Port, d’Almenara, 
de Puçol, de les Valls..., famílies que buscaven 
una escola diferent i ací han trobat un espai 
d’acollida. Ara tenim l’amenaça de supressió 
d’unitats perquè els habitants d’aquests pobles 
tan menuts són els que són. M’agradaria que 
els altres centres públics, en el seu context 
i amb el seu professorat, desenvoluparen 
models exitosos i garantistes perquè la gent no 
volguera anar-se’n. Sempre dic que l’escola del 
teu barri és la millor, ha de ser la millor.

Què farà el curs que ve?
Vull anar-me’n a primer de Primària i passar-
me tot el curs cuinant, muntar en classe un 
forn elèctric i una nevera i fer moltes activitats: 
receptes, mesures, pesos, preus, visitar el 
mercat, comprar una lletuga... I guisar molts 
plats, un darrere de l’altre. Aquesta faena va de 
reinventar-se, quan una cosa es repeteix hem 
de trobar-li eixides. Tots els dies igual? Quin 
rotllo, que avorrit.

Què destacaria de l’etapa anterior?
Aquests anys han sigut una passada, estic 
molt satisfet del que hem aconseguit junts. La 
meua faena era facilitar totes les bogeries que 
se’ns acudien, això ha sigut molt bonic, hem fet 
coses superxules. Damunt, hem donat publicitat 
al CRA, hem perdut la por d’ensenyar el que 
fem per a mostrar-ho arreu del món. Crec 
que he sabut conscienciar el claustre sobre la 
necessitat d’ensenyar sense reserves el que hi 
ha ací, aconseguir que els blogs de les classes 
estiguen oberts... «Mireu tot el que fem, quines 
coses més xules tenim, com s’ensenyen els 
nanos». Traure fora tot això ha sigut molt 
gratificant.

Aleshores, per què s’ho va deixar?
Puc explicar-ho. Quan estàs de director, cada 
volta vas assumint més tasques, no delegues 
i jo porte malament això de l’assertivitat: com 
que no tenia por, no deia que no a res i anava 
assumint més rols i més poder. Què passava? 
Que augmentava la dependència i tot havia de 
passar per mi, no veia ningú capaç de fer-ho, 
això era un perill. Havia observat situacions 
paregudes en altres escoles, on la direcció és 
el moll de tot i jo no ho veia gens clar. M’havia 
dit: «No vull que em passe això.» Però m’estava 
passant. 

Què va fer?
El compromís eren quatre anys i ja s’havia 
complit. Un dia vaig dir a l’equip: «Faig quatre 
anys més, tanque la paraeta i me’n vaig. Us 
diga el que us diga, traieu-me d’ací.» Per 
sort, abans de complir-se el termini, Jaume, 
l’actual director, es va animar. Per a suavitzar 
la transició, el nou equip directiu ha heretat de 
l’anterior el cap d’estudis perquè la voluntat és 
continuista. 

Com s’entreveu aquesta continuitat en el 
funcionament del centre?
Un exemple. Amb les conclusions de les visites 
que havíem fet a Finlàndia, a Dinamarca 
i a Portugal teníem en marxa un projecte 
Erasmus de renovació de les infraestructures 
i el mobiliari. Aquestes transformacions 
s’estan materialitzant ara amb la dotació 
de taules amb rodes, cadires més lleugeres 
per l’alumnat, tamborets amb rodes pel 
professorat, armaris nous, grans pantalles, una 
aula d’infantil amb vidres i materials renovats. 
També tenim en marxa un projecte d’edifici 

Al centre, reconegut pel 
seu tarannà renovador i 
democràtic, molts docents 
arriben —ell també— 
«en busca d’un altre 
ambient de treball»

Després de huit anys, 
trobava a faltar tancar-me 
i poder fer-la ben grossa 
dins de classe, anar al meu 
rotllo i passar-ho bé

Fotografies: Amadeu Sanz
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l’alumnat, tant en situacions de dificultat com 
en la motivació cap al treball o en la cohesió 
del grup.

METODOLOGIES ACTIVES
El fet de qüestionar el sentit de les 
metodologies actives en l’ensenyament ja 
indica que es desconeix el marc normatiu, 
en particular els criteris d’avaluació que cal 
aplicar. Aquest primer pas ja costa, però és un 
procés necessari que s’ha d’iniciar perquè ja 
fem tard.

Des d’un plantejament actiu, l’estudiant 
exposa, participa en projectes a través de les TIC, 
llig o interpreta textos orals en totes les matèries 
(es pot consular en el Document Pont publicat 
per la Conselleria d’Educació. Tot això i més. 

Per a posicionar-se en contra de 
l’ensenyament per àmbits, primer cal 
conéixer i vivenciar aquesta manera de 
funcionar. La distància que sent l’alumnat 
amb l’ensenyament tradicional i el 
fracàs escolar que alguns pateixen estan 
clarament relacionats amb la desafecció 
que senten cap a la institució educativa. És 
un allunyament que s’explica per diversos 
motius, entre altres, per l’escàs sentit 
pràctic que troben al que aprenen a l’aula.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
El fil conductor del projecte que desenvolupem 
al nostre institut aquest curs es relaciona amb 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
Vam arrancar el curs amb tres projectes:
 � Primer trimestre. Partim de l’anàlisi de 

la realitat: l’alumnat vol parlar sobre la 
situació actual. A partir d’aquesta anàlisi ens 
preguntem què podem fer per a revertir la 
situació. El projecte s’anomena «Salvem el 
planeta: aigua neta, acció pel clima i ciutats 
sostenibles» (ODS 6, 11 i13).
 � Segon trimestre. Avancem i ens proposem 

millorar el planeta. Decidim incloure en el 

projecte els ODS que impliquen igualtat, 
tolerància i respecte. El segon projecte 
s’anomena «Construïm un món més just: 
justícia social i igualtat de gènere». (ODS 5 i16).
 � Tercer trimestre. L’alumnat manifesta que vol 

«ajudar», amb les seues paraules ens demanen 
un aprenentatge-servei, aleshores treballem 
per tal de donar forma a la petició... El tercer 
projecte s’anomena «El futur a les nostres 
mans: fam, pobresa i consum responsable». 
(ODS 1, 2 i 12). Finalment, amb l’ajuda de l’IES 
La Foia, també d’Elx,  passem a l’acció solidària: 
una col·laboració amb el poble sahrauí.

UN PRIMER BALANÇ
Es podria fer un llarg llistat de motius de per què 
alguns docents diem sí als àmbits, però només 
cal fer referència a la importància de treballar 
per competències, d’ubicar l’alumnat al centre 
del procés d’ensenyament-aprenentatge, que 
tinga un paper més actiu i prenga decisions al 
llarg d’aquest procés. Sobretot, cal parlar de la 
formació integral de l’alumnat des del punt de 
vista competencial i connectat amb la realitat.

Està clar que no tot és perfecte en el treball 
per àmbits, és un procés, una oportunitat. Cal dir 
que sense els recursos necessaris per part de la 
Conselleria açò no té cap sentit, de fet, si no els 
reclamem tot quedarà en un intent més de donar 
a l’educació pública la qualitat que es mereix.

Com a mínim intentem construir una opinió 
basada en vivències i evidències científiques. El 
món per descobrir el tenim dins de les aules, i ja 
coneixeu, a partir de Vigotski, que sense emoció 
no hi ha aprenentatge, així doncs... ànim i avant!

donem més sentit al procés d’ensenyament-
aprenentatge.

PER ON PODEM COMENÇAR?
Per a gaudir de la nostra tasca, convindria 
deixar de seguir a cegues el que ens marca el 
llibre de text i dirigir la mirada cap al document 
pont. A partir d’açò ens podem preguntar: 
Treballem de veres per competències com 
prescriu la normativa de la Unió Europea 
des de l’any 2000? Tenim clars els criteris 
d’avaluació que hem d’aplicar?

El nostre equip directiu ho va tenir clar des 
del principi i ens vam posar a fer camí. En les 
reunions de final de curs ens preguntàvem: què 
necessitem per començar? Doncs... un projecte 
de benvinguda, connectar les matèries, parlar 
i, sobretot, energia i bona predisposició. Teníem 
molt de treball per davant i calia sumar a tot 
açò la formació, un requisit indispensable 
en la nostra professió. Algú s’imagina que 
el personal sanitari no s’actualitzara? En el 
nostre cas la formació també és fonamental.

L’ESTRUCTURA DELS ÀMBITS
Vam analitzar diferents experiències i 
decidírem estructurar el curs a través de dos 
àmbits. El Sociolingüístic —Valencià, Castellà 
i Ciències Socials—, amb un docent (9 h), i dos 
codocents (5 i 4 h) i el

Cientificotecnològic —Biologia, Tecnologia 
i Matemàtiques—, amb un docent (9 h) i dos 
codocents (6 i 3 h).

Per a garantir la formació adequada del 
nostre alumnat al nivell exigit, en el nostre 
projecte sempre som dos docents a l’aula. 
Tenim clar que fer àmbits no és posar un 
docent a explicar tres matèries: com a 
especialistes ens assegurem que no hi ha cap 
«reducció» de continguts.

Els avantatges d’aquesta modalitat 
educativa són molts. Pel que fa a la gestió de 
la tutoria, per exemple, en classe hi ha dues 
figures de referència: som cotutors i atenem 

Maria Salut Ferrández 
i Campello 
Coordinadora d’Àmbits

F a uns quants dies que estic sorpresa 
per la polseguera que ha alçat el 
tema dels àmbits que enguany s’han 
posat en marxa en primer d’ESO. Els 

àmbits posen damunt la taula conceptes com: 
aprenentatge competencial, formació contínua i 
metodologies actives. 

Treballar per àmbits implica una major 
col·laboració entre el professorat i en 
Secundària no estem massa acostumats 
a debatre o a planificar activitats i tasques 
conjuntes. Ens manquen espais de trobada 
i l’ensenyament per àmbits pot ser un 
primer pas per a establir un diàleg  entre el 
professorat de matèries que comparteixen 
bona part del currículum.

L’objectiu principal dels àmbits és 
precisament facilitar la transició de l’escola 
a l’institut, i açò és una millora indiscutible i 
necessària.

Els docents que parlem d’acompanyament 
de l’alumnat ho fem perquè hem aprés molt 
dels mestres, perquè en Secundària hem 
de mirar més cap als col·legis i treballar 
conjuntament per fer que eixe procés siga 
més natural.

Un altre aspecte que cal destacar-ne és 
que els àmbits fan front a la fragmentació del 
saber. Està més que comprovat que si creem 
vincles entre les matèries i els contextualitzem 
des d’un projecte connectat amb la realitat, 

Fer àmbits no és posar 
un docent a explicar tres 
matèries: com a especialistes 
ens assegurem que no hi ha 
cap «reducció» de continguts

Intentem construir una 
opinió basada en vivències 
i evidències científiques. 
El món per descobrir el 
tenim dins de les aules
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Daniel Galvany Quesada
Professor de l’IES l’Assumpció,  
Elx, Baix Vinalopó

E stem a punt de concloure un any acadèmic 
absolutament extraordinari, no només 

per les mesures sanitàries, també perquè per 
a una majoria era la primera vegada que els 
cursos de 1r d’ESO començaven a treballar 
d’una manera diferent. 
L’organització per àmbits, que va agafar 
per sorpresa un professorat fatigat 
psicològicament pel confinament, suposava 
un canvi organitzatiu que afectava també les 
seues condicions laborals. Sense voler entrar 
a fons en la qüestió, si amb la implantació 
del nou sistema, la Conselleria haguera obert 
els canals de comunicació i actuat de manera 

Un parell d’exemples només. La 
codocència demana més professorat i el 
treball per àmbits necessita coordinació: 
un diàleg entre l’Administració i els 
centres. I també un diàleg entre els centres 
educatius per a evitar la sensació d’una 
atomització que dificulta la cohesió de 
l’escola pública.

AVANTATGES DELS ÀMBITS
El professorat que ha treballat en el nou 
model —si més no, una part del col·lectiu— 
ha pogut comprovar els avantatges dels 
àmbits: grups reduïts, una transició molt 
més amable de Primària a Secundària... És a 
dir, un millor coneixement de l’estudiant que 
permet més atenció i millor comportament 
de l’alumnat perquè es troba més còmode en 
les aules. 

La flexibilitat també ha permés obrir noves 
possibilitats: millor aprofitament de l’horari 

de classe, projectes compartits entre diferents 
grups, coordinació de continguts, experiències i 
coneixements, etc.

Ser crítics no era, ni és, sinònim de 
desacord a organitzar el curs per àmbits. 
És justament el contrari: gran part del 
professorat que ha fet àmbits vol fer-ho bé. I 
per això, ha obert el debat sobre el sentit de 
l’educació: precisament perquè tinga sentit. 

Canviar les dinàmiques a les aules ha 
sigut un clam dels docents, a pesar de les  
resistències d’algun sector. No és cap secret 
que una part important del professorat no es 
troba a gust amb el treball que fa. 

Com diu la filòsofa i professora Marina 
Garcés sobre les maneres d’ensenyar, «canviar 
el model actual és important. També urgent. 
Però és més important que urgent. I és 
preferible fer-ho bé que no fer-ho ràpid. El cost 
de tornar a fer-ho malament és massa alt».

dialogant, ens hauríem estalviat més d’un 
maldecap. 

Les inconveniències han sigut 
considerables, ja que una part important 
del professorat, sense prou de temps per 
a organitzar el curs per àmbits, no va 
disposar d’un material integrat que donara 
sentit al que s’havia de fer en les aules. A 
més, tampoc no s’ha disposat de material 
per a cohesionar el treball de les matèries, 
molts companys i companyes han tingut la 
sensació d’estar navegant sense rumb per 
un oceà de propostes.
L’aposta d’Educació per una metodologia 
basada en el marc normatiu actual —tot 
s’ha de dir!— no pot recaure directament 
en l’exemplaritat i la professionalitat de la 
immensa majoria del professorat que aquest 
curs s’ha dedicat a fer classe en 1r d’ESO. 
Si volem que siga un model d’èxit l’aposta 
ha d’anar lligada a una voluntat ferma de 
dotar-la de recursos i de diàleg. 

ENSENYAR PER ÀMBITS?  
ÉS MILLOR FER-HO BÉ

el professorat disposa de temps suficient 
per a la coordinació i de recursos per 
a una formació específica. Una mesura 
organitzativa i metodològica d’aquesta 
magnitud no ha de ser imposada. 

De fet, els centres pioners en el treball 
per àmbits no els van implantar de manera 
precipitada. La innovadora modalitat 
d’ensenyament ha sigut fruit precisament 

d’un treball col·laboratiu i sostingut en el 
temps dels departaments dels instituts, amb 
el suport dels equips directius i els claustres, 
i el convenciment dels col·lectius docents 
implicats.

Sense una preparació prèvia i la 
voluntarietat del professorat serà difícil 
que una proposta com aquesta qualle entre 
el conjunt del professorat. Més prompte 

E l treball per àmbits en el primer curs de 
Secundària ha sigut motiu de polèmica 
per la manera d’imposar-los de la 

Conselleria d’Educació. Aquesta controvèrsia 
prosseguirà en el curs 2021/22 perquè la 
Conselleria en manté l’obligatorietat. 

En les reunions negociadores celebrades 
al llarg de l’estiu sobre la preparació del curs 
2020/21, Educació va proposar que, per a 
minimitzar l’impacte de la incorporació de 
l’alumnat de sisé de Primària als instituts —
després de mig any sense classes presencials—, 
l’organització curricular del primer curs de l’ESO 
es realitzara per àmbits de coneixement. La 
transició dels col·legis als instituts representa 
per a bona part de l’alumnat un canvi complicat 
perquè en poc de temps s’ha d’adaptar a altres 
maneres de treballar, ritmes diferents, més 
assignatures i més professorat.

STEPV no es va oposar a la proposta de 
l’Administració «si les condicions d’aplicació 

es negociaven en la Mesa Sectorial», un fet 
que no va tindre lloc, a pesar del compromís 
manifestat per la Conselleria i que va provocar 
la protesta sindical. Finalment, en l’acord sobre 
l’horari lectiu signat al juliol juntament amb 
altres organitzacions, Educació va accedir 
a reduir una hora lectiva al professorat que 
impartira àmbits.

Enguany, l’Administració torna a imposar 
per al curs pròxim que l’organització 
per àmbits siga obligatòria en 1r d’ESO, 
encara que voluntària en 2n. El Sindicat ha 
manifestat en la mesa de negociació que 
s’oposa a l’obligatorietat dels àmbits. No hi 
ha hagut una prèvia avaluació exhaustiva 
de la seua aplicació en el curs actual, ni 

pot passar el contrari. En alguns instituts, 
el rebuig als àmbits s’explica perquè hi ha 
docents que recelen d’impartir matèries que 
consideren alienes a la seua especialitat. 
Però hi ha també centres que, ara per ara, 
s’oposen a aquest sistema precisament 
per la manera en què l’Administració vol 
gestionar-lo. 

APRENDRE DE L’EXPERIÈNCIA
STEPV no s’oposa a l’organització dels 
currículums i al model d’ensenyament per 
àmbits. Però primer cal observar i aprendre 
de les experiències dels instituts pioners del 
País Valencià i avaluar els treballs que s’han 
realitzat durant el curs que ara acaba. L’anàlisi 
detallada del que s’ha fet, amb els problemes i 
propostes de millora són requisits elementals 
per a avançar. 

La Conselleria ha anunciat que accedirà 

a negociar amb la representació sindical les 
condicions d’aplicació dels àmbits per al curs 
2021/22. L’esborrany de la proposta inicial, no 
obstant això, no inclou hores de coordinació 
entre els departaments implicats ni preveu cap 
formació més enllà d’uns cursets durant l’estiu 
i el que determine cada centre en el seu Pla de 
formació anual (PAF), amb el curs ja encetat. 
En paral·lel, s’anuncia que, per a impartir 
àmbits durant el curs, s’adjudicaran 30 hores 
de formació, un temps que serà computable 
per als sexennis. Que és aquesta la manera en 
què l’Administració valenciana entén que s’ha 
de motivar el seu professorat? 

[Al tancament de l’edició, Educació segueix 
sense atendre les propostes del Sindicat.]

Primer cal observar i 
aprendre de les experiències 
dels instituts pioners del 
País Valencià i avaluar els 
treballs que s’han realitzat 
durant el curs que ara acaba

El Sindicat ha manifestat 
que s’oposa a l’obligatorietat 
dels àmbits. No hi ha 
hagut una prèvia avaluació 
exhaustiva de la seua 
aplicació en el curs actual

Si la Conselleria haguera obert 
els canals de comunicació i 
actuat de manera dialogant, 
ens hauríem estalviat 
més d’un maldecap

Si volem que siga un  
model d’èxit l’aposta 
ha d’anar lligada a una 
voluntat ferma de dotar-la 
de recursos i de diàleg

EL DEBAT SOBRE  
ELS ÀMBITS EN L’ESO

CONSELLERIA HA DE NEGOCIAR  
LES CONDICIONS D'APLICACIÓ PER AL CURS 2020/21

ENSENYAR PER ÀMBITS EN SECUNDÀRIA
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milions d’euros en plantilla al País Valencià i 
un augment total de 4.374 docents respecte 
al curs anterior, dels quals 3.867 han sigut 
destinats a l’ensenyament públic. L’increment 
de les plantilles ha possibilitat reduir les 
ràtios en les aules i garantir les distàncies de 
seguretat prescrites a causa de la pandèmia. El 
Sindicat ha manifestat en reiterades ocasions 
que aquest personal docent ha de poder seguir 
treballant en l’aula, un fet que permetrà pal·liar 
el clavill educatiu que afecta l’alumnat més 
vulnerable. STEPV, que ha fixat una proposta 
de plantilles docents, en considera prioritària 
la negociació, perquè el sistema encara 
funciona amb les resultants de les retallades 
del Consell del Partit Popular (2013). 

El Sindicat ha pressionat de manera insistent 
en els darrers cursos per reduir les hores 
lectives del professorat —18 en Secundària 
i altres cossos i 23 en el cos de Mestres— i 
va proposar un acord que va rubricar i que 
posteriorment s’ha materialitzat amb la 
publicació del Decret en el Diari Oficial de la 
Generalitat del 6 de maig. Resta pendent de 
negociar l’aplicació d’una reducció d’hores que 
afecta les condicions laborals del professorat, 
un fet que el Sindicat considera inel·ludible i que 
cal vincular a la negociació de les plantilles.

L a negociació de les plantilles segueix 
pendent des de fa un parell d’anys. En 

aquest temps, el nombre total de professorat en 
les aules ha augmentat, amb la reducció a 19 
hores lectives en Secundària i en altres cossos 
i amb plans de millora com el PAM. Aquestes 
places, però, són provisionals i els centres 
pateixen any rere any la incertesa de comptar 
amb el professorat necessari per a desplegar 
els plans de suport. Es tracta de places docents 
que tampoc poden eixir a concurs, un fet que 
genera inestabilitat en la planificació educativa. 
Es tracta indiscutiblement d’una normativa 
importantíssima per als centres educatius, 
atés que determina de manera definitiva el 
nombre de docents mínims del centre: són les 
anomenades «places de catàleg». 

El curs 2020/21, a causa de la covid-19, 
el Ministeri va derivar a les comunitats 
autònomes una partida pressupostària extra 
per a Educació, amb una inversió de 207 

AMPLIACIÓ  
DE PLANTILLES

currículums inabastables, desburocratització 
de la tasca docent, etc. La crisi també ha 
evidenciat la necessitat d’una educació 
presencial, especialment per a l’alumnat amb 
més necessitats d’atencions específiques o en 
desavantatge socioeconòmic, que és qui més 
ha pagat els dèficits del sistema.

L’educació és un servei públic essencial 
per a la ciutadania i cal posar les bases per 
tal que en el futur no retorne una situació com 
l’actual. STEPV manté ferm el compromís de 
fer front a totes les problemàtiques del sector 
i de treballar per posar-hi solucions.

L a pandèmia de la covid-19 ha posat 
en evidència moltes necessitats 
del sistema educatiu i, en especial, 

de l’escola pública. Mancances que hem 
reclamat des de fa anys i que requereixen 
solucions: augment de les plantilles docents 
i no docents, reducció de la càrrega lectiva 
del professorat, disminució de les ràtios, 
millora de les infraestructures i de la dotació 
informàtica als centres, simplificació d’uns 

ARA TOCA  
REFORÇAR EL SISTEMA

L’EDUCACIÓ PÚBLICA VALENCIANA  
RECLAMA SOLUCIONS ALS DÈFICITS QUE ARROSSEGA

en el treball i l’ocupació (2019), el decret 
va quedar desfasat pel que fa als permisos 
de maternitat, paternitat, acolliment 
i lactància, una circumstància que el 
Sindicat ha denunciat. També s’han detectat 
discrepàncies entre les tres direccions 
territorials d’Educació en l’aplicació dels 
criteris. 

STEPV aposta per millorar la conciliació 
laboral i personal del professorat, un 
compromís que ha inclòs en una proposta 
que es farà pública perquè el professorat i 
els centres educatius l’enriquisquen amb les 
seues aportacions.

L a normativa sobre permisos i llicències 
del professorat està regulada en 

un decret  de 2008. Amb les retallades 
dels governs del Partit Popular, algunes 
llicències no retribuïdes van deixar de 
concedir-se. Posteriorment, una circular 
de maig de 2015 sobre l’aplicació del 
decret en va restringir alguns aspectes, 
la interpretació dels quals deixava oberta. 
Aquesta norma retallava drets regulats pel 
decret, unes restriccions que segueixen 
pendents de revertir.  

Amb la llei que regula la igualtat de 
tracte i oportunitats entre dones i homes 

PERMISOS I LLICÈNCIES
presentar un nou Decret d’Orientació —
no inclòs prèviament en el calendari de 
negociació— que preveu la desaparició 
d’aquests serveis. STEPV ha manifestat 
la seua oposició al canvi de model que 
preveu la nova normativa perquè els SPE 
són serveis necessaris per al sistema 
educatiu i perquè sense una avaluació 
prèvia no es pot justificar que se 
suprimisca. Amb aquests plantejaments, 
el Sindicat ha sol·licitat a l’Administració 
que es constituïsca un grup de treball per 
analitzar les necessitats reals del sistema 
en aquest àmbit. 

F a temps que l’STEPV demana 
actualitzar el decret que regula 

el funcionament dels Serveis 
Psicopedagògics Escolars (SPE), 
creats fa tres dècades i integrats per 
equips professionals multidisciplinars 
que al País Valencià han esdevingut 
peces fonamentals per a la inclusió 
educativa. El Sindicat, coneixedor de la 
necessitat d’actualitzar el decret que 
regula aquests serveis, va convocar 
en desembre al webinar per a tractar 
els reptes i necessitats de millora 
dels SPE. El mes següent, Educació va 

SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS
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també es va aplicar una iniciativa pareguda 
amb el contracte programa, amb efectes 
similars.  

El Sindicat és contrari també a la 
«professionalització de la direcció» del 
centres, prevista en  la Llei de la Funció Pública 
Valenciana, una pretesa professionalització 
que considera la direcció una mera gestora, 
allunyada de la tasca docent i de la coordinació 
pedagògica més prioritària. 

D emocratitzar els centres educatius és 
una qüestió fonamental. El Sindicat 

s’oposa a la tria de perfils docents per part de 
la direcció del centre, un aspecte previst en el 
Reglament Orgànic i Funcional dels centres 
(ROF) que ha demanat retirar. Es tracta d’una 
mesura que desregula condicions laborals, 
genera clientelisme i docilitat en els claustres.

Els resultats de l’aplicació de la mesura 
a Catalunya són nefastos. Al País Valencià 

DEMOCRATITZACIÓ DELS CENTRES

Mitjançant les instruccions que regulen 
l’arranjament escolar, també hi ha l’opció 
de reduir les ràtios en determinats centres, 
en funció de les seues característiques. A 
més, el fet de no tancar unitats abans de la 
matrícula sinó només en cas de no disposar 
de sol·licituds suficients, ha evitat també el 
tancament d’unitats i ha permés en alguns 
casos la distribució de l’alumnat entre centres, 
amb ràtios inferiors.

Mentre es possibilita la disminució 
generalitzada de les ràtios a escala estatal, 
STEPV considera que en els centres d’Infantil 
i Primària del País Valencià, es podrien 
aplicar altres reduccions que repercutirien 
favorablement en la qualitat educativa i 
evitarien el tancament d’unitats: 
a) Reducció de ràtios en centres incomplets; 
b) Ràtio de 15 en centres amb més del 50% 

de compensació educativa; 
c) Ràtio de 20/23 en 1r de Primària i Infantil 

4 anys, en centres on s’abaixa la ràtio a 3 
anys, per a evitar el tancament d’unitats;

d) Revisió de ràtios en aspectes 
relacionats amb la inclusió educativa. 
Per exemple, en aules amb alumnat 
amb necessitats educatives especials, 
independent d’altres reduccions per les 
característiques del centre; o en unitats 
de referència d’alumnat escolaritzat 
en aules CIL o UEEE; o per al personal 
educador i fisioterapeuta; o fixació 
d’un màxim d’alumnat a atendre per 
professionals AL i PT, que en cap cas pot 
ser superior a 25, la ràtio màxima de 
qualsevol aula ordinària;

e) Baixada de ràtio per localitat en ciutats 
grans i en poblacions amb un únic centre. 

Pel que fa a les reduccions de ràtio en els 
cossos de Secundària i altres, la mesura 
implica incrementar la plantilla i permetre el 
desdoblament de grups. També s’haurien de 
revisar les ràtios en aspectes relacionats amb 
la inclusió educativa.

N o és cap novetat la reivindicació 
d’STEPV d’una baixada generalitzada 

de ràtios en totes les etapes educatives. 
L’exigència sindical s’ha recordat durant tot 
el procés d’aprovació de la LOMLOE en el 
parlament espanyol. 

Les ràtios estan regulades per normativa 
estatal i el marge autonòmic per a reduir-
les és molt limitat. En qualsevol cas, 
l’atenció individualitzada, l’atenció a les 
necessitats de tot l’alumnat i la resposta 
al repte de la inclusió educativa exigeixen 
revisar les ràtios. 

Al País Valencià, en les etapes d’Infantil 
i Primària, s’han aconseguit millores, com 
l’aprovació de l’Ordre de baixada de ràtio per 
localitat en el procediment d’admissió del 1r 
nivell del 2n cicle d'Educació Infantil (3 anys), 
un fet que possibilitarà reduir la ràtio fins a 23 
o a 20, però només per a impedir el tancament 
d’aules en determinades localitats on ha 

disminuït la natalitat. Aquestes reduccions 
es van començar a aplicar en determinades 
localitats en els cursos 2017/18 i 2018/19, 
però van ser suspeses cautelarment pel 
Tribunal Superior de Justícia per al curs 
2019/20 davant els recursos de la patronal 
de concertada. La Conselleria va recórrer al 
Tribunal Suprem, el qual va confirmar el recurs 
de l’Administració, un fet que ha possibilitat 
la negociació d’una nova disposició legal que 
entrarà en vigor a partir de setembre.

REDUCCIÓ DE RÀTIOS

regulats per una normativa confusa: no són 
plenament ensenyaments de Secundària o 
FP ni tampoc universitaris.
 � Qualitat de l’educació. El sindicat està 
compromés amb una educació de qualitat, 
inclusiva (amb el personal i la formació 
adients), plurilingüe (sense sobrecarregar 
el professorat no especialista en anglés 
o llengües estrangeres) i amb una 
desburocratització de la tasca docent.
 � Afilia’t i participa. Som una organització 
assembleària, els treballadors i les 
treballadores participen i decideixen 
després de debatre les distintes postures i 
d’intentar arribar a consensos. Les millores 
que necessita el sistema educatiu valencià 
depenen del treball col·lectiu que realitzem. 
Per això, en el Sindicat, totes les veus són 
necessàries. Des d’aquestes premisses 
i amb la campanya ‘Afilia’t i participa’, 
l’STEPV trasllada les seues propostes als 
claustres valencians i els convida a treballar 
conjuntament per una escola pública 
reforçada i al servei de les necessitats de la 
societat valenciana.

L a campanya del Sindicat amb aquest lema 
s’estructura en tres eixos i una crida a 

l’afiliació: 
 � Condicions laborals del professorat. A 
més dels aspectes anteriors, s’aborda la 
problemàtica del professorat interí i del 
professorat tècnic d’FP. També s’hi inclouen 
les propostes per a millorar les condicions 
laborals de tots els col·lectius (interins, en 
pràctiques i funcionariat de carrera, amb 
plaça definitiva i en expectativa de destinació).  
 � Millora de totes les etapes i sectors: 
Infantil, Primària, Secundària, Formació 
Professional, Batxillerat, Escoles Oficials 
d’idiomes, Ensenyaments de Règim Especial 
i Formació de Persones Adultes. S’han 
d’abordar les necessitats de les diferents 
tipologies de centre (CEI, centres de caràcter 
singular, centres incomplets, CRA, CEE, 
centres d’atenció preferent d’alumnat 
motòric, centres amb UEEE, aules CIL, 
centres penitenciaris o de reeducació de 
menors, etc), de la Inspecció Educativa, 
CEFIRE, SPE... Falta aclarir el futur 
dels Ensenyaments Artístics Superiors, 

‘REFORCEM L’EDUCACIÓ.  
REFORCEM LA PARTICIPACIÓ’

En els centres d’Infantil i 
Primària es podrien aplicar 
reduccions que repercutirien 
favorablement en la qualitat 
educativa i evitarien el 
tancament d’unitats
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revolta dels clavells a Portugal en 1974. En 
definitiva, una història amb ideologia, adreçada 
també als menuts i menudes, amb moments 
d’humor, com la pilota que traspassa els límits 
imposats per l’autoritat, i moments de conflicte 
en defensa de la llibertat, quan tots els 
personatges aprofiten la situació per a creuar a 
l’altre costat de la línia fronterera.

L’obra, inclosa en el bloc antibèl·lic de la 
bibliografia del nostre col·lectiu —juntament 
amb altres títols com L’enemic, de Davide 
Cali— ha obtingut diferents guardons: Premi 
Nacional del Còmic (Portugal, 2015); selecció 
“Els millors llibres per a nens (Bienalle dei 
Ragazzi, 2015); Llibres altament recomanables 
(FNLIJ, Brasil, 2016); selecció de llibres no 
convencionals més sorprenents per a nens 
(School Library Journal, 2016). 

Ramon Torres 

E n els anys huitanta del segle passat 
l’educació valenciana va escometre 
dues grans reformes: la introducció 
del valencià com a llengua vehicular 

i la implantació de la LOGSE. Per a la primera, 
es va desplegar un pla de formació que 
va donar suport al professorat disposat a 
introduir el canvi i, trenta anys després, 
l’ensenyament en valencià és una realitat 
indefugible. Quant a la LOGSE, el professorat 
va disposar de molts mitjans per a posar en 
pràctica el nou marc metodològic, un fet que 
impulsà fortament la reforma pedagògica 
fins que, en el moment en què van decaure 
els plans de formació, aquella reforma 
començà a aturar-se. Convé recordar aquest 
ensenyament de cara al canvi de paradigma 
legal educatiu que tot just està a punt 
d’aterrar.

Diu el pedagog Francesco Tonucci que 
les reformes educatives no les fan les lleis, 
sinó el professorat. El curs que ve s’enceta 
l’aplicació de la LOMLOE, la nova llei educativa 
també coneguda com a llei Celaá. Tal com ha 
demostrat la tirallonga de lleis educatives 
que s'han succeït a l'Estat espanyol des del 
final del segle passat, aquestes obeeixen, 
és clar, a decisions polítiques, però la seua 
aplicació depén sobretot del factor humà, 
o siga, de la implicació de les i els docents. 
Després del desgavell que va suposar la 
LOMQE del ministre Wert, que comptava amb 
una forta oposició per part dels treballadors 

Tullé), un muntó d’imatges en moviment que 
es concentren i es dispersen al llarg de la 
plana, l’ocupen des de l’esquerra i deixen 
lliure la pàgina dreta o viceversa, mostrant 
uns personatges que atrauen la mirada i ens 
proposen un joc de recerca de cada un. El 
continent i el contingut formen part del relat 
de manera que el format convida a treballar la 
història. La frontera és la costura de les pàgines. 
La pàgina en blanc és el territori prohibit...

L’obra transmet un missatge antimilitarista 
clar que oposa l’autoritarisme representat per 
personatges sense nom a la reivindicació de 
la col·lectivitat representada, aquesta vegada, 
per personatges amb nom propi. Tot això, 
per aconseguir véncer el dictador. L’autora 
utilitza un vocabulari en què paraules com 
ara, llibertat i revolució ens transporten a la 

Col·lectiu de Literatura  
Infantil i Juvenil Pep Sempere 

D’aquí no passa ningú!
Text: Isabel Minhós Martins
Il·lustracions: Bernardo P. Carvalho
Traducció: Pere Comellas
Takatuka, 2017
Recomanat a partir de 6-7 anys

L a portuguesa Isabel Minhós escriu un llibre 
original allunyat de convencionalismes. 

Una història contada en format còmic, amb 
imatges amb poc de text dins de bafarades, a 
força de combinar les pàgines en blanc amb 
altres de molts colors.

Una pàgina en blanc a partir de la qual 
sorgeix la ficció (ens recorda Un llibre, de 

i treballadores de l’ensenyament i de gran 
part de la comunitat educativa, la ministra 
Celaá s’ha vist espentada a modificar la LOE 
(que va ser aprovada durant el govern de 
Zapatero i que no havia sigut derogada) i 
introduir novetats curriculars. Bàsicament, 
en el nou marc legal es reprenen alguns 
aspectes importants de la LOGSE adobats 
amb l’ensenyament competencial, en 
consonància amb les directrius de l’OCDE.

Els canvis que introdueix la nova llei 
educativa, però, només es faran realitat si es 
té en compte el professorat i la seua formació 
inicial i permanent, cosa que constitueix 
un factor clau en l’èxit de l’aplicació de les 
reformes educatives més innovadores, 
segons s’ha demostrat successivament.

Comptat i debatut, encara que poden 
semblar utopies, demanem el ple 
desenvolupament de la LOE, una llei que 
segueix vigent en la majoria del seu articulat i 
de la qual, després de 15 anys, encara no s’ha 
aplicat en molts aspectes.

Si volen que les seues reformes vagen 
avant, recomanem a la ministra Celaá i al 
conseller Marzà que dissenyen plans de 
formació potents. Plans per a fer avançar el 
sistema educatiu —més enllà dels aspectes 
tècnics— que siguen capaços d’il·lusionar i 
implicar el professorat.

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

Escola Sindical de Formació Melchor Botella: Què diu 
la LOMLOE sobre la formació del professorat:
https://joomla21.esfmb.org/index.php/articles-de-portada

LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT, DECISIVA  
EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES REFORMES

ANTIBEL·LICISME I REIVINDICACIÓ DE LA COL·LECTIVITAT

Quant a la LOGSE, el 
professorat va disposar de 
mitjans per a posar en pràctica 
el nou marc metodològic, 
fet que impulsà fortament 
la reforma pedagògica

Els canvis que introdueix  
la nova llei educativa  
només es faran realitat 
si es té en compte el 
professorat i la seua 
formació inicial i permanent

ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA

PROPOSTES PEL 
DESPLEGAMENT 
DE LA LOMLOE
 � Modificar els plans de formació 
universitària de cara a aconseguir un 
cos únic de professorat compromés 
amb la consecució de l’article 29 de 
la Convenció dels Drets de la Infància 
signada per l’Estat espanyol en 1989: 
“Desenvolupar la personalitat, les 
aptituds i la capacitat mental i física 
dels infants fins al màxim de les seues 
possibilitats”
 � Anar més enllà de les actuals propostes 

de formació en centres, a fi d’aconseguir 
un canvi real i no a una formació, sovint, 
sense continuïtat.
 � Finançar els grups de formació autònoms 
que, com els MRP, han introduït a través de 
la investigació-acció la majoria dels canvis 
pedagògics del segle XX. 
 � Finançar sistemes de formació del 
professorat durant la jornada de treball, 
amb un alliberament suficient de la 
càrrega lectiva.
 � Restablir les ajudes al professorat que 
desitge formar-se arreu del món, en temps 
lectiu i no lectiu. Convocatòria immediata 
de noves llicències d’estudi —anys 
sabàtics—, deixades de convocar des del 
segle passat.
 � Dotar les entitats col·laboradores dels 
mitjans previstos en la llei, tant econòmics 
com administratius, perquè realitzen una 
formació complementària eficaç.

PARAULES MENUDES I JOVES
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LLEGIT AVUI

Carlota Coll, Laura Arcarons

SEXUALITAT EN JOC

Sembra, València, 2021
180 pàg.

L es autores, educadores sexuals i activistes 
de l’educació i el feminisme, responen de 

manera oberta a interrogants com ara: Les 
dones es masturben menys? Hi ha una manera 
de follar bé? El porno té conseqüències en la 
sexualitat? Què és el consentiment? Com es  
pot millorar la comunicació en una trobada 
sexual? Com ens podem responsabilitzar 
millor de la pròpia salut sexual? Quina 

importància  
té la relació 
amb el cos de 
la vivència de 
la sexualitat? 
Aquestes pàgines 
configuren un 
manual bàsic i 
didàctic per a 
redescobrir la 
sexualitat des de 
l’autoconeixement, 
la diversitat i el 
plaer.

Vicent Grau Reig

LA BATALLA DE LLEVANT,
UNA VICTÒRIA SILENCIADA. GUERRA I REVOLUCIÓ A  
CASTELLÓ (1936-1939)
Universitat Jaume I, Castelló 2021
680 pàg.

V icent Grau, del Grup d’Estudis d’Història 
Local i Fons Orals de l’UJI de Castelló, 

compromés amb el rescat de la memòria 
col·lectiva de Castelló de la Plana i les seues 
comarques de la II República, la Guerra Civil, 
el franquisme i la transició democràtica. 
Aquest treball mostra la revolució social i 
econòmica realitzada al principi de la guerra 
i com la resistència antifranquista a la serra 
d’Espadà, a Viver-Xèrica i Caudiel, va ser 

determinant 
per a la 
gran victòria 
defensiva 
republicana en 
l’anomenada 
Batalla de 
Llevant, 
silenciada  
per la història 
oficial de la 
dictadura 
franquista.

Michael Patrick Lynch

INTERNET I NOSALTRES
SABER MÉS I ENTENDRE MENYS EN L’ÈPOCA DE LES  
DADES MASSIVES
Institució Alfons el Magnànim, València, 2019
202 pàg.

I nternet ha revolucionat pertot arreu l’accés al 
coneixement, amb noves maneres d’accedir 

i processar els sabers i sense necessitat d’una 
interacció física. Però tot això ha produït una 
paradoxa imprevista, segons l’autor, professor 
de Filosofia en la Universitat de Connecticut: tot 
i que sabem més, sembla que entenem menys. 

Més dependència 
de la Vikipèdia i el 
Google, implica un 
coneixement «més 
democràtic»?  
Quin perill 
tenen les dades 
massives per 
a predir les 
tendències 
culturals? Des 
de fonaments 
filosòfics, el llibre 
ens adverteix 
sobre l’ús que fem 
les tecnologies.

G. Morales, P. Casañ, J.M. Francés

LO QUE TODO DOCENTE DEBE 
SABER (III)
Boreal, la Corunya
221 pàg.

T ercer volum d’una sèrie divulgativa 
concebuda i publicada per tres inspectors 

d’Educació amb una àmplia experiència. 
El volum ofereix informació per a resoldre 
dubtes del professorat, en especial dels 
equips directius de centres de Secundària i 
Primària, relacionats amb els decrets 252 
i 253, els coneguts com a ROF. El llibre es 

presenta com un 
instrument d’ajuda 
a la comunitat 
educativa en el 
qual s’analitzen 
aspectes de 
la legislació 
susceptibles 
d’interpretacions 
diverses. El text 
tracta precisament 
de donar solució 
a qüestions 
derivades de les 
normes citades.

reflexiu i amb l’objectiu de proporcionar 
cultura econòmica, en què es tracten temes 
d’actualitat de manera divulgativa com el 
treball, els salaris, les pensions, la gestió 
dels serveis, els preus, els impostos, el camp 
valencià o la 
banca. I altres, 
de caràcter 
formatiu 
enfocats al 
professorat i 
a l’estudiantat 
de tots els 
cicles com 
l’emprenedoria, 
la sostenibilitat, 
l’economia 
col·laborativa, 
l’economia del 
bé comú, les 
criptomonedes, 

les finances ètiques o la innovació social, 
entre molts altres. Tots aquests vídeos 
poden ser utilitzats com a recursos 
educatius i docents en les aules i com a 
material divulgatiu.

missió quasi impossible trobar informació 
econòmica en la nostra llengua.

Davant d’aquest escenari, i donada la 
necessitat d’adquirir una cultura econòmica 
reflexiva i crítica, és fa necessari cercar 
noves formes de tractar i enfocar els temes 
econòmics, amb una visió de l’economia 
amb rostre humà. Açò és el que es fa en el 
canal de Youtube Parlem d’Economia. Aquest 
canal ofereix informació econòmica de 
manera divulgativa, enfocada a les persones 
i tractada de manera senzilla i directa, sense 
eufemismes ni tecnicismes i plantejant els 
problemes i les seues solucions des d’una 
perspectiva social i mediambiental. I molt 
important, en valencià.

El canal Parlem d’Economia ofereix 
dos tipus de vídeos. Alguns, de caràcter 

Joan Ramon Sanchis 

L’ Economia ens afecta de manera constant 
i directa. A més, els temes econòmics 

són tractats des d’una visió neoliberal, amb 
tecnicismes i eufemismes, que o bé ens 
resulta quasi impossible d’entendre, o bé ens 
ofereixen solucions des d’un punt de vista 
exclusivament monetarista i economicista. 
Molt a sovint, la nostra cultura econòmica no 
ens permet ser suficientment reflexius i crítics 
amb la manera en què ens enfoquen els temes 
econòmics que ens afecten directament. D’altra 
banda, el llenguatge utilitzat per a parlar 
d'economia és sexista i exclusiu, reproduint 
els comportaments masclistes i excloents que 
predominen en la societat. I resulta ser una 

UN CANAL ADREÇAT A LES PERSONES

EN PANTALLA

PARLEM D'ECONOMIA

L’ALCOHOL I EL TEATRE  
DE LA VIDA
Begoña Siles Ojeda
Otra ronda
Director: Thomas Vinterberg
Guió: Tobias Lidholm, Thomas Vinterberg
Fotografia: Sturia Brandth
Repartiment: Mads Mikkelsen, Thomas Bob 
Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Susse 
Wold, Maria Bonnevie
País: Dinamarca, 2020

i La caça (2012), a més de cocreador, amb 
Lars Von Trier, del moviment cinematogràfic 
Dogma 95. 

El film és un cant nostàlgic al somni de la 
joventut, a l’amor. Per això no és fútil que Otra 
ronda siga la història de quatre professors 
madurs d’institut i la seua relació amb els 
alumnes. Docents i estudiants preuniversitaris 
senten la vida com la descriu Jaime Gil de 
Biedma. Els professors patint melancòlicament 
en el seu cos “que la vida iba en serio / (…) 
envejecer, morir / es el único argumento de la 
vida”. Els alumnes, enduent-se “la vida por 
delante / envejecer, morir, eran tan solo las 
dimensiones del teatro”.

Els quatre professors són estranys en la 
seua mateixa vida, tot ha perdut sentit per a 
ells —l’ensenyament, la família, la parella— i 
la vida s’ha convertit en una feixuga 
imposició i una impostura que “ofereix 
massa sofriments, decepcions, empreses 

“Q uè és la joventut? Un somni. Què 
és l’amor? El contingut del somni”. 

Amb aquesta cita del filòsof existencialista 
Kierkegaard s'inicia aquesta guardonada 
pel·lícula de Vinterberg, cineasta d’obres 
tan emblemàtiques com Celebració (1998) 

impossibles”, com apunta Sigmund Freud en 
El malestar en la cultura. L’anhelada felicitat, 
assegura, és difícil d’aconseguir, encara 
que hi ha diferents lenitius per a mitigar les 
penalitats i fer més suportable la vida. El 
descobridor de l’inconscient anomena l’art, 
l’amor i l’alcohol. 

Serà aquest últim, l’alcohol, el que trien 
els protagonistes per a trobar sentit a la seua 
existència. Els quatre beuen per a comprovar 
la tesi del psiquiatre noruec Finn Skarderud, 
que sosté que el cos humà té un dèficit 
d’alcohol de 0,05%, i, per tant, si es regula 
aquest dèficit s’aconsegueix un equilibri dels 
bioritmes que portarà a una explosió d’energia 
creativa, professional i emocional.

És cert que l’alcohol pot ser un bon  
lenitiu per a suavitzar l’angoixa existencial. 
Ara bé, la ressaca posterior revela la inevitable 
realitat. Som, com deia Martin Heidegger, 
“éssers per a la mort”.



EL DESPLEGAMENT DE LA LOMLOE  
EXIGEIX NEGOCIAR TOTES LES MESURES

Les retallades de la dècada 
passada s’han de revertir 
per complet, incloent-
hi la disminució de la 
càrrega horària directa

Una part d’aquesta 
inversió s’haurà de 
destinar a combatre la 
bretxa digital i social 
derivada de la pandèmia

treballadores i treballadors de l'ensenyament 
interins, un de cada tres del conjunt del 
professorat de l’ensenyament públic. Reclamem 
un nou sistema d’accés que incloga aquest 
col·lectiu, mitjançant un accés diferenciat o 
qualsevol altre sistema destinat a consolidar el 
professorat interí amb garanties.

 � Professorat tècnic de Formació Professional: 
La LOMLOE recull, només en part, una 
reivindicació històrica dels professors tècnics 
d’FP,  ja que la seua integració en el cos de 
professors d’ensenyament secundari només 
la podrà fer qui estiga en possessió de la 
titulació de grau universitari —o equivalent 
a l’efecte d’accés a la Funció Pública—, en la 
data d’entrada en vigor de la llei.  Qui no la 
tinga romandrà en el cos A2 de PTFP, que la 
LOMLOE ha declarat a extingir. Això significa 
que el professorat de les especialitats sense 
aquesta titulació (una desena d’especialitats), 
serà contractat, en el millor dels casos, com a 
professorat especialista. Exigim una negociació 
que reculla la integració immediata de tot el 
professorat tècnic de FP en el cos de Secundària. 
La LOMLOE no pot provocar que cap docent se’n 
veja perjudicat, ni perda el seu lloc de treball.

 � Professorat: horaris, formació i cos únic. 
Les retallades de la dècada passada s’han de 
revertir per complet, incloent-hi la disminució 
de la càrrega horària directa. S’han de crear 
espais de reflexió i coordinació als centres i 
potenciar la formació permanent de professorat 
dins l’horari lectiu. El control sobre l’educació, 
amb avaluacions externes estandarditzades, 

empitjora la consideració del professorat. 
La desigualtat salarial és un obstacle per 
al treball en equip i un atac més contra la 
cultura de la igualtat que ha d’existir en els 
centres educatius. Davant de qualsevol model 
de carrera docent jerarquitzadora exigim 
l’establiment d’un cos únic d’ensenyants, amb 
idèntiques condicions laborals per a totes i tots, 
que permeta la mobilitat per concurs de mèrits.

 � Ensenyament concertat. La LOMLOE diu que 
"les administracions educatives programaran 
l’oferta de manera que garantisquen l’existència 
de places públiques i un increment progressiu de 
llocs escolars a la xarxa de centres de titularitat 
pública”. El govern ha de garantir que la xarxa 
pública siga la vertebradora del sistema educatiu. 
És sabut que molts fills i filles de famílies 
benestants s’escolaritzen els centres concertats, 
mentre que les més humils solen estudiar en els 
públics, un fenomen que es denomina segregació. 
La llei pretén un major equilibri entre el perfil de 
l’alumnat d’ambdues xarxes, la concertada i la 
pública. S’han d’eliminar de manera progressiva 
els concerts, especialment allà on convisquen 
centres públics i privats concertats i no hi haja 
alumnat suficient per a tots dos.

 � Nous currículums. Cal una reformulació 
dels currículums que garantisca, de manera 
transversal, la coeducació, la  construcció d'una 
ciutadania crítica, igualitària i independent, i el 
respecte al medi ambient. En l’ensenyament 
obligatori els diferents currículums  han de tindre 
un caràcter integrador i inclusiu. Cal una oferta 
equilibrada, integral, flexible i interdisciplinar, 
consensuada amb la comunitat educativa i partint 
de les necessitats de l'alumnat.

 � Ràtios. Cal disminuir les ràtios per a garantir 
que el compliment dels principis de la LOMLOE, 
com ara la inclusió educativa i la diversitat i 
millorar la qualitat educativa.

 � Gestió democràtica dels centres. La 
LOMLOE pretén unes direccions amb un perfil 

Àrea de Política 
Educativa, STEPV

L a LOMLOE està en vigor des del 19 
de gener, però la majoria de les 
mesures que conté s’implementaran 
a partir del curs pròxim. A fi 

d’impulsar el canvi del sistema educatiu que 
la societat necessita, caldrà desplegar una 
sèrie de propostes per a dur a la pràctica 
les declaracions de principis que en recull 
el preàmbul. El desenvolupament normatiu, 
pel Ministeri i per les comunitats autònomes, 
ha d’obrir-se a la participació i la negociació 
amb el professorat, els sindicats i el conjunt 
de la comunitat educativa. La participació, 
inexistent en la fase d’elaboració de la llei, és 
ja inajornable. STEPV reclama una autèntica 
negociació d’aquestes exigències fonamentals 
—i d’altres mesures pendents— amb la 
comunitat educativa, mitjançant el Consell 
Escolar Valencià, els sindicats, els claustres 
i les entitats compromeses amb l’escola i 
l’educació pública. La millora del sistema 
educatiu que la societat mereix s’ha d’accionar 
de manera urgent des del debat i la implicació 
de tots els col·lectius involucrats.

MOLT PER FER  
I PER REIVINDICAR 
 � Professorat interí i funció pública docent: La 

LOMLOE estableix que el Govern, consultades 
les comunitats autònomes i els representants 
del professorat presentarà en el termini d’un 
any una proposta normativa que regularà, 
entre altres aspectes, l’accés a la funció pública 
docent. A hores d’ara, hi ha més de 170.000 

més  professionalitzat i de gestió. Amb aquesta 
finalitat, anuncia mesures organitzatives 
basades en la cultura de la igualtat i la 
presa de decisions col·lectiva. Per això, cal 
democratitzar a fons el sistema de selecció 
dels equips directius, que han d’exercir un 
lideratge compartit. S’ha d’implantar un procés 
d’elecció democràtica de la direcció en què 
participe tota la comunitat educativa, restituint 
el paper decisiu dels consells escolars.

 � Finançament. S’ha d'aconseguir de manera 
progressiva una homologació amb la inversió 
educativa dels països de l’entorn europeu. Les 
quantitats que el Ministeri ha anunciat que 
transferirà a les comunitats autònomes han 
de tindre un caràcter finalista i destinar-se a 
les partides previstes. Així, als 2.800 milions 
d’euros previstos en els Pressupostos de 2021, 
caldrà afegir els 13.000 milions per a Educació 
dels fons europeus, segons ha quantificat 
Presidència del Govern. Una part d’aquesta 
inversió s’haurà de destinar a combatre la 
bretxa digital i social derivada de la pandèmia. 

STEPV reclama impulsar una autèntica 
negociació d’aquestes exigències fonamentals 
—juntament amb la resta de mesures 
pendents— amb la comunitat educativa, 
mitjançant el Consell Escolar Valencià, 
els sindicats, els claustres i les entitats 
compromeses amb l’escola i l’educació pública. 
La millora del sistema educatiu que la societat 
mereix s’ha de posar en marxa de manera 
urgent, i a partir del debat i la implicació de 
tots els col·lectius involucrats.


