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Allioli

En el curs més difícil de la història, l’educació ha exercit 
de manera exemplar la responsabilitat de prestar un ser-
vei públic fonamental. Amb el professorat i la gran majoria 
d’alumnat vacunat, ara toca consolidar i ampliar uns mit-
jans –ràtios, plantilles, infraestructures, digitalització– que, 
enmig d’una emergència extrema, han permés pal·liar les 
carències estructurals del sistema valencià.

ENSENYAMENT PÚBLIC 
ELS RECURSOS NO S’ESBORREN



2 ALLIOLI 282 / OCTUBRE 2021

Alberto 
Fernández
Il·lustrador 
especialitzat en 
premsa, publica 
periòdicament 
en la Revista 
Contexto (CTXT) 
com La boca 
del logo, també 
s’encarrega 
de la imatge 
editorial i el 

disseny. Cobreix encàrrecs específics per a 
altres mitjans de la Plataforma de Mitjans 
Independents (PMI) i il·lustra articles i 
portades per a autors i periodistes a títol 
individual. Fa treballs gràfics per a cinema 
(Miguel Bardem, Max Lemcke), editorial, 
multimèdia, audiovisual i molts altres. És 
professor en l’ESAPA, Astúries.

SUMARI
 4 UN FINANÇAMENT JUST PER A 

L’ESCOLA VALENCIANA
  STEPV
 
 6 EL VALOR D’EDUCAR EN TEMPS 

CONVULSOS
  Clara Esteve

 10 VERTIGEN D’ENSENYAR
  Maria Lozano

 12 CAL UN ALTRE SISTEMA D’ACCÉS A 
LA DOCÈNCIA

  STEPV

 14 LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ, 
L’ASSIGNATURA PENDENT

  Àrea de Política Lingüística

 16 PLURILINGÜISME. LLUMS I OMBRES 
D’UNA NORMA CONTROVERTIDA

  Alícia Martí

 18 VIGÈNCIA DE LA PEDAGOGIA DE 
L’OPRIMIT

  Albert Sansano

 20 ENTREVISTA. ÀLEC CASANOVA, 
MESTRE TRANS

  Rafa Miralles

 22 EXPERIÈNCIA. ESCOLA EN VALENCIÀ 
PER A RECUPERAR DRETS.

  ESCOLES LA MASIA I LA GAVINA
  Ivan Palomares, Empar Martínez

 24 EXPERIÈNCIA. PROJECTES 
PLURILINGÜES AL SUD VALENCIÀ.

  CP SAN BARTOLOMÉ, ORIOLA
  A. Zamora, C. Ferrer, 

I, Ferrández

 26 EXPERIÈNCIA. PLURILINGÜISME 
OBERT AL MÓN I ARRELAT AL 
TERRITORI.

  IES JOAN FUSTER, BELLREGUARD
  Lorena Fluixà

 28 EL SINDICAT, AL DIA

 30 EL SINDICAT, DE BAT A BAT
  20 ANYS DE SINDICALISME DE 

CLASSE, ASSEMBLEARI I VALENCIÀ

 32 ACCIÓ SINDICAL

 36 ENSENYAMENT PRIVAT 
UNA TERRA DE MÚSICS QUE 
MALTRACTA EL COL·LECTIU DOCENT

 37 A CASA NOSTRA
  ESCOLA SINDICAL DE 

FORMACIÓ MELCHOR 
BOTELLA. INTERNACIONAL

 38 FENT CAMÍ
  NATURA VALENCIANA. PARAULES 

MENUDES I JOVES. EN PANTALLA

 39 L’APARADOR
  LLEGIT AVUI. ESCRIT AHIR. 

RITMES D’ARA I ACÍ

ÈPOCA IV - Núm. 282. OCTUBRE 2021
SINDICAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS 
DE L’ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ
(STEPV) · INTERSINDICAL VALENCIANA

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

REDACCIÓ
DIRECTOR: Manel Àlamo • CAP DE REDACCIÓ: Rafael 
Miralles • CONSELL DE REDACCIÓ: Joan Blanco, Marc 
Candela, Pep Coll, Clara Esteve, Mª Carmen Gil, Alejandro 
López, German Nando, Amadeu Sanz • REVISIÓ 
LINGÜÍSTICA: Toni Soriano • DISSENY I MAQUETACIÓ: 
JuanRa Ortiz • IL·LUSTRACIONS: Alberto Fernández 
• FOTOGRAFIA I AUDIOVISUALS: Manel Álamo, Clara 
Esteve • WEB: Merche Arráez • COL·LABORACIONS: 
Carlos Álamo, Isabel Arias, Miguel Bou, Beatriz Bustos, 
Vicent X. Contrí, Inma Ferrández, Cristina Ferrer, Lorena 
Fluixà, Mariola García, Pedro Gómez, Mª Isabel González, 
Mariola Hernández, Javier Juan, Alejandro López, Núria 
López, Maria Lozano, Israel Mallén, Alícia Martí, Empar 
Martínez, Mª Asunción Martínez, Ferran Montroy, Lola 
Navarro, Ivan Palomares, Ferran Pastor, Antonio Pavón, 
Joan P. Albero, Ana Pérez, Mª Montiel Roca, Aquil·les 
Rubio, Xema Sánchez, Joan R. Sanchis, Albert Sansano, 
Begoña Siles, Ramon Torres, Antonio Zamora

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

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

Amb la col·laboració de:

Il·lustrador convidat:

labocadellogo.com

VOLS 
COL·LABORAR
AMB ALLIOLI?

Si vols publicar-hi les teues anàlisis, 
punts de vista, propostes o experiències 
pràctiques relacionades amb els temes 
dels pròxims números, pots escriure’ns 
a: allioli.stepv@intersindical.org 

Resumeix, en un full d’extensió 
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Amb la col·laboració 
de la Conselleria 
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Cultura i Esport:
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de continuïtat en el treball de companyes i 
companys interins.

Bona part de les qüestions anteriors 
basteixen els eixos de la campanya «Reforcem 
l’educació», un conjunt d’actuacions amb 
què pretenem sensibilitzar el professorat 
i pressionar els poders públics. L’agenda 
reivindicativa del curs 2021/22 està servida. 
Amb la implantació gradual de la LOMLOE, es 
donen les condicions per a materialitzar un 
pacte per l’educació d’ampli abast entre el 
Govern valencià i les distintes organitzacions 
integrants del Fòrum Educatiu, una iniciativa 
que plantegem amb la convicció que servirà 
per a millorar i dignificar el nostre sistema.

EDITORIAL
A rranquem després d’un curs 

de supervivència com mai no 
s’havia conegut. Hem deixat 
arrere moments difícils, amb 

confinaments, mascaretes, distància de 
seguretat, grups bambolla i classes virtuals. 
En aquest èxit col·lectiu cap a la normalitat 
ha sigut decisiva la tasca de les treballadores 
i treballadors de l’ensenyament, docents 
i no docents que, posant en risc la pròpia 
salut, no han dubtat a bolcar-se de manera 
responsable i solidària per a mantindre 
oberts els centres i garantir, fins i tot en 
els moments més crítics de la pandèmia, el 
servei públic d’educació.

Ara comença un nou curs més assossegat 
a priori, però amb unes ràtios estudiants/
professorat que retrocedeixen a xifres 
anteriors a la pandèmia, un fet que contradiu 

la voluntat expressada per les autoritats de 
millorar la qualitat educativa. No ens hem 
cansat de subratllar en totes les instàncies 
de debat i negociació aquesta contradicció 
flagrant de la Conselleria, també ho hem fet 
en el carrer: en ple estiu vam desplegar les 
pancartes per a recordar a les autoritats 
aquesta i altres assignatures pendents.

Vinculades a les ràtios estan les plantilles 
docents, retallades fa temps per governs del 
Partit Popular i encara pendents de negociar. 
És una altra qüestió estratègica que s’ha de 
resoldre amb un increment de professorat que 
garantisca l’educació inclusiva i millore les 
condicions laborals. 

Però la pandèmia ha visibilitzat també 
altres problemes estructurals, com l’estat 
de l’equipament de molts centres i la seua 
deficitària digitalització, carències que dificulten 
una atenció digna i qualificada, sobretot a 
l’alumnat més vulnerable. Les inversions han 
sigut insuficients en uns moments en què es 
requeria un esforç especial en la dotació de 

recursos. Com s’explica en una de les anàlisis 
d’aquesta edició, al País Valencià la inversió en 
educació respecte del PIB se situa per davall 
de la mitjana de l’Estat i d’Europa. Amb un 
finançament injust per part de l’Estat, segueixen 
enquistades en el sistema greus deficiències 
sistèmiques en tots els capítols, problemes que 
s’arrosseguen any rere any. Amb prou recursos 
propis la Generalitat podria invertir per a 
avançar en més equipaments i professorat, 
retribucions, gratuïtat de l’ensenyament, 
programes d’atenció a l’alumnat, personal no 
docent en els centres, equipaments digitals i 
connexions internet, etc. 

PLURILINGÜISME CONTROVERTIT
En els claustres, l’aplicació de la normativa 
sobre plurilingüisme ha despertat  
controvèrsies, que responen a múltiples raons, 
però que han generat un malestar evident. És 
coneguda la sensibilitat que des de la seua 
constitució manté l’STEPV respecte a aquests 
aspectes i que ara es tradueix en el compromís 
d’evitar per tots els mitjans que les lleis no 
comporten un retrocés de l’ensenyament en 
valencià però tampoc una sobrecàrrega de 
faena per al professorat.

Sobre la polèmica tramitació parlamentària 
de l’anomenat decret Iceta, que castiga el 
personal interí en frau de llei, hem manifestat 
la nostra oposició frontal, un rebuig que no 
deixarem de reiterar en les importants accions 
de protesta que comencen a convocar-se. No 
oblidem que les darreres oposicions massives 
en l’educació valenciana han generat més 
desigualtat i han posat en perill la garantia 

Un pacte per a reforçar l’educació

Per als titulars del Palacio de la 
Zarzuela, que han enviat Elionor de 
Borbó a l’Atlantic College, un centre 
privat amb instal·lacions exclusives 
per la mòdica quantitat de 39.000 
euros per curs. Un preu que, sense 
comptar uniformes, viatges, dietes i 
policies d’escorta, entre altres des-
peses, pagarà l’erari. En temps de 
pandèmia i ajustos econòmics, que 
el cap de l’Estat envie la filla a un 
col·legi estranger, de fora de l’Euro-
pa Unida, és un afront imperdona-
ble a la dignitat de la ciutadania.

ALL

Per a qui no s’està de reivindicar 
amb orgull el valor de la nostra 
educació pública, com ha fet Javier 
Gómez, guionista de la famosa sè-
rie La casa de papel: «Som els fills 
dels de baix. Soc un xiquet de l’edu-
cació pública. Quan envie un guió 
a Los Angeles, l’envia l’educació 
pública». El testimoni d’aquest pe-
riodista posa en valor la capacitat 
del sistema públic per a oferir una 
educació de qualitat respectuosa 
amb els principis d’igualtat, un dret 
accessible a totes les persones.

OLI

Les inversions han sigut 
insuficients. Ara, que es 
requeria un esforç especial 
en la dotació de recursos, 
segueixen enquistades en el 
sistema greus deficiències 
sistèmiques en tots els 
capítols, problemes que 
s’arrosseguen any rere any

Ha sigut decisiva la tasca 
de les treballadores 
i treballadors de 
l’ensenyament, docents i 
no docents que, posant en 
risc la pròpia salut, no han 
dubtat a bolcar-se de manera 
responsable i solidària per a 
mantindre oberts els centres
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Els increments de les partides reservades a la despesa 
en educació dels darrers anys per part de la Generalitat 
són insuficients per a abordar els grans reptes de l’escola. 
Al País Valencià, la inversió en educació respecte del PIB 
se situa per davall de la mitjana de l’Estat i d’Europa.

L’EDUCACIÓ VALENCIANA RECLAMA  
DE L’ESTAT UN FINANÇAMENT JUST

ELS CENTRES EDUCATIUS NECESSITEN MÉS PERSONAL, INFRAESTRUCTURES I RECURSOS

contractar més professorat i augmentar-ne 
les retribucions, incrementar la gratuïtat 
de l’ensenyament, implementar programes 
propis d’atenció a l’alumnat, dotar de 
personal no docent els centres educatius, 
actualitzar la flota d’ordinadors, millorar les 
connexions a Internet, etc. 

Per tot això, és molt important  
reivindicar un finançament just per al 
País Valencià. Per tot això, el Sindicat 
segueix convocant la comunitat educativa 
a participar en totes les convocatòries de 
la Crida pel Finançament. Intersindical 
Valenciana, membre de la Crida, també 
convida el conjunt de la societat valenciana 
a participar en els actes de denúncia 
programats i, de manera especial, en la 
manifestació del 9 de novembre que, amb 
el lema «Volem les claus de la caixa», 
recorrerà els carrers del Cap i Casal.

demostren Alfons Sánchez i Jaume Ortiz en 
«L’or dels valencians», una exposició que en 
2016 va allotjar la seu central d’Intersindical 
Valenciana.

En matèria d’educació, el Govern del 
Botànic ha incrementat, any rere any, 
la partida pressupostària respecte de 
l’exercici anterior. Així, per exemple, en 2021 
l’increment va ser d’un 6,8%; en 2020, d’un 
2,1% i, en 2019, d’un 7,1%, vora del 4% del 
PIB valencià. Encara estem lluny de la mitjana 
estatal, un 4,26% en 2019, i més encara de 
la mitjana europea, que és del 5% del PIB, 
aproximadament. 

Què caldria fer amb un finançament 
propi? Sens dubte, podríem invertir més a 
millorar les infraestructures educatives, 

els valencians ingressem a la caixa de l’Estat 
l’equivalent al 28% del pressupost de la 
Generalitat.

Amb aquests diners, que ja no ens 
retornen, podríem construir cada any 15 
macrohospitals com La Fe i vora 1.400 
instituts d’ensenyament secundari, segons S ón nombrosos els informes que 

avalen el dèficit de finançament 
que pateix el País Valencià. 
Tanmateix, el debat sobre aquest 

conflicte segueix condemnat a un lloc 
subsidiari en l’agenda política. Cada any 
rebem 1.300 milions d’euros menys que la 
resta de les comunitats autònomes, però 
continuem pagant a l’Estat com qui més, 
un fet que provoca un deute acumulat —
històric— de 50.000 milions d’euros. En virtut 
d’aquest deute, cada any les valencianes i 

Amb aquests diners, 
podríem construir 15 
macrohospitals com La 
Fe i vora 1.400 instituts 
d’ensenyament secundari

Amb un finançament 
propi podríem millorar les 
infraestructures educatives, 
contractar més professorat i 
augmentar-ne les retribucions
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A l juliol es va aconseguir una victòria 
petita, però important. Tot i que 
l’anomenat decret Iceta, amb el suport 

d’altres sindicats (CCOO, UGT i CSIF), va ser 
aprovat pels pèls en el Congrés dels Diputats 
—amb només un vot de diferència—, també es 
va acordar que aquesta disposició legal tindria 
una vida curta, almenys amb els termes en què 
estava redactat, i el seu contingut es tramitarà 
com a projecte de llei i les distintes formacions 
polítiques hi podran presentar esmenes. 

El pas del Reial decret llei pel Congrés el 21 
de juliol va suposar una esmena a la totalitat 
a l’acord entre l’exministre d’Administracions 
Públiques, Miquel Iceta, i els sindicats 

educativa, l’eliminació del trenc digital, la 
millora de les infraestructures, la igualtat 
d’oportunitats, l’aplicació del plurilingüisme 
—perquè el valencià no retrocedisca i les 
llengües estrangeres s’impartisquen en 
condicions— o la jornada lectiva, entre altres 
possibles. La proposta cobra més sentit en 
un context determinat per la implantació 
progressiva de la LOMLOE i la tramitació 
parlamentària d’una llei de Formació 
Professional. La Conselleria no ha contestat a 
la iniciativa del Sindicat, però s’ha compromés 

a negociar, durant el curs 2021/22, les 
plantilles i altres temes pendents. Per a 
il·lustrar sobre l’oportunitat de formalitzar 
aquest pacte, la campanya «Reforcem 
l’educació», eix central de l’STEPV en el pròxim 
període, reitera una série de reivindicacions 
i propostes de millora de les condicions 
laborals del professorat de les diferents etapes 
i sectors. Els eixos de la campanya estan 
desenvolupats en el web del Sindicat.

previst que concloga abans de novembre. Amb 
la Coordinadora de Personal Temporal i Interí i 
altres sindicats, al País Valencià, però també al 
conjunt de l’Estat, STEPV treballa intensament 
en el disseny de mobilitzacions. 

L’ESTABILITAT ÉS LA CLAU
La qüestió interina no és cosa només de les 
companyes i companys interins. Afecta el 
conjunt dels treballadors i treballadores de 
l’àmbit públic i la prestació dels serveis. En 
Educació, les dades són eloqüents: quatre de 
cada deu docents, uns 30.000 en total, són 
interins. Molts amb anys de treball, es poden 
veure en el carrer si s’aplicara el decret Iceta 
en els termes que van pactar els sindicats 
signants. Està en joc interrompre la seua 
continuïtat laboral, perdre la seua experiència, 
coneixements, capacitats i talent. I això ens 
afecta a totes i a tots. No podem permetre’ns 
el luxe d’abandonar a la seua sort tants i tants 
col·legues de professió. 

Ho hem dit i ho reiterem ara: l’accés 
diferenciat és la solució perquè tothom guanye 
i ningú perda. S’han d’adjudicar les places al 
professorat interí que les ocupa i oferir les 
generades per jubilacions o de creació recent 
per a qui vol accedir al sistema. 

com el decret d’orientació, que suprimeix els 
SPE, o la imposició dels àmbits en l’ESO. La 
convocatòria d’oposicions va complicar la 
vida i la tasca educativa al professorat interí 
convocat i al funcionariat de carrera membre 
dels tribunals. Fora d’això, no s’ha negociat cap 

mesura consensuada que avance en la direcció 
de millorar el sistema educatiu i les condicions 
dels que hi treballen. Molts compromisos de 
negociació de distintes millores han quedat 
pendents, algunes des de fa dos anys: la millora 
de les plantilles, l’actualització d’una obsoleta 

signants, CCOO, UGT i CSIF. Amb els canvis 
introduïts per a modificar-lo en la tramitació 
parlamentària, el decret es reconvertirà en  
un projecte de llei. El govern espanyol va 
anunciar també la seua disposició a incorporar 
canvis en l’actual normativa, com ara que les 
proves d’oposició no siguen eliminatòries o 
que per a esdevindre funcionari de carrera 
el personal interí amb més de deu anys de 
serveis opte per un concurs de mèrits i no per 
un concurs oposició.

EXCLUSIÓ DEL PERSONAL INTERÍ
La pressió del col·lectiu interí i de les 
organitzacions sindicals contràries al decret 
ha sigut clau per a desacreditar una proposta 
que castigava aquest personal a l’exclusió, 
si no se superaven unes proves injustes i 
obsoletes com són les actuals oposicions. 
Els sindicats que van negociar el decret, ara 
desacreditat, no representen el col·lectiu 
interí, una obvietat que al País Valencià es 
remunta al 2013, quan aquestes mateixes 
organitzacions, juntament amb l’ANPE, 

No s’ha negociat cap mesura 
consensuada que avance en la 
direcció de millorar el sistema 
educatiu i les condicions 
dels que hi treballen

Dividir el col·lectiu entre qui 
té més o menys de deu anys 
de serveis no és la solució, 
l’interí està en frau de llei 
quan en té més de tres

L’increment de docents 
que ara treballen en les 
escoles i instituts del 
País ens l’hem pagat les 
valencianes i els valencians

S’han d’adjudicar les  
places a qui les ocupa i  
oferir les de jubilacions  
o de creació recent a qui  
vol accedir al sistema

normativa sobre permisos i llicències, la 
negociació d’una normativa de la jornada escolar.

En el Fòrum Educatiu del 13 de juliol passat, 
Vicent Marzà va informar que enguany es 
mantindrà el professorat extra del curs anterior, 
una mesura que té una transcendència especial 
si es té en compte que el Ministeri d’Educació, 
a diferència del curs passat, no ha dedicat ni un 
sol euro a la contractació del professorat. Es 
pot dir que, malgrat el nostre infrafinançament 
endèmic, l’increment de docents que ara 
treballen en les escoles i instituts del País ens 
l’hem pagat les valencianes i els valencians de 
les nostres butxaques.

COMPROMISOS PENDENTS
En el darrer Fòrum Educatiu, STEPV va reiterar 
la conveniència de formalitzar un pacte per 
l’educació entre les distintes organitzacions 
integrants del Fòrum i el Govern valencià 
per a tractar a fons aspectes clau, com ara 
les plantilles docents, les ràtios, la inclusió 

signaven un acord de professorat interí, 
d’infausta memòria.

La petita victòria que suposa la derrota 
del ‘decret Iceta’ en els termes amb què 
estava formulat, obri noves expectatives 
que cal aprofitar perquè el projecte de llei 
es convertisca en la solució definitiva a la 
problemàtica interina, una exigència que 
passa per regular processos de consolidació 
real per a tot el professorat afectat. Dividir 
el col·lectiu interí entre els que tenen més 
o menys de deu anys de serveis no és cap 
solució, perquè l’interí està en frau de llei 
quan presta serveis més de tres anys. El 
concurs de mèrits, acompanyat d’un accés 
diferenciat, és una bona solució, sempre que 
afecte el conjunt del personal interí i no una 
part: és la posició que STEPV ha defés des del 
principi. 

Ara cal mantindre i incrementar la pressió 
perquè el projecte de llei siga una solució 
estable, ampla i efectiva per al conjunt del 
personal interí. I per això cal una mobilització 
massiva i sostinguda durant els mesos en què 
es tramite la proposta, un procés que està 

D esprés d’una dura pandèmia que havia 
obligat a tancar els centres educatius 
durant els mesos de confinament, el 

juliol de 2020, el president de la Generalitat i 
el conseller d’Educació es van comprometre 
a treballar per a reforçar l’educació, amb  
incertesa i molts interrogants sobre el 
desenvolupament del curs 2020/21. 

Per a fer realitat aquest compromís, conclòs 
el curs 2020/21, un any després d’aquell 
compromís no s’ha adoptat cap mesura en 
Mesa Sectorial, més enllà del compliment dels 
acords signats per STEPV, també el juliol de 
2020, sobre la reducció horària de docència 
en totes les etapes educatives: 23 hores en 
Infantil i Primària i 18 hores en la resta. Al 
llarg del curs passat no es va negociar cap 
mesura en aquest sentit, només es van tractar 
aquells procediments per a dur a terme l’any 
acadèmic que acaba de començar: concurs de 
trasllats, comissions de serveis, adjudicacions, 
arranjament, etc. També es van abordar temes 
no previstos en el calendari de negociació, 

UN PACTE PER L’EDUCACIÓ, ARA I ACÍ

EL FRACÀS DEL ‘DECRET ICETA’, 
UNA PORTA OBERTA A L’ESPERANÇA 

LA CONSELLERIA ES LIMITA A NEGOCIAR L’IMPRESCINDIBLE PER A ACTIVAR EL CURS 2021/22

LES MOBILITZACIONS A LA TARDOR SÓN DECISIVES PER A GARANTIR L’ESTABILITAT LABORAL
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rebombori, ha treballat de valent en un any 
en què, tal vegada, la labor docent ha adquirit 
un sentit més especial si és possible això. 
Per a què serveix  l'escola? Què necessitem 
que canvie per a fer-ho possible? Què ens ha 
ensenyat, sobre aquesta qüestió, la irrupció de 
la covid?

Sovint, els arbres no ens deixen vore el 
bosc. Ara i adés les notícies sobre educació 
que abunden en les xarxes i els mitjans 
hegemònics tenen un caire anecdòtic, quan 
no sensacionalista o polèmic, en el sentit més 
superficial del terme. Amb freqüència topem 
amb entrevistes a l'últim o l’última «millor 
docent» de l'any o bé ens impacta un titular 
sobre les bondats d'adoptar una o una altra 
metodologia educativa. O sobre la suposada 
imminència d'un paradigma pedagògic en línia 
que tot ho capgirarà o tot ho pervertirà. Però, 
què ha ocorregut en les aules en aquests últims 
temps tan convulsos? Quins ensenyaments en 
podem extraure? Què han aprés alguns dels 
seus protagonistes anònims?

Nou docents d'etapes i àmbits educatius 
diferents ens brinden el seu testimoni en 

A l'inici del curs passat, després d'un 
confinament ben difícil en molts 
sentits, gran part de l'opinió pública 
era pessimista respecte al temps 

en què els centres educatius romandrien 
oberts. “Ja vorem si arribem al Nadal”, 
deien algunes veus. I, en canvi, el curs es va 
completar gràcies a la implicació de tota la 
comunitat educativa, i, especialment, a l'esforç 
extraordinari del conjunt del professorat. 
Un col·lectiu que, sense aplaudiments ni 

molt, ha sigut la distància física imposada pels 
protocols anticontagi, que irremeiablement 
ha redundat en certa distància emocional 
i que ha dificultat no només el procés 
d'aprenentatge, sinó, el que és més important, 
també la vinculació personal, paradoxalment 
tan necessària durant aquests temps, entre 
uns integrants i altres de la comunitat 
educativa. Per si amb tot açò no n'hi haguera 
hagut prou, la convocatòria, malgrat les 
nombroses protestes en contra, d'unes 
oposicions inoportunes que han posat en 
perill la salut del professorat en més d'un 
sentit, ha suposat una dosi considerable extra 
de tensió afegida que ha posat al límit una 
part considerable del col·lectiu docent.

Però també hi ha hagut moments i 
aprenentatges bonics i positius. La sensació 
d'equip, unitat i companyonia sembla haver 
irromput en molts centres educatius al 
mateix ritme que el gel hidroalcohòlic o les 
mascaretes. Algunes mesures, en principi 
de caràcter extraordinari, activades per 
l'Administració per a implementar els protocols 
covid, com la baixada de les ràtios o la dotació 
de més professorat, no només han servit per a 
facilitar les coses en un moment tan particular, 
sinó, el que és més important, han evidenciat 
que han de tindre un caràcter estructural més 
enllà d'aquesta conjuntura, perquè en depén, en 
gran manera, l'èxit educatiu. 

En definitiva, la irrupció de la covid ha 
palesat com, més enllà de debats metodològics 
o de notícies sobre alumnes i docents 
extraordinaris, el sistema educatiu funciona 
quan l'alumnat està al centre del procés 
d'aprenentatge i quan al professorat se li facilita 
i se li permet treballar en condicions. Per a això 
és necessari, sobretot, tindre menys estudiants 
per classe, més docents als centres, no afegir 
més estrés al que ja és estressant i difícil de 
per si, i redimensionar l'educació en la seua 
vessant humana, més enllà de la paperassa, les 
proves i la burocràcia. 

Així ens ho han fet saber nou docents que no 
són les mestres o els professors i professores 
de l'any, sinó el que és molt més important: 
treballadores i treballadors que cada dia es 
bolquen a ensenyar el seu alumnat. 

primera persona sobre com han viscut aquesta 
“nova normalitat” educativa tan poc normal i 
sobre les conclusions que n'han extret després 
d'un temps en què, a banda d'estrés i angoixa, 
també hi ha hagut espai per a la reflexió i el 
replantejament. Nou veus diverses, però amb 
punts de vista coincidents, tan pel que fa a 
assenyalar els obstacles que més complicats 
han sigut de superar, com quant a les mesures 
i els recursos que s'han implementat per raó 
de la covid i que moltes i molts reclamen que 
hagen arribat per a quedar-se. 

Combinar alhora l'educació a distància i la 
presencial sembla haver sigut un dels majors 
reptes en un curs singularíssim, sobretot si 
es té en compte l'adaptació, en gran manera 
autodidacta, a les plataformes en línia que 
gran part del professorat ha hagut de fer i, 
en ocasions, la infradotació d'equipament 
tecnològic per part de l'Administració. Si 
s'afig a açò la intermitència derivada dels 
confinaments preventius o per raó de contagis 
entre alumnes i docents, el còctel esdevé 
explosiu per necessitat. Un altre factor 
negatiu transversal que pareix haver pesat, i 

La covid-19 ha impactat en les nostres vides d'una manera tan 
sobtada com implacable i, per tant, ha posat a prova tota la 
societat, particularment el sistema sanitari, que ha passat amb 
escreix l'examen de la vàlua professional i humana, però que 
ha evidenciat la manca de recursos fruit d'anys de retallades. El 
coronavirus també ha afectat de ple el sistema educatiu i el col·lectiu 
docent que, després d’any i mig de pandèmia, té coses a dir.

EL VALOR D’EDUCAR  
EN TEMPS CONVULSOS

TESTIMONIS DE LA «NOVA NORMALITAT» EN LES AULES VALENCIANES

El sistema educatiu funciona 
quan l'alumnat està al centre 
del procés d'aprenentatge 
i quan al professorat se 
li facilita i se li permet 
treballar en condicions

El curs es va completar 
gràcies a la implicació 
de tota la comunitat 
educativa, i, especialment, 
a l'esforç extraordinari del 
conjunt del professorat
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normatives, l’augment de les gestions 
administratives i sanitàries, i la difícil 
situació emocional que ha patit l’alumnat i 
les famílies, han suposat una càrrega que 
només es pot afrontar i superar des del 
convenciment que, davant una situació mai 
viscuda per cap de nosaltres, l’escola ha 
sigut un dels nostres refugis. Més d'un any i 
mig després de confinar-nos i de la tornada 
a la “nova normalitat”, ens queda ben clar 
el que necessitem: professorat, recursos 
per a l’atenció a la diversitat, professionals 
sanitaris, aules i espais polivalents, reducció 

de ràtios, currículums flexibles, plataformes 
telemàtiques àgils i una major atenció a les 
necessitats emocionals i comunicatives. 
En definitiva, situar les escoles en la seua 
dimensió humana i eliminar tot el caràcter 
funcionarial, burocràtic i empresarial en què 
ens estem convertint a poc a poc.

a pocs estudiants però molt interessats per la 
matèria. He sentit la soledat administrativa, amb 
moltes exigències: aforaments de les aules, 
implementació de modalitats d'ensenyaments 
a distància, administració durant el primer 
trimestre de proves presencials de certificacions 
ordinàries i extraordinàries, en detriment 
de l’alumnat oficial (vam aturar les classes), 
d'acord amb la legislació administrativa. Vam 
haver de certificar tres vegades! L'administració 
hauria de vetlar per la nostra salut i el nostre 
treball i no haver convocat oposicions el curs 

donaven ni un gallet per les escoles: dos 
mesos amb les escoles obertes, vaticinava el 
més optimista. Però s'equivocaren i ens hem 
convertit en llocs on refugiar-se de la que cau 
fora. Hem adaptat aules i el menjador per a 
complir els protocols sanitaris, hem treballat 
per a crear hàbits i conductes higièniques. La 
situació ens ha sobrepassat per moments, 
però famílies i alumnat s’han adaptat a la 
situació. I ho han fet amb matrícula d'honor. 
Sense unes famílies implicades i un alumnat 
complint tot el que se'ls demanava, tot això no 
hauria sigut possible. La comunitat educativa 

passat. També hauria de dotar-nos d'equips 
informàtics adequats que faciliten les tasques 
i de plataformes idònies per a tots els idiomes. 
Necessitem aquest suport, però també volem 
que se’ns respecte: cal tornar a les díhuit hores 
lectives setmanals, tal com ens van assegurar.

ha contribuït que el virus no s'expandira. 
Aquesta educació en temps de covid té, però, 
un punt feble: el contacte, les abraçades. Però 
algun dia tornaran. Hem sobreviscut i, amb el 
permís de la covid, continuarem treballant per 
la formació integral de l'alumnat.

S oc cap d'estudis d’aquest centre 
fundat als anys 70 i on treballe des 

de 1998. Els darrers dos cursos han sigut 
esgotadors per a tot el personal i ens han 
esgotat moltíssim. Mantenim la il·lusió per 
desenvolupar un projecte educatiu únic en 
les comarques d’Alacant, tot i que acusem 
un desgast important. La sobrecàrrega 
de faena derivada de la covid, l’increment 
d’hores davant les pantalles, l’adaptació 
contínua a les circumstàncies, conservant els 
preceptes fonamentals del nostre projecte 
pedagògic, la incertesa, les múltiples 

E l curs passat ens vam haver de reinventar 
portant a terme múltiples tasques amb 

molts protocols. El que més he hagut de treballar 
ha sigut la higiene: la higiene emocional de 
mantindre'm estable en una situació inusual. 
Quant a l'alumnat i les companyes i els companys, 
he mantingut una relació encara més pròxima, 
des de l'empatia i la cura de les relacions perquè 
les distàncies físiques no havien d'acurtar les 
distàncies humanes. Per primera vegada, tots 
els departaments, també els «minoritaris», 
hem sentit que cuidàvem l'alumnat, fent classe 

A l principi vam haver d'adaptar-nos. Vam 
canviar el llapis i el paper per l'ordinador 

i el ratolí, la pista esportiva i els cons pel 
corredor de casa. Ens pensàvem que érem 
experts en les noves tecnologies, però hem 
hagut de posar-nos al dia barrejant tutorials 
de la xarxa amb l'aprenentatge autodidacte. 
A açò s'han afegit els protocols oficials, que 
arribaven amb poca antelació i eren canviants. 
La paperassa ha sigut interminable i suscitava 
dubtes. Hem viscut un curs complicat, ens 
hem enfrontat amb una situació nova, plena 
d'incerteses. Des de l'opinió pública no 

NECESSITEM ELIMINAR EL 
CARÀCTER FUNCIONARIAL  
I LA BUROCRATITZACIÓ"

"

"

"

L’ADMINISTRACIÓ  
HA DE VETLAR PER  
LA NOSTRA SALUT"

FAMÍLIES I ALUMNAT S’HAN 
ADAPTAT A LA SITUACIÓ 
AMB MATRÍCULA D’HONOR"

Davant una situació  
mai viscuda per cap  
de nosaltres, l’escola  
ha sigut un dels 
nostres refugis

Des de l'opinió pública no 
donaven ni un gallet per 
les escoles: dos mesos 
amb les escoles obertes, 
vaticinava el més optimista

El que més he hagut de 
treballar ha sigut la higiene: 
la higiene emocional de 
mantindre'm estable en 
una situació inusual

Aquil·les Rubio i Villalvilla 

(Madrid, 1974) professor 

d'Història, cooperativa 

Aire Libre d'Alacant

Mª Isabel González 

Abuja (Algesires, 1963), 

professora interina 

d'Àrab en la EOI de 

Castelló de la Plana

Carlos Álamo García 

(València,1980), mestre 

d'Educació Física, col·legi 

públic F. Giner de los 

Ríos de València
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del curs. Els professors i les professores som 
éssers resistents que ens adaptem al nostre 
entorn, als materials i a les plataformes, i per 
això vam acabar el curs amb menys estudiants 
però d’una manera acceptable. Continuarem 
aquest nou curs amb les mascaretes i la 
distància social, seguirem els protocols de la 
Conselleria d’Educació i tornarem a sacrificar 
una relació més directa amb l’alumnat. No 
obstant això, la campanya de vacunació de la 
covid-19 ens dona esperances per a recuperar 
part de les persones més vulnerables que 
estudien en el nostre centre. No ens faltarà 
la il·lusió ni les ganes però la mascareta, la 
distància i els corrents d’aire tornaran a ser un 
mur entre nosaltres i els estudiants.

A mb més de quinze anys de docència en el 
centre, he de dir que el curs 2020/21 ha 

transcorregut entre un gestionar i regestionar 
que ha possibilitat que arribàrem a bon port 
gràcies a l'ajuda i l'interés del claustre i de 
l’Administració, que ens ha facilitat materials, 
plataformes i suport. Malauradament, la 
resposta de l’alumnat no ha sigut la millor: 
moltes persones van deixar de vindre per la 
por dels contagis, per les quarantenes que se 
succeïen l’una darrere de l’altra o pels canvis en 
els horaris de treball, d’estudis o de pràctiques. 
Entre mascaretes, protocols i distàncies ha 
disminuït la relació de cordialitat i de proximitat 
amb l’alumnat, una relació que en els centres 
d’adults és fonamental per al desenvolupament 

LA MASCARETA I LA DISTÀNCIA  
SÓN UN MUR AMB ELS ESTUDIANTS"

alguns recursos promesos per la Conselleria 
que mai van arribar. La divisió inicial del 
grup per necessitats d’espai va resultar 
un gran obstacle, ja que atendre alhora 
presencialment i en línia —sense tota la 
plantilla contractada—, amb la preparació 
intensa d’uns aprenentatges avançats, 
es va convertir en una tasca desbordant. 
La incidència de casos covid, positius i 
falses alarmes va afectar molts docents i 
estudiants, tot i que sense conseqüències 
greus, gràcies a la col·laboració exemplar 
d’alumnes i docents en els protocols covid. 

Ara, cal continuar lluitant per una formació 
professional digna, amb una dotació 
d'equipaments actualitzats i suficients. 
S’ha de reconéixer la tasca d'un col·lectiu 
de professores i professors que tracta de 
fer el màxim malgrat les dificultats i unes 
condicions laborals que necessiten millorar.

T otes i tots sabíem que el curs passat 
seria diferent, que segons l’evolució de 

la pandèmia ens hauríem d’adaptar a unes 
circumstàncies especials i canviants. En el 
meu cas s’afegia el retorn a la docència amb 
el repte de coordinar un curs d’especialització 
de digitalització del manteniment industrial. 
Un còctel formatiu experimental de diversos 
ingredients: 600 hores de currículum pioner, 
20 alumnes de titulacions superiors dispars 
i amb dificultats de conciliació professional, 
un equip docent compromés, una planificació 
docent variable, metodologies actives i 

"

"

CAL MILLORAR LES 
CONDICIONS LABORALS,  
I NOSALTRES FEM EL MÀXIM"

ha sigut conéixer gent, tindre pocs estudiants i 
la millora dels coneixements de la plataforma 
Aules. Com a mesures de millora de cara a 
aquest curs que ara encetem, s’ha d’informar 
de les coses de manera més organitzada i 
millorar els horaris d’alguns docents. Pel que 
fa al llistat de places de les adjudicacions, cal 
una  informació més exhaustiva ja que després 
hi ha sorpreses desagradables. Pel que fa les 
oposicions, s’haurien de planificar i convocar 
amb més temps, que es concretaren més 
el temes i es publicaren models d’exàmens 
pràctics. En definitiva: que tot fora més 

transparent, objectiu i igualitari. De cara a unes 
altres oposicions, s’han de tindre en compte 
les difícils circumstàncies professionals i 
vitals que pateix el professorat interí, que no 
pot dedicar molt de temps a la preparació.

S oc professora interina des de fa 12 anys. 
El curs passat volia anar i tornar tots 

els dies a ma casa de València, però tenia 
un mal horari —de 10 a 13 h tres dies, i de 
19 a les 21 quatre dies—. Vaig explicar-ho 
en l’institut, sense èxit, i vaig haver de llogar 
una habitació a la capital de la Plana. De fet, 
tornaria a aquest centre si no fora per l’horari 
i l’economia. El que més vaig trobar a faltar 
en aquest curs tan particular va ser realitzar 
altres activitats més enllà de les de les classes 
ordinàries, també establir una relació més 
directa amb el meu alumnat. La part positiva 

TOT HA DE SER  
MÉS TRANSPARENT, 
OBJECTIU I IGUALITARI"

S’han de tindre en compte 
les circumstàncies que 
pateix el professorat interí, 
sense temps per a la 
preparació d'oposicions

Cal continuar lluitant 
per una formació 
professional digna, amb 
una dotació d'equipaments 
actualitzats i suficients

Els professors i les 
professores som éssers 
resistents que ens adaptem 
a l'entorn, als materials 
i a les plataformes,

Isabel Arias Gómez 

(València, 1976), 

professora de Francés, 

IES Francesc Ribalta de 

Castelló de la Plana

Javier Juan Pérez (Alcoi, 

1969), professor de 

Fabricació Mecànica, 

CEIFP Faitanar de Quart 

de Poblet (Horta)

Pedro Gómez Martínez 

(Castelló de la Plana, 

1968), professor  

del Centre de Formació de 

Persones Adultes l’Aladern, 

Onda (Plana Baixa)
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Els pitjors moments els vam viure quan 
va començar el fred i davant d’un quadre 
febrós o de tos desconeixíem si es 
tractava d’un refredat o del coronavirus. 
El moment més difícil, sens dubte, va ser 
quan jo mateixa vaig donar positiu i van 
haver de confinar la meua classe perquè 
també diversos xiquets i xiquetes estaven 
infectats. La situació em va afectar molt 
físicament i anímicament. Quan em vaig 
incorporar de nou al centre tenia, a banda 
de por, algunes seqüeles de la malaltia que, 
fins fa poc, no van desaparéixer. El millor 

de tot ha sigut sentir el suport dels meus 
companys i companyes.

Amb tot, el meu balanç és positiu, estic 
convençuda que les adversitats et fan 
reinventar-te. I ha quedat clar que les ràtios 
baixes augmenten el rendiment i són sinònim 
d'èxit educatiu. La Conselleria d'Educació 
hauria de prendre bona nota d'això.

A quest últim curs, tan especial i dur, la 
meua classe de 26 alumnes ha sigut 

desdoblada en un grup de 17 i un altre de 
9. Per sort, en el centre teníem molta tasca 
avançada, l'equip directiu ens havia avisat al 
juny que hauríem d’habilitar tots els espais 
disponibles per a  futures aules, i així ho vam 
fer. Un altre repte important va ser barrejar 
nivells dins d’un mateix cicle per a optimitzar 
professorat i aconseguir ràtios baixes, al 
voltant de 16 alumnes per classe, a fi d’oferir 
una atenció individualitzada després d’un curs 
2019/20 truncat per la covid-19. 

"EL MOMENT MÉS  
DIFÍCIL VA SER QUAN  
VAIG DONAR POSITIU"

Amb tot, el meu balanç 
és positiu, ha quedat clar 
que les ràtios baixes 
augmenten el rendiment i 
són sinònim d'èxit educatiu

significatiu al cap i a la fi, ha sigut la ubicació 
física de les classes, que ha passat de les 
aules als domicilis particulars. Preferisc 
la presencialitat, per descomptat, però soc 
conscient que el curs passat vam viure una 
situació excepcional a la qual li he trobat 
la part positiva. Per exemple, en l’estalvi 
de temps que ha suposat no haver de 
desplaçar-me cada dia al  centre de treball. 
No em queixe de res especialment ja que ha 
estat una situació nova i inesperada per a 
totes i tots i a la qual crec que hem respost 
molt bé i hem tractat de donar el millor. 

No obstant això, com a “premi” a aquest 
esforç, a partir d'aquest curs, l’Administració 
dicta que la investigació l’haurem de dur a 
terme fora de les hores lectives, un fet que 
contradiu el que recull el mateix Reglament 
orgànic i funcional (ROF) i que empitjora les 
nostres condicions laborals.

S er professor de Mitjans Informàtics 
ha fet molt senzilla la meua adaptació 

durant la pandèmia. Bona part de les meues 
classes tenen com a objectiu conéixer 
programes  de disseny i requereixen l’ús de 
l’ordinador. Això afavoria que la totalitat de 
l’alumnat acudira a l’aula equipat amb el 
seu propi portàtil. És fàcil imaginar que tant 
els continguts com la metodologia, pràctica 
i autònoma, així com el mitjà digital siga 
pràcticament el mateix en la modalitat de 
sessions presencials que en les impartides 
en línia. El canvi més gran, però poc 

"EL ‘PREMI’ AL NOSTRE 
ESFORÇ SERÀ INVESTIGAR 
FORA DE L’HORARI LECTIU"

l’autèntic docent educador, un ofici que no 
s’aprén en els llibres, que ve de l’interior 
d’un mateix i exigeix escoltar i atendre 
la veu del subjecte de l’educació, per a 
acollir-lo i fer-se’n responsable.

La pandèmia ens ha sotmés a una 
prova d’estrés en una cursa de fons amb 
limitacions inevitables: càrregues familiars 
en llars amb criatures, persones majors, 
dependents o malaltes, alumnat sense 
ordinadors o resident en zones sense 
cobertura, etc. Ara se’ns presenta una 
oportunitat per a respondre a les situacions 
d’exclusió i combatre el trenc digital. Perquè 
sense cooperació i empatia no eixirem 
d’aquesta crisi. Necessitem una educació 

igualitària que no condemne ni excloga a 
qui menys té. Vist així, els canvis educatius 
representen una oportunitat.

L a pandèmia ha sigut un vendaval 
d’emocions que m’ha impactat, 

una pausa que m’ha impedit gaudir de 
la família, del treball presencial, de 
respirar fondo, de caminar... Correus 
massius, reunions virtuals, reconversions 
organitzatives, circulars a mansalva, 
estranyes ferramentes digitals, incertesa, 
confusió, angoixa, pressió. Obrir l’enllaç 
des del Campus Virtual, esperar l’alumnat, 
saludar, fer la millor cara i la veu més 
dolça, avançar el programa i fer atractiu el 
material, animar a participar, preguntar-
los per les famílies, saber que hi ha qui 
ha perdut éssers estimats... Fer com si tot 
fora normal. La covid-19 ha tret a la llum 

"LA COVID-19 ENS OBLIGA  
A REPENSAR EL QUE FEM"

Sense cooperació i empatia 
no eixirem d’aquesta 
crisi, els canvis educatius 
representen una oportunitat 
per a respondre a l'exclusió

Preferisc la presencialitat, 
però soc conscient que el 
curs passat vam viure una 
situació excepcional a la qual 
li he trobat la part positiva

Mª Asunción Martínez Cantó 

(Novelda, 1960), mestra 

d'Infantil al CEIP Sánchez 

Albornoz de Novelda

Ferran Montroy (València, 

1974), professor de 

Mitjans Informàtics, 

Escola d'Art i Superior 

de Disseny de València

Beatriz Bustos Mendoza 

(Muro, 1979), professora 

associada d’Educació a 

la Universitat d’Alacant
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de manera més cooperativa per a construir el 
seu propi futur. 

Reconeixement de la formació, apropiació 
dels continguts, posicionament crític i invitació 
a transformar conjuntament una realitat 
educativa que interpel·la contínuament la 
universitat. No se m’ocorre una manera millor 

de visualitzar el tipus de formació de mestres 
i el tipus de Magisteri pels quals apostem en 
MEICRI. En una societat marcada pel risc i la 
incertesa, l’alumnat que aposta per exercir 
l’ofici d’ensenyar coneix el vertigen que suposa 
assumir aquesta responsabilitat. 

Maria Lozano Estivalis
Àrea de Teoria i Història de l’Educació, Grup 
MEICRI, Universitat Jaume I de Castelló

S aül ja forma part l’equip directiu 
d’un centre de Castelló que 
vol incentivar la participació 
comunitària per a millorar el seu 

projecte d’escola intercultural, democràtica 
i arrelada al territori. En el seu escrit ens 
demana assessorament als membres del 
MEICRI, un equip docent i investigador de l’UJI 
que acompanya les escoles de les comarques 
de Castelló en aquests processos. Exalumnes 
com Saül encara recorden les classes i 
consideren que la universitat pot ajudar-los 
en la tasca de «despertar» el seu centre, 
d’aconseguir que a la seua escola es treballe 

en nous temps per a l’escoles. Vertigen sobre 
vertigen.

Si en aquest temps haguera de quedar-me 
amb un únic factor per a la reflexió educativa 
triaria la presencialitat. Com se subratlla en 
la mostra de testimonis adjunts, l’aïllament 
provocat pel coronavirus ens ha desubicat i 

ha propiciat una revisió de les dinàmiques de 
relació i dels espais i temps d’aprenentage. 
Ens hem hagut de reinventar, com a alumnes 
i com a mestres, per a respondre a situacions 
sobrevingudes i alhora per a recuperar una 
certa normalitat. La pèrdua del contacte 
físic ens ha traslladat a una altra dimensió 
comunicativa on la tecnologia ens ha ajudat 
a posar pedaços a la situació. Però també 
hem hagut de prendre consciència del buit 
que provoca l’ensenyament virtual, diferit i 
descorporeïtzat. 

Totes i tots hem comprovat la fragilitat 
del vincle educatiu quan es pretén abordar 
únicament des de les pantalles. Per als 
que considerem que educar és un verb 
que es conjuga en plural ens resulta més 
difícil concebre un aprenentatge realment 

A les aules universitàries els parlem sovint de 
la necessitat de connectar la teoria i la pràctica, 
de fomentar l’autoreflexió i la col·laboració 
entre institucions educatives. En aquest sentit, 
el pràcticum representa una ocasió clau per 
a connectar amb la vida dels centres i per a 
resignificar la pròpia vocació. 

A causa de la pandèmia, tant l’escola com la 
universitat han viscut dos cursos ben intensos i 
singulars. Ha sigut també un temps significatiu 
per a qui es preparava per a afrontar a peu 
d’aula els importants reptes de l’educació en 
un context encara més inestable. Esperança, 
il·lusió, idealisme i compromís s’han mesclat 
indestriablement amb una proliferació 
de dubtes, inseguretat i estranyesa. Si 
l’experiència ens ensenya que mai no hi ha res 
totalment controlable, previsible o replicable, 
en la tasca educativa, la covid-19 ha multiplicat 
la percepció de l’evidència. 

NOUS TEMPS, NOUS MESTRES
Dins d’una crisi sanitària, econòmica, social, 
ecològica, personal —educativa?— no hem 
de perdre de vista els nostres companys i 
companyes de claustre que comencen a fer les 
primeres passes a peu d’aula. Nous mestres 

“A la universitat, per a poder canviar les coses, sempre ens heu animat a ocupar 
responsabilitats en els equips directius. Doncs bé, ja estem ací. Ara us demanem ajuda 
per materialitzar el canvi”. D’aquesta manera tan eloqüent, directa i inapel·lable acaba 
el correu de Saül, un exestudiant de Magisteri. És només una mostra esperançadora 

dels reptes que es disposen a assumir les darreres promocions d’ensenyants.

VERTIGEN D’ENSENYAR
EL COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ EN LES NOVES FORNADES DOCENTS

Hem comprovat la 
fragilitat del vincle 
educatiu quan es pretén 
abordar únicament 
des de les pantalles

El pràcticum representa 
una ocasió clau per a 
connectar amb la vida dels 
centres i per a resignificar 
la pròpia vocació
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conjuntament per a donar respostes coherents 
i formular noves preguntes en temps 
convulsos. 

Pel que fa a la universitat, hauria de 
recordar el testimoni de John Dewey quan deia 
que el millor procés educatiu és el que posa 
la persona en condicions d’una nova educació. 
Per això, la formació inicial de mestres o la 
que s’imparteix en els màsters d’ensenyament 
secundari no representen un fi en si mateix, 
sinó que es perfilen com un mitjà perquè qui 
vulga ser docent estiga en disposició d’afrontar 
nous aprenentatges sobre l’educació de 
manera informada i crítica. 

als infants de tres anys els cal contacte 
per a aprendre, comunicar-se i establir 
relacions afectives. Necessiten tocar i 
manipular, sentir els altres a prop. Per 
sort, cada vegada més, s’incorporen noves 
metodologies educatives que permeten que 
tot açò siga possible.

Lluny queda el prototip de mestre 
autoritari i individualista. En el meu futur 
laboral mantinc l’esperança que tot evolucione 
de manera favorable cap als xiquets i les 

consciència de la importància de la salut, i he 
aprés a organitzar el poc temps lliure que tenia. 

Vull ser una mestra que deixe empremta, 
que aporte una xicoteta llavor al creixement 
de l’alumnat. Les meues expectatives són 
màximes, sobretot després de constatar 
amb els meus propis ulls la realitat d’un 
col·legi on vaig fer les pràctiques. No soc de 
tindre pors, però en situacions noves —els 
primers dies o setmanes davant l’alumnat— 
potser em sentiré nerviosa pels dubtes 

més les classes presencials. Una lliçó cara a 
cara gaudeix d’un dinamisme inimaginable per 
a un mosaic de rostres adormits, aquesta sort 
de monstre de Cronenberg que són les sessions 
amb Meet. En canvi, les classes hiperteòriques 
a través d’una pantalla han aniquilat les meues 
ganes d’intervindre-hi. En el meu debut com 
a docent en pràctiques, tot i que he concedit 
marge a la teoria, he vist que l’estudiant és 
molt receptiu a la participació i el debat, a les 
metodologies actives. Confie que quan arribe 

Com a estudiant, primer del Grau en Mestre 
i després del Màster, veig que l’adaptació 
als nous entorns em permet afrontar 
com a docent un nou horitzó amb il·lusió, 
responsabilitat i compromís amb el progrés i 
la justícia social.

Davant les escletxes i desigualtats 
estructurals de la societat que la pandèmia ha 
posat de manifest, els docents hem d’assumir 
el repte de  construir el sistema educatiu 
valencià dins el marc de l’equitat i la inclusió  

colpidor i significatiu sense la possibilitat 
de viure’l i compartir-lo amb la presència 
física dels altres. Més complicat se’ns posa si 
apostem per un magisteri compromés amb 
l’aprenentatge comunitari i cooperatiu. Com 
fer tot això sense visibilitzar en viu i en directe 
la paraula i el cos dels subjectes en plena 
dialèctica i conflicte? 

De les noves promocions de mestres —de 
qualsevol nivell, etapa o sector— jo espere el 
que espere també de les anteriors, el mateix 
que espere del professorat universitari, el 
present i futur: ser capaços de construir 
lligams entre institucions i de treballar 

Amb la pandèmia, els estudiants vam haver 
d’adaptar-nos a les classes en línia: la 

nostra habitació va substituir l’aula per a seguir 
les classes de psicologia, sociologia i inclús de 
motricitat. Encara que molts i moltes hem vist 
la cara positiva a l’ensenyament virtual —estalvi 
en el transport, evitació de les matinades...— 
necessitem reprendre la didàctica que abans no 
valoràvem, la d’abans de la covid-19.

Tot això ho he constatat també en les 
pràctiques com a mestra d’Educació Infantil: 

E l curs passat no va ser tan horrible 
com havia temut. Tot i això, en aquest 

llarg parèntesi l’ensenyament a distància 
va complicar la fluïdesa de les classes i va 
afectar les relacions socials —les més formals 
entre professorat i l’alumnat però també la 
convivència quotidiana, importantíssima—, 
que han sigut les grans oblidades. Som, per 
naturalesa, éssers socials. 

L’esforç mental que he patit durant la 
pandèmia ha sigut més greu, encara que he pres 

D iu el filòsof William B. Irvine que hem 
d’eixir de la zona de confort, d’aquest 

formigueig a cavall entre l’ansietat i la il·lusió 
que sentim abans de fer una cosa nova i que 
és clau per a progressar. L'única manera 
d'acostumar-s’hi, explica, és exposar-se 
a noves pràctiques que ens preparen per 
a respondre eficaçment davant situacions 
inesperades.

A mitjan camí entre l’estudi i la docència, jo 
en dono fe, d’això: com a estudiant, he valorat 

E n l’àmbit universitari, un element clau 
del desenvolupament de la docència en 

un curs marcat per la pandèmia ha sigut l’ús 
de mitjans telemàtics, que han apropat les 
persones malgrat la distància. Però el que més 
m’ha ensenyat aquesta situació és el valor 
insubstituïble de les relaciones humanes. La 
presencialitat genera complicitats, dinàmiques 
de treball, relacions de confiança, cohesió de 
grup..., aspectes que no són  equiparables en 
els entorns virtuals.

impulse a prosseguir . Que la facen servir, 
tant a la universitat com a les escoles i els 
instituts, i que siguen capaços d’emprendre 
processos continus de formació col·laborativa. 
Però si ja els tenim, cuidem-los, perquè, 
parafrasejant Bertolt Brecht, aquests són els 
imprescindibles.

Si volem mestres conscients de la seua 
funció intel·lectual i dinamitzadora de canvis i 
millores comunitàries, considerem-los com a 
tals en la seua formació inicial, des del primer 
moment que s’incorporen a les aules de la 
universitat. No com a subjectes passius en 
els discursos oficials que legitimen polítiques 
i dinàmiques acadèmiques made in Bolonya, 
sinó com a autèntics subjectes amb el seu 
propi predicat. 

Necessitem subjectes que dubten, que 
s’equivoquen i es desanimen però que 
mantinguen viva una vocació educativa 
crítica, creativa i comunitària que els 

xiquetes. Hem de ser capaços, com a docents, 
d’exercir la professió de manera cooperativa 
i tenint en compte el seus punts de vista, fer 
que participen en les decisions dels centres, 
i que puguem aprendre d’ells com ells ho 
fan de nosaltres. En el meu primer dia com 
a mestra d’escola m’agradaria veure obert 
aquest caminet.

que es presentaran. Però sé que les noves 
oportunitats em faran créixer. 

M’agradaria treballar en un centre obert, 
cooperatiu i plural, permeable als canvis 
i al treball per a l’alumnat, una escola 
oberta al pensament crític i a noves formes 
d’ensenyament. Voldria que es feren realitat 
les utopies que de vegades tinc al cap.

a l’institut els meus companys i companyes 
coincidisquen amb aquesta percepció. 

Cada dia estic més convençut que com a 
docents hem de buscar aquest formigueig a 
què em referia per a connectar amb l’alumnat 
i respondre millor als canvis. Si no ho fem, 
estem condemnats a viure els silencis 
incòmodes del Meet per a tota l’eternitat.

per a garantir la igualtat d’oportunitats, la 
participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat 
en entorns normalitzats. El compromís ha 
de ser generar processos organitzatius i de 
funcionament accessibles a tothom i treballar 
des de principis i valors que ens permeten 
abordar la diferència en positiu i comprendre 
la diversitat com una riquesa.

Per a saber-ne més:

Grup MEICRI (Millora Educativa i Ciutadania 
Crítica), Universitat Jaume I de Castelló:  
http://meicri.uji.es

"HEM D’APRENDRE DE L’ALUMNAT"

"VULL SER UNA MESTRA QUE DEIXE EMPREMTA"

"L’ESTUDIANT ÉS MOLT RECEPTIU A LES METODOLOGIES ACTIVES"

"LES RELACIONS PRESENCIALS SÓN INSUBSTITUÏBLES"

Mariola García Salvador (la Vall d’Uixò, Plana Baixa, 2001), 

estudiant del Grau de Mestra en Educació Infantil, UJI 

Ana Pérez Ampuero (la Vall d’Uixò, Plana Baixa, 2001) 

estudiant del Grau de Mestra d’Educació Primària, UJI

Israel Mallén Broch (Castelló de la Plana, 1996), estudiant 

del Màster de Professor d’Ensenyament Secundari, UJI

Miguel Bou Alonso (Petrés, Camp de Morvedre, 1996), 

estudiant del Màster en Psicopedagogia, UJI
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uns procediments que potser mai formaran 
part dels currículums escolars. 

UN SISTEMA CADUC
Cada vegada està més qüestionat un sistema 
de selecció de professorat que no agrada 
a ningú. D’una banda, hi ha les persones 
aspirants a aconseguir una plaça docent que 
apleguen a qualificar el sistema d’espècie de 
jocs de la fam. De l’altra, hi ha els tribunals, 
molts membres dels quals arriben a 
manifestar la seua incapacitat per a acomplir 
la funció que se’ls encomana. Per què es 
manté, doncs, un sistema que no acontenta a 
ningú?

Les oposicions venen condicionades per un 
marc normatiu estatal que emana de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que estableix 
un sistema d’accés derivat dels principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat. Però, també de 
transparència, imparcialitat, independència 
d’actuació dels òrgans de selecció... 

La Llei 4/2021 de la Funció Pública 
valenciana també regula que l’ingrés a un 
lloc de treball dependent de la Generalitat es 
realitzarà mitjançant els sistemes selectius 
d’oposició, concurs o concurs oposició. 
El Reial Decret 276/2007 del Ministeri 
d’Educació regula tot el que relaciona amb 
els procediments, sens dubte la font principal 

E l sistema d’oposicions per a 
accedir a un lloc de treball docent 
és ben antic, fruit originàriament 
de la concepció d’administració 

pública promoguda a mitjan segle XIX per 
Juan Bravo Murillo i que, fins a l’arribada 
el 1918 d’un altre ministre, Antonio Maura, 
anava acompanyada de l’anomenada 
cessantia, en virtut de la qual, en produir-
se un canvi polític, la plaça del funcionari 
era ocupada per una altra persona afí al 

nou govern. Tot i que en ocasions la pèrdua 
del treball implicava una indemnització, 
aquesta disposició legal provocava una gran 
inestabilitat en la plantilla del funcionariat. 
Aquell sistema d’oposicions preveia 
l’exposició de continguts d’una important 
càrrega memorística davant d’un tribunal 
sobirà i inapel·lable que, suposadament, 
controlava i administrava el saber d’un 
determinat àmbit. 

Transcorregut més de segle i mig i només 
amb alguns canvis, aquell model roman 
inalterable. Ha passat el temps i mitjançant les 
oposicions ara s’avaluen uns coneixements i 

inapel·lable, depositari dels coneixements 
i amb capacitat de valoració global de la 
capacitat de l’opositor.

Les oposicions de 2021 han generat 
més desigualtat que mai. En el curs més 
complicat que recentment ha hagut d’afrontar 
la comunitat educativa, el professorat s’ha 
implicat al màxim per a garantir la qualitat 
de la docència, modificar el funcionament 
dels centres, l’organització curricular, les 
programacions, els grups d’alumnat, els 
sistemes d’avaluació... Enmig d’aquest context, 
sense cap mirament pel professorat, a més, la 
celebració d’unes oposicions massives amb el 
sistema tradicional amenacen la garantia de 

continuïtat en el treball de moltes companyes i 
companys. 

Hi ha qui s’ha  deixat la pell en l’escola o 
en l’institut i se l’ha obligat a participar «en 
igualtat de condicions» amb altres aspirants 
amb una titulació recent o que, desactivades, 
s’han dedicat en exclusiva a preparar-se per a 
opositar. 

Mai no s’ha mostrat de manera tan 
nítida la necessitat de disposar d’un doble 
accés diferenciat que done oportunitats als 
diferents col·lectius, a qui encara no exerceix 
la docència i a qui té la condició de professora 
o professor interí.

dels problemes i contrarietats que provoquen 
el rebuig del model: s’hi arreplega la intenció 
de valorar sobretot l’experiència, però alhora 
es manté el caràcter eliminatori de les fases 
que provoca la pèrdua de l’experiència de 
l’aspirant.

Els temes de les oposicions docents, 
vigents des de temps immemorials, només 
fan referència al seu títol: cada persona 
opositora ha de desenvolupar-los pel seu 
compte. Aquest desenvolupament autònom 
de l’opositor o l’opositora pot coincidir o no 
amb el criteri dels tribunals: no són estranys 
els casos d’aspirants, doctorats en un 
tema específic, que obtenen qualificacions 
escandaloses. 

Hi ha qui, amb vista a garantir una 
presumpta objectivitat, ha proposat establir 
exercicis tipus test. Però aquestes proves són 
incompatibles amb determinades especialitats 
docents.

Pel que fa a la prova pràctica, algunes 
comissions de selecció aposten per exercicis 
que no sempre es refereixen a aspectes 
tècnics i estan sovint allunyats de la realitat i la 
pràctica dels centres educatius.

Un dels problemes que més indignació 
genera entre el col·lectiu opositor és la 
manca de transparència avaluadora, perquè 
la normativa ni incorpora garanties de 
transparència ni preveu el dret de l’aspirant a 
revisar la prova realitzada. Tot i que la pressió 
de l’STEPV va aconseguir que es regularen les 
al·legacions, el sistema requereix una revisió 
integral.

Finalment, l’ús cada vegada més 
generalitzat de rúbriques en l’avaluació de 
les proves genera una suma de parcialitats 
que generen de manera mecànica una 
qualificació. Aquesta operació per a 
obtindre una nota contrasta frontalment 
amb la concepció tradicional d’un tribunal 

Les oposicions configuren un sistema desfasat i impropi de qualificació 
en l’accés a la funció pública docent. Hi ha qui, quan no governa, promet 

canviar el model i després, en accedir al poder, el manté i el defén per 
damunt de tot. Les nombroses fallades de les oposicions actuals reclamen 

sense dilació la substitució per un altre sistema a l’altura dels temps.

CAL UN ALTRE SISTEMA  
D’ACCÉS A LA DOCÈNCIA

LES OPOSICIONS ARROSSEGUEN DEFECTES  
QUE RECLAMEN EL CANVI INTEGRAL DEL MODEL

Mai no s’ha mostrat de 
manera tan nítida la 
necessitat de disposar d’un 
doble accés diferenciat 
que done oportunitats als 
diferents col·lectius

Mitjançant les oposicions  
ara s’avaluen uns 
coneixements i uns 
procediments que potser 
mai formaran part dels 
currículums escolars

Els temes, vigents des de 
temps immemorials, només 
fan referència al seu títol: 
cada persona opositora 
ha de desenvolupar-
los pel seu compte
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 � El professorat interí acumula una 
experiència inseparable de la millora 
de la qualitat de l’ensenyament 
que ha de ser considerada. Al País 
Valencià, més de 30 mil interins i 
interines van contribuir a tirar avant 
el curs escolar més complicat de la 
història recent.
 � Històricament, el col·lectiu interí ha 
patit una situació laboral precària 
i inestable i només la seua lluita li 
ha permés arrancar millores en el 
reconeixement de drets en igualtat 
amb el funcionariat de carrera.
 � L’interí és un col·lectiu fortament 
feminitzat, en què les càrregues 
d’una societat masclista compliquen 
encara més els processos opositors 
i augmenten la possibilitat 
d’exclusió social o l’increment de la 
precarització laboral de les dones.
 � Dins del col·lectiu docent, el 
professorat interí ha patit més que 
ningú les conseqüències de les 
darreres crisis econòmiques.
 � Entre el col·lectiu docent hi ha 
problemàtiques que agreugen la 
discriminació: les persones majors 
són més vulnerables en perdre el lloc 
de treball.
 � Tant si procedeix d’oposicions com de 
borses de treball extraordinàries, tot 
el professorat interí que treballa en 

l’ensenyament públic hi ha accedit per 
processos oficials, públics i meritoris.
 � Cal un doble accés diferenciat a 
la Funció Pública docent, per al 
professorat interí i per al professorat 
extern o de recent titulació. Cal 
considerar, per separat, les places 

que ocupa el professorat interí i les 
de nova creació i les jubilacions.
 � Per a valorar l’oferta cal estudiar, 
entre altres aspectes: les 
particularitats de les borses de 
treball en cada un dels cossos i 
especialitats –atesa la plantilla 
total del sistema–, el nombre de 
personal interí, l’edat i antiguitat i el 
creixement, si n’hi ha, del sistema 
educatiu en cada cos.
 � Cal activar, en paral·lel, els processos 
de consolidació contemplats en l’EBEP.

Amb un col·lectiu elevat de personal 
públic precaritzat en abús de 
temporalitat, la solució a aquesta situació 
extraordinària ha de passar per adoptar 
un mecanisme extraordinari. També 
per regular un altre sistema d'accés a 
la Funció Pública que evite la repetició 
abusiva de la temporalitat.

L’acord entre el ministre Iceta i 
altres organitzacions sindicals sobre 
el Pla de xoc per a la reducció de la 
temporalitat i la seua seqüela, el Reial 
decret llei 14/2021, és un vestit a 
mida de les administracions i entitats 
públiques que no convenç ningú. Evita les 
recomanacions del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea i pretén acabar amb 
la temporalitat actual amb receptes 
fracassades: un procés extraordinari 
d’estabilització per concurs-oposició, 
el cessament automàtic de personal 
temporal o la introducció d’una ridícula 
compensació econòmica en cas de ser 
acomiadat.

La tramitació parlamentària del 
Reial decret ofereix la possibilitat de 
treballar en la presentació de propostes 
davant les forces parlamentàries, però 
també de continuar bastint un fort 
moviment que done solucions efectives 
i duradores. Els propers mesos seran 
crucials per a reconduir-ne el contingut 
cap a posicions més favorables al dret a 

l’estabilitat laboral del personal afectat 
i la preservació de la qualitat dels 
serveis públics. Entre les accions, la 
presentació d’esmenes totals i/o parcials 
a la disposició legal, mobilitzacions 
en el conjunt de l’Estat, manifestació 
a Madrid o, fins i tot, si no s’albiren 

canvis substancials en el nou text, la 
convocatòria d’una vaga general en el 
sector públic.

STEPV aposta per desplegar un procés 
amb concurs de mèrits per a les persones 
que actualment treballem en frau de llei. 
Pel que fa a l’ingrés a la Funció Pública, 
cal desplegar un sistema alternatiu a 
l’oposició amb una doble via d’accés 
diferenciat. Un concurs de mèrits per 
al personal que ja hi treballa i per a la 
resta un sistema selectiu adequat a les 
característiques de cada treball.

Cal un doble accés 
diferenciat a la Funció 
Pública docent, per al 
professorat interí i per 
al professorat extern 
o de recent titulació

La tramitació parlamentària 
del Reial decret ofereix la 
possibilitat de treballar 
en la presentació de 
propostes davant les 
forces parlamentàries

CONSIDERACIONS PER 
CANVIAR EL SISTEMA

CONCURS DE MÈRITS I  
ACCÉS AMB DOBLE VIA
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que va patir a la seua escola de Barx (Safor) 
els atacs de la caverna educativa i social per 
ensenyar en valencià al seu alumnat. 

INSTRUMENTALITZACIÓ ULTRA
L’ensenyament en valencià en l’escola no ha 
sigut gens fàcil, ni abans ni ara, tampoc és 
probable que ho siga en el futur. Molt de temps 
després dels episodis a Barx —un cas que amb 

matisos diferents també es va viure en altres 
escoles del País en aquells anys— encara 
patim l’assetjament per voler fer normal en la 
vida l’ús i l’ensenyament del valencià, el nostre 
català. Hi ha qui, fins i tot ha arribat a usar 

D es de la seua constitució, STEPV 
ha apostat de manera ferma pel 
desplegament al País Valencià 
d’un procés de normalització 

lingüística. Per això hem treballat per 
impulsar un model educatiu que considerara 
el valencià com la llengua vehicular de tots 
els ensenyaments. La nostra gent ha defensat 
aquest model des dels anys setanta del 
segle passat, abans fins i tot de la constitució 
formal de l’organització sindical. La relació 
de persones i centres compromesos amb la 
recuperació de la llengua i amb l’escola en 
valencià és molt llarga i abasta la totalitat 
de les comarques i els nivells educatius.  
Recordem que «Parlem valencià» o «Valencià 
a l’escola» van ser lemes que es podien 
veure escrits als murs dels nostres pobles i 
ciutats en plena dictadura franquista. També 
formen part de la història els expedients i les 
sancions imposades a persones que, malgrat 
una legislació que vetava la nostra llengua,  
n’impulsaven l’aprenentatge en l’escola. En 
els darrers anys, una jove formació musical 
valenciana com ZOO ha dedicat una cançó, 
“La Mestra”, a la companya Marifé Arroyo, 

Àrea de Política 
Lingüística, STEPV

Les polítiques des de 
l’any 1995 han consolidat 
desequilibris entre trams 
educatius, entre centres 
públics i privats, i territoris

El País Valencià encara té pendent d’encetar un autèntic 
procés de normalització lingüística, una aposta que sempre 
ha estat entre les prioritats programàtiques de l’STEPV. En 
l’ensenyament, el text vigent de la llei de plurilingüisme (2018) 
segueix sense resoldre els desequilibris entre territoris. 
entre trams educatius i entre centres públics i privats.

LA NORMALITZACIÓ  
DEL VALENCIÀ, 
L’ASSIGNATURA PENDENT

LA CONTROVÈRSIA PERSISTEIX EN  
L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE PLURILINGÜISME
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L es mesures que STEPV planteja en 
l’informe “El valencià a l’ensenyament” 

(2016) es concreten en:
 � Convertir el valencià en el nucli 
configurador del currículum lingüístic i 
acadèmic i llengua d’integració i cohesió 
de la comunitat educativa, normalitzar-
ne l’ús en el funcionament administratiu, 
acadèmic i social, i irradiar aquest ús 
normal envers l’entorn del centre. 
 � Proporcionar a l’alumnat una competència 
plurilingüe que comprenga el domini 
profund i equipotent de les dues llengües 
cooficials, el domini funcional de dues 
llengües estrangeres i el contacte 
enriquidor amb les llengües i cultures no 
curriculars però pròpies d’una part de 
l’alumnat. 
 � Accelerar l’increment de l’ensenyament 
en valencià, cosa que demana una revisió 
dels programes, per a tot el sistema: 
els objectius de coneixement igualitari 
d’ambdues llengües oficials només 
s’aconsegueixen amb els programes 
d’ensenyament en valencià. 
 � Consolidar i estendre l’ensenyament en 
valencià en l’ensenyament secundari, 
batxillerat i cicles formatius. 
 � Distribuir de manera equilibrada els 
esforços entre les xarxes pública i privada. 
Cal que el sector privat, finançat amb diners 
públics, assumisca el que li correspon, i 

A casa nostra, l’adopció de qualsevol 
programa plurilingüe ha de partir de la 

consideració que el valencià és una llengua 
minoritzada. També cal tindre molt present 
que, en acabar els estudis obligatoris, tot 
l’alumnat ha de dominar i estar capacitat 
per a utilitzar el valencià, oralment i per 
escrit, en igualtat amb el castellà. També 
a ser competent en una o més llengües 
estrangeres.

Per aconseguir-ho, el valencià ha de 
ser la llengua vehicular del sistema. En 
paral·lel, l’Administració té la responsabilitat 
d’impulsar-ne l’ús social, administratiu i 
acadèmic en tots els centres i en el conjunt 
del sistema educatiu. Com recomanen 
el Consell d’Europa, la Carta Europea de 
les llengües regionals o minoritàries i les 
autoritats expertes i científiques, el valencià 
ha de ser l’idioma central del model 
plurilingüe.

En les comarques castellanoparlants 
s’ha de garantir que l’alumnat acabe els 
estudis dominant tant el castellà com el 
valencià. Una planificació lingüística adient, 
a més de derogar la norma extemporània 
relativa a les exempcions, ha d’incloure 
plans específics de formació de professorat, 
reducció de ràtios, materials curriculars i 
més docents de valencià.

Amb el marc normatiu derivat de 
l’aprovació de la LOMLOE cal substituir 

LES PROPOSTES DEL SINDICAT LLENGUA MINORITZADA
es responsabilitze del seu pes demogràfic 
i territorial. Sense l’ensenyament privat 
concertat, ara per ara, no es poden produir 
avanços significatius en les àrees urbanes. 
 � Avançar cap a un major equilibri territorial: 
la diferència en l’extensió dels programes 
d’ensenyament en valencià entre Castelló 
i Alacant demana una planificació 
d’objectius que supere la voluntarietat. 
 � Garantir que als territoris de predomini 
lingüístic castellà tot l’estudiantat curse 
l’assignatura de valencià sense més 
excepcions que les que s’apliquen per 
a eximir de castellà, i preveure una 
presència ascendent d’assignatures en 
valencià a mesura que s’avança amb l’edat 
i els cursos. 
 � Atendre la demanda d’ensenyament en 
valencià allà on es produïsca, sobretot en 
els trams inicials d’infantil, però també 
en ESO, batxillerat, cicles formatius o 
universitat. 
 � Iniciar una planificació per a la catalogació 
dels llocs de treball pendents: els de 
les escoles oficials d’idiomes i els dels 
ensenyaments artístics (conservatoris 
elementals, professionals i superiors de 
música i dansa, escoles d’art i superiors de 
disseny i ceràmica, i escola superior d’art 
dramàtic). 
 � Dissenyar un sistema adequat per al 
seguiment i l’avaluació dels programes. 

la llei de plurilingüisme per una altra que 
incorpore les reivindicacions de totes les 
instàncies i partits polítics que sempre han 
apostat per defendre la  llengua pròpia de 
les valencianes i els valencians.

Altres mesures complementàries en la 
mateixa direcció són: 
 � Llei d’igualtat lingüística que supere 
l’obsoleta LUEV.
 � Partides pressupostàries suficients per a 
la promoció i ús del valencià. 
 � Reciprocitat dels mitjans de comunicació. 
Espai comunicatiu compartit amb la resta 
de territoris de parla catalana.
 � Llei de llengües que acabe amb la 
discriminació patida per la ciutadania que 
té com a llengua pròpia el gallec, l’asturià, 
el basc, l’aragonés o el català. 

per atacar-la la figura de Miguel Hernández, 
el benvolgut i admirat poeta oriolà. Es tracta 
d’un ús indecent d’un poeta compromés amb 
les classes populars amb unes conviccions 
democràtiques fermes —era comunista i 
antifeixista— i defensor de les llibertats 
davant els colpistes que, en 1936, es van alçar 
en contra del govern legítim de la república. 
Recentment, la mateixa família de Miguel 
Hernández ha eixit al pas per a rebutjar de 

manera contundent l’ús que n’han fet els ultres 
antivalencians, una extrema dreta que no ha 
llegit el poeta d’Oriola i a la qual mai no li ha 
importat l’educació, ni la llengua ni la cultura, 
en valencià o en castellà. Nosaltres estimem 
Miguel Hernández i Vicent Andrés Estellés, dos 
poetes del poble, del nostre poble. 

La defensa de l’idioma a l’escola ha sigut 
una de les senyes d’identitat més visibles de 

l’STEPV al llarg de la història; de fet, hi ha qui 
ens coneix com «el sindicat del valencià». 
Els informes sobre la salut de la llengua 
en el sistema educatiu, que el sindicat ha 
publicat durant anys, mostren una radiografia 
fidedigna de la situació. Una de les conclusions 
dels successius informes és que el sistema 
educatiu del País Valencià pateix una triple 
fragmentació que incompleix el propòsit 
d’anivellar desigualtats: «Com més cap al 
sud del territori, menys valencià; com més 
edat té l’alumnat, menys valencià; com més 
ensenyament concertat, pagat amb diners 
públics, menys valencià.» L’esmentat informe 
ho deia també d’una altra manera: «Una anàlisi 
de l’aplicació de la LUEV que abaste la totalitat 
del sistema educatiu, mostra la lentíssima 
aplicació de la llei i l’escàs creixement de 
l’alumnat en valencià (…) les polítiques que ha 
aplicat el govern valencià des de l’any 1995 
han consolidat forts desequilibris entre els 
trams educatius, entre centres públics i privats, 
i entre territoris.»

PLURILINGÜISME I DISCÒRDIA
El govern del Botànic, al capdavant de la 
Generalitat des de 2015, va promulgar 
en 2017 un decret que establia el model 
lingüístic educatiu valencià en els 

llei per a evitar passos arrere en el procés 
de normalització. Val a dir que l’intent va 
fracassar, malgrat la insistència sindical, dels 
centres i de diverses entitats socials. 

La fórmula emprada per l’Administració 
no resol un problema generat pel nou 
programa a les antigues línies en valencià. 
D’altra banda, és cert que, com que s’ha 
situat el mínim en el 25% del total de la 
docència, una part important dels centres 

públics i concertats de distintes comarques 
han incrementat les hores de classes 
en valencià. D’això, en fem una valoració 
favorable tot i que es tracta d’una evidència 
condicionada per la pèrdua d’hores de 
les línies en valencià que tant de temps i 
esforços va costar posar en marxa i que 
tant bons resultats han donat al llarg de la 
història.

ensenyaments no universitaris, una norma 
que, com que va ser atacada jurídicament 
per la dreta política, social i educativa i 
derogada parcialment pels tribunals de 
justícia, va ser substituïda el 2018 per la llei 
de plurilingüisme.

La nova Llei, qualificada en el seu moment 
de «decebedora», palesava l’ocasió perduda 
per a fer del valencià la llengua vehicular del 
sistema educatiu valencià. STEPV vam criticar 
que una norma de tanta transcendència 
no fora negociada i consensuada amb la 
comunitat educativa i, especialment, amb els 
sindicats.

Per aixó, el Sindicat va expressar el suport 
als centres que van subscriure el manifest 
«Centres pel valencià», en què es demana 
acollir-se a l’article 8, de la Llei 4/2018, per 
aplicar un programa lingüístic de centre 
experimental i progressiu que garantesca la 
continuïtat del programa d’ensenyament en 
valencià  implantat abans de l’aprovació de 
la llei. L’aplicació d’aquest article possibilita 
una continuïtat real i efectiva dels programes 
lingüístics dels centres per a evitar una 
pèrdua d’hores de valencià. 

Per fer costat els centres, responsables 
de l’STEPV van traslladar a la Conselleria 
la necessitat d’autoritzar les peticions dels 
centres i aplicar la flexibilitat prevista en la 

L’idioma ha sigut una  
de les senyes d’identitat  
de l’STEPV, hi ha qui 
ens coneix com «el 
sindicat del valencià»

La nova Llei palesava  
l’ocasió perduda per a  
fer del valencià la llengua 
vehicular del nostre 
sistema educatiu

Amb la LOMLOE cal 
substituir la llei de 
plurilingüisme per una 
altra que incorpore les 
reivindicacions de les 
instàncies i partits polítics 
que han apostat per 
defendre la llengua pròpia
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Al País Valencià, qualsevol estratègia que aposte pel plurilingüisme 
ha de garantir que en finalitzar l’escolarització l’alumnat domine  

les dues llengües oficials. Estudis sociolingüístics i informes 
institucionals reiteren que l’únic model efectiu per a aconseguir-ho 

és la immersió en la llengua amb menys implantació social.

LLUMS I OMBRES 
D’UNA NORMA 

CONTROVERTIDA

NOTES CRÍTIQUES SOBRE LA LLEI DE PLURILINGÜISME 
EN EL SISTEMA VALENCIÀ
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social». També l’informe del Consell d’Europa 
de 2019 afirma que la llei de plurilingüisme 
valenciana no s’ajusta a la Carta Europea de 
les Llengües Regionals o Minoritàries perquè 
impossibilita la continuïtat i la implantació de 
programes d’immersió lingüística.

PERCENTATGES MÍNIMS 
La llei de plurilingüisme assenyala que, en 
l’escolaritat obligatòria, el temps mínim 
destinat als continguts curriculars en 
cadascuna de les llengües oficials, ha de 
ser del 25% de les hores efectivament 
lectives. S’ha d’impartir en cadascuna de les 
llengües oficials la matèria corresponent al 
seu aprenentatge i al mateix temps, com a 
mínim, una altra àrea, matèria o assignatura 
no lingüística curricular de caràcter troncal o 
anàloga. Pel que fa als continguts curriculars 
en llengua estrangera, el temps pot oscil·lar 
entre el 15% i el 25% de les hores lectives. 
Ara bé, en el segon cicle d’Infantil, l’anglés 
s’incorporarà amb un enfocament d’obertura 
a les llengües o mitjançant la modalitat 
d’incorporació primerenca, amb el 10% de 
l’horari curricular. En Batxillerat i Cicles 
Formatius d’FP aquest temps pot oscil·lar 
entre el 10% i el 25% del total curricular. Tot 
i això, sempre segons la llei, l’Administració 
promourà que els centres públics i concertats 
vehiculen el 50% del temps curricular en 
valencià i un 25% en anglés. Per tal d’evitar la 
segregació de l’alumnat, el projecte lingüístic 
de centre (PLC) aplicarà la mateixa distribució 
temporal en cadascuna de les llengües 
vehiculars a tot l’alumnat del mateix curs.
Un informe de 2015 de les Unitats per a 
l’Educació Multilingüe de tres universitats 
(Alacant, Jaume I i València) apuntava 
que, per a corregir el bilingüisme social 
asimètric, «hi ha un acord quasi unànime 
sobre la necessitat que l’ús vehicular de la 
llengua minoritzada ha de ser majoritari i 
que en cap cas hauria de baixar del 50%» 
i que el valencià «ha de constituir el nucli 
organitzador de l’itinerari curricular».

La llei de plurilingüisme no atén 
suficientment el valencià com a llengua 
d’instrucció: cada centre ha d’impartir 
obligatòriament només una àrea en valencià 
i ha d’impartir també, com a mínim, una 
àrea en castellà. Es tracta d’una distribució 
molt desfavorable per al valencià, perquè 
els models d’educació bilingüe o plurilingüe, 
que donen bons resultats pel que fa al 
domini de les llengües i el rendiment en les 

àrees no lingüístiques, dediquen a la llengua 
minoritzada entre un 50% i un 90%. 
Qualsevol pla plurilingüe ha de tindre com 
a punt de partida, com proclama la Llei d’ús 
i ensenyament del valencià (LUEV) que, en 
acabar l’escolarització obligatòria, l’alumnat 
ha de dominar el valencià en igualtat de 
condicions amb el castellà. El Programa 
d’Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI) 
estableix com a objectiu garantir a l’alumnat 
l’assoliment d’una competència plurilingüe, 
que implique el domini oral i escrit de les 
dues llengües oficials, el domini funcional 
d’un o més idiomes estrangers i el contacte 
enriquidor amb altres llengües i cultures 
no curriculars però pròpies d’una part de 
l’alumnat. 

El PEPLI també pretén garantir la 
igualtat d’oportunitats de l’alumnat i la seua 
integració en el sistema educatiu i la societat 
valenciana, així com la normalització de 
l’ús social i institucional de la llengua en 
l’educació.

LLENGÜES I EXEMPCIÓ
El sistema educatiu que planteja la llei de 
plurilingüisme té com a llengües curriculars 
el valencià, el castellà, l’anglés i altres 
llengües estrangeres. En l’ESO s’incorpora, 
com a segon idioma estranger optatiu 
d’oferta obligatòria, de manera preferent, 
una llengua romànica. Podran ser objecte 
d’estudi i promoció el romaní, la llengua de 
signes i el braille. A més, els centres hauran 
de considerar les llengües de les minories 
lingüístiques del centre i generar espais 
d’intercanvi intercultural, també hauran de 
garantir el dret a una educació plurilingüe 
i intercultural a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials.

El Consell Valencià de Cultura assenyala 
que «caldria superar la determinació inicial 
de la LUEV sobre les zones de predomini 
lingüístic». Amb aquesta perspectiva, per 
a acabar amb la discriminació que pateix 
l’alumnat de comarques castellanoparlants, 
STEPV ha plantejat la derogació dels articles 
19 i 24 de l’esmentada llei.

Hi ha experts que aposten per un 
plurilingüisme que faça del valencià 
una assignatura curricular obligatòria 
i examinable en totes les comarques 
valencianes, independentment de ser de 
predomini castellà o valencià. Tanmateix, 
continua vigent l’exempció de l’avaluació de 
l’assignatura. Una ordre recent modifica la 
prova d’accés i els procediments d’admissió 
en les universitats públiques. Aquesta norma 
tindrà una nova aplicació en els territoris 
castellanoparlants des del curs 2027-28, 
quan arribe a 2n de Batxillerat l’alumnat 
actual de 2n d’ESO. Pel que fa a l’exercici de 
Valencià de les EBAU, indica l’Ordre, quedarà 
exempt, «si així ho manifesta, l’alumnat 
nouvingut que haja començat l’escolarització 

en un centre situat a la Comunitat Valenciana 
en 4t d’ESO, 1r o 2n de Batxillerat». La 
mateixa norma considera que l’alumnat 
nouvingut «és aquell que no ha sigut mai 
escolaritzat en un centre situat a la Comunitat 
Valenciana». 

Com assenyalen veus expertes, 
determinar la llengua vehicular és una 
decisió potestativa governamental: en el 
currículum prescriptiu, no existeix un dret 
individual a decidir-ho, com tampoc n’hi ha 
a triar assignatures ni continguts. Pel que fa 
a la intervenció didàctica i metodològica, el 
model d’educació plurilingüe i intercultural 
plantejat adopta uns enfocaments didàctics 
integrats: el tractament integrat de llengües 
(TIL) i el tractament integrat de llengües i 
continguts (TILC).

Finalment, el model lingüístic educatiu 
valencià, a més d’objectius didàctics, ha 

de proposar-se contribuir a reforçar la 
llengua i la cohesió social. Perquè el valencià 
esdevinga el moll de la planificació lingüística 
i educativa i la principal llengua vehicular, 
cal promoure entre la ciutadania actituds 
favorables envers a la llengua i el seu ús com 
a mitjà habitual.

«Les dades de coneixement i ús 
del valencià actuals ens porten a 

concloure que encara ens queda camí 
per recórrer per a assolir la plena 

igualtat lingüística»  
(Preàmbul de la llei de plurilingüisme 

del País Valencià, 2018).

S egons l’enquesta sobre el 
coneixement i ús del valencià de 
2015, el valencià no el sap parlar 
bé ni tan sols el 40% de la població 

de les comarques de predomini lingüístic 
valencià, parlants que fan un ús majoritari 
de la llengua en els àmbits domèstics. En els 

territoris de predomini lingüístic castellà les 
xifres són molt pitjors: només el sap parlar 
el 4%. Com assenyalava Alfons Esteve en 
aquestes pàgines comparant dades de 1992 
i 2015, en tres dècades s’ha reculat des del 
61,1% de la població global valenciana que 
sabia parlar-lo fins al 50,9%; i del 83,2% que 
l’entenia fins al 72,4%.

Segons dades de l’STEPV, en 2016 només 
el 30,3 % de l’alumnat feia ensenyament 
en valencià (PEV/PIL/PPEV) mentre que 
es consoliden forts desequilibris entre els 
trams educatius, entre centres públics i 
privats, i entre territoris: «Com més cap 
al sud del territori, menys valencià; com 
més edat té l’alumnat, menys valencià; com 
més ensenyament concertat, pagat amb 
diners públics, menys valencià». Un sistema 
educatiu triplement fragmentat incompleix el 
propòsit d’anivellar desigualtats.

Segons l’informe de 2014 del Consell 
Valencià de Cultura, «en els contextos en els 
quals hi ha una llengua predominant i una 
altra de minoritzada, l’únic model lingüístic 
que ha demostrat ser efectiu és la immersió 
lingüística en la llengua de menor implantació 

Alícia Martí Climent 
STEPV, Universitat de València

Per a saber-ne més:

Baldaquí, Josep M., Pascual, Vicent (2021): 
«Gestió de les llengües en entorns educatius 
multilingües: una perspectiva valenciana». 
Revista de Llengua i Dret, núm 75, juny.
Bodoque, Anselm; Tasa, Vicenta (2017): «Anglés 
contra valencià». Revista de Llengua i Dret, núm. 
67, juny.
Carens, Joseph (2000). Culture, citizenship, and 
community. Oxford University Press.
Consell d’Europa (2019): Informe del Comité 
d’experts sobre el compliment per part de l’Estat 
espanyol de la Carta Europea de Llengües 
Regionals o Minoritàries.
Consell Valencià de Cultura (2014): Informe sobre 
l’ensenyament en valencià en els nivells educatius 
no universitaris.
Esteve, Alfons (2021): «40 anys: un canvi urgent i 
necessari», Allioli núm. 280, març.
STEPV (2016). El valencià en l’ensenyament. 
Informe 2016.
Unitats per a l’Educació Multilingüe (2015): Un 
nou model lingüístic educatiu per a l’educació 
plurilingüe i intercultural del sistema educatiu 
valencià. Universitat d’Alacant, Universitat Jaume 
I, Universitat de València.

Nivells bàsics de referència

En acabar els ensenyaments 
obligatoris

En acabar els ensenyaments 
postobligatoris no universitaris

Com a mínim, en valencià i 
castellà

B1 B2

Com a mínim, en la primera 
llengua estrangera

A1 A2

L’únic model lingüístic 
que ha demostrat ser 
efectiu és la immersió 
lingüística, segons el 
Consell Valencià de Cultura

No existeix un dret 
individual a decidir la 
llengua vehicular, com 
tampoc n’hi ha a triar 
assignatures ni continguts
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a través dels i les mestres continuadors 
semiclandestins de la valuosa herència 
republicana. En la lluita per una societat 
més lliure, justa, igualitària i democràtica les 
propostes d’accions i reflexions es plantejaven 
ara des de la cooperació i la relació horitzontal, 
l’articulació de l’àmbit pedagògic amb el polític. 

I en aquest camí d’enfrontar-nos a 
les polítiques i reformes conservadores i 
neoliberals, a l’Estat espanyol es constituïa 
la Confederació d’MRP, un àmbit des del qual 
es propiciava l’acostament al conjunt de les 
anomenades pedagogies crítiques: Paulo 
Freire, Michael Apple, Wilfred Carr i Stephen 
Kemmis, entre altres.

UNA EDUCACIÓ POLÍTICA
Quan se’ns pregunta sobre la vigència del 
pensament de Paulo Freire, coincidisc amb 
Jaume Martínez Bonafé en el fet que l’escola 
no és aliena al procés de desmemorització 
de la societat («Los olvidados, memoria d’una 
pedagogía divergente», Cuadernos de Pedagogía 
núm. 230, 1994). 

Perquè darrere dels noms hi ha il·lusions 
col·lectives i moviments organitzats, un 
fenomen que pot explicar, al País Valencià, 
la presència destacada de l’obra freinetiana 
juntament amb la pràctica discursiva d’un 
poder que redueix l’existent a l’actualitat i 
que embolica el seu discurs amb la formalitat 
acadèmica. A això cal afegir els canvis socials 
i polítics: el pas, des del model franquista, a 
un període de construcció d’una altra escola 
que requeria organització i de debat sobre les 
alternatives. 

A hores d’ara, a l’Estat espanyol, com que 
es dona per feta la democratització educativa, 
les esperances se centren en unes propostes 
que presenta un govern socialdemòcrata, unes 
reformes que cal seguir disciplinadament. La 
taula està servida.

Però en aquest context també hi ha qui, en 
ambdós costats de l’Atlàntic, s’oposa a l’obra 
de Paulo Freire per considerar-la «política». 
Una reacció, aquesta sí, clarament polititzada 
i partidària, que ignora el que Freire denuncia 
com a educació bancària i que concep 
l’estudiant com un recipient que cal ser omplit 
amb els continguts fixats pel sistema, per 
l’acadèmia o, en menor grau, pel professorat. 
Uns continguts que, contràriament, la proposta 
freireriana vol construir «amb» les persones i 
no «per a» elles. Els corrents reaccionaris en 
matèria educativa qüestionen que el treball 
docent és una tasca política i que els projectes 
i continguts curriculars s’han de poder 
presentar integrats en el seu propi context, 
s’han de construir amb les experiències de 
totes i de tots. 

L’oposició o el silenci sobre l’obra de 
Paulo Freire no es planteja per un capritx 

metodològic o acadèmic. De fet, els teòrics de 
la pedagogia autoritària, en totes les seues 
vessants, combaten les idees concientitzadores 
i alliberadores del mestre brasiler per la seua 
posició de classe.

Vivim temps difícils, retrocessos 
de drets socials i polítics. L’onada de 
neoconservadorisme i feixisme ha arribat a les 
institucions. Per si fora poc, la pandèmia de la 
covid-19 ha aguditzat el poder de les polítiques 
neoliberals que durant molt de temps han 
invertit en mitjans, eficàcia i rendibilitat. Ara 
estan disposts a collir els fruits sembrats. 

Sense preguntar-nos el perquè i el per a 
què, el filantrocapitalisme, sobretot en la seua 
dimensió digital, ha establit noves maneres 
de transmissió, de control i d’avaluació dels 
continguts sobre el professorat i d’aquest 
sobre l’alumnat. Ara mateix, els relats sobre la 
situació que viu el Brasil els darrers dos anys, 
han de fer que ens mantiguem ull alerta.

Freire confiava en el potencial de les 
persones per a educar-se, estimar i participar 
en la construcció d’un món nou, possible i 
en unitat amb la naturalesa. La pandèmia, 
especialment en el continent americà, ha 
contribuït a augmentar les desigualtats. En 
aquest escenari, si volem que l’escola pública 
contribuïsca a combatre aquestes desigualtats 
i contribuïsca a avançar per l’emancipació 
dels éssers humans, l’obra pedagògica de 
Paulo Freire també ha d’estar present en 
els processos de formació del professorat, 
la inicial i la contínua. Necessitem els seus 
referents per a retrobar-nos amb el millor 
camí de resistència i lluita. Caldrà també 
revisar la tasca educativa i identificar les 
possibilitats del propi entorn per a transformar 

l’escola. L’escassa experiència democràtica en 
les aules i en general en la vida dels centres 
requereix que l’alumnat, les famílies i el 
professorat siguen els autèntics protagonistes 
en la presa de decisions educatives.

Celebrar hui Paulo Freire és repensar 
col·lectivament el seu pensament, modificar el 
rumb de la història, lluitar per la democràcia 
en l’escola, convertir-la en un espai 
d’esperança. 

Com qui pretenia accedir a l’alfabetització 
per a accedir al permís de conduir, revisitar 
el pensament de Freire ha de servir-nos 
per a explorar i recórrer noves sendes 
d’alliberament educatiu.

de Pedagogía del oprimido. Altres companyes i 
companys, amb els que després coincidiríem 
en escoles d’estiu, van viure experiències 
semblants a la meua.

Poc de temps després, en la dècada 
dels anys setanta, mentre realitzava les 
prescriptives pràctiques de Magisteri al barri 
de la Malva-rosa de València, vaig posar  en 
pràctica aquell aprenentatge. Per mitjà d’un 
teleclub –una iniciativa dels militants del barri 
per a organitzar activitats i donar continuïtat 
a les iniciatives prohibides de l’anomenada 
aleshores Asociación de Cabezas de Familia– es 
van organitzar unes «classes d’alfabetització» 
i uns «cercles de cultura» que, amb «materials 
Freire» multicopiats i coneixements adquirits 
amb la lectura de Pedagogia de l’Oprimit ens 
permetien treballar amb veïnes i veïns que 
necessitaven un mínim accés a la lectura per a  
obtindre el permís de conduir. 

Aquell va ser en el meu cas el primer 
acostament al que Paulo Freire anomenava 
«investigació de l’univers temàtic», «alçament 
de l’univers del vocabulari» (L’educació com a 
pràctica de la llibertat), o la “busca de l’univers 
del vocabulari” (Concientización: Teoría y 

práctica de una educación liberadora). Una 
proposta d’educació, que no podria començar 
amb l’educador que presentava el seu propi 
món amb un discurs acabat, un saber construït 
externament al diàleg entre els subjectes 
protagonistes del procés educatiu. 

FREIRE I ELS MRP
Com a mestre, després d’aquesta aproximació 
inicial, em vaig implicar en un treball col·lectiu, 
un recorregut que va passar pel Seminari de 
Pedagogia de l’Associació d’Antics Alumnes i 
del Col·legi de Llicenciats, la primera Escola 
d’Estiu del País Valencià i l’organització entorn 
d’uns incipients moviments de renovació 
pedagògica (MRP).

En aquests espais, la referència havia 
sigut durant molt de temps el pensament 
d’un altre mestre: Celestin Freinet. El nostre 
eurocentrisme havia relegat Paulo Freire a 
un segon pla i havia pràcticament ignorat  
testimonis com els de Simón Rodríguez o José 
Martí. El llegat de Freinet ens havia arribat 

En el combat de l’escola pública per l’emancipació de les persones  
i la igualtat, Freire és un referent indefugible. A cent anys del 
naixement del mestre brasiler, les pedagogies compromeses amb 
la renovació mereixen un espai destacat en la formació de les 
dones i els homes que ara i ací trien l’ofici d’ensenyar.

Albert Sansano
Grup d’investigació de Relacions 
Públic - Privat en l’educació, (Brasil), 
Fòrum Mundial d’Educació

Ningú no allibera ningú, ningú no s’allibera sol: 
els homes s’alliberen en comunió.

Paulo Freire.

A l Brasil, la pregunta sobre la 
vigència de la Pedagogia de 
l’oprimit, de Paulo Freire, obté 
nombroses respostes positives. 

El govern Bolsonaro representa un retrocés 
en les polítiques educatives i socials: durant 
el seu mandat, el país ha vist augmentar de 
manera significativa les persones que viuen 
per davall del llindar de la pobresa, algunes 
que només poden menjar cada dos o tres 
dies. Són precisament aquestes persones a 
les quals el govern feixista vol esborrar-los 
la memòria de Paulo Freire i retirar-los el 
reconeixement com a «Patró de l’Educació» 
del Brasil. Per això, com una expressió de 
resistència enfront d’aquesta ofensiva, 
reivindiquem la commemoració del centenari 
del seu naixement.

Al Brasil, educadores, educadors i bona 
part de moviments socials defenen i difonen 
per internet el llegat de Paulo Freire en 
cafés pedagògics, webinars, debats, lectures 
col·lectives, jornades, seminaris i conferències. 
Des de molts racons del món, també es 
realitzen centenars d’activitats. Una mostra 
destacada d’aquest programa en contínua 
construcció és l’Espai Freire –una iniciativa 
del sindicat que edita aquestes pàgines–, 
que publica cada setmana treballs d’autores 
i autors procedents de distints racons del 
planeta.

FREIRE EN PRIMERA PERSONA
El meu acostament a l’obra del pedagog 
brasiler es remunta a cinc dècades arrere, 
quan la dictadura instaurada al Brasil des de 
1964 el detenia i l’obligava a prendre el camí 
del seu llarg exili. Així, el 1970 Paulo Freire 
publicava a Xile Pedagogía del oprimido. 

Els que en plena dictadura franquista 
estudiàvem Magisteri ens resultava difícil 
accedir des de les aules universitàries a les 
idees pedagògiques renovadores. A València 
encara no havia arribat el mestre Gonzalo 
Anaya i només algunes professores donaven 
pistes sobre lectures crítiques, excloses del 
programa oficial. Una d’aquelles docents va 
possibilitar que un xicotet grup de companys, 
ja compromesos políticament, poguérem 
compartir i debatre, com si es tractara d’una 
revista clandestina, un exemplar multicopiat 

Al Brasil bona part de 
moviments socials defenen 
i difonen el llegat de  Freire 
en cafés pedagògics, 
webinars, debats, lectures 
col·lectives, jornades...

Els teòrics de la pedagogia 
autoritària combaten les 
idees concientitzadores i 
alliberadores del mestre 
brasiler per la seua 
posició de classe

Per a saber-ne més:

Grupo de Pesquisa Relações entre o Público e o 
Privado em Educação, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Brasil)  
[https://www.ufrgs.br/gprppe/]
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i comptem amb materials que es poden 
aprofitar, només cal valentia política per a 
fer-ho. Totes les persones que volen dedicar-
se a l’educació, estudiants de Magisteri i 
del Màster del Professorat d’Ensenyament 
Secundari haurien de cursar obligatòriament 
aquests continguts.

Caldrà disposar de recursos materials. 
Efectivament. Els llibres de text només 
mostren el model familiar estàndard i no 
reflecteixen la pluralitat de famílies. Sabem 
que hi ha xiquets i xiquetes que viuen amb 
una mamà, amb un papà, amb dos mamàs o 
amb dos papàs. Aquesta diversitat no està en 
els materials escolars i és fonamental. 

Per què es va fer mestre?
Vaig estudiar Magisteri per vocació i després 
vaig fer Filologia Anglesa. Em meravelle 
observant com creix, evoluciona i madura 
l’alumnat des de primer de primària, és d’una 
bellesa impressionant seguir-ne el procés, 
adonar-te del potencial immens que tenen les 
persones per a aprendre i per a millorar la 
societat. 

Com va ser la seua infància?
Des de ben xicotet, notava que el tracte que 
em donava l’entorn no concordava amb el 
que jo sentia, però no tenia cap referent ni 
informació, no sabia com resoldre-ho.  En 
1994, en acabar Magisteri, me’n vaig anar 
al Regne Unit amb una beca Erasmus i m’hi 

vaig informar a fons sobre la transsexualitat, 
vaig conéixer menors trans que anaven 
acompanyats dels seus pares a iniciar el seu 
procés de transició. 

La seua transició, com va ser?
Em vaig assabentar que en l’Hospital de la 
Universitat Lliure d’Amsterdam hi havia un 
equip pioner en el tractament a persones 
trans. Vaig viatjar a Holanda per conéixer Jos 
Megens, un doctor que n’és referent europeu, 
però per diverses circumstàncies vaig haver 
de tornar-me’n ací, amb la família. En 1997 
tenia decidit iniciar el meu procés però la 
psicòloga que m’atenia llavors em va frenar 
en sec. «Torna a la consulta quan et passe 
la tonteria», em va dir un dia. I com no em va 
passar, mai més no hi vaig tornar.

Va viatjar novament a Holanda?
Tots els estius hi anava, volia viure allí, 
estudiava l’holandés i cada volta coneixia 
més persones i col·lectius trans fins que un 
dia, casualment, vaig sentir parlar de Vicent 
Bataller, un doctor valencià amb experiència 
de treball amb gent trans. En 2001 vaig 
començar amb ell el meu procés.

Què fa, a més d’impartir classes i ser un 
actiu militant del moviment LGTBI?
Estic acabant el doctorat. He investigat 
sobre persones menors trans en el sistema 
educatiu valencià, com se n’està duent la 
inclusió arran de la normativa de 2016.

Pot avançar alguna conclusió d’aquesta 
recerca? 
Hi ha menors trans que es queixen de 
patir assetjament transfòbic, xiquets i 
xiquetes que han sigut expulsats de casa 
i del sistema educatiu i no tenen cap lloc 
on anar. Afortunadament, en els darrers 
anys, arran la constitució d’associacions de 
mares i pares de menors trans, s’ha produït 
un canvi important en la percepció de la 

Creu necessari un tractament transversal de 
la diversitat en el currículum?
Si la fem transversal, ¿com ens assegurem 
que tot el professorat, incloent-hi el de 
Religió, incorpora aquestes perspectives 
en les classes? Hi ha d’haver una matèria, 
del tipus d’Educació per la Ciutadania, 
estructurada en funció de la maduresa 
mental de l’infant, una assignatura impartida 
per professorat ben format, conscient de les 
necessitats i que compte amb ferramentes 
adequades a l’edat de maduració de 
l’alumnat. Tenim molta faena avançada 

La diversitat sexual, de gènere i 
familiar, s’ha d’estudiar en classe?
Des de ben menut, és clau tindre 
una autoestima amb bona base. 

L’escola ha de tindre present la diversitat 
dels menors, que no se’t qüestione el teu 
desenvolupament com a xiquet o xiqueta. 
No cal ser una persona trans perquè 
t’expresses de manera diferent del que 
s’espera de tu. 

Rafael Miralles Lucena

ENTREVISTA: ÀLEC CASANOVA FERRER, MESTRE TRANS

LA VISIBILITAT TÉ  
RISCOS, PERÒ EM  
PERMET SER JO MATEIX"

"

El Dia de l’Orgull, la violència homòfoba i la prohibició de la bandera de l’arc 
iris en l’Eurocopa de futbol serveixen de pretext per a iniciar la conversa 
amb Àlec Casanova (Sueca, Ribera Baixa, 1970), un mestre del col·legi 
Cervantes de Xirivella (Horta Nord) i afiliat a l'STEPV, que ha assumit 
notables responsabilitats en organitzacions LGTBI. Llicenciat en Filologia 
Anglesa i doctorand en Estudis de Gènere i Polítiques d’Igualtat, ha participat 
en nombroses campanyes i accions formatives i ha assessorat governs en la 
redacció de disposicions legals sobre les identitats trans.

Hi ha xiquets i xiquetes 
que viuen amb una mamà, 
amb un papà, amb dos 
mamàs o amb dos papàs, 
aquesta diversitat no està 
en els materials escolars

 

ACTIVISTA TRANS
E l primer dia que em vaig acostar 

a la seu del Col·lectiu Lambda de 
València va ser molt fort perquè llavors 
no m’havia desfet encara de la meua 
motxilla de transfòbia, aquesta por 
infundada de la gent LGTBI que transmet 
la societat. Em vaig integrar en el Grup 
Trans per a implicar-me directament 
en campanyes de sensibilització en 
l’entorn educatiu, com la d’«Estima com 
vulgues». Crec que m’hauria estalviat 
molts problemes si quan  estava en 
l’institut haguera assistit a xarrades com 
les que fem en Lambda. Amb el temps 

vaig ser coordinador del Grup Trans i 
membre de l’executiva de Lambda. En 
2007, vaig ser elegit coordinador del 
Grup de Polítiques Trans de la Federació 
estatal (FELGTB), just quan es debatia 
la Llei reguladora de la rectificació 
registral de la menció relativa al sexe 
de les persones, una norma estatal 
que contemplava per primera volta el 
canvi en els documents oficials sense 
haver d’anar a juí per a canviar de 
nom i de sexe. Abans calia aportar 
una documentació que acreditara que 
t’havien operat i que els teus genitals 
s’adequaven al sexe que tu exigies en el 
juí, un sistema molt arbitrari perquè tot 
depenia del criteri del jutge o la jutgessa 
que et tocara en sort."

"
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transsexualitat i les identitats trans. Cada 
volta hi ha més familiars que els fan costat. 

Com reacciona l’Administració?
Al País Valencià, des de 1995 fins a 2005, els 
governs del PP no van aprovar cap millora, 
ni en l’àmbit educatiu ni en el sanitari. Va ser 
el nou Consell del Botànic el que va introduir 
canvis i reformes en tots els àmbits. Des de 

Per què creu que ho diuen?
Hi ha docents que s’inscriuen voluntàriament 
en aquests cursos motivats pel que observen 
en les escoles o instituts, però no estan 
convençuts de la funció de les CIC per a evitar 
discriminacions de tot tipus. Conec centres, 
privats i concertats sobretot, que probablement 
per raons ideològiques o religioses no 
disposen encara de cap protocol, tot i que la 

2016 comptem amb un protocol d’atenció 
educativa a les persones trans i intersexuals. 
Tots els centres estan obligats a comptar 
amb una persona coordinadora d’Igualtat i 
Convivència (CIC), que ha de vetlar perquè 
tinguen cabuda en l’escola i no patisquen 
cap tipus d’assetjament totes les persones 
divergents del sexe assignat en nàixer. 

Són efectius els plans d’igualtat i 
convivència dels centres?
És una de les incògnites que vull resoldre 
en la meua investigació. Encara que, d’acord 
amb la normativa, totes les activitats dels 
centres han d’incorporar l’atenció a la 
diversitat sexual, de gènere i familiar, en 
el dia a dia queda molt per fer. Hi ha qui ha 
qualificat d’«adoctrinament» la formació 
que impartim en els CEFIRE sobre aquests 
aspectes. 

llei els obliga. Trobe a faltar intervencions més 
decidides de la Inspecció Educativa.

S’ha penedit d’haver contat la seua vida 
personal durant tant de temps?
Això té una doble lectura. Durant algun 
temps el sistema i el meu alumnat em 
llegien com a professora. Després del 
meu canvi, l’alumnat em llig i em tracta de 
manera diferent. En una persona trans, 
la visibilitat és important pel que fa als 
referents: si vols defendre uns drets però 
ningú explica les dificultats que tens en el 
dia a dia, no podràs aconseguir res. És cert 
que amb la visibilitat t’arrisques, perquè et 
veuen i creixen les potencials amenaces i 
les agressions, però apropiar-te de la teua 
visibilitat és una ferramenta molt valuosa 
que et permet ser tu mateix: «Jo soc qui soc 
i no depenc del que tu digues que soc.»

La psicòloga que m’atenia 
llavors em va frenar en sec. 
«Torna a la consulta quan et 
passe la tonteria», em va dir 
un dia. I com no em va passar, 
mai més no hi vaig tornar

Apropiar-te de la teua 
visibilitat és una ferramenta 
molt valuosa que et permet 
ser tu mateix: Jo soc 
qui soc i no depenc del 
que tu digues que soc

Fotografia: Clara Esteve

 

COMPRENSIÓ VERSUS ‘LEGALITAT’
V aig tindre la sort que la inspecció 

mèdica em va ajudar a incorporar-me al 
nou centre de destinació, on vaig dur a terme 
una part de la meua transició. En la reunió 
que vaig mantindre amb el psicòleg i la cap 
d’estudis, ell li va explicar la situació i li va 
demanar discreció quan arribara qualsevol 
document amb el meu nom anterior, i ella va 
acceptar adreçar-se’m pel nom que jo havia 
triat, en compte del que figurava en el meu 
DNI, em guardava tota la correspondència en 
el seu despatx i me la lliurava discretament 
perquè entenia que formava part de la 
meua intimitat. Va ser una experiència 
extraordinària, sentia el suport de les meues 
companyes i companys. Malauradament, 
la reacció no ha sigut la mateixa en altres 

centres. Vaig tindre problemes amb un altre 
equip directiu perquè, a pesar que jo no li ho 
havia comentat a ningú, el meu activisme i 
la participació en reportatges i documentals 
sobre transsexualitat m’havia fet molt visible 
en els mitjans de comunicació. En 2006, 
quan tenia registrat el canvi del nom però 
no encara el de sexe, van decidir penjar el 
cens de les eleccions sindicals en el tauler 
de la sala del professorat durant tres dies, 
la qual cosa em va produir indefensió, que 
es desvelara part de la meua intimitat i 
que algunes companyes i companys em 
miraren d’una manera diferent. A pesar de la 
meua insistència, vaig haver d’esperar que 
transcorreguera el termini legal per a exigir 
que el retiraren."

"

 

EDUCACIÓ I LLEI TRANS
L’ avantprojecte de llei trans arreplega 

dos punts fonamentals, que representen 
un  avanç important: la lliure elecció –o 
autodeterminació– de la identitat de gènere i 
la despatologització. Amb l’autodeterminació 
és a la persona trans a qui correspon dir 
qui és, no a un metge o a un jutge. Gràcies 
a la despatologització, les identitats trans 
ja no es consideraran una malaltia, no es 
requerirà un certificat de disfòria de gènere 
o d’haver-te sotmés a cap tractament. 
En la seua part educativa l’avantprojecte 
és encara massa tou, perquè no preveu 
requisits mínims en els protocols que han 
d’establir les comunitats autònomes, com ja 
s’ha fet al País Valencià. La norma tampoc no 
inclou una cartera de serveis, només diu que 

s’atendrà les persones trans i intersexuals, 
sense concretar de quina manera. La llei 
també haurà de millorar el llenguatge, no 
pot referir-se a «diversitat sexoafectiva» en 
compte de «diversitat sexual, de gènere i 
familiar», que és la denominació científica. 
El text actual empra «identitat sexual» com 
a sinònim d’«identitat de gènere», la qual 
cosa es presta a confusió. En canvi, al País 
Valencià, els termes legals són «identitat 
de gènere» i «expressió del gènere», que 
abracen els sentiments propis: com et sents 
i com expresses aquests sentiments, com 
et manifestes externament amb la roba, el 
maquillatge, els cabells, etc. Tots aquests 
són aspectes que la tramitació legal haurà 
de corregir."

"
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ús mínims del valencià, però en la pràctica 
damnifica projectes educatius amb més 
de 40 anys d’història en què la immersió 
cultural i lingüística, un mètode clarament 
afavoridor de l’aprenentatge de llengües, 
n’és peça clau; mentre que es reconeix 
aquest valor amb llengües majoritàries com 
l’anglés –projectes Erasmus, intercanvis, 
auxiliars de conversa– la llei no ho fa amb 
el valencià. La immersió mai no perjudica 
l’idioma majoritari i oficial, l’ús normal del 
qual, en qualsevol context, està més que 
garantit.

ESCOLA GAVINA
A Gavina celebrem al desembre la Festa de 
la Música i del Teatre. Un dissabte al matí 
fem un concert en què participen tots els 
xiquets i les xiquetes, els cors de primària i 
el de pares i mares. El repertori està farcit 
de cançons que segueixen un eix temàtic 
prèviament acordat i treballat. És un gran 
projecte cooperatiu, d’escola, en què parlem 
i cantem en valencià. El taller de Teatre 
Total de secundària, amb alumnes de 3r i 
4t d’ESO, representa un muntatge resultat 
del treball realitzat des del mes d’octubre 

convivència. El tractament integrat de llengües 
i continguts dels projectes lingüístics garanteix 
l’aprenentatge de les altres llengües de les 
nostres escoles: castellà i anglés o francés. 
Entenem que l’escola ha de respondre a les 
necessitats i les exigències de l’entorn social 
amb maneres coherents amb la cultura i les 
tradicions, amb les arrels de la comunitat 
educativa. 

PLURILINGÜISME I DESIGUALTAT
Ens preocupa que l’anomenat Programa 
d’Educació Plurilingüe i Intercultural que 
estableix la Llei 4/2018 de la Generalitat tracte 
igual les dues llengües oficials. La distribució 
de mínims del 25% de castellà i de valencià que 
hem d’aplicar només perllonga i reprodueix 
la desigualtat lingüística existent, en què el 
castellà s’erigeix en llengua majoritària i 
dominant i el valencià queda relegat a l’estatus 
de llengua minoritària i minoritzada. Tractar 
equitativament ambdues llengües és un parany 
estètic i que obvia l’arrel del problema: per 
a arribar al plurilingüisme real cal sempre 
potenciar i vehicular la llengua minoritzada. 

Potser els objectius generals de la llei 
són assegurar arreu un coneixement i un 

L a riquesa lingüística és un tret 
essencial de les societats modernes, 
que malden per construir-se en 
el respecte a l’altre. Una escola 

plurilingüe és la que millor pot oferir una 
capacitat comunicativa bàsica als infants. 
Cada llengua és una visió particular de la 
realitat: com més llengües sabem, millor 
avaluem punts de vista diferents i més 
sensibles ens fem a l’empatia, l’intercanvi i la 

durant els patis del migdia. La participació 
és voluntària i permet de treballar diferents 
llenguatges, tècniques i disciplines, sempre 
en valencià. Comunicació oral, escrita, 
vocalització, expressivitat, treball del cos, 
cooperació, responsabilitat, compromís...  
La llengua esdevé vehicle de comunicació, 
aprenentatge, creació i recreació.

Una altra iniciativa és la reivindicació 
de la riquesa i la diversitat de la llengua, 
amb activitats com l’intercanvi amb l’escola 
cooperativa de Palma de Mallorca Mata de 
Jonc. L’alumnat de 6é i 1r d’ESO dels dos 
centres conviu en un intercanvi de rebuda 
i d’anada que permet d’establir lligams 
culturals, lingüístics i emocionals, i que 
els fa créixer en una llengua pròpia que 

Tractar equitativament 
ambdues llengües és 
un parany. La immersió 
mai no perjudica l’idioma 
majoritari i oficial, l’ús del 
qual està més que garantit

Aprenen a llegir i a 
escriure en valencià amb 
un grapat de processos. 
La lectura i l’escriptura 
ajuden a entendre allò que 
passa al nostre voltant

Ivan Palomares
Director pedagògic de La Masia

Empar Martínez
Directora pedagògica de Gavina

La immersió lingüística impregna els projectes educatius de dos centres cooperatius 
arrelats al territori que fan ensenyament en valencià des dels tres fins als 16 anys, i que 
assumeixen com a trets propis la laïcitat, l’horitzontalitat, l’assemblearisme, la vocació de 
servei públic i el compromís per a transformar la societat.

ESCOLA EN VALENCIÀ PER A RECUPERAR ELS DRETS LINGÜÍSTICS
ESCOLES COOPERATIVES LA MASIA (HORTA NORD) I GAVINA (HORTA SUD)
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(MICE) amb el curtmetratge Noa, el robot 
llaurador, una producció sobre tecnologia i 
ecologisme en català, subtitulada al castellà 
i l’anglés, un projecte íntegrament realitzat 
per alumnes en la concepció de la història, 
l’escriptura del guió i l’organització dels equips: 
actors i actrius, directora, càmera, decorats.

PROJECTES COMPARTITS
Tant a La Masia com a Gavina realitzem 
cada curs un projecte temàtic. Els nostres 
claustres decideixen els temes sobre els 
quals totes i tots investigarem i treballarem 
en les diferents etapes i grups. Hi acordem 
els objectius generals de l’escola, de cada 
etapa i cicle educatiu i plantegem projectes 
de treball a les aules respectives –sovint 
intercicles, interetapes o interdisciplinaris–. 
Els productes finals són diversos i 
l’aprenentatge és enriquidor perquè es 
vehiculen continguts curriculars mitjançant el 
treball cooperatiu i la connexió amb entitats 
o persones de l’entorn, sempre amb el 
protagonisme de l’alumnat sobre el que fan, 
els mestres fan de guies. 

Al maig organitzem unes mostres, les 
presentem a les famílies i organitzem unes 
festes vinculades als temes triats, en què 
tothom pot participar en els tallers específics 
o observar els treballs dels grups. Per 
descomptat, la llengua esdevé vehicle de 
comunicació, font d’aprenentatge i contingut: 
llegim, escoltem, seleccionem, treballem 
tipologies textuals i registres… I el dia de la 
festa, convivim. 

En ambdues escoles també portem a 
terme tallers en què participen les famílies. 

Diada del 9 d’Octubre–, dedicat a la creació 
literària, musical i artística, a autores i autors 
en llengua catalana als quals dediquem un 
projecte interdisciplinari per a reconéixer-
ne la transcendència cultural i el paper 
normalitzador. 

En sintonia amb la nostra llarga tradició 
d’Hort Escolar, tenim al pati un tros de terra que 
treballem amb l’alumnat de primària a partir 
dels tallers intercicles. A més a més, el curs 
passat vam començar un hort municipal, on 
l’alumnat d’infantil i primària es responsabilitza 
d’un campet cedit per l’Ajuntament de Museros. 
Els xiquets i les xiquetes es responsabilitzen 
de totes les tasques (preparació, plantació, 
collida…) amb la col·laboració i l’ajuda de 
les famílies. El projecte potencia el treball 
cooperatiu i l’autonomia i promou el respecte 
cap al medi ambient. A la vegada ofereix 
l’oportunitat de conéixer l’entorn i d’establir 
vincles amb els llauradors i les llauradores. 
L’Hort Municipal esdevé immersió lingüística, 
amb un aprenentatge significatiu de vocabulari 
específic del camp, les ferramentes, els cultius 
autòctons...
El 3r cicle de primària va participar en la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu 

reconeixen com a rica, diversa i sense 
prejudicis.

Els xiquets i xiquetes aprenen a llegir i a 
escriure en valencià, activitats que inclouen 
un grapat de processos perquè la lectura i 
l’escriptura ajuden a entendre allò que passa 
al nostre voltant i ens permet de comunicar-
nos. En aquest procés, són ben significatius 
els projectes amb alumnes d’altres etapes 
o cursos. Realitzem el projecte de creació 
textual 2n-2n: des de l’àrea de Llengua de 2n 
d’ESO, treballem el text narratiu i preparem 
materials per a explicar tot el que s’ha aprés 
als companys i les companyes de 2n de 
primària. L’aprenentatge és doble, perquè els 
grans, mitjançant grups cooperatius, adapten 
la informació perquè els menuts l’entenguen. 
Realitzen materials visuals senzills i així 
consoliden els aprenentatges alhora que 
desenvolupen altres habilitats i competències. 
També creen un conte amb il·lustracions 
per grups cooperatius en què hi ha grans i 
menuts. Per tal de treballar l’expressió oral 
i la lectura en veu alta, sovint, per rematar, 
en fem lectures compartides en alguna festa, 
animacions lectores, en gravem videos…

ESCOLA LA MASIA
Des de 1992, a La Masia participem 
del projecte Fènix, una iniciativa de 
correspondència entre escoles dels Països 
Catalans per a aprofundir en les diferents 
varietats dialectals de la llengua i treballar 
tipologies textuals a partir de les cartes i els 
“viatgers”: contes, auques, poemes, còmics i 
novel·les. Cada any celebrem el Correllengua 
–festa reivindicativa emmarcada en la 

En infantil i primària, durant el segon i el 
tercer trimestre, els proposem participar en 
els tallers setmanals. Encara que no siga la 
seua llengua materna i no siguen experts 
en la matèria, en l’activitat han de parlar en 
valencià: és la llengua del projecte educatiu 
que han triat, la llengua amb què aprenen els 
seus fills i filles i amb la qual generen vincle i 
lligam amb companys i companyes, mestres i 
tot el personal que els atén cada dia. I sobretot 
perquè en reconeixen el valor. Les famílies hi 
responen ben positivament. 

Finalment, tot allò que circula per les 
xarxes generat des de Gavina i La Masia està 
expressat en valencià. En un context en què 
la llengua està minoritzada i no gaudeix dels 
espais de dret per a poder ser utilitzada, es 
tracta d’una decisió ferma.

Garantir els drets lingüístics de totes les 
persones és un acte de justícia social i ajuda a 
construir societats més plurals i més diverses. 
Considerem que calen mesures legislatives 
que prestigien socialment l’ús del valencià 
i que facen que es perceba com una eina de 
comunicació efectiva, útil i com un element de 
cohesió social i d’acollida per a la ciutadania 
nouvinguda. Aquests factors són essencials 
perquè l’ensenyament de la llengua a l’escola 
trobe en el context social elements que en 
promoguen i n’estimulen l’ús.L’Hort Municipal esdevé 

immersió lingüística, amb 
un aprenentatge significatiu 
de vocabulari específic del 
camp, les ferramentes, 
els cultius autòctons...

ESCOLA EN VALENCIÀ PER A RECUPERAR ELS DRETS LINGÜÍSTICS
ESCOLES COOPERATIVES LA MASIA (HORTA NORD) I GAVINA (HORTA SUD)

Per a saber-ne més:

Escola Gavina: https://escolagavina.cat
Escola La Masia: http://lamasia.coop
Escola La Masia (2020): Noa, el robot llaurador: 
https://www.youtube.com/watch?v=tY3eM63DfO8



24 ALLIOLI 282 / OCTUBRE 2021

 

pel centre, el nivell socioeconòmic i cultural és 
mitjà i hi ha un percentatge mitjà-baix d’alumnat 
de famílies amb llengües maternes diferents 
del castellà i el valencià. Totes i cada una de les 
actuacions, activitats i formacions que realitza 
l’escola estan fonamentades en el projecte inicial 
presentat per l’actual direcció, document que va 
servir de base per a desenvolupar de manera 
coherent instruments clau com són el mateix 
projecte educatiu, el reglament de règim intern 
o les múltiples eines pedagògiques que posen el 
focus d’atenció en l’alumnat.

Des de 2008, el centre desenvolupa 
projectes europeus, els primers van ser els  
Comenius, ara continuem amb els Erasmus +. 
La participació en aquestes iniciatives ha 
provocat entre l’equip docent un canvi de 
mirada, centrada en l’alumnat, la igualtat 
d’oportunitats i la millora de l’aprenentatge 
de l’anglés, la primera llengua estrangera 
que s’estudia en el col·legi. La participació del 
professorat en diverses activitats formatives, 
el recurs al mètode job shadowing («aprendre 
mirant») i l’intercanvi d’alumnes ha impulsat 
a les aules una mena de revolució, amb 
un canvi metodològic i una altra mirada 
cap a l’acte educatiu per part de docents i 
estudiants. L'essència del nostre projecte 
educatiu és la metodologia, un aprenentatge 

obert a Europa, volem que Europa forme part 
de la realitat de l’alumnat i les seues famílies, 
volem ampliar fronteres i obrir ments. Per això, 
la dinàmica de treball estarà vertebrada per la 
participació en els diferents projectes europeus”. 
Amb aquestes paraules arranca el  Projecte 
Educatiu que vam aprovar en 2016.

La nostra escola està ubicada a la pedania 
oriolana de San Bartolomé, una zona de parla 
castellana de la Vega Baixa del Segura. El contacte 
dels xiquets i les xiquetes amb el valencià 
es realitza només a través dels mitjans de 
comunicació i les activitats escolars. Una majoria 

de l'alumnat pertany a famílies treballadores en 
què els dos progenitors tenen activitats laborals. 
Segons les darreres anàlisis de context realitzades 

D es que iniciàrem la marxa com a nou 
equip directiu, en el curs 2011/2012, 
hem estat meditant sobre la nostra 
realitat educativa. Hem consultat 

les famílies i els nostres companys de claustre; 
hem arribat a la conclusió que el nostre centre 
necessita un canvi, una nova visió. El nostre 
alumnat  cada vegada és més avançat en 
l’ús de les noves tecnologies i els motiva per 
poder utilitzar-les en la seua tasca diària. Hem 
d’aprofitar l’oportunitat que se’ns brinda per a 
establir unes línies d’actuació que n’afavorisquen 
el desenvolupament integral i potenciar-ne la 
formació i el desenvolupament personal. Partim 
de la premissa que aquests xiquets i xiquetes 
seran el nostre futur i volem contribuir al fet 
que siguen persones capaces d’empatitzar, de 
pensar i de tindre un pensament crític i reflexiu; 
capaces de treballar en equip i aconseguir l’èxit 
entre tots. Pretenem desenvolupar en l’alumnat 
els valors i les aptituds necessàries per a poder 
viure en societat i assolir l’èxit educatiu. Aquest 
projecte, pensat per al nostre alumnat, està 

“

cooperatiu basat en projectes de treball, el 
foment de l’aprenentatge de les llengües 
i l’obertura del centre a Europa. Des del 
curs 2011/12, el nou equip directiu està 
compromés a canviar el paradigma educatiu 
de l’escola.

IMPULS EDUCATIU
Curs rere curs, en els claustres s’escoltava de 
manera reiterada que els resultats obtinguts 
per l’alumnat no són els esperats, sobretot 
en els cursos superiors. El professorat ho 

atribueix a la falta d’esforç i de motivació, a la 
manca d’hàbits i tècniques d’estudis i l’escassa 
implicació de les famílies. Aquesta primera 

Antonio Zamora, Cristina 
Ferrer, Inma Ferrández

Equip Directiu

La participació del professorat 
en activitats formatives 
ha impulsat a les aules 
una altra mirada cap a 
l’acte educatiu per part 
de docents i estudiants

Establim el referent lingüístic: 
un docent-una llengua. Cada 
grup d’alumnes disposa de 
tres referents lingüístics, un 
de castellà, un de valencià 
i un altre d’anglés

PROJECTES DE TREBALL PLURILINGÜES EN UNA PEDANIA DEL SUD VALENCIÀ
COL·LEGI PÚBLIC SAN BARTOLOMÉ, ORIOLA (BAIX SEGURA)
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Situada en un entorn majoritàriament castellanoparlant i amb una trajectòria innovadora, 
en aquesta escola tot l’alumnat disposa d’una persona que, a més de docent, és un referent 
lingüístic perquè puga expressar-se en els tres idiomes previstos en la Llei. Això no fa, però, 
que per art de màgia, ningú es faça plurilingüe.
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i respectar l’assignació horària a cada 
una de les tres llengües curriculars cada 
grup d’alumnes disposa de tres referents 
lingüístics, un de castellà, un de valencià i un 
altre d’anglés. D'aquesta manera es fomenta 
l’ús dels tres idiomes entre l’alumnat. 
Cadascun d’aquests mestres referents 
lingüístics sempre s’adreça a l’alumnat en 
la llengua establida, en totes les situacions 
comunicatives. L’alumnat parla amb el seu 
referent lingüístic de valencià també en el 
temps de pati i aquest mestre en tot moment 
s’adreça a l’alumnat en valencià. D’aquesta 
manera, es contextualitza l’aprenentatge de 
les llengües.

INNOVACIÓ I PLA PLURILINGÜE
Amb la modificació del projecte educatiu 
i la formació contínua de l’equip docent, 
comencem amb el treball d’aprenentatge 
basat en projectes (ABP). En la majoria de 
les àrees prescindim dels llibres de text, una 

decisió que contribueix que xiquetes i xiquets 
participen activament en el desenvolupament 
dels projectes per a dur a terme els 

reflexió ens du a plantejar-nos per què es 
donen aquests resultats. 

A partir de les activitats de formació 
permanent a través del CEFIRE, del Pla anual 
de formació i de la participació en cursos 
de reconegut èxit educatiu, deduïm que si 
sempre fem el mateix, sempre obtindrem 
uns mateixos resultats. Per això comencem a 
introduir xicotets canvis en el centre. Gràcies a 
la participació en els projectes experimentals 
contracte programa, decidim reorganitzar 
el professorat i ampliar les classes fora de 
l’horari lectiu. D’una banda, brindem un reforç 
educatiu a l’alumnat amb pocs recursos i 
famílies poc implicades. D’altra banda, a 
l’alumnat de cursos superiors li oferim una 
ampliació d’hores d’anglés. Amb les dotacions 
econòmiques organitzem tallers: alfabetització 
per a famílies de parla no castellana, 
musicoteràpia, escacs, iniciació al violí, 
xarrades de café amb les famílies.

El contracte programa, iniciat el curs 
2013/14, continuem sol·licitant-lo fins que 
desapareix tres anys després i deixa pas als 
actuals plans d’actuació per la millora (PAM). Els 
cursos 2015/16 i 2016/17 disposem de recursos 
econòmics i comptem a més amb un docent 
d'anglès a mitja jornada. Amb aquesta ampliació 
de plantilla abordem el Pla lingüístic del centre. 

El centre imparteix, a més de l’Expressió 
Plàstica en anglés, les Matemàtiques en 4t 
de Primària amb l’aprenentatge integrat de 
continguts i Llengües Estrangeres (CLIL). 
D’aquesta manera, els continguts relatius a 
la Geometria són impartits per l’especialista 
d’anglés en la llengua de Shakespeare.

En el curs 2015/16 establim la figura del 
referent lingüístic: un docent-una llengua. 
Amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge 

productes plantejats fins al final del procés. 
La metodologia ABP, que s'aplica en totes 
l’àrees, no només les lingüístiques, fomenta la 
interrelació i les estratègies de globalització 
entre totes les matèries curriculars.

Amb la nova llei de plurilingüisme i la 
normativa vigent des del curs 2018/19 sobre 
distribució de l’horari lectiu, ens trobàvem en 
condicions de respondre al nou repte i aprofitar 
les innovacions iniciades en cursos anteriors. 
Com que havíem apostat per l’aprenentatge 
de les llengües, disposàvem de la figura del 
referent lingüístic. Després d’una profunda 
reflexió, des de l’equip directiu vam proposar 
un pla plurilingüe. L’horari lectiu del col·legi 
es distribueix en sis sessions de quaranta-
cinc minuts. En tots els nivells de primària 
s’imparteixen les àrees de Llengües. Castellà, 
Valencià i Anglés tenen assignades un total de 
quatre sessions setmanals. L’àrea d’Educació 
Física, amb tres sessions, és impartida en 
valencià. L’àrea d’Expressió Artística, en 
la seua part plàstica, disposa d’una sessió 
que s’imparteix en anglés. Finalment, les 
Matemàtiques disposen d’una sessió amb la 
metodologia CLIL.

És cert que la promulgació de llei de 
plurilingüisme va causar inicialment algun 
desconcert entre el professorat del centre per 
la incertesa del seu possible desplegament. 
Però amb l’experiència innovadora ja iniciada, 
sabem que l’alumnat s’adapta sense conflictes 
als nous entorns d’aprenentatge. El foment 
a l’escola de l’ús de les tres llengües del 
currículum, no provoca que els nostres xiquets 
i xiquetes es convertisquen en plurilingües 
per art de màgia. Es tracta de coneixements 
que s’inicien a l’escola i que prosseguiran 
en l’ensenyament secundari. Però aquests 

aprenentatges els permeten defensar-se i 
entendre les llengües, de manera oral i escrita.

Partim de la premissa que per a aprendre 
una llengua primer hem d’entendre-la 
oralment, per això donem molta importància 
a la competència oral. En les tres llengües 
oferim situacions diferents en les quals 
s’ha d’utilitzar l’idioma de manera oral. La 
metodologia de l’ABP fa que cada projecte 
incloga, entre altres activitats, exposicions 
orals i jocs de rol i de comunicació entre 
iguals, en castellà, valencià i anglés. Afavorim, 
també en els tres idiomes i adequat al nivell 
educatiu, el treball amb contes i llibres a 
través del Pla de foment de la lectura.

Des del curs 2017/18 i gràcies a l’elaboració 
del PAM, el centre ha introduït la robòtica com 
a nova eina d’aprenentatge. El claustre s’ha 
format en el desenvolupament de la robòtica 
aplicat al currículum i ha ampliat aquest 
aprenentatge a les tres llengües curriculars. Pel 
que fa al valencià, entre altres, s’han presentat 
jocs de Scrach, s’han fet exposicions sobre 

la confecció d’un joguet reciclat, s’ha parlat 
dels parcs naturals i s’han dissenyat cartells 
publicitaris per als esdeveniments escolars.

El foment a l’escola de l’ús 
de les tres llengües del 
currículum, no provoca 
que els xiquets i les 
xiquetes es convertisquen 
en plurilingües

El claustre s’ha format 
en el desenvolupament 
de la robòtica aplicat al 
currículum i ha ampliat 
aquest aprenentatge 
a les tres llengües

PROJECTES DE TREBALL PLURILINGÜES EN UNA PEDANIA DEL SUD VALENCIÀ
COL·LEGI PÚBLIC SAN BARTOLOMÉ, ORIOLA (BAIX SEGURA)
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d’aquestes llengües, especialment d’italià, 
creix any rere any i, per primera vegada, el 
curs 2020/21 hem tingut estudiants que s’han 
presentat a la prova d’italià en les proves 
d’accés a la universitat.  

AUXILIARS DE CONVERSA
Malgrat tots aquests avantatges, és evident que 
aquesta no pot ser l’única via per a acostar les 
llengües estrangeres a l’alumnat, ja que no tots 
hi podran participar. Per això, per a acostar-los la 
pràctica real de llengües estrangeres, a vegades 
també hem sol·licitat recursos, com ara auxiliars 
de conversa. Hem tingut la sort de comptar amb 
joves de parla francesa i alemanya convivint i 
participant en l’institut amb nosaltres. 

La presència d’aquestes persones natives 
de França i Àustria ha servit, sens dubte, per 

Onesti de Fermo, Itàlia (2001/02);  All Saints 
Church of England School de Nuneaton, 
Birmingham, Regne Unit (2002/03); Istituto 
Magistrale Elisabetta Trebbiani, d’Ascoli 
Piceno, Italia (2003/05).

El curs 2006/07 es va iniciar una experiència 
d’intercanvi d’estudiants amb alumnat del 
Kantonsschule Oerlikon de Zürich, Suïssa, amb 
tant d’èxit que prompte els intercanvis culturals 
es van convertir en una tradició. 

El nostre institut també ha organitzat i 
gestionat amb recursos propis intercanvis 
amb dos centres francesos des del 2010, 
els lycées Jean Perrin de Lyon i Saint-Sernin 
de Toulouse, i el Max Plank Gymnasium de 
Karlsruhe, Alemanya, des del 2012. Tot i 
que aquests darrers intercanvis s’han vist 
interromputs per la pandèmia, confiem 
reprendre’ls tan prompte com siga possible. 
De fet, durant el curs 2019/20 ens vam 
plantejar la viabilitat d’incorporar també al 
projecte un centre italià.

La varietat d’oferta lingüística i cultural del 
centre enllaça amb el ventall de possibilitats 
que l’institut ofereix al seu alumnat com 
segona llengua estrangera. El primer idioma 
és l’anglés per a tot l’alumnat però hi ha també 
la possibilitat d’aprendre francés, alemany i 
italià com a segona opció. De fet, la demanda 

L’ ús del valencià com a llengua 
vehicular en l’IES Joan Fuster 
sempre ha sigut una de les seues 
senyes d’identitat. Volem ciutadans 

que coneguen i aprecien el seu patrimoni 
cultural i que tinguen alhora la curiositat i els 
recursos necessaris per a poder convertir-se 
en ciutadans del món.

Amb aquest objectiu, el centre ha 
participat i coordinat projectes lingüístics i 
educatius amb diferents centres europeus 
des de l’època del programa Comènius, cosa 
que ha permés a l’alumnat donar a conéixer 
la seua cultura i aprendre alhora de la dels 
altres: Liceo Scientifico Temistocle Calzecchi 

“
a reforçar les destreses orals de l’alumnat, 
però la seua participació activa en la vida del 
centre ha anat molt més enllà, ha contribuït  a 
comprendre millor el concepte d’Europa com 
a marc comú, estendre l’aprenentatge integrat 
de les llengües i continguts a altres àrees 
curriculars (Història, Art, Geografia, Educació 
Física...) i ha ajudat l’alumnat a conéixer i 
respectar la diversitat sociocultural a través 
de les experiències i els relats de persones 
que, tot i provindre d’altres llocs, els resulten 
properes. 

L’auxiliar de conversa en els nostres 
centres és una figura ben interessant. Una 
figura intrigant i motivadora per a l’alumnat: 
al principi senten “estranys” aquests peculiars 
companys i companyes perquè parlen una 
altra llengua, però prompte esdevenen propers 
per la seua joventut i pel tipus d’activitats que 
realitzen. L’auxiliar de conversa aporta un 
contrapunt menys formal en les interaccions 
amb l’alumnat i ajuda a crear un entorn més 
relaxat i natural per a l’ús comunicatiu de la 
llengua. 

I no sols a l’aula: tot el centre resulta 
impregnat per la multiculturalitat que implica 
la seua presència. Hem pogut organitzar 
concursos gastronòmics amb receptes de 
diferents nacionalitats, classes de llengua per 

Lorena Fluixà
Directora

El centre ha participat 
i coordinat projectes 
lingüístics i educatius 
amb diferents 
centres europeus

L’auxiliar de conversa 
aporta un contrapunt i 
ajuda a crear un entorn 
més natural per a l’ús 
comunicatiu de la llengua

EXPERIÈNCIES PLURILINGÜES: OBERTES AL MÓN, ARRELADES AL TERRITORI
IES JOAN FUSTER, BELLREGUARD (SAFOR)
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Amb més de 25 anys d’història, aquest institut té des dels seus inicis una clara vocació 
plurilingüe. És un centre comarcal que acull alumnat de set poblacions amb característiques 
sociolingüístiques semblants, amb predomini de valencianoparlants i amb nuclis de població 
immigrant que majoritàriament s’han incorporat al sistema en l’etapa de primària.
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EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS
L es experiències internacionals resulten 

molt motivadores per a l’alumnat, 
encara més si tenen l’oportunitat d’aprendre 
prèviament la llengua del país que visitaran. 
Però no és aquest l’únic motiu pel qual ens 
esforcem a dur-les avant tots els anys. Des 
de l’equip docent, estem convençudes que 
aquestes iniciatives ajuden els estudiants a 
créixer i madurar en molts aspectes:
 � Contribueixen a crear consciència del món, 
a tindre una visió més àmplia de la realitat, 
a descobrir les diferències i semblances 
entre la nostra cultura i una altra de nova. 
A explorar tradicions, gastronomia, hàbits i 
formes de comunicació.
 � Els permeten reconéixer i valorar millor 
la seua pròpia cultura dins d’un context. 

Perquè explorar un lloc nou t’ajuda a 
valorar i apreciar la riquesa de la cultura 
pròpia, la teua educació i els teus valors.
 � Desenvolupen habilitats i competències 
comunicatives, socials i d’adaptació, així 
com valors com el respecte, la tolerància i 
la convivència.
 � Permeten explorar, experimentar i 
compartir experiències que assenten 
les bases per a una futura autonomia 
com a ciutadans i ciutadanes d’un món 
globalitzat. Des d’una situació controlada 
i segura fomenten l’autoconfiança i la 
seguretat que tota persona jove necessita 
per a obrir-se al món.
 � ¡Constitueixen una valuosa aportació al 
seu portafolis personal.

 

competència lingüística del professorat i en la 
sostenibilitat. Ara volem que el  curs 2021/22 
l’alumnat de l’IES Joan Fuster participe en un 
KA2, que té com a eix principal la reflexió sobre 
el canvi climàtic i els desastres naturals.

Ens agradaria explicar també la nostra 
experiència en la impartició de matèries no 
lingüístiques en una llengua estrangera. En 
anys anteriors hem posat en marxa grups 
plurilingües seguint el model de la Xarxa de 
Centres Plurilingües, en el qual cada centre 
crea el seu propi disseny segons els recursos i 
les característiques particulars. 

GRUPS PLURILINGÜES
En el nostre cas, en aquests grups impartíem 
en anglés l’assignatura de Geografia i Història 
en 1r ESO i ampliàvem a la de Tecnologia en 
2n ESO. L’esquema es va establir així perquè 
comptàvem amb els recursos per a tirar-ho 
avant amb garantia: professorat il·lusionat i 
molt preparat, amb nivell C2 d’anglés, alumnat 
motivat i famílies implicades. El programa 
va ser avaluat molt positivament per tots els 
participants i sols s’ha vist interromput per la 
irrupció del nou model plurilingüe a implantar 
el proper curs, un plantejament que avaluarem 
quan l’implementem però que no podem 
negar que ens provoca una certa prevenció, 
ja que no garanteix el nivell de competència 
imprescindible del professorat, ni té en compte 
la motivació o la barrera comunicativa per a 
l’alumnat i, sobretot, pel tractament que fa 
sobre la nostra llengua.

Si alguna cosa tenen en comú totes 
aquestes experiències positives i enriquidores 
que hem viscut és que cap iniciativa ha 
sigut mai imposada sobre cap col·lectiu, 

a professorat i altre personal del centre i inclús 
sessions de balls típics dels diferents territoris 
i regions. Tot plegat, aquestes dinàmiques 
aporten unes sinergies que donen vida, varietat 
i il·lusió al centre.

ERASMUS
Una altra experiència molt interessant són 
els projectes Erasmus. Actualment en tenim 
dos en marxa i hem sol·licitat la participació 
en un altre. Un d’ells va començar en 2018 i 
finalitza en 2021. El tema principal ha sigut la 
incorporació a l’aula de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, raó per la qual ens 
ha resultat molt útil tot el que havíem aprés 
quan va arribar el tancament dels centres per 
la covid-19. El professorat ja havia realitzat 
períodes d’observació amb companys d’altres 
països en instituts de Polònia i Croàcia i 
cursos d’ampliació de coneixements a Berlín, 
Atenes, Malta i Dublín. Aquestes convivències 
et proporcionen molta informació sobre la 
manera de treballar en altres parts d’Europa, 
t’obliguen a replantejar-te moltes coses, fa 
reals algunes idees que podrien semblar 
utòpiques i t’anima a innovar i experimentar. 
Amb aquests precedents, hem encetat un 
altre Erasmus centrat en la millora de la 

ni al professorat ni a l’alumnat. La nostra 
perspectiva sempre ha sigut motivar, 
encoratjar i oferir totes les possibilitats al 
nostre abast perquè qui ho desitge amplie el 

seu coneixement de llengües, el que de segur, 
el durà a posseir una visió més ampla i rica 
del món. Respectem, igualment, l’alumnat 
que té unes altres prioritats per les seues 
circumstàncies o per elecció personal.

Des d’aquest enfocament positiu d’oferir 
sense imposar, el nostre objectiu no és cap  
altre que el d’educar ciutadanes i ciutadans 
arrelats al territori i oberts al món, perquè 
entenem el plurilingüisme com el respecte a 
totes les llengües començant, evidentment, 
pel respecte, la defensa i la promoció de la 
nostra pròpia. Respectar l’altre comença per 
respectar-se u mateix.

El professorat ha realitzat 
períodes d’observació 
en Polònia i Croàcia i 
cursos formatius a Berlín, 
Atenes, Malta i Dublín

Impartíem en anglés 
l’assignatura de Geografia 
i Història en 1r ESO 
i ampliàvem a la de 
Tecnologia en 2n ESO

EXPERIÈNCIES PLURILINGÜES: OBERTES AL MÓN, ARRELADES AL TERRITORI
IES JOAN FUSTER, BELLREGUARD (SAFOR)
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EL SINDICAT, AL DIA

2020

NOVEMBRE 

24 novembre
EL CONSELL NACIONAL, PEL VALENCIÀ 
El Sindicat llança una campanya amb 
l’objectiu de potenciar l’ús i l’ensenyament 
de la llengua.

DESEMBRE

10 desembre 
VAGA CONTRA UNES OPOSICIONS EN PLENA 
PANDÈMIA 
Educació s’entesta a convocar unes proves 
durant el curs acadèmic més complicat de la 
història recent.

14 desembre
PREACORD SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DEL 0,3% 
DE LA MASSA SALARIAL 
Es destinarà als triennis i sexennis de 
docents en pràctiques, la lluita contra la 
bretxa salarial d’homes i dones i la gestió de 
les borses de treball

21 desembre
ENSENYAMENT CONCERTAT. L’ACORD DE 
JUBILACIÓ PARCIAL, PRORROGAT 
L’Acord seguirà vigent un any més.

23 desembre
‘RODANT’, COOPERATIVA DE BICIMISSATGERIA 
VALENCIANA 
STEPV fa costat als repartidors de Rodant, 
que aspiren a frenar els abusos laborals 
de les grans plataformes com Deliveroo o 
Glovo.

2021

GENER 

8 gener
DENÚNCIA PER LA SITUACIÓ DELS CENTRES 
EDUCATIUS DURANT L’ONADA DE FRED
Treball i INVASSAT registren una denúncia 
del Sindicat en la qual s’estima en un 10% 
l’increment de l’absentisme escolar durant 
la jornada. 

11 gener 
FÒRUM DE DIÀLEG DE LES UNIVERSITATS
Es constitueix formalment un «espai de 
debat» entre el Consell, les universitats 
públiques valencianes i els sindicats més 
representatius. 

20 gener
DEFENSA DEL PROFESSORAT D’FP 
STEPV aposta per un desenvolupament de la 
LOMLOE que reconega la vàlua professional 
i equipare els drets de la totalitat de docents 
de l’FP.

28 gener
SUPRIMITS ELS SPE EN EL DECRET 
D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA
Més del 85% de la representació sindical 
en la Mesa Sectorial demana la retirada del 
decret i la creació d’un grup de treball sobre 
aquest tema.

31 gener 
CAMPANYA PER A RECLAMAR MÉS MESURES 
A EDUCACIÓ 
El Consell Nacional denuncia la inacció de 
la Conselleria davant de la situació dels 
centres educatius en el pitjor moment de la 
pandèmia.

FEBRER
1 febrer
CENTRES DE CARÀCTER SINGULAR ES 
REUNEIXEN AMB RESPONSABLES D’EDUCACIÓ 
La sessió, promoguda pel Sindicat, pretén 
millorar el funcionament d’aquests centres 
educatius. 

STES-INTERSINDICAL, EN ‘PEDAGOGIA 2021’ 
Les sessions del Congrés Internacional 
Pedagogia 2021 es realitzen enguany en 
modalitat virtual i s’allargaran fins al 3 de 
febrer. 

9 febrer
ELS COMITÉS DE SALUT LABORAL EXIGEIXEN 
MÉS MESURES DE PROTECCIÓ
Els comités de Seguretat i Salut de 
València i Alacant aproven mesures per 
a implementar la seguretat als centres 
educatius per la pandèmia.

12 febrer 
L’ESPAI FREIRE COMMEMORA EL CENTENARI 
DEL PEDAGOG BRASILER 
STEPV inaugura un espai socioeducatiu 
sobre Paulo Freire, en què especialistes 
d’arreu del món reflexionen sobre la 
vigència de la seua obra.

16 febrer
SUPORT AL MANIFEST PEL VALENCIÀ I 
CONTRA UN PLURILINGÜISME EXCLOENT
Instituts de distintes comarques són 
forçats a enllestir per al curs 2021/22 uns 
programes plurilingües que faran recular la 
presència del valencià.

24 febrer
VACUNACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I NO 
DOCENT 
La bona notícia de l’inici de la vacunació al 
personal dels centres educatius no anul·la la 
preocupació del Sindicat pel col·lectiu major 
de 55 anys.

MARÇ

  

1 març
CONCENTRACIÓ A LA GENERALITAT CONTRA 
LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI ESCOLAR 
Durant la setmana diferents consells 
escolars municipals aproven mocions contra 
el canvi de calendari plantejat pel president 
del Consell.

2 març 
CELAÁ, EMPLAÇADA A RESOLDRE EL 
CONFLICTE DEL PROFESSORAT TÈCNIC D’FP 
La Confederació de STES exigeix al Ministeri 
que aprove la integració de la totalitat del 
professorat afectat en el mateix cos de 
professorat.

17 març
RECLAMACIÓ DELS TRIENNIS I SEXENNIS DEL 
PROFESSORAT EN PRÀCTIQUES
El reconeixement d’un jutjat del dret a 
percebre aquests complements obri una 
via a la resta d’afectats (des de 2016) per a 
reclamar-los.

CONCENTRACIONS PEL MANTENIMENT DELS 
SPE 
Dos actes de protesta, davant de la 
Conselleria i del Palau de la Generalitat, 
exigeixen la no supressió dels serveis 
psicopedagògics.

24 març
VACUNACIÓ EN LES UNIVERSITATS, JA! 
El Sindicat exigeix que el pla de vacunació 
s’estenga a tot el personal que treballa en 
les universitats valencianes.

26 març
PRESENTACIÓ DE L’EDICIÓ ESPECIAL: ‘VIURE 
EN VALENCIÀ’ 
Un número extraordinari de la revista Allioli 
dona suport a la campanya de foment de la 
llengua.

29 març
ESCOLA VALENCIANA I STEPV FARAN UN 
SEGUIMENT DELS PLANS LINGÜÍSTICS
Les dos entitats valoren favorablement els 
avanços en l’aplicació del requisit lingüístic 
en els centres de Secundària.

ABRIL
1 abril 
PRIMER SALDO NEGATIU DE L’ARRANJAMENT 
DES DE 2016/17 
No n’hi ha supressions, però els no 
funcionaments superen les habilitacions o 
creacions d’unitats en Infantil i en Primària

16 abril 
CONCENTRACIONS PERQUÈ ES COBRISQUEN 
LES VACANTS D’ADMINISTRATIUS
21 i 27 d’abril i 5 de maig, STEPV i STAS 
es concentraran davant de diferents 
institucions per a exigir que es cobrisquen 
les vacants i les baixes. 

20 abril
ROF DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 
SUPERIORS 
El Reglament orgànic i funcional és una 
demanda del Sindicat perquè aquests 
ensenyaments gaudisquen d’una cobertura 
legal.
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29 abril
LA REFORMA DEL MINISTERI NO RESOL EL 
CONFLICTE DEL PROFESSORAT D’FP 
La iniciativa d’Educació aboca 
l’ensenyament d’FP a un conflicte que 
patiran les comunitats autònomes.

30 abril 
ENSENYAMENT CONCERTAT. STEPV NEGOCIA 
L’ACORD DE LACTÀNCIA
La reunió ha servit per a actualitzar la borsa 
de recol·locació, com va sol·licitar el Sindicat 
en una sessió anterior.

COMISSIONS D’ESCOLARITZACIÓ, DE 
DISTRICTE I SECTORIALS 
El Sindicat insta la Conselleria a constituir 
les comissions i a modificar les instruccions 
dictades.

MAIG
3 maig
ENSENYAMENT CONCERTAT. STEPV ES 
REUNEIX AMB LES PATRONALS
S’inicien contactes amb FECEVAL-CECE, 
Escoles Catòliques i UCEV  per a tractar 
temes que afecten els professionals docents 
i no docents.

4 maig
PRIMER VÍDEO DE LA CAMPANYA ‘VIURE EN 
VALENCIÀ’ 
El Sindicat presenta l’audiovisual, que 
s’incorpora a la campanya pel foment de la 
llengua.

11 maig
RECLAMACIONS EN LES OPOSICIONS DE 
MESTRES DE 2016 I 2018 
El Sindicat siga un acord per a resoldre un 
conflicte provocat per no haver comprovat 
les titulacions en el moment de l’adjudicació. 

15 maig
SUPORT A LA MANIFESTACIÓ DELS SPE
La protesta denuncia la supressió dels 
serveis psicopedagògics que recull el Decret 
d’orientació.

20 maig 
NEGOCIACIÓ D’ÀMBITS (ESO), CALENDARI I 
COMISSIONS DE SERVEIS ESPECÍFIQUES
El Sindicat s’oposa a la imposició dels 
àmbits en Secundària, i proposa ajornar 
l’inici de curs i critica la normativa sobre 
comissions de serveis.

FÒRUM EDUCATIU. MANTENIMENT DE RÀTIOS I 
PLANTILLES 
Representants del Sindicat traslladen 
a les autoritats presents en el Fòrum la 
necessitat de mantindre les ràtios i la 
dotació actual de professorat.  

21 maig 
SUPORT A LA PLANTILLA DEL COL·LEGI 
MEDITERRANI D’ALACANT 
STEPV denuncia l’últim atac al professorat 
del Mediterrani, emmarcat en una campanya 
d’assetjament d’un grupuscle contra el 
valencià.

22 maig
S’INICIEN LES OPOSICIONS AMB UNA 
SETMANA DE RETARD 
Educació, incapaç de complir el seu 
calendari, provoca un increment de les 
queixes per la coincidència de les proves 
amb l’activitat lectiva.

27 maig
STEPV S’OPOSA A LA CREACIÓ D’UN ALTRE 
COS DEL PROFESSORAT D’FP
La ministra Celaá anuncia que el nou cos 
docent s’inclourà en la Llei de Formació 
Professional a punt de tramitar-se.

UCEV. “LA VEU I LA MIRADA DE LES 
COOPERATIVES D’ENSENYAMENT” 
STEPV assisteix a la presentació de l’edició 
especial de les ‘10 Declaracions Educatives’ 
de la Unió de Cooperatives d’Ensenyament 
Valencianes.

QUEIXES DELS TRIBUNALS D’OPOSICIÓ PER LA 
SOBRECÀRREGA DE FEINA 
Es compleixen les previsions del Sindicat 
que, des de novembre de 2020, havia 
advertit a la Conselleria en aquest sentit.

31 maig
NEGOCIACIÓ DE LES CONDICIONS LABORALS 
DOCENTS 
STEPV exigeix la negociació de les 
plantilles, 23 hores lectives en Primària i 
l’actualització dels permisos, llicències i 
excedències.

JUNY
2 juny
REUNIÓ SOBRE PLURILINGÜISME EN 
SECUNDÀRIA 
En la reunió amb la Conselleria, el Sindicat 
demana garanties en l’ús del valencià com a 
llengua vehicular en l’ensenyament.

3 juny
LA UPV, OBLIGADA A FER INDEFINITS LA 
SUCCESSIÓ DE CONTRACTES TEMPORALS 
El jutge estima una denúncia de l’STEPV que 
apel·la a l’Estatut dels Treballadors i dona 
cobertura a la persona contractada.

8 juny
PROFESSORAT D’ESCOLES DE MÚSICA I 
CENTRES ASSOCIATS 
Es convoca una jornada formativa dissabte 
12 de juny a les 10h, a la qual assisteixen 
desenes de persones.

10 juny
UN DOCENT EN PRÀCTIQUES COBRARÀ EL 
COMPLEMENT DE DEPARTAMENT
A instàncies de l’STEPV, la Justícia 
condemna Educació a abonar el complement 
retributiu a un professor en pràctiques.

16 juny 
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS. NO 
AL CANVI DE L’HORARI D’INVESTIGACIÓ 
Una circular de l’ISEA adverteix, per primera 
vegada, que l’horari d’investigació del 
professorat no es pot incloure en les 18 
hores lectives.

17 juny
AGENDA DE LA INFÀNCIA
Es presenta a la UNED de Madrid  
l’Agenda de la Infància per millorar la vida i 
l’educació de xiquetes, xiquets, adolescents 
i joves.

18 juny
VAGA CONTRA EL DECRET ICETA QUE CASTIGA 
EL PERSONAL INTERÍ
L’atur en tota la Funció Pública serveix per a 
protestar contra el decret Iceta, acordat pel 
ministre amb CCOO, UGT i CSIF.

JULIOL
1 juliol
CONCENTRACIÓ PEL MANTENIMENT DE RÀTIOS 
I PLANTILLES 
Delegades i delegats del Sindicat es 
concentren davant de la Conselleria 
d’Educació i exigeixen no revertir aquestes 
conquestes laborals. 

5 juliol 
TEMARIS D’OPOSICIONS EN VALENCIÀ
STEPV i Plataforma per la Llengua 
presenten per registre la demanda que el 
Diari de la Generalitat publique en valencià 
els temaris de les proves.

7 juliol
SUPORT A LA CONCENTRACIÓ DEL 
PROFESSORAT DE DIBUIX 
L’Associació Valenciana de Professorat 
de Dibuix convoca per al 9 de juliol una 
concentració en defensa dels seus drets 
laborals. STEPV s’hi adhereix.

8 juliol
CONCENTRACIÓ PER L’ESTABILITAT EN LA 
FUNCIÓ PÚBLICA
En els cartells de l’acte de protesta convocat 
per la Intersindical es llig: «El personal 
temporal i interí no és d’usar i tirar».

9 juliol 
ENSENYAMENT CONCERTAT. STEPV SIGNA 
L’ACORD DE LACTÀNCIA
En l’acte de signatura intervenen 
representants de l’Administració, les 
organitzacions sindicals i les patronals del 
sector.

11 juliol
EL SINDICAT DEMANA «MÉS DIÀLEG» A LA 
NOVA MINISTRA, PILAR ALEGRÍA 
La missiva adreçada a Alegría s’acompanya 
d’una sol·licitud de reunió per a atendre els 
problemes més urgents del sector educatiu.

13 juliol
STEPV REITERA LA NECESSITAT D’UN «PACTE 
PER L’EDUCACIÓ»
En el Fòrum Educatiu, el conseller i el 
secretari autonòmic informen sobre el 
professorat i la inversió prevista per al curs 
2021/22.

INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS
Amb l’organització molt avançada per part 
dels centres, Educació convoca a negociar 
la normativa de l’inici de curs en tots els 
ensenyaments.

16 juliol 
OPOSICIÓ A LA NOVA LLEI DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL
El Sindicat manifesta el seu rebuig frontal 
a l’avantprojecte del Ministeri perquè 
«ignora les reivindicacions històriques del 
professorat d’FP».

21 juliol
LA MOBILITZACIÓ TOMBA L’ACORD D’ICETA 
AMB CCOO, CSIF I UGT
L’acord sobre «reducció de la temporalitat», 
criticat i contestat pels  afectats, es 
tramitarà com a projecte de llei i admetrà 
esmenes.

22 juliol 
ERRADES CONTÍNUES DE LA CONSELLERIA EN 
LES ADJUDICACIONS 
En la Mesa Sectorial, STEPV adverteix 
de les errades reiterades en els llistats i 
aconsegueix en Educació Especial una ràtio 
de 22.

27 juliol
LES PLACES DESERTES EN LES OPOSICIONS 
S’ELEVEN AL 16% 
La majoria de les persones seleccionades 
tenen menys de tres anys de serveis en 
centres públics.
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DE SINDICALISME DE 
CLASSE, ASSEMBLEARI  

I VALENCIÀ

ANYS

E n 2002, Intersindical Valenciana va representar una 
aposta modesta perquè les persones treballadores 
foren les protagonistes de les seues decisions. 
Des d’aleshores, l’organització ha aportat al 

treball sindical el treball solidari, la formació, la defensa 
dels serveis públics, dels drets de totes les persones, els 
drets socials i els del País Valencià. A poc a poc, l’aposta per 
la Intersindical ha esdevingut una realitat que creix cada 
dia, amb un reconeixement social que supera la mateixa 
implantació. A hores d’ara, Intersindical Valenciana està 
conformada per onze sindicats tot i que, més enllà de les 
sigles, són les persones les que posen cara i configuren la 
identitat del projecte en empreses i sectors cada dia més 
diversos. El mosaic de fotografies de militants n’és una 
mostra ben representativa. Totes i tots són protagonistes del 
present i del futur de la Intersindical.

VINTÉ ANIVERSARI
En pocs mesos, Intersindical Valenciana farà vint anys. Abans 
inclús que STEPV acordara estendre formalment el model 
sindical de l’ensenyament en el cinqué i el sisé congressos, 
a Guardamar (1992) i Morella (1995) respectivament, s’havia 
iniciat un treball modest entre companyes i companys de 
l’Administració local i del metall.

La idea d’un sindicalisme sense tuteles en què les 
afiliades i afiliats són els únics protagonistes s’ha estés 
com una taca d’oli per les distintes comarques valencianes 
i sectors laborals. La Intersindical no és encara allò que vol 
ser, però el creixement i la capacitat de constituir-se com a 
referent sindical no ha deixat d’avançar amb força més enllà 
dels serveis públics, en què ja és la força principal, amb 

més vots i amb presència en tots els sectors: ensenyament, 
sanitat, administració del Consell, administració local, 
justícia, correus, bombers, empreses públiques...

La realitat de la Intersindical, però, és encara 
desconeguda entre les persones afiliades als onze sindicats 
confederats. La presència de l’organització arriba a hores 
d’ara a una diversitat de sectors: transport públic i privat 
(EMT València, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  - 
FGV, Renfe, transport per carretera); sector agrari (empreses 
de transformació), empreses càrnies, metall –Crwon, Kamax 
i Ford-Almussafes, on l’STM és la segona força sindical–, 
empreses de neteja i de neteja viària (FCC), finques urbanes, 
taulell, seguretat, cultura –a la ciutat de València, Las Naves, 
Palau de les Arts, Palau de la Música, Bioparc–, mitjans 
de comunicació –À Punt, Levante-EMV–, comerç –El Corte 
Inglés...–, Solidaritat –Farmamundi–, riders... Sindicalistes 
de la confederació estan presents en centres i polígons 
industrials de Sagunt-Parc, Almussafes, la Foia de Bunyol, 
la Plana d’Utiel-Rquena, la Vall d'Aiora i la Font del Pitxer de 
Paterna, entre altres.

UN MODEL ENRIQUIT
Al llarg dels anys, el model organitzatiu de la Intersindical 
s’ha enriquit amb la constitució del Sindicat de Persones 
Jubilades i Pensionistes, que té ara mateix un protagonisme 
destacat en la mobilització en defensa de les pensions. 
També existeixen àrees organitzatives pròpies: les dones 
(Intersindical Dones), els drets LGTBI (Intersindical 
LGTBI), la solidaritat i la defensa dels drets humans 
(Intersindical Solidària), la cultura i tots els seus vessants 
(Intersindical Cultura), la defensa dels drets de les persones 

discapacitades (Intersindical Inclusiva), la formació (Escola 
Sindical Melchor Botella), la política lingüística, la salut 
laboral, internacional...

A mb la perspectiva d’esdevindre un instrument útil 
per a la classe treballadora i dues dècades després 

de constituir-se, la Intersindical es planteja consolidar i 
estendre el seu projecte en tots els àmbits laborals del País 
Valencià. A la consecució d’aquests objectius va dirigida la 
celebració a la ciutat de València del VI Congrés convocat 
pel Consell Confederal, màxim òrgan entre congressos, 
per als 19, 20 i 21 de novembre. El congrés, ajornat des 
de febrer per la crisi sanitària, anirà precedit de distintes 
assemblees per a estudiar els documents –Informe 
del Secretariat i ponències d’Organització i Estatuts i 
Determinació d’Àmbits, Acció Sindical, Salut Laboral i Medi 
Ambient, Administració i Finances, Intersindical Dones 
i Internacional– i reprendrà el debat sobre el futur de 
l’organització, una qüestió a la qual està convidada tota 
l’afiliació als sindicats confederats, vora 25 mil persones.

El congrés, en el qual participaran desenes de 
delegades i delegats de les organitzacions confederades 
i la totalitat de membres del Secretariat, haurà d’aprovar 
la composició de la nova direcció i triar les persones que 
integraran la Comissió de Garanties i Conflictes i la de 
Control Administratiu. 

UN CONGRÉS PER A AVANÇAR
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Xema Sánchez Alcon
Intersindical Cultura
País Valencià

Beatriu Cardona Prats
Intersindical Dones
País Valencià

Jey Orozco Campo
Intersindical LGTB+
País Valencià

Germán Nando Rosales
Escola Sindical de 
Formació Melchor Botella

Ausiàs Canet i Soler 
Intersindical Jove
País Valencià

Alcides Lesmes 
Exiliat colombià
Intersindical Solidària
País Valencià

Lola Navarro Navarro 
Intersindical Inclussiva
País Valencià

Alberto Vivar Gomar 
Restauració Hosteleria
Comertel - H. La Fe
València

Vte. Martínez Berasaluce
Comerç
El Corte Inglés - Colón
València

Carlos López Catalá
ITV
Valenciana de Servicios ITV
Catarroja

José García Polo 
Sindicat de Persones  
Pensionistes i Jubilades
País Valencià

Sergio Rodenas Bellus 
Cítrics-fruites Agropecuario
Madremia SL 
Canals

Luis Zapata Baena
Càrniques
Elaborados Cárnicos 
Medina / Bunyol

Inmaculada Parra Martínez
Fruites i hortalisses
Cebollas Tara
Requena

J. Enrique Martínez Bernat
Seguretat
Casva Seguridad-Campus 
Tarongers / València

Carlos Iglesias Tormo
Riders X Derechos 
Rodant Cooperativa 
L'Horta

Vicent Esteve Segarra
Transport viatgers
EMT València
València

Javier Ramírez Miró
Ferroviari
Renfe - Adif
València

Carmen Navarro Carreres 
Neteja
LINCAMAR  - Marina Salut
Dénia

Vicky Parra Martínez
Quimiques
SPB
Xest

Antonio Martínez Díez
Fira / IFA. Institución 
Ferial Alicantina  
Elx

Lola Brufal Gomez
Sanitat
Departament Salut Elda
Elda

Francisco Javier Corredor 
Suárez / Vidre i Ceràmica
Union Vidriera Levante 
La Vall D'Uixò

Djamal Abdi 
Logística i transport
DHL
Riba-roja del Túria

Jose Guerrero Jiménez
Finques urbanes  
Comissió Conveni - 
València Castelló / València

Daniel Portillo, Elena Vendrell y Paco González
Metall / automòbil
Ford España
Almussafes

Eva Corell Díaz
Bombers
Consorci provincial de 
Bombers / València

Ana Lloret Larrea
Comunicació
À Punt Mèdia
Burjassot

Antonio Sáez Lozano
Correus 
correuer rural
Planes - Muro

Clara Saborit García
Justícia
Ciutat de la Justícia
València

Pilar Sifre Sanz
Ensenyament públic
IES Ramón Cid
Benicarló

Alfonso Cueto Rejón
Universitat
Universitat d'Alacant
Alacant

Pepe Iglesias Ortega
Universitat
UJI
Castelló de la Plana

Rafa Solves Ribes
ensenyament privat
Col·legi Hernández SL
Castelló

Raquel Mas Almagro
Administració del Consell
Ciutat Administrativa CA9O
València

Vicent Mauri
Secretariat Nacional 
de la Intersindical 
Valenciana

Kika Sempere Vañó
Administració local
Ajuntament d'Alcoi
Alcoi
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ACCIÓ SINDICAL

PARLEM D’ECONOMIA

Joan Ramon Sanchis

U n dels èxits del Moviment 15M va ser 
potenciar l’economia col·laborativa. 
Aquest tipus d’activitat econòmica 

consisteix a posar en contacte directe els 
elements productors amb els consumidors 
alhora que s’elimina la intermediació de la 
cadena de distribució, a través de les xarxes 
socials. D’aquesta manera, s’aconsegueixen 
reduir els costos de transacció entre qui ven 

i qui compra, fet que es tradueix en preus 
més baixos per al públic consumidor i rendes 
més altes per als productors. Sense anar 
més lluny, l’economia col·laborativa pot ser, 
per exemple, una bona solució per a resoldre 
el problema del camp valencià pel que fa 
als abusos que apliquen  les grans cadenes 
de distribució comercial sobre els preus 
d’origen dels productes del camp. Durant el 
confinament a què ens ha obligat la pandèmia 
del coronavirus s’ha potenciat també aquest 
tipus d’economia.

Cal no confondre, però, l’economia 
col·laborativa amb l’economia digital. Aquesta 
última suposa el domini per part de grans 
grups empresarials multinacionals (Amazon, 
Google, Apple...) de determinats negocis a 
través de les xarxes socials i la imposició 
de les seues condicions als mercats, amb 
el pagament d’unes taxes molt reduïdes 
d’imposts i l’explotació extrema de persones 
treballadores mitjançant contractes laborals 
indignes que recorren de manera fraudulenta 
als anomenats «falsos autònoms». 

QUÈ ÉS L’ECONOMIA COL·LABORATIVA?

testimonis i d’acord amb el mètode freirerià, 
trien paraules que servisquen per a «llegir el 
món». Destacades personalitats vinculades 
al món de l’educació han triat distintes 
«paraules generadores» que proclamen la 
vigència del mestre brasiler.

Obdulia Capellino (mestra, País Valencià) 
defén la importància de l’amor en la vida 
docent. Esperanza Cerón (metgessa, Colòmbia) 
reclama la idea de connectivitat més enllà de 
les xarxes socials. Sheila Ceccon (enginyera, 
Brasil) advoca pel compromís com a motor 
de canvi social. Mónica Fernández (mestra, 
Argentina) relaciona la seua tria amb el món 
de les infàncies. Marcela Gajardo (consultora 
de la Unesco, Xile), agafa en un dels mots 
generadors emblemàtics, la conscientització. 
Moacir Gadotti (Institut Paulo Freire del Brasil) 
opta pel valor de la utopia com a motor de canvi 
social. Sérgio Haddad (professor i activista, 
Brasil) se centra en la pedagogia crítica com a 
vivència i experiència. Selvino Heck (exdiputat 
de Rio Grande do Sul, Brasil) parteix de mots 
quotidians com ara taula, plat, taller. Walter 
Kohan (Universitat de Rio de Janeiro, Brasil) 
reflexiona sobre la importància pedagògica de 
la idea del temps. Reinaldo Matías (Universitat 
Federal Santa Caterina, Brasil) aposta pels 
sabers i les cosmovisions ancestrals. Jaume 

d’una «educació bancària»? Quina és la  
«conscientització» que correspon impulsar 
al professorat? Hi ha encara persones 
«oprimides» en les nostres societats? Qui i per 
què els oprimeix? Són conscients de l’opressió 
que pateixen? Hi ha una «opressió voluntària» 
que accepta la fatalitat del vassallatge?

PARAULES GENERADORES
Des del reconeixement de la necessitat 
de desplegar una acció transformadora i 
alliberadora de les classes treballadores 
des de l’àmbit educatiu i sindical, algunes 
paraules generadores incloses en les Cartes 
a qui pretén ensenyar, els promotors de 
l’Espai Freire han emplaçat un seguit de 
docents i activistes perquè, a través dels seus 

L’economia col·laborativa, que pren sovint la 
forma d’economia social i cooperativa, obri en 
canvi noves possibilitats de redistribució de la 
riquesa, a més de l’accés a les persones amb 
menors nivells de renda a béns i serveis de 
primera necessitat. Però la col·laborativa és 
també una modalitat econòmica que afavoreix 
la producció ecològica, de quilòmetre zero 
o de proximitat amb productes naturals i de 
temporada, que aconsegueix més qualitat dels 
productes i més valor afegit de les empreses 
que hi participen.

Martínez Bonafé (professor i MRP, País Valencià) 
posa l’accent en el valor del reconeixement. 
Jacqueline Moll (Universitat Federal de 
Rio Grande do Sul, Brasil), advoca per la 
importància de les polítiques públiques. Lluís 
Montesinos (mestre, País Valencià) relata la 
seua experiència des de la vivència pedagògica. 
Mar Paulo Noguera (Universitat Catòlica, País 
Valencià) analitza l’opressió des del concepte 
de dominació. Nora Ovelar (Universitat Central, 
Veneçuela) s’acull a la idea de llibertat, 
pervertida pel neoliberalisme. Luis Alberto 
Prieto Barbero (educador social, Madrid) aposta 
per una visió social de la seua obra.  Fernando 
Rodal (Confederació d’Educadors Americans) 
critica la mercantilització educativa. Julio 
Rogero (mestre, MRP, Madrid) fixa la mirada 
en els descartats del sistema educatiu. Rosa 
Soares (Universitat de Porto, Portugal) utilitza 
metafòricament l’alba per a reviscolar el 
mestre. Miguel Vázquez Freire (professor, 
Galícia) planteja una crítica als mitjans de 
comunicació. Nélida Zaitegi (mestra, Euskal 
Herria) identifica el pedagog amb la brúixola 
per a no perdre l’esperança. José Beltrán, 
Francesc J. Hernández i Rosa Isusi (Universitat 
de València) expliquen per què l’educació ha de 
ser alliberadora.

En el disseny i desplegament de l’Espai Freire 
intervenen Albert Sansano (MRP, Fòrum Mundial 
de l’Educació), Vicent Maurí (coordinador de 
l’Espai), Manel Àlamo (Àrea de Publicacions) i 
Xema Sánchez (Intersindical Cultura).

Per a saber-ne mé:

Freire, Paulo (1993): Cartas a quien pretende enseñar. 
México, Siglo XXI.
Espai Freire, STEPV:  
https://stepv.intersindical.org/pensades/espaifreire

PARAULES PER A L’ALLIBERAMENT
ESPAI FREIRE, L’APOSTA D’STEPV EN EL CENTENARI DE PAULO FREIRE

Cap pedagogia realment alliberadora pot 
allunyar-se de les persones oprimides.

Paulo Freire, Pedagogia de l’oprimit

L’ Espai Freire aposta per reafirmar 
i difondre el testimoni pedagògic 
i alliberador del mestre brasiler 
nascut ara fa un segle. Freire 

sostenia que l’educació és «una lluita 
democràtica» en què el professorat ensenya 
al seu alumnat «els valors de la democràcia”. 
Assegurava que transformar «no és mai 
una tasca individual» i llegir no és «un acte 
mecanicista» perquè la lectura implica la 
comprensió del món. 

En el mètode d’alfabetització de 
persones adultes, Freire defenia que les 
paraules no servien només per a llegir els 
continguts d’unes cartilles farcides de frases 
estereotipades sinó per a pensar el món 
que ens envolta, lluitar contra les situacions 
d’injustícia i conscienciar de les situacions 
en què els subjectes subalterns estan 
oprimits. Des d’aquestes consideracions, es 
mantenen plenament vigents els interrogants 
que emergeixen en l’obra de Freire: És 
alliberador i emancipador el model educatiu 
dominant? L’alumnat, segueix sent objecte 

L a celebració del Dia Mundial de 
l’Educació, la Ciència i la Cultura 

(Unesco) servirà per a retre un 
homenatge al mestre brasiler, amb 
un webinar internacional en què 
intervindran, entre altres, el fill del 
mestre brasiler, Lutgardes Freire, 
Federico Mayor Zaragoza, ex-director 
general de la Unesco i Vicent Marzà, 
conseller d’Educació de la Generalitat.

MAYOR ZARAGOZA I 
MARZÀ EN L’HOMENATGE A 
FREIRE, EL 4 DE NOVEMBRE

Per a saber-ne més:

Joan Ramon Sanchis: Parlem d'Economia (canal 
de Youtube) [https://youtu.be/STwNwGmgxyI]

Destacades personalitats 
vinculades al món de 
l’educació han triat distintes 
«paraules generadores» 
que proclamen la vigència 
del mestre brasiler
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E n la Conferència Sectorial d’Educació 
del 25 d’agost, amb participació de 

responsables d’Educació de l’Administració 
central i les autonòmiques, la titular del 
Ministeri es va limitar a recordar les 
mesures que ja s’havien anunciat en 
la sessió de maig: presencialitat total, 
reducció de la distància de seguretat (d’1,5 
a 1,2 metres) i manteniment de la resta de 
mesures: mascareta, ventilació, higiene i 
neteja. El Sindicat va manifestar la seua 
decepció perquè en la Conferència no es va 
aportar cap informació nova ni es va acordar 
cap mesura ja coneguda prèviament. 

Pilar Alegria va avançar que abans d’iniciar 
les classes al setembre a una majoria de 
l’alumnat major de 12 anys se li hauria 
administrat la primera dosi de la vacuna 
anticovid. També va informar de l’aprovació 
d’un reial decret que destinarà vora 13.500 
milions d’euros a les comunitats autònomes 
per a fer front a la pandèmia, sense precisar 
una partida concreta per a Educació. La 
Conferència no va abordar el manteniment 
de la reducció de les ràtios vigent en 2020/21 
temes presents en les agendes sindical i de 
les ampa. En 2020 es van transferir 16.000 
milions a les comunitats autònomes, dos mil 
dels quals a Educació. El País Valencià va 
rebre 207 milions d’aquestes partides.

FÒRUM VALENCIÀ
El Sindicat ha instat el Govern valencià i la 
Conselleria a treballar durant el curs 2021/22 
de manera conjunta amb la comunitat 
educativa per disposar d’unes ràtios millors 
i de tot el professorat necessari per a dur a 
terme una atenció més personalitzada a tot 
l’alumnat. També ha sol·licitat la convocatòria 
del Fòrum Educatiu per a presentar propostes 
sobre el pressupost extra de què va informar 
la ministra d’Educació i que està previst de 
ser transferit a partir de setembre. El Sindicat 
planteja que aquests fons s’han de destinar 
a l’adquisició de materials de seguretat, com 
ara mascaretes FFP2, filtres HEPA i serveis de 
neteja, i a la reducció de les ràtios, és a dir, a 
la contractació de més professorat.

amb el secretari autonòmic d’Educació 
i la directora general de Personal. Per 
requeriment dels portaveus sindicals, ambdós 
responsables van explicar que mentre que 
en l’Ensenyament Secundari es produirà un 
increment de personal, per la reducció a les 
18 hores lectives, en Infantil i Primària calia 
estudiar les propostes dels centres en aquest 
sentit. A pesar de no comptar amb el suport 
econòmic del Ministeri, la voluntat de la 
Conselleria en el conjunt del sistema educatiu 
és, van assegurar, mantindre les plantilles 
actuals durant tot el curs.

de les normatives autonòmiques: llei de 
plurilingüisme, decret i ordre d’educació 
inclusiva.

Al final del curs passat, Educació va 
traslladar als centres educatius unes 
instruccions per a organitzar les aules 
d’acord amb les noves distàncies de seguretat 
aprovades, una comunicació que significava 
en la pràctica el retorn a ràtios anteriors a la 
pandèmia. Per això el Sindicat va manifestar 
la seua oposició frontal. 

Abans de la concentració de l’1 de juliol, 
representants del Sindicat es van reunir 

STEPV DEMANA MANTINDRE LES  
RÀTIOS I PLANTILLES DEL CURS ANTERIOR

SINDICALISTES ES VAN CONCENTRAR DAVANT D’EDUCACIÓ L’1 DE JULIOL

L a protesta de l’1 de juliol contra la mesura 
unilateral de la Conselleria va servir 

perquè responsables del Sindicat reclamaren 
també el compliment del compromís de 
negociar les plantilles docents retallades en 
2013 i 2014 pel govern del Partit Popular. 
Els ajornaments de les negociacions sobre 
aquests punts, que haurien d’haver-se encetat 
al febrer, s’han degut, segons la Conselleria, 
al desenvolupament encara pendent 
dels decrets curriculars de la LOMLOE. 
No obstant això, el Sindicat ha reclamat 
encetar la negociació del desenvolupament 

a les 800 places en relació amb el curs 
anterior. Aquestes variacions s’expliquen pel 
transvasament de professorat extra per la 
covid des del cos de Mestres als cossos de 
Secundària.

Entre les novetats de les adjudicacions 
de 2021 es cataloguen amb el requisit 
d’anglés places de Secundària per a atendre 
el plurilingüisme, que s’implanta enguany 
en els instituts [la pandèmia va obligar a 
ajornar-lo, estava prevista l’aplicació en 
2020/21]. Entre el cos de Mestres (1.184) i 
el de Secundària (1.014), es van oferir vora 
2.200 places catalogades en anglés (un 12% 
del total) i un altre miler a temps parcials 
(un 5,4%). En el procés d’adjudicació han 
participat més de 40.00 docents del País 

L es adjudicacions d’inici de curs 
celebrades al juliol afecten el professorat 

reingressat, provisional, en pràctiques i 
interí. L’oferta d’enguany inclou 18.447 
places, 5.432 en el cos de mestres i 13.015 
en Secundària, professorat tècnic d’FP, 
ensenyaments artístics i escoles oficials 
d’idiomes.

La Conselleria ha oferit 2.660 places més 
que el curs passat, sobretot en els cossos de 
Secundària, una etapa en què el professorat 
veurà reduïda la dedicació a 18 hores lectives 
gràcies a l’acord de juliol de 2020 signat 
per STEPV. En els cossos de Secundària, les 
plantilles experimenten un increment pròxim 
a les 3.500 places. En el cos de Mestres, en 
canvi, el descens és lleugerament superior 

LA CONSELLERIA OFEREIX VORA 18.500 PLACES  
EN LES ADJUDICACIONS D’INICI DE CURS

LA CONFERÈNCIA 
D’EDUCACIÓ NO 
APORTA NOVETATS 
RELLEVANTS

Valencià, d’acord amb la distribució que 
s’indica en el quadre. 

STEPV s’ha oposat reiteradament a la 
catalogació de les places amb el B2 d’anglés 
perquè considera que la millor manera 
d’aplicar el plurilingüisme és reforçar 
l’especialitat de l’idioma estranger i reduir 
les ràtios perquè l’alumnat adquirisca millor 
aquests coneixements.

El Sindicat va fer el seguiment de les 
incidències en les adjudicacions, entre altres 
les que afectaven les places amb el requisit 
d’anglés (B2), algunes de les quals es van 
adjudicar a persones que no comptaven amb 
la titulació requerida. Responsables d’Educació 
es van comprometre a trobar solucions per no 
perjudicar les persones afectades.

Professorat Mestres Secundària i altres Total

Provisional, reingressat i en pràctiques 187 3.265 3.452

Interí amb serveis prestats 11.140 14.807 25.947

Interí sense serveis prestats 3.495 7.157 10.652

TOTAL 14.822 25.229 40.051

Concentració de l'STEPV davant la Conselleria, l'1 de juliol Pilar Alegría, ministra d'Educació
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entitats locals. D’altra banda, el personal 
interí amb 10 o més anys en un mateix 
lloc de l’Administració i per al qual no s’ha 
convocat concurs oposició, no haurà de 
presentar-se obligatòriament a la fase 
d’oposició, en desenvolupar-se l’article 61.6 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que 
estableix la possibilitat de l’accés a la funció 

pública a través d’un concurs de mèrits, en 
casos d’excepcionalitat.

Tot i ser avanços molt modestos i que 
no solucionen el problema de la immensa 
majoria de les persones afectades, en les 
modificacions en el text normatiu han quedat 
en evidència els termes que van acordar Iceta 
i unes organitzacions que diuen representar 
les empleades i empleats públics. 

Era i és impresentable que el govern 
espanyol i alguns sindicats pretenguen 
fonamentar les mesures de reducció de la 
temporalitat i de prevenció del seu abús en 
una sèrie de propostes que, precisament, 
sancionen les persones víctimes de l’abús 
amb l’acomiadament si no superaven 
un concurs oposició ordinari o, en el cas 

L’ exministre de Política Territorial i 
Funció Pública, Miquel Iceta, signava 
el 5 de juliol un acord amb CCOO, 
CSI-F i UGT sobre el pla de xoc per a 

reduir la temporalitat en les administracions 
públiques. L’acord havia sigut àmpliament 
contestat per altres organitzacions sindicals 
i col·lectius representatius de personal 
temporal i interí, als quals el temps ha donat 
la raó.

Aquest pacte el va succeir el Reial decret 
Llei 14/2021 sobre mesures urgents per 
la reducció de la temporalitat, aprovat pel 
Consell de Ministres l’endemà de la signatura 
de l’Acord Iceta. La norma legal superava el 
tràmit parlamentari per la seua ratificació 
el 8 de juliol. En la crònica d’una mort 
anunciada, s’ha imposat la raó dels col·lectius 
contraris a l’Acord.

LA MINISTRA ES RETRACTA
El reial decret llei va ser ratificat per 
només un vot de diferència, després que 
el  Ministeri d’Hisenda i Funció Pública 
rectificara i anunciara que la norma es 
tramitaria com a projecte de llei per a 
facilitar la incorporació d’esmenes i canvis 
en el text. Segons la ministra Montero, a 
més de tramitar-se com a projecte de llei i 
o per via d’urgència, el text legal introduirà 
canvis, com que les proves del concurs 
oposició podran ser no eliminatòries segons 
determinen les comunitats autònomes i les 

de personal temporal i interí juntament amb 
organitzacions com Intersindical Valenciana, 
sobretot des de la publicació de la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 20 
de març de 2020. 

La solució al conflicte ha de passar 
necessàriament per l'estabilitat dels 
empleats públics temporals en situació 

d’interinitat. Per a això, és imprescindible 
comptar amb una legislació que  assegure 
la consolidació del personal en abús de 
temporalitat.

El desenvolupament com a projecte de 
llei de la proposta ministerial al setembre 
i l’octubre facilitarà la negociació amb els 
grups parlamentaris i amb representants 
sindicals del personal interí i del moviment 
autoorganitzat. Intersindical Valenciana 
seguirà treballant de manera unitària amb 
altres forces sindicals i organitzacions 
representatives del personal afectat en la 
convocatòria de noves mobilitzacions atés que 
els sindicats de la Mesa General de Negociació 
de les Administracions Públiques han quedat 
deslegitimats com a interlocutors del col·lectiu. 

de futurs nomenaments temporals, amb 
l’acomiadament automàtic transcorreguts 
tres anys del nomenament. Mentrestant, 
les administracions transgressores de les 
normes i la jurisprudència europea quedaven 
immunes i indemnes davant les seues 
pròpies il·legalitats.

Tant el text de l’acord com el del reial 
decret llei mantenien la vigència de les 
taxes de reposició establides en les lleis 
de pressupostos de l’Estat i impedien 
la cobertura immediata de les places 
vacants que pogueren quedar buides 
com a conseqüència dels acomiadaments 
del personal interí. Dues mesures 
que entrebanquen la capacitat de les 
administracions autonòmiques i locals per a 
gestionar adequadament la seua política de 
personal i, fins i tot, la prestació d’uns serveis 
públics de qualitat.

Entre les crítiques que es van sentir en 
el ple del Congrés hi ha que la norma no 
soluciona el problema de la temporalitat 
en substituir un personal temporal per un 
altre, tampoc aborda les autèntiques causes 
que han originat l’escandalosa temporalitat 
actual, no sanciona les administracions 
incomplidores, ni protegeix les persones 
víctimes de l‘abús i compromet la continuïtat 
d’uns serveis públics de qualitat.

L’EFECTE DE LES MOBILITZACIONS
La posició de la immensa majoria dels partits 
polítics amb representació parlamentària i el 
resultat de votació del 8 de juliol van palesar 
l’èxit de les importants mobilitzacions que els 
darrers anys han protagonitzat els col·lectius 

ACCIÓ SINDICAL

El text legal introduirà 
canvis, com que les proves 
del concurs oposició podran 
ser no eliminatòries segons 
determinen les comunitats 
autònomes i les entitats locals

La solució al conflicte 
ha de passar 
necessàriament per 
l'estabilitat dels empleats 
públics temporals en 
situació d’interinitat

LA MOBILITZACIÓ TOMBA L’ACORD ICETA 
SOBRE REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT

LA INTERSINDICAL CONVOCARÀ NOVES ACCIONS PER DEFENDRE EL PERSONAL TEMPORAL I INTERÍ
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L lastada per una normativa limitadora, 
la negociació col·lectiva ha sigut al 

llarg del temps una assignatura difícil 
pels successius governs valencians. 
Hi ha hagut negociacions importants, 
moments de bel·ligerància oberta i molts 
altres que han devaluat els àmbits de 
la negociació. Això últim és el que va 
passar en els anys anteriors a l’arribada 
de Zaplana a la Generalitat en 1995, un 
temps marcat per la pèrdua de l’impuls 
transformador dels primers anys del 
govern socialista i la lentitud per a 
abordar aspectes clau del desplegament 
de la LOGSE.

L’últim conseller del PSPV, Joan 
Romero, havia anunciat una forta espenta 
a la negociació, però es va quedar en el 
discurs. Aquestes pàgines en donaven 
testimoni: «[En tres mesos] s’ha 
dilapidat gran part d’aquella valoració 
esperançada (...) Les actuacions del 
mateix conseller, i sobretot del seu equip, 
han estat abocades a l’enfrontament amb 
la major part dels sindicats»(Allioli núm. 
87, octubre 1993).

A la pèrdua de capacitat negociadora 
d’aquell moment la van acompanyar  
altres mecanismes alternatius al diàleg 
sindical, un conat de consulta directa al 
professorat o unes artificioses ‘juntes 
de directors’, un conjunt de mecanismes 
que vam qualificar llavors de «reduïts 
i allunyats de tot allò que el sistema 
educatiu té de tasca col·lectiva». I hi 
afegíem: «El conseller i el seu equip (...) 
no han valorat ben bé a la representació 
legal del professorat (...) com a sindicat 
majoritari, estem dispostos a fer tots els 
esforços que calguen. Ara ells, i només 
ells, tenen l’última paraula».

No vam criticar la coordinació entre 
l’Administració i les direccions dels 
centres, legítima i necessària, però 
sí els intents de burlar subtilment 
la negociació col·lectiva, enfrontant 
interessos i necessitats de la comunitat 
educativa.

Hui com ahir, cada sector ha de 
conéixer la seua funció. Els sindicats, 
representants del conjunt del 

professorat, estem obligats a abordar la 
negociació i els conflictes des d’una visió 
global de l’ensenyament, amb tots els 
seus vessants, els laborals i també els 
propis del model d’escola pública.

El pacte del pollastre va desallotjar 
—fa més d’un quart de segle!— els 
socialistes de la Generalitat. Uns mesos 
abans, la negociació global sobre la 
reforma educativa s’havia recuperat. 
Però ja era tard.

PARAL·LELISMES
EL MORTER

Joan Blanco

Els sindicats, representants 
del conjunt del professorat, 
estem obligats a abordar la 
negociació i els conflictes 
des d’una visió global

 

Les administracions 
han de reflexionar per 
trobar solucions que 
no passen precisament 
per un concurs oposició

reunits incorporen les dades globals i les 
desglossades en les tres intercomarcals 
d’Alacant, València i Castelló, això com la 
diferenciació per torns dels resultats de les 
dues proves, el teòric i pràctic, d’una banda, i 
la tancada, de l’altra. 

En el torn lliure, no s’aprecien diferències 
significatives entre les tres intercomarcals,  
al voltant del 30% de persones aprovades, 

C om es pot comprovar en el Quadre 1, 
de les 3.542 places convocades en 

les oposicions als cossos d’Ensenyament 
Secundari, Formació Professional, 
Ensenyaments Artístics i Escoles Oficials 
d’idiomes, 584 van quedar desertes; 2.958 
persones van ser seleccionades en el 
concurs oposició, 2.904 per torn lliure i 54 
per torn de diversitat funcional. Els resultats 

mentre que en el torn de diversitat funcional, 
només en els tribunals de València, el nombre 
d’aprovats és inferior al de torn lliure: el 
24%. Les aspirants seleccionades per torn 
lliure representen el 98%, enfront del 2% de 
diversitat funcional.

Com reflecteix el Quadre 2, pel que fa a 
l’experiència docent en els centres públics 
de les persones seleccionades (punt 1.1 del 
barem de mèrits), més de la meitat d’elles 
(1.590, el 53,77%) acrediten una antiguitat 
inferior a tres anys. D’elles, 501 (el 16,94%) no 
compten amb experiència docent, mentre que 
la resta acredita més de tres anys d’antiguitat 
(1.367 persones, el 46,23%), de les quals 
272 (el 9,20%) acumula més de 10 anys 
d’antiguitat. Amb una antiguitat de cinc anys, 
2.205 de les seleccionades (el 74,57% del 
total) no hi arriben. Els resultats del procés 
opositor de 2021 ratifiquen que, una vegada 
més, l’actual model d’accés a la funció pública 
docent prima les persones amb  menys 
antiguitat en la professió, una constatació 
reiterada en totes les convocatòries.

OPOSICIONS: DESERTES EL 16% DE LES PLACES

CONSOLIDAR EL PROFESSORAT INTERÍ

ELS RESULTATS DEL PROCÉS REITEREN LA NECESSITAT  
D’UN ALTRE MODEL QUE CONSOLIDE EL PROFESSORAT INTERÍ

País Valencià Prova 1 (teòric i pràctic) Prova 2 (tancada)

TORN Lliure % DF* % TOTAL % LLIURE % DF* %

Aproven 5.367 31 64 24 5.431 31 4.294 81 55 86

Suspenen 11.815 69 199 76 12.014 69 991 19 9 14

S’hi presenten 17.182 77 263 67 17.445 76 5.285 99 64 100

No s’hi presenten 5.249 23 129 33 5.378 24 70 1 0 0

Total 22.431 392 22.823 5.355 64

Alacant

TORN Lliure % No hi ha tribunals amb 
persones amb diversitat 
funcional

Lliure %

Aproven 1.811 33 1.469 83

Suspenen 3.694 67 311 17

S’hi presenten 5.505 78 1.780 99

No s’hi presenten 1.587 22 25 1

Total 7.092 1.805

València

TORN Lliure % DF % Total % Lliure % DF %

Aproven 2.975 30 64 24 3.039 30 2.345 80 55 86

Suspenen 6.873 70 199 76 7.072 70 588 20 9 14

S’hi presenten 9.848 76 263 67 10.111 76 2.933 99 64 100

No s’hi presenten 3.103 24 129 33 3.232 24 37 1 0 0

Total 12.951 392 13.343 2.970 64

Castelló

TORN Lliure % No hi ha tribunals amb 
persones amb diversitat 
funcional

Lliure %

Aproven 581 32 480 84

Suspenen 1.248 68 92 16

Es presenten 1.829 77 572 99

No es presenten 559 23 8 1

Total 2.388 580

QUADRE 1. Resultats oposicions docents 2021

DF: Diversitat funcional

QUADRE 2. Antiguitat de  
les persones seleccionades 
(Apartat 1.1 del barem de mèrits)

Antiguitat Persones  
seleccionades

%

Sense serveis 501 16,94

1 any 495 16,74

2 anys 340 11,50

3 anys 254 8,59

4 anys 318 10,75

5 anys 297 10,04

6 anys 148 5,01

7 anys 107 3,62

8 anys 78 2,64

9 anys 81 2,74

10 anys 66 2,23

Més de 10 anys 272 9,20

Professorat interí Mestres Ensenyament Secun-
dari i altres cossos

Total

Amb serveis prestats 11.140 14.807 25.947

Sense serveis 3.495 7.157 10.652

Total 14.635 21.964 36.599

L es xifres amb el nombre de professorat interí que va 
participar en les adjudicacions d’inici de curs al juliol mostra 

l’elevadíssim pes de la interinitat en l’ensenyament valencià. 
Es tracta d’un fet que ha de fer reflexionar les administracions 
per tal de trobar solucions que no passen precisament 
per un concurs oposició que, com s’ha vist, està concebut 
majoritàriament per a personal amb poca o nul·la experiència 
laboral en el sistema educatiu. Un 40% del professorat públic 

al País Valencià és 
interí. 

Com revela el 
Quadre 3, més de 
36.000 docents que 
formen part de les 
borses de treball, la 
majoria amb serveis 
prestats, esperen 
una oportunitat per a 

treballar en l’ensenyament. Si l’actual model d’oposicions s’adreça 
majoritàriament  a les persones amb menys o gens d’antiguitat 
l’Administració ha d’estudiar altres fórmules de consolidació del 
personal interí: un procés selectiu basat en un concurs de mèrits 
per accés diferenciat que oferisca al professorat interí les places 
noves i reserve les generades per les jubilacions a les persones de 
fora del sistema educatiu. Es tracta d’un model alternatiu en el qual 
ningú desplaça a ningú.

QUADRE 3. Professorat interí participant 
en les adjudicacions de juliol de 2021
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ENSENYAMENT PRIVAT

intrínseca per a la pràctica musical, raó 
per la qual realitza activitats relacionades 
amb la música més enllà de les pròpies que 
s’escauen amb els ensenyaments musicals 
a l’escola. A més aquests especialistes 

manifesten una actitud positiva envers 
les tecnologies en els processos 
d’aprenentatge.

Pel que fa a les condicions laborals 
d’aquest col·lectiu de treballadores i 
treballadors, cal posar-les en solfa i explicitar 
els entrebancs i dificultats que pateixen, 
sobretot si estan sota la regulació del VII 

nivell adequat per a practicar la dansa o la 
música, no necessàriament amb aspiracions 
professionals. Això no obstant, la regulació per 
part de l’Administració educativa d’aquests 
centres també permet desenvolupar les 
potencialitats de l’alumnat amb capacitats 
professionals per a preparar-lo per a accedir a 
altres nivells de formació.

La condició d’ensenyaments no reglats 
només significa que no hi ha un currículum 
establit per una normativa superior a la del 
centre per a l’obtenció d’un títol. A banda 
d’això, els ensenyaments no reglats i els 
centres en què s’imparteixen estan sotmesos 
a regulació en relació amb els processos 
de creació i d’autorització de les escoles 
(i eventual cessament de l’activitat), les 
característiques de les seues instal·lacions, 
l’oferta mínima de programes, la simultaneïtat 
amb l’educació secundària i la titulació del 
professorat. 

Quant al perfil obtingut d’especialista en 
Educació Musical que treballa a les escoles 
de Música, ha de tindre una motivació 

Conveni Col·lectiu Estatal d’Ensenyaments 
Musicals.

Un repàs a la regulació laboral del sector 
permet identificar contractes a temps parcial 
per a treballar per hores diàries, setmanals o 
anuals, cosa que dificulta l’estabilitat laboral i 
la conciliació familiar d’aquests professionals 
que, per a obtindre un salari digne, solen 
acumular contractes en diversos centres.

UNA JORNADA REVELADORA
Arran de la jornada de formació del 12 de juny, 
el Sindicat es va comprometre a traslladar 
a la Conselleria d’Educació les inquietuds i 
reivindicacions dels treballadors i treballadores 
d’aquests centres, sobretot pel que fa a l’horari 
del professorat –que figura en l’esborrany 
del secret sobre ensenyaments no reglats 
negociat recentment en la Mesa Sectorial– i les 
subvencions que reben aquests ensenyaments. 
En la reunió que representants de l’STEPV van 
mantindre amb responsables de l’Administració 
educativa es va abordar aquesta problemàtica.

Pel que fa a l’horari del professorat, el 
Sindicat va defensar que s’acotara en l’article 
17 del decret l’horari lectiu i el complementari, 
ja que, segons el conveni laboral, només consta 
que tenen 34 hores lectives setmanals, de 
manera genèrica, sense especificar les que són 
complementàries. La Conselleria va informar 
que la redacció de l’article de la norma referida 
a l’horari pretenia atendre la petició sindical, tot 
i que, segons la valoració de l’STEPV, la redacció 
continuava deixant massa marge a l’ambigüitat, 
ja que s’indica que en l’horari han de constar 
les hores lectives i les complementàries, sense 
establir cap límit. En el curs de la negociació, 
l’Administració va acceptar una redacció 
alternativa que fixa la proporció entre hores 
lectives i complementàries com la que regeix 
l’ensenyament reglat. La nova formulació 
s’ha estés a l’horari de les direccions, en el 
qual caldrà constar el temps de dedicació al 
càrrec, a més de la docència directa. Sobre les 
subvencions que reben els centres autoritzats, 
Educació va informar que no s’ha pogut 
recuperar la retallada que els afecta de ple.

Al País Valencià, la crisi sanitària derivada 
de la pandèmia ha afectat de manera notable 
el treball docent en les escoles i centres 
autoritzats de Música en una situació sense 
precedents. Molts professionals han vist 
la seua jornada laboral reduïda per una 
minva de les matrícules motivada per la no 
presencialitat de l’alumnat. 

El Sindicat segueix atent a la problemàtica 
laboral d’aquest col·lectiu i segueix 
compromés amb la defensa dels seus drets 
laborals i salarials.

D’acord amb la llei d’educació, 
els ensenyaments artístics es 
fonamenten en dues ofertes. L’oferta 
reglada de Dansa i Música inclou 

els ensenyaments professionals i els superiors. 
La no reglada es realitza en escoles de música i 
dansa, a més dels centres privats autoritzats.

Al País Valencià bona part d’aquestes escoles 
desenvolupen l’activitat formativa amb el 
paraigua de la Xarxa d’Escoles de Música de la 
Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana (FSMCV), integrada per 600 centres 
de diferents tipologies: escoles de música, 
centres reconeguts i integrats. Des de 2017, 
aquests últims es basen en un model obert, 
flexible i integrador, en què la base és la pràctica 
amateur en grup, obert a la professionalització.

Les escoles de música i dansa compten 
amb una oferta educativa per a persones 
de totes les edats que desitgen assolir un 

Hi ha professorat de Música i Dansa del País Valencià que treballa 
amb contractes a temps parcial: per hores al dia, a la setmana o a 
l’any. Aquesta diversitat de contractes representa un obstacle a la 
estabilitat laboral i la conciliació familiar d’un col·lectiu condemnat a 
treballar en diversos centres per a gaudir d’unes retribucions dignes.

UNA TERRA DE MÚSICS  
QUE MALTRACTA EL  
COL·LECTIU DOCENT

PROFESSIONALS D’ESCOLES I CENTRES AUTORITZATS 
DENUNCIEN CONDICIONS DE TREBALL INDIGNES

Molts professionals han 
vist la seua jornada laboral 
reduïda per una minva de les 
matrícules motivada per la no 
presencialitat de l’alumnat
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MILLORAR LA VIDA I L’EDUCACIÓ DE NENES, NENS, ADOLESCENTS I JOVES

A CASA NOSTRA / ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

INTERNACIONAL

E l 15 de juny es presentava a Madrid 
l’Agenda de la Infància per millorar 
la vida i l’educació de nenes, 

nens, adolescents i joves que impulsa 
la Confederació STES – Intersindical. El 
document, en el qual ha participat un ventall 
de persones expertes de diferents àmbits i 
territoris, presenta 115 recomanacions a les 
administracions sobre polítiques públiques 
per a millorar la vida i l’educació de la infància. 

L’ artista valencià Juan Genovés va pintar 
al principi de la transició a la democràcia 

(1976) «L’abraç», un quadre que després de 40 
anys de dictadura ha esdevingut emblemàtic 
com a símbol de les llibertats democràtiques 
i la reconciliació. Vora mig segle després, en 
altres temps també difícils, l’Escola Sindical 
representa una valuosa ferramenta de la 
Intersindical per a traslladar aquesta abraçada 
afectiva a les treballadores i els treballadors 
des de l’àmbit de la formació. La cerca 

L’estudi es distribueix en tres blocs: 1. Pobresa 
infantil, violència contra la infància i drets de la 
infància. 2. Participació de la infància en temes 
que els afecten. 3. Garantia i reconeixement de 
l’educació com a dret universal.

L’Agenda té en compte estudis d’institucions 
internacionals, entre altres l’informe de Philip 
Alston, relator especial de Nacions Unides 
sobre l’extrema pobresa i els drets humans 
a l’estat espanyol. L’informe assenyala que el 

contínua de recursos i d’eines de millora i la 
modernització de les  plataformes virtuals 
han sigut objectius prioritaris de l’equip 
responsable de l’Escola Sindical. També ho 
ha sigut possibilitar a tota l’afiliació a l’accés 
a una formació específica i funcional i al 
perfeccionament professional per millorar 
les condicions laborals de tots els sectors. 
Oberta i dinàmica, al servei de les necessitats 
formatives de les treballadores i els 
treballadors, aquesta és l’escola que ens uneix.

L'abraç, Juan Genovés

29,5 % de les xiquetes i xiquets estaven en risc 
de pobresa o exclusió social el 2018 i el 6,5% 
patia de mancances materials greus, i que 
les taxes de pobresa infantil són encara més 
intenses en les zones rurals, entre la població 
immigrant, refugiada i romaní, i en les famílies 
amb persones amb discapacitat. Les llars amb 
xiquetes i xiquets o adolescents corren un major 
risc de pobresa o exclusió social i el 29% de les 
llars amb filles o fills tenen grans dificultats per a 

ES PRESENTA L’AGENDA DE LA  
INFÀNCIA, UNA PROPOSTA DELS STES

LA FORMACIÓ SINDICAL  
QUE ENS UNEIX

arribar a final de mes. Les polítiques adoptades a 
l’Estat espanyol per a eliminar l’extensa pobresa 
infantil, assenyala Alston, són “vergonyosament 
insuficients i representen un fracàs moral com 
una ferida econòmica autoinfligida”. 

Segons dades de la Comissió Europea de 
2017, el 25,7% de les llars espanyoles amb 
xiquetes i xiquets en risc de pobresa tenien 
grans dificultats per a pagar les despeses 
d’educació i en 2018 Espanya era el país de la 
UE amb la major taxa d’abandonament escolar 
primerenc, un 18%, que es tradueix en un cost 
entre el 5,9% i el 10,7% del PIB total. Espanya 
presenta el segon índex més alt de repeticions 
de curs de la Unió Europea, un país on l’alumnat 
més desfavorit econòmicament repeteix curs 
en un percentatge sis vegades més gran que en 
altres països. Segons l’Agenda de la Infància, 
aquestes xifres preocupants representen una 
sagnia per a l’economia i han de posar en alerta 
la totalitat del sistema educatiu espanyol.

S eguim amb la nostra tasca d’internacionalitzar l’Escola 
Sindical i els centres docents  que cada any participen 

en els consorcis Erasmus+ impulsats des de la Melchor 
Botella. Enguany, s’han dut a terme els projectes d’acreditació 
Erasmus+ per a participar durant el període 2021-2027 en 
projectes de mobilitat d’alumnat i professorat que cada any 
permeten que vora 150 alumnes i 30 docents del País Valencià 
es beneficien de la realització de les seues pràctiques de cicles 
formatius o d’un període d’observació en empreses o cambres 
de comerç d’un país europeu, fet que els permet accedir a 
altres àmbits de treball, cultures i idiomes. Les acreditacions 
permetran a l’Escola Sindical assegurar que tots els IES 
i CIPFP integrants en els consorcis seleccionen l’alumnat 
beneficiari i que molts s’asseguren una internacionalització 
que només és possible mitjançant aquestes beques.

A mb la coordinació de la Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universitaet Hannover (Alemanya) i amb socis de 

Croàcia, Polònia, Itàlia i Escòcia, l’Escola Sindical ha 
col·laborat en la creació de la Guia Metodològica del 
projecte Erasmus+ KA202 "Empowering Digital Teachers 
in a Changing World (EDGE)", una producció intel·lectual 
completa que proporciona instruccions pràctiques per a 
facilitar la tasca del professorat i realitzar una autoavaluació 
que ajude escoles i instituts a determinar el seu nivell 
d’aprenentatge digital per a dissenyar el pla digital del 
mateix centre, la selecció dels mètodes i plataformes més 
apropiades, etc. La iniciativa promou la integració d’aquestes 
tecnologies des d’un enfocament inclusiu, dins del Marc 
Comú de Competència Digital per a Educadors i Educadores 
(DigCompEdu).

C om si d’un rellotge es tractara, les noves tecnologies han 
transcendit les nostres vides marcant un ritme vertiginós 

i accelerat.  Les tecnologies digitals i del tractament de la 
informació (TIC) ja són, de fet, una de les més eines més 
potents que es coneixen. Per això, l’Escola Sindical ha posat la 
seua atenció sobre la promoció i el desenvolupament de les 
TIC, autèntics eixos estratègics de les nostres societats. Amb 
una imatge renovada, pràctica i moderna, l’Escola Melchor 
Botella, a l’avantguarda en aquest àmbit, ha incorporat una 
important vessant tecnològica en les seues activitats per a 
maximitzar la qualitat del servei i el potencial autosuficient i 
el desenvolupament sostenible. En plena era de la informació 
i la comunicació, i amb el creixement dels formats virtuals, 
l’aposta tecnològica esdevé fonamental per a oferir una 
formació de qualitat educativa.

UNA APOSTA PER LA 
INTERNACIONALITZACIÓ

GUIA METODOLÒGICA 
ERASMUS+

COMPROMÍS AMB LES 
TECNOLOGIES
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alimentem diàriament com a consumidors i 
consumidores. Aquest ha de ser el primer pas: 
saber el què i el com del nostre consum. El 
format del llibre és el propi d’una guia de camp 
amanosa que es pot portar al damunt i resulta 
fàcil de consultar. 

Les il·lustracions, juntament amb les fotos 
–algunes, pura poesia visual– ens diuen moltes 
coses sense haver de llegir les paraules 
impreses, presentades amb una tipologia 
textual variada i amb informació exhaustiva, 
atractiva i ben estructurada: gràfics, 
requadres, estadístiques, mapes conceptuals, 
vinyetes, recomanacions, calendari, llistats… 
Una de les parts més sorprenents n’és la dels 
“petits tresors” que podem trobar a les platges 
i que poden ser disparadors de la creativitat. 

La nova espècie pareix que, sense haver 
d’alimentar-la, estarà amb nosaltres ni se sap 
fins quan. Però podem recrear-la. 

L libre impactant, entretingut i engrescador, 
que barreja molt encertadament la vessant 

cientificoinformativa amb la més anecdòtica 
i lúdica, i incorpora excel·lents elements 
gràfics, il·lustracions i fotos, que contribueixen 
a denunciar i crear consciència sobre un dels 
problemes més urgents vinculats amb el 
deteriorament del planeta.

Ana Pêgo, biòloga marina, ens presenta 
un projecte motivat pels seus estudis i 
vivències infantils, en què la platja fou el pati 
més increïble que ningú podia tindre. Amb la 
mirada de qui estima, l’autora pretén motivar 
i fer conscients els lectors i lectores sobre la 
necessitat d’actuar. 

El tema, sorprenent, és una espècie nova, 
el plàsticus marítimus, que no necessita ser 
nodrida sinó que, ben al contrari, cal reduir, 
aprimar, convertir, reutilitzar… Es tracta 
d’una espècie que, sense adonar-nos-en, 

NATURA VALENCIANA

PARAULES MENUDES I JOVES

 FENT CAMÍ

EN PANTALLA

BERLANGA: DE LA DONA 
ODIOSAMENT FASCINANT A 
LA MESTRA ENTRANYABLE
Begoña Siles Ojeda

Les dones devoradores –les mares, les mullers, 
les amants, les sogres– són sentides com a 
castradores: els seus desitjos de crear una 
família, de ser mulelrs i mares, suposa per 
a l’home assumir unes responsabilitats que 
l’allunyen de la felicitat enyorada. I, davant 
d’aquestes dones devoradores hi ha les 
fascinants: misterioses, actractives i exuberants 
estrangeres i models que estimulen la mirada 
masculina cap a uns anhelats espais imaginaris 
sense responsabilitats, espais de llibertat que 
mai aconseguiran, però que deixaran en evidència 
la misèria dels personatges masculins i la seua 
condició de ninots mantejats pel desig femení.

Ara bé, si aquests són els trets predominants 
dels personatges femenins, hi ha una excepció: el 
personatge de la mestra. En l’obra de Berlanga, 
aquest personatge apareix en dues pel·lícules 
emblemàtiques, Bienvenido, míster Marshall 
(1952) i Calabuch (1956), i en el curtmetratge 
El sueño de la maestra (2002). La senyoreta 
Eloísa «és molt bonica, molt bona, molt llesta i 
encara està fadrina. I amb tot i això i malgrat ser 

Q uan se li preguntava a Luis García Berlanga 
sobre les dones, sempre contestava amb dos 

adjectius: són éssers “indestructibles i tiranes”. 
Indestructibles, matisava, perquè “sempre ens 
sobreviuen” i tiranes. “Una dona és biològicament 
superior i, com qualsevol tirà, fascinant i odiosa 
alhora perquè et terroritza, et domina i et controla”.

Aquests sentiments cap a les dones del 
director valencià les reflecteix amb diferent 
intensitat en els personatges femenins de les 
seues pel·lícules. Per això, la dona en el cinema 
de Berlanga és sentida pels homes com un ésser 
devorador o fascinant.

primavera, multiplica sempre sense equivocar-
se». Així la descriu el narrador de Bienvenido, 
míster Marshall. La mestra de les dues pel·lícules 
assenyalades està envoltada d’una aurèola de 
tristesa. Una aflicció cobreix la seua mirada, com 
la figura de mestra que anul·la el seu cos de dona. 
Però és un pesar que no amarga el seu caràcter ni 
el fa miserable, sinó tot el contrari, és entranyable 
i afectuosa amb l’alumnat. És una actitud i una 
passió docent que recorda Gabriela López, la 
mestra republicana protagonista d’Historia de 
una maestra de Josefina R. Aldecoa: «El trabajo 
era mi medicina, mi estímulo, lo único que me 
conservaba firmemente asentada en la realidad. 
Al entrar en la clase, dejaba atrás mi carga de 
angustia». La tristesa de la senyoreta Eloísa 
també es difumina en una escola nacional  com 
la seua que, encara que xicoteta, serveix per a 
ensenyar a xiquets i pares poc exigents.

Sí. Berlanga retrata una escola dolça i 
optimista en els dos films. Potser perquè ni 
el retrat del dictador ni el crucifix catòlic del 
nacionalcatolicisme franquista estan presents en 

aquell col·legi, una omissió paradoxal en Berlanga, 
un director minuciós a l’hora de retratar amb el 
màxim rigor el període històric dels seus relats.

De l’entranyable Eloísa a la mestra 
sadomasoquista, sense nom propi, d’El sueño de 
una maestra: una història en què el somni d’una 
mestra es converteix en el malson dels alumnes. El 
sadisme i l’autoritarisme de l’ensenyant s’imposa 
fins a acabar consumida pel seu propi gaudi 
masoquista, lògic revers del gaudi sàdic. Però ací 
el punt pervers i satíric berlanguià és inequívoc: el 
retrat del general Franco presideix l’aula.

LES BARRELLES I LA 
PRODUCCIÓ DEL VIDRE (I)
Joan V. Pérez Albero

E l vidre s’obté de la fusió, en forns i a 
elevades temperatures de la sílice, 

abundant en l’arena de platja, de carbonats 
de sodi o de potassi, components de la nostra 
pedra de barrella, i carbonat càlcic, obtingut 
de la pedra calcària. La sílice, principal 
component del vidre, presentava uns greus 
inconvenients: l’elevada temperatura de fusió, 
entre 1.800 i 2.000ºC, i de viscositat, quan es 
fonia complicava el modelatge i la manipulació. 
Per a corregir aquests inconvenients s’afegien 
a la mescla els carbonats de sodi o de potassi, 
que rebaixaven la temperatura de fusió i la 
viscositat, i el carbonat càlcic, que en convertir-
se en òxid de calci augmentava la resistència 
química i la duresa. Les sals alcalines 
necessàries per a l'obtenció del vidre podien 
obtindre’s del natró (àlcali mineral) o de les 
plantes barrelleres (àlcali vegetal).  

En l’antic Egipte, «la sal divina», 
denominació que rebia el natró, s’obtenia 
d’uns jaciments naturals de roca carbonatada 

existents entre el Caire i Alexandria i que 
posseïa propietats netejadores, absorbents 
i antisèptiques. Plini el Vell (23-79 dC) narra 
el descobriment d’aquest material per a 
la fabricació del vidre a Síria, quan uns 
mercaders van comprovar que la reacció 
accidental d’uns trossos de natró amb l’arena 
donava lloc a un material brillant semblant 
a una pedra artificial. El terme natró que en 
grec donaria nitro i en llatí nitrum>natrium, 
va donar nom al sodi, del qual deriva el seu 
símbol químic Na. 

En la nostra franja litoral, hi ha documents 
que testimonien la producció i comercialització 
d’aquest preuat producte en el port d’Alacant 
entre els segles XVI i XVIII, lloc des d’on eixien 
cap als ports europeus les barrelles de Villena, 
Elda, Novelda, Agost, Elx, Alacant i Oriola.

És probable que foren artesans fenicis 
els que van establir la manufactura del vidre 
a Egipte, però va ser a Roma on va nàixer la 
indústria vidriera. Amb l’expansió del comerç 
en l’edat mitjana, el vidre arribà a Venècia i la  
producció es concentrà en l’illa de Murano. Els 
venecians, escrupolosos per a mantindre els 
secrets i la qualitat, van prohibir la producció 
de vidres que no foren sòdics i fabricats amb 
la «barrella fina d’Alacant», raó que explica la 
presència de comerciants d’origen venecià en 
la ciutat des d’èpoques primerenques. 

LA LLUITA CONTRA EL 
PLÀSTIC DES DE LA LIJ
Col·lectiu de Literatura Infantil 
i Juvenil (LIJ) Pep Sempere

Limonium caesium. Ensopegall, sempreviva del saladar en 

plena floració al Saladar d’Aiguamarga, Alacant.

Plasticus maritimus, una especie invasora
Ana Pêgo i Isabel Minhós Martins
Il·lustració: Bernardo P. Calvalho
Traducció: Àlex Tarradellas
Editorial: Kalandraka, 2020
Temàtica: Ciència / Consciència / Art
Adreçat a: Lectores sensibles amb l’entorn

Elvira Quintillà, la mestra  
de 'Bienvenido mister Marshall'



39ALLIOLI 282 / OCTUBRE 2021

 Adrià Martí-Badia

LA CONSCIÈNCIA LINGÜÍSTICA 
DELS VALENCIANS (1854-1906)
IIFV – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
València/Barcelona 2021. 316 pàg.

E ls valencians de finals del segle XIX 
consideraven el català independent de 

les altres llengües romàniques? Pensaven 
que era un dialecte de l’occità? Percebien el 
valencià com una llengua diferent del català? 
Amb quin nom es referien al conjunt de la 
llengua catalana i, particularment, al valencià? 
Quina relació tenien aquestes postures amb 
la seua identitat? L’autor respon a aquestes 

preguntes  
atenent el 
que diuen els 
escriptors i els 
erudits valencians 
i la premsa del 
període 1854 
-1906 sobre la 
identitat filològica 
i el nom de la 
llengua i sobre 
el seu sentiment 
identitari.

Montserrat Vargas, Lourdes Aragon (coords.)

LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE:
HOJA DE RUTA EN LA EDUCACIÓN  
DEL SIGLO XXI
Octaedro, Barcelona 2021. 184 pàg.

D avant un planeta que s’esgota i una societat 
que agonitza i reclama canvis urgents a tots 

els nivells, els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) són una necessitat urgent. La 
vintena de docents que han enllestit aquest treball 
aposten per un model d’educació que actua 
com a agent transformador. Des de la convicció 
que la inclusió dels ODS i la sostenibilitat en 

el currículum 
acadèmic comença 
per la formació 
del professorat, 
el llibre presenta 
propostes 
metodològiques, 
que no són receptes 
a l’ús, per a ser 
desenvolupades 
dins i fora de l’aula, 
amb orientacions i 
exemples reals.

QUAN LA SORT ÉS  
COSA DE VALENTS
Vicent Xavier Contrí

a ratlles, barbes serrades i joves dansant 
sobre rius, cales i muntanyes. Encara en 
pandèmia, proposem poesia crua, realisme i 
guitarres brutes, cançons de la veritat, tocades 
amb les mans i el cor. Per això recomanem 
Black Uprisin, el nou disc de Lluís Vicent, 
ara acompanyat per la Free & Feelin’ Band 
(Edu Olmedo, José García i Carlos Maeso), 
catorze temes en els quals els versos caminen 
descalços sobre melodies aspres i cavernoses, 
com la mateixa veu tallant de Lluís Vicent: 
literatura cosida a la música amb agulles 
loureedianes. 

Aquest «aixecament negre» és una 
finestra oberta davant dels temps que vivim 
i vindran, «Un far en alta mar», un «Bolero 
d’abstinència», una «Fotografia» existencial 
per a «Tornar a somiar». Cançons, totes elles, 
que conformen un relat d’allò que observem i 
volem. Tot el que veu i escriu Lluís Vicent, per 
saber conviure en un món complicat, boig i 

difícil, però que al remat és el nostre món. Una 
radiografia en la qual han col·laborat dos noms 
propis de l’escena valenciana: Òscar 
Briz i Pau Chàfer.

«Quan la sort és cosa de valents, 
pots triar el futur que dibuixes», canta 
Lluís Vicent amb el coneixement 
d’afirmar que «tan sols els nàufrags 
són justos en alta mar». Amb un 
bagatge de set discos i diverses obres 
literàries premiades, el cantautor 
afronta aquesta nova embranzida 
musical amb una iniciativa solidària. 
Com ens explica el músic, «Lluís 
Vicent & La Free & Feelin’ Band vol 
ser una cooperativa per a donar 
faena a persones en risc d’exclusió 
social, un equip musical en llengua 
catalana, entre la poesia i la música 
independent per a aconseguir la 
transformació social i individual». 

C apficats en el mes de juliol aparquem 
avaluacions, oposicions i futures 

programacions didàctiques. És el moment 
de cercar el nostre oasi musical. La banda 
sonora estiuenca. Una sintonia que ens faça 
desconnectar o qui sap si connectar-nos amb 
el futur més immediat. Quin institut xafarem, 
quins cursos tindrem, si els de segon de 
Batxillerat hauran entrat en la facultat que 
s’estimaven...

Enguany no apostem per cançons efímeres, 
de volantins a la mar i cerveses rialleres 
en una posta de sol a les Balears. Tampoc 
necessitem imatges polaroid de camisoles 

L’APARADOR

RITMES D’ARA I ACÍ

LLEGIT AVUI

Pio Maceda

LA ESCUELA EN TIEMPOS  
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Laertes, Madrid 2021. 214 pàg.

P ío Maceda, un dels caps visibles del 
sindicalisme assembleari en l’ensenyament 

(UCSTE) dels anys setanta i huitanta, 
actualitza els reptes de l’escola, fa un repàs 
a fites rellevants en la història de l’educació i 
presenta un seguit de propostes per a millorar 
les pràctiques educatives. Proposa adaptar 
el currículum acadèmic a les exigències 
del sistema i recupera projectes passats 

aprofitables. 
Sobre els xiquets 
i les xiquetes 
actuals, l’autor 
assegura que 
«necessiten 
una educació 
humanista en les 
circumstancies 
d’avui i sentir-se 
part de la 
naturalesa per 
a protegir el seu 
futur».

Unió de Cooperatives d’Ensenyament 
Valencianes (UCEV)

LA VEU I LA MIRADA  
DE LES COOPERATIVES D’ENSENYAMENT
València, 2020. 184 pàg.

L es deu Declaracions Educatives 
publicades per la UCEV al llarg dels últims 

anys es recopilen en aquest volum entreverat 
amb il·lustracions magistrals –Miquel 
Calatayud, Artur Heras, Mar Hernández o 
Paco Roca, entre altres– i que conformen una 
acuradíssima edició bilingüe valencià/castellà, 
des de la convicció que el pensament educatiu 
d’aquests centres singulars del País Valencià 

«es constitueix 
dia a dia lligada 
a l’experiència 
de les aules». 
El recull de 
pensades 
educatives és 
una fita per a 
les  cooperatives 
d’ensenyament 
sobre el bagatge 
acumulat i 
compartit en tot 
aquest temps.

ESCRIT AHIR

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

A finals del segle XIX, l’erudit i bibliòfil José 
Enrique Serrano Morales li proposava  

a  Federico Domènech, impressor de Las 
Provincias, la reimpressió d’un catecisme 
en valencià de 1571. El senyor Serrano 
volia salvar ànimes: «La multitud de familias 
que (...) conservan todavía la costumbre de 
hablar únicamente en valenciano, enseñan, 
sin embargo, a sus hijos a rezar en castellano; 
y demasiado sabe usted los disparates que 
éstos suelen decir, al recitar como papagayos, 
en lengua extraña y que apenas entienden, 
las oraciones que deben ser expresión de las 
más firmes y arraigadas creencias y de los 
sentimientos más puros y elevados del alma».

Aquesta reimpressió de 1897 va circular pel 
País Valencià acomplint la missió evangèlica 
(i normalitzadora). La llengua del catecisme 
era la del segle XVI, però perfectament vàlida. 
La iniciativa tenia un mèrit afegit. Perquè 
Serrano, gens sospitós de valencianista, 
després d’aconseguir la benedicció de 
l’arquebisbe, reblava la petició: «Ahora 
que tanto se procura por los amantes de la 
Morta viva extender y generalizar el uso de la 
lengua valenciana (...) sería de conveniencia 
indiscutible la reimpresión del Catecismo que 
acabo de describir».

Aquesta reedició de la doctrina hereua 
del Concili de Trento era una iniciativa que no 
procedia ni del valencianisme ni de l’Església 
i el seu model no es basava en cap catecisme 
posterior al segle XVI. Després de Trento 
es van publicar catecismes en el català de 
Barcelona, Mallorca, la Catalunya Nord (Elna) 
o l’Alguer, que s’haurien pogut adaptar a la 
variant valenciana. Al País Valencià tenim el 

catecisme de Catí (1712), de mossén Selma, 
el de 1921, de l’Associació Protectora de 
l’Ensenyança Valenciana, i el de 1955, de la 
Delegació Diocesana de Catecismes. 

No cal insistir en la importància històrica 
d’aquest text bàsic del món cristià, que, 
als Països Catalans, ha participat en 
l’alfabetització i la resistència cultural en 
èpoques difícils. Perquè darrere de la doctrina 
en català hi havia un programa de recuperació 
cultural. 

L’erudit Jesús Huguet, primer director 
General de Política Lingüística de la 
Generalitat, em contava que en el seminari 
de Tortosa, pels anys cinquanta i seixanta 
del segle passat, «els futurs capellans rebien 
una formació molt respectuosa amb la nostra 
llengua i la cultura». A les comarques del 
nord, m’assegurava en una de les nostres 
converses al Parc de l’Oest de València, «el 
valencianisme de postguerra no es pot deslligar 
d’aquest fet».

Si voleu seguir les seues passes entreu al 
bandcamp del projecte. 
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Entre els avanços experimentats en els darrers anys en el 
sector públic hi ha: reducció d’hores lectives; recuperació 
del complement de mestre d’ESO; arranjament escolar: 
ràtios de 20 alumnes en localitats amb baixa natalitat; 
anul·lació, per sentència judicial, de les retallades de 
2012; més pes dels claustres i els consells en la selecció 
de les direccions; millores en permisos per naixement i 
cura de fills i filles malalts greus; millores en protocols 
COVID i plans de contingència; constitució d’un grup 
de treball en FP per a abordar un acord sobre mòduls 
susceptibles de desdoblar i equiparació retributiva del 
professorat PT.

Pel que fa als avanços experimentats en les distintes 
situacions administratives cal destacar: 

• Funcionariat de carrera. Comissions de servei amb un 
barem públic. Comissions de servei per interés particular. 
Petició voluntària d’alguns centres. Possibilitat de  
renunciar a participar en concurs de trasllats. 
• Funcionariat en pràctiques. Reducció del termini en cas 
de permís per naixement. Possibilitat de sol·licitar comissió 
de serveis només finalitzar les pràctiques, fins i tot per 
interés particular. Percepció de triennis i sexennis durant 
l’any de pràctiques. Percepció del complement de cap de 
departament durant les pràctiques (sentència judicial). 
• Professorat interí. Places de difícil cobertura. Departament 
de gestió de borses. Reserva de vacant per permís de 
naixement o covid. Repetició en llocs d’especial dificultat 
per millorar l’estabilitat de les plantilles. Cobrament de 
sexennis. Oposicions: ràtios més baixes, al·legacions a les 
qualificacions, canvi de dates per part o confinament covid, 
adaptacions a persones amb diversitat funcional.

Ara cal consolidar els serveis públics per a millorar 
la qualitat de l’ensenyament i avançar cap a l’escola 
que volem en un entorn encara condicionat per la 
pandèmia. La campanya que desplegarà STEPV per a 
fomentar la participació del professorat es recolza en 
tres eixos bàsics: 
1. Dignificació de la tasca docent. Millorar les 
condicions laborals del professorat: baixada de ràtios 
i hores lectives, millora de les plantilles, estabilitat i 
consolidació del personal interí, millora de la gestió de 
les borses i del personal, dels permisos i les llicències. 
Atendre la situació específica del professorat tècnic de 
formació professional.
2. Millora de les diferents etapes i sectors. 
Atendre l’especificitat de tots els nivells educatius, 
des d’infantil i les etapes obligatòries fins als 
ensenyaments postobligatoris, de règim especial i 

els ensenyaments artístics superiors. Abordar els 
diferents tipus de centres: els que acullen poblacions 
escolars amb necessitats de compensació educativa 
o desconeixement d’ambdues llengües oficials, els 
d’educació especial, els d’atenció preferent d’alumnat 
motòric, CEI, EOI, FPA, centres amb UEEE o UECIL o 
CEFIRES, CEED... També la inspecció educativa i el 
col·lectiu amb diversitat funcional. Atendre el nou 
model d’orientació educativa i la incorparació del 
personal orientador als centres de primària. 
3. Per una educació de qualitat. Desenvolupar la 
normativa d’educació inclusiva: formació, plantilles 
específiques, personal d’altres àmbits, etc., i una 
aplicació del plurilingüisme que no sobrecarregue 
el professorat no especialista. Avançar en 
l’estabilitat de les plantilles, la desburocratització i la 
democratització del centres.

REFORÇAR L’ENSENYAMENT PÚBLIC

SOM STEPV
“El sindicat de l’ensenyament" és una organització valenciana, autònoma, 
plural, democràtica i assembleària que conjuga la negociació i la 
mobilització col·lectiva, que no descarta la via jurisdiccional per a defendre 
els drets de les treballadores i els treballadors. Bona part de les millores 
laborals dels darrers anys s’han materialitzat gràcies a la pressió i la 
perseverança del Sindicat i a la unió i participació del col·lectiu docent.


