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ELS NOUS CURRÍCULUMS

El curs 2022/23 començarà amb la novetat d’aplicar uns nous currículums,
que els centres pràcticament no han tingut temps de treballar, perquè han
arribat a última hora. En secundària han provocat les protestes del professorat
de determinades àrees, que veuen com les seues matèries perden pes. I, a
més, contemplen l'obligatorietat dels Projectes Interdiscipliraris i d'impartir
1r d'ESO per àmbits. D'altra banda, els aspectes positius que tenen poden
quedar en paper mullat, si no s'apliquen mesures com ara: la reducció de
ràtios i burocràcia i la millora de les plantilles docents.
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EDITORIAL
Sempre al teu costat

A

ALL
Per al Ministeri d’Educació perquè
amb el retard en la publicació dels
decrets de nou currículums de l’ensenyament ha provocat un efecte
en cadena que ha obligat a la Conselleria i a tota la comunitat educativa a treballar a correcuita per tal
que els centres puguen aplicar-los
al començament del curs 20222023. Una falta de respecte cap al
professorat , que és qui principalmente pateix la falta de previsió
d’un ministeri que, de vegades, té la
mateixa forma d’actuar que l’administració decimonònica dels temps
de Larra.

OLI
Per al CEIP Ciutat de Cremona d’Alaquàs que, després de 15 anys de
lluita, el passat mes de juny va organitzar una festa per a celebrar la
desaparició dels barracons, símbol
d’una època de corrupció i manca
d’inversions en l’ensenyament públic sota els governs del PP. STEPV,
des del principi, va donar suport
a la lluita contra la «vergonya dels
barracons». El Sindicat sempre estarà al costat de qui aposte per una
escola pública de qualitat.

caba el curs en què, a poc a poc,
comencem a
deixar
arrere
la pandèmia. Les
mascaretes ja no són
obligatòries en les aules i
confiem que, d’ací no massa
temps, conceptes com grup
bambolla, contacte estret o
quarantena caiguen en oblit
definitivament.
El curs que
ve serà
diferent.
Recuperarem la
'normalitat' i estrenarem
currículums. La
Conselleria els
acaba d’aprovar,
a penes un
parell de
mesos
abans de l’inici del curs. Situació
que obliga el professorat, de nou,
a posar-se les piles. L’aplicació
dels nous currículums, en especial els
d’ESO, genera moltes incògnites.
Des de l’STEPV lamentem que
la Conselleria no s’haja mostrat
massa receptiva a l’hora d’atendre
les propostes que li hem traslladat.
Valorem positivament que el
desplegament de la LOMLOE acabe
amb els aspectes més reaccionaris
de l’anomenada llei Wert. Però hi ha
algunes qüestions que no compartim.
Des del Sindicat, per exemple, no estem
d’acord que el treball per àmbits o per
projectes siguen d’aplicació obligatòria. Un
canvi metodològic d’aquesta magnitud no
hauria d’haver-se aprovat per decret. Així no
es fan les coses.
D’altra banda, aquesta reforma ha provocat
que algunes àrees perden pes curricular sense
cap justificació i que l’alumnat de 1r i 2n d'ESO

Cal dir que si aquests nous
currículums no venen
acompanyats de mesures,
com la reducció de ràtios, la
millora de les plantilles o la
reducció de la burocràcia,
quedaran en paper mullat
incremente l’horari lectiu de 30 a 32 hores
setmanals, en contra de les recomanacions
del Ministeri per a afavorir el trànsit de
primària a secundària. També trobem a faltar
mesures serioses i contundents que impulsen
l’ensenyament del valencià. El valencià ha
de ser la llengua central sobre la qual es
construïsca el projecte lingüístic de cada centre.
És l’única garantia perquè, al final de les etapes

d’ensenyament obligatòries, l’alumnat domine les
dues llengües oficials. D’altra banda, constatem
que una vegada més ha faltat valentia per a
deixar la Religió fora de les aules. Per últim,
també cal dir que si aquests nous currículums no
venen acompanyats de mesures, com la reducció
de ràtios, la millora de les plantilles o la reducció
de la burocràcia, quedaran en paper
mullat. Aquest és l’únic camí per a
poder fer realitat una educació de
qualitat, laica, inclusiva, equitativa, i en
valencià.

RELLEU AL CAPDAVANT DE LA
CONSELLERIA
El curs 22/23 serà el primer des de
l’arribada del govern del Botànic
en què Vicent Marzà no serà el
màxim resposable de la politica
educativa del País Valencià. Marzà va
dimitir per sorpresa al maig i el va
substituir Raquel Tamarit, fins llavors
secretària autonòmica de Cultura. La
gestió de Marzà deixa llums i ombres.
En el seu haver: l’increment de les
plantilles retallades pel PP, el programa
Xarxallibres o la implantació d’infantil
2 anys en centres públics. Però queden
pendents qüestions, com la reducció de
la burocràcia i de les ràtios en les aules
o la negociació de la normativa de
plantilles docents, a més de la situació
del professorat interí o la recuperació
del poder adquisitiu perdut des de
2010, que haurà de resoldre la seua
successora.

ELECCIONS SINDICALS
I no hem d’oblidar que estem
en any electoral. El curs que ve,
previsiblement al desembre,
tindran lloc les eleccions
sindicals en l’ensenyament
públic. Com a treballadores i
treballadors de l’ensenyament
és important que acudim a
votar per triar les persones
que ens representen davant
l’Administració. En les
eleccions de 2018 vam
ser la força sindical més
votada, vam aconseguir la
segona majoria absoluta
consecutiva en ensenyament
públic no universitari. Aquests
quatre anys han sigut molt
complicats, sobretot, per la
pandèmia de covid-19, que
ha trastocat el funcionament
dels últims tres cursos i ha
incrementat la càrrega de treball
de tot el professorat. Des de STEPV
hem deixat la pell i continuarem
treballant de valent per guanyar-nos
la vostra confiança, de nou. Volem
tornar a ser la veu majoritària del
professorat valencia.
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LA CONSELLERIA APROVA ELS CURRÍCULUMS
A NOMÉS DOS MESOS DE COMENÇAR EL CURS

LA REFORMA CURRICULAR
ARRIBA A LES AULES

Els nous currículums es publiquen amb retard i amb moltes
incògnites pel que fa a la seua aplicació efectiva. Els centres
educatius hauran de començar ara a incorporar-los en una carrera a
contrarellotge, ja que falten només dos mesos per al començament
del pròxim curs escolar. En el moment de redactar aquesta
informació ens trobem en plena negociació dels esborranys dels
currículums. Tanmateix, no es preveuen canvis significatius. L’actitud
de la Conselleria no ha sigut molt receptiva a les propostes sindicals,
especialment en el currículum d’ESO, segurament el més conflictiu.

E

ls nous currículums aporten algunes
novetats respecte als anteriors:
apareixen noves matèries obligatòries
com Projectes Interdisciplinaris, es
redueixen els continguts d’algunes matèries,
es dona més autonomia a centres i professorat
(excepte amb l’obligatorietat d’impartir 1r d’ESO
per àmbits) i s’aposta per un ensenyament
més inclusiu. Tanmateix, sense la necessària
reducció de les ràtios, la millora de la plantilla
docent i la reducció de la burocràcia, les bones

Sense la necessària
reducció de les ràtios,
la millora de la plantilla
docent i la reducció de
la burocràcia, les bones
intencions de la normativa
curricular quant a
l’atenció individualitzada
de l’alumnat quedarà,
novament, en paper mullat
intencions de la normativa curricular quant a
l’atenció individualitzada de l’alumnat quedarà,
novament, en paper mullat.
En secundària i batxillerat el procés de
negociació no ha estat exempt de polèmica,
ja que la proposta de Conselleria ha provocat
la protesta del professorat de determinades

especialitats que han vist com, novament, les
seues matèries resten disminuïdes. Igualment,
l’obligatorietat d’impartir 1r d’ESO per àmbits i
la incorporació dels Projectes Interdisciplinaris
també han sigut objecte de debat.
Els currículums de l’educació infantil,
primària, ESO i batxillerat desenvolupen les
previsions normatives de la LOMLOE, que acaba
amb bona part dels aspectes més negatius de
la LOMQE, basat en principis neoliberals.

INFANTIL I PRIMÀRIA
Canvis en les àrees de coneixement en
l’educació infantil
En l’educació infantil, la gran novetat és la
nomenclatura de les àrees de coneixement:
Creixement en harmonia, Descobriment
i exploració de l’entorn i Comunicació i
representació de la realitat. Aquestes àrees
permetran, segons la proposta curricular, crear
espais d’aprenentatge en què el professorat
treballarà els continguts amb una metodologia
més activa i arrelada a la realitat dels centres,
basada en un enfocament competencial.
Les competències a assolir són:
Comunicació lingüística i plurilingüisme;
competència matemàtica, científica, tecnològica
i digital; competència personal, social i
d’aprendre a aprendre; competència ciutadana
i habilitat emprenedora i competència en
consciència i expressions culturals.
El currículum de l’educació infantil posa ja
les bases d’un sistema educatiu que es pretén
inclusiu, integral i coherent des de la primeres
etapes educatives fins a la finalització de l’ESO.
Els 6 anys de la primària s’organitzen en tres
cicles
En l’educació primària es recupera la divisió
en tres cicles i apareix una nova ordenació
de les àrees de coneixement amb l’objectiu

d’aconseguir les habilitats competencials pròpies
l’etapa educativa. S’hi poden organitzar àmbits i
apareix l’anomenat projecte interdisciplinari, una
nova àrea de coneixement que s’impartirà durant
dues hores i trenta minuts setmanals.
S'aposta per l’autonomia de centres
i professors a l’hora d’impartir els
ensenyaments, cosa que es manifesta en
l’ampliació de les seues competències a l’hora
de concretar el disseny curricular.
Una de les novetats més destacades és
l’anomenada “avaluació de diagnòstic” en
el 4t curs per a comprovar si l’alumnat està
adquirint les competències adients.

ESO I BATXILLERAT
El currículum de l’ESO, els àmbits i els
Projectes Interdisciplinaris
L’educació secundària obligatòria (ESO)
ha sigut l’etapa educativa on la reforma
curricular presenta els canvis més rellevants.
L’obligatorietat de l’organització per àmbits
de 1r d’ESO apareix per primera vegada en
un decret (fins ara eren resolucions o ordres).
A més, s’introdueix la matèria de Projectes
Interdisciplinaris com a matèria obligatòria (fins
ara era una assignatura optativa) en els tres
primers cursos de l’etapa. També s’introdueixen
matèries optatives noves. Algunes especialitats
veuen modificat el seu pes curricular o el curs
on s’imparteixen quan s’aplique el decret.
Les reivindicacions de STEPV en les
meses de negociació sobre aquests aspectes
han sigut que l’organització per àmbits siga
voluntària (i que la Conselleria encete una
campanya pels instituts si vol que s’implante),
que es cree un departament de Projectes
Interdisciplinaris, en lloc d’assignatures en
els tres primers cursos, de manera que tot el
professorat interessat s’hi puga adscriure i que
s’atenguen les peticions de les especialitats

que més han pagat la pèrdua de pes curricular
reforma rere reforma.
També com a novetat, i igual que en
primària, es realitzarà una avaluació de
diagnòstic durant l’etapa, en concret en 2n curs.
Programes pedagògics i inclusió educativa
Altres aspectes que regula el decret curricular
és l’FP bàsica, on es determinen els requisits
de l’alumnat i les característiques dels
diferents àmbits curriculars.
El decret dedica un capítol als «programes
pedagògics», com són els Programes
de Diversificació Curricular (PDC), que es
recuperen amb la LOMLOE, a partir de 3r d’ESO
i que també s’organitza per àmbits, i el d’Aula
Compartida (PAC), ja existent, per a previndre
l’abandonament escolar.
També s’hi fa referència a les mesures
educatives per a la inclusió, però no s’aporta cap
novetat al que ja està establit en el decret i ordre
d’inclusió educativa. Igualment, es tracten les
convalidacions entre l’alumnat que cursa estudis
esportius d’alt nivell, rendiment o d’elit, i el que
estudia música i dansa en els conservatoris
respectius. D’aquests darrers, la queixa prové del
fet que Música només convalida una optativa i no
una matèria «troncal» com abans, mentre que
la resta d’alumnat d’Esports o de Dansa també
convalida l’Educació Física.
L’alternativa a la Religió
En la LOMQE es va establir que l’assignatura
«espill» de Religió era Valors Ètics, una
especialitat impartida pel professorat de Filosofia,
que ha vist com el seu pes curricular depenia
de Religió. En el currículum es deslliga Filosofia
de Religió i la matèria Atenció Educativa serà
ara l’assignatura «espill» i podrà ser impartida
per professorat de qualsevol especialitat. És
sorprenent com encara es manté la matèria de
Religió d’oferta obligatòria per a tots els centres
i amb una assignatura «espill». És evident que
l’estat no vol de cap manera afrontar aquesta
problemàtica i derogar el concordat amb el Vaticà.
El calendari d’aplicació del currículum
Com és habitual quan hi ha una reforma
curricular (massa habitual darrerament), la seua
implantació no s’aplica de forma generalitzada
en tots els cursos alhora. En aquest cas no és
diferent i, per al curs 2022/23 s’aplicarà la nova
organització i estructural curricular en 1r i 3r
d’ESO i, per al curs 2023/24 per a 2n i 4t d’ESO.
Un batxillerat amb quatre modalitats
En el batxillerat, la novetat més important
ha sigut la reordenació de l’etapa en quatre

Les reivindicacions de STEPV
han sigut que l’organització
per àmbits siga voluntària,
que es cree un departament
de Projectes Interdisciplinaris
i que s’atenguen les
peticions de les especialitats
que més han pagat la
pèrdua de pes curricular
reforma rere reforma
modalitats: Ciències i Tecnologia, Humanitats
i Ciències Socials, Arts (amb dues vies, Música
i Arts Escèniques i Arts Plàstiques, Imatge
i Disseny) i General. S’ha creat, per tant, un
batxillerat general que permet a l’alumnat la
possibilitat d’estudiar matèries de les altres
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tres, tot i que la seua aplicació s’ha ajornat al
curs 2023/24.
Contràriament al que passa en l’ESO, en
aquesta etapa sí que guanya pes la Filosofia.
S’estudiarà com a matèria comuna i obligatòria
en el primer i segon curs. Les matèries comunes
de primer i segon curs són Valencià, Castellà i
llengua estrangera. En primer serà també matèria
comuna Educació Física i Filosofia i en segon
Història d’Espanya i Història de la Filosofia.
Avaluació i promoció
En l’ESO l’avaluació serà contínua, formativa
i integradora. Però ara es fa un pas més en la
valoració de l’avaluació de les assignatures
donant un paper protagonista al professorat.
Es promocionarà al curs posterior amb
avaluació negativa en un màxim de dues
matèries. Com a novetat apareix la possibilitat
que, superant aquest màxim, puguen també
promocionar si la majoria de l’equip docent
considera que, amb tot i això, l’alumne ha
adquirit les competències adequades. Si no
hi ha unanimitat, la decisió es prendrà per
majoria i, en cas d’empat, tindrà valor doble el
vot de la tutora o tutor.

En batxillerat promociona de primer a segon
curs l’alumnat que tinga una avaluació negativa
en dues matèries com a màxim. Per a obtindre
el títol de batxillerat, com a regla general,
s’hauran d’haver superat totes les assignatures
de l’etapa, però el nou currículum introdueix
també una novetat. Excepcionalment, es podria
obtindre amb una assignatura pendent, si
l’equip docent considera que s’han assolit els
objectius i s’han adquirit les competències de
l’etapa amb un procediment de decisió similar
al de l’ESO.

VALORACIÓ DEL SINDICAT
1. El Sindicat valora positivament que la
LOMLOE i la seua concreció curricular
elimine els aspectes més reaccionaris de
la LOMQE, tot i que hi han quedat aspectes
pendents: eliminació de la Religió del
currículum i manteniment o millora del
pes curricular de diferents matèries que
contribueixen a desenvolupar l’esperit crític
i l’anàlisi de la realitat tecnològica i digital
actual o fomentar la competència artística
del nostre alumnat.

2. També és important l’impuls que aporten
els currículums perquè els centres i el
professorat participen de manera més activa
en l’elaboració curricular, especialment en
infantil i primària. També en les decisions
sobre la promoció de l’alumnat.
3. Per l’altre costat, l’autonomia dels centres
es veu retallada amb l’obligatorietat
d’organitzar 1r d’ESO per àmbits i amb
la impartició d’una nova assignatura,
Projectes Interdisciplinaris en determinats
cursos. Els àmbits haurien de ser voluntaris
i la Conselleria hauria de dotar-los del
personal necessari i dels recursos i i la
formació adients.
4. Hi ha matèries en l’ESO que continuen
perdent pes curricular sense justificació,
fonamentalment per la irrupció dels
Projectes Interdisciplinaris que incrementen
l’horari de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO de 30
hores a 32 hores setmanals, contradient les
recomanacions del Ministeri per a afavorir
la transició de l’alumnat de primària a
secundària. També es contradiu amb els
arguments al·legats per la Conselleria per a
organitzar 1r d’ESO per àmbits.

5

5. Els canvis proposats es quedaran en
paper mullat si no es redueixen les ràtios,
es negocien i milloren les plantilles de
professorat i es redueix dràsticament la
burocràcia.

EL VALENCIÀ,
TEMA PENDENT
STEPV considera que el valencià ha
de rebre un impuls més seriós en el
tractament curricular i mereix un apartat
específic més enllà d’una referència a la
normalització lingüística en els centres
educatius en l’article sobre «Ensenyament
de llengües». Igualment, el Sindicat ha
tornat a defendre que el valencià ha de ser
la llengua central sobre la qual ha de girar
el projecte d’ensenyament aprenentatge i
el plurilingüisme.

6
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C
EL PROFESSORAT
D’ALGUNES ASSIGNATURES
ES MOBILITZA CONTRA EL NOU
DECRET DE CURRÍCULUMS

om sol ocórrer amb cada canvi de llei
educativa, que sol implicar un canvi
tant de continguts dels currículums
com de la distribució horària de les
assignatures que s’hi recullen, el nou decret
de currículums ha generat polèmica entre el
professorat de determinades matèries, que es
considera menystingut pel nou marc educatiu.
Les raons poden ser, com hem dit, diverses: des
de la pèrdua de càrrega horària, la pèrdua de
la condició d’obligatòries i/o de la possibilitat
de la seua continuïtat al llarg de la secundària,
el canvi en els continguts a impartir o en
l’enfocament de la matèria, etc. Açò és el que
ha passat amb les assignatures de Filosofia,
Grec, Dibuix, Tecnologia, Economia, Informàtica,
Francés i Música, el professorat de les quals s’ha
organitzat i ha dut a terme diverses assemblees
i mobilitzacions durant els últims mesos. STEPV
ha estat al seu costat des del principi, fent-se
ressò de les seues reivindicacions, de què parlen
a continuació en primera persona.
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" EL NOU CURRÍCULUM DEIXA LA MÚSICA TOCADA DE MORT"
T

ots coneixem els múltiples
beneficis que té la música en el
desenvolupament cognitiu, psicomotriu
i afectiu de l’alumnat, i així ens ho
demostren nombrosos estudis científics,
que assenyalen que la música és la millor
gimnàstica per al cervell. A més a més,
l’educació musical millora la convivència,
desenvolupa l’empatia, l’autonomia i
l’autoestima, ajuda a desenvolupar la
creativitat i la sensibilitat alhora que
educa el sentit crític dels futurs ciutadans i
ciutadanes.
Diem, doncs, que la música és l’àrea
més integradora, inclusiva i transversal:

fomenta l’escolta activa, la concentració,
el treball cooperatiu i la perseverança, al
mateix temps que connecta les persones.
A més, té un paper fonamental en el
manteniment de la llengua i les tradicions
pròpies.
És per estes raons que no s’entén com
en una terra de músics com és la nostra,
i governada per un bloc progressista, es
menyspree l’assignatura de Música d’una
manera tan contundent, mai vista fins ara.
El nou esborrany de currículum de
primària, de l’ESO i de batxillerat enviat
per la Conselleria d’Educació deixa la
música tocada de mort. Davant d’esta

situació, el professorat de Música ha creat
la plataforma Salvem la música a l’ESO,
des de la qual hem aconseguit més de
8.700 signatures en change.org, i més de
700 adhesions al nostre manifest. Hem
organitzant i continuarem organitzant
mobilitzacions, com la manifestació del dia
22 de maig a València amb el lema “Perquè
a la nostra terra la música així no es toca”.
Esperem que la Conselleria recapacite.
Per a llegir el manifest i seguir-nos
en les xarxes: @salvemlamusica
#salvemlamúsicaaleso
#salvemlamúsicaaprimaria

Fàtima Candela Planelles
Cap del Departament de Música de l’IES Canonge
Manchón (Crevillent, Baix Vinalopó) i membre
de la plataforma 'Salvem la música a l’ESO'

" QUÈ POSAR ALS CURRÍCULUMS NOMÉS ESTÀ A L’ABAST DE
QUI HA TREBALLAT EN L’AULA"
P

otser la Filosofia és la disciplina pitjor
tractada en els currículums educatius. No
parle necessàriament de la càrrega horària:
hem d’agrair a la Conselleria que haja complit
la seua paraula de mantindre un horari digne
per a la nostra matèria. El problema és que
per la seua pròpia idiosincràsia, la Filosofia
es mostra a vegades com un saber massa
complex per a reduir-lo a les especificitats de
les lleis i decrets educatius. Saber què posar i
què deixar fora dels currículums només està
a l’abast de qui ha treballat en l’aula i sap

què funciona i com fer-ho funcionar per a no
arruïnar l´assignatura.
Si, com pareix, a més, les autoritats
educatives interpreten que és una disciplina
“edificant” o “moralitzadora”, sempre estem
en risc d’ideologització dels currículums. És el
que ha succeït amb l’esborrany del batxillerat
presentat últimament per la Conselleria: no
representa gens allò que ve del Ministeri i que
se suposa que han de ser les assignatures de
Filosofia. Llegint el currículum, sembla que
s’ha imposat de dalt a baix: des de diverses

institucions i de professionals que no tenen res a
veure amb la filosofia, als redactors i redactores
del CEFIRE, que sí que són competents i sembla
que s’han trobat en la situació de Bartleby:
preferirien no haver-ho hagut de fer.
Afortunadament, tenim vies per a presentar
esmenes, i esperem que aquestes siguen
tingudes en compte. Ningú no coneix millor
les necessitats d’una disciplina que els i les
professionals que la imparteixen.
És una cosa que ha d’aprendre tota la
classe política.

Àngel Vallejo
Professor de Filosofia a l’IES Sant Antoni
de Benaixeve (Camp de Túria) i membre
de la junta directiva de l’SFPV (Societat
de Filosofia del País Valencià)

" L’EPVA ÉS FONAMENTAL PER A FORMAR
L’ALUMNAT ENFRONT DEL CONTINGUT AUDIOVISUAL"
H

i ha una sèrie de matèries, entre les quals
està l’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
(EPVA), que sempre es veuen abocades a
demostrar la seua importància pedagògica quan
es produeix una reforma educativa.
És, com a poc, frustrant pensar que ara, quan
ens trobem davant de la generació de joves més
influïts per continguts visuals i audiovisuals
de la història, ens estiguem plantejant encara
la importància de rebre una correcta formació
impartida per professionals de la matèria, que

permeta el nostre alumnat interpretar amb rigor
i esperit crític l’allau d’estímuls que reben.
Per això, des de l’Associació Valenciana de
Professorat de Dibuix (AVPD) hem plantejat
a la Conselleria d’Educació una sèrie de
reivindicacions. Per començar, considerem
fonamental la presència de l’EPVA com a
assignatura obligatòria EN 1r d’ESO, per a formar
correctament l’alumnat enfront del contingut
audiovisual al qual està sotmés des del mateix
moment en què entren a l’institut. Seguidament,
considerem vital la creació d’un itinerari continu

de la nostra matèria a l’ESO i als diferents
batxillerats. Per altra banda, és necessari
vertebrar una xarxa de batxillerats artístics de
qualitat al nostre territori, blindant els instituts
que ja compten amb aquesta modalitat i ampliant
l’oferta a les zones més despoblades.
En definitiva, cal urgentment una equiparació
del llenguatge visual i audiovisual, peça clau
de la comunicació del segle XXI, amb la resta
de llenguatges i la dotació de recursos humans
i materials suficients, com es fa amb la resta
d’especialitats. Ni més ni menys.

Toni Peris
President de l’Associació Valenciana
de Professorat de Dibuix (AVDP)

Malauradament, amb el desenvolupament
de la LOMLOE proposat per la Conselleria
d’Educació, l’aprenentatge de llengües
estrangeres diferents de l’anglés continuarà
sent possible per a la població que puga
se’l puga costejar en institucions privades
alienes al sistema educatiu públic.
Restringir la possibilitat que els joves
valencians estudien una segona llengua
estrangera continuadament de 1r a 4t d’ESO
i batxillerat col·loca el nostre alumnat en
una posició de desavantatge respecte a
l’alumnat europeu.

Teresa Menadas
Professora de Francés de l’IES Escultor en Francesc
Badia (Foios, Horta Nord) i presidenta de l’APFVAL
(Associació Professorat de Francés de València)

" L'APRENENTATGE DE LA SEGONA LLENGUA
ESTRANGERA NO TINDRÀ CONTINUÏTAT"
U

na lectura detallada del projecte de
currículum dels ensenyaments a l’ESO
posa en evidència l’interés de la Conselleria
en el desenvolupament de l’alumnat cap
a una ciutadania europea i responsable, i
cap al seu futur professional. Tot i que hi
trobem més de cent vegades la paraula
plurilingüisme i nombroses referències a la
contribució de les llengües estrangeres en el
desenvolupament competencial de l’alumnat
per a afrontar els reptes del segle XXI, quan
passem del preàmbul a l’organització dels
continguts d’aquesta etapa, trobem que

la segona llengua estrangera no passa de
ser una matèria optativa més entre moltes
altres, amb la qual cosa l’aprenentatge que
en fa l’alumnat no té continuïtat.
El plurilingüisme no passa per estudiar
sols una llengua estrangera, a més de les
llengües pròpies, sinó que l’objectiu al qual
volem arribar, seguint les recomanacions
del Marc Comú de Referència per a les
Llengües de la Unió Europea, és que tota
la ciutadania europea tinga competència
comunicativa en almenys dues llengües
estrangeres.
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" UN 80% DE L'ALUMNAT MAI CURSARÀ CULTURA CLÀSSICA"
D

iu la LOMLOE que l’educació és plural,
interdisciplinària i integradora. I condemna
a l’extinció les matèries que afavoreixen els
principis en què es fonamenta. Parlem de Grec,
Llatí i Cultura Clàssica. Parlem del dinamisme
innovador d’aquest professorat, dels Ludi
Saguntini, on acudeix gent de tot Europa, de les
Olimpíades de la Vega Baja, etc.
Parlem d’igualtat, interdisciplinarietat i
integració. Parlem de Cultura Clàssica. En
quina matèria sentiran parlar d’Agripina i
Lívia, faedores d’emperadors? Com aprendran
el portentós procés pel qual comencem a

parlar llengües diferents, realitzem càlculs,
o desxifrem el moviment dels astres? Quina
civilització, si no la grega i la romana, ha
contribuït més a l’esperit crític, quan els seus
avanços (i per això els nostres) es van basar en
el dubte metòdic? Quan entendran els perills
de no participar en la democràcia, sense sentir
mai que aquestes van desaparèixer fa dos
mil·lennis perquè els seus dirigents es van
tornar avariciosos? O tal vegada es tracte d’això
i el fonament de la llei siga només paraules. El
nostre alumnat notaria la fal·làcia, perquè coneix
els trucs de l’oratòria.

Parlem de números, el llenguatge de
l’administració: un 80% de l'alumnat mai cursarà
Cultura Clàssica. El 100% de l’alumnat podrà
finalitzar la seua educació sense entrar mai en
contacte amb les matèries que ens ancoren als
nostres orígens com a civilització. Es donarà
la paradoxa de poder titular-se en batxillerat
d’humanitats sense cursar Llatí o Grec.
Em fa pensar (manies dels de Clàssiques),
que la humanitat ja ha passat per ací, durant
l'Edat Mitjana, quan tot allò relacionat amb Grècia
i Roma es va ocultar. Clar que llavors eren altres
temps. Veritat?

Gadea Reis
Professora de Grec a l’IES Bellaguarda (Altea,
Marina Baixa) i membre de l’associació Pétasos

" S'IMPEDEIX L'ADQUISICIÓ DE CONCEPTES ECONÒMICS
BÀSICS PER FORMAR UNA CIUTADANIA CRÍTICA"
C

om és conegut de totes les persones que
ens dediquem al món de l’educació, enguany
s’havia de desenvolupar el nou decret i ja vam
comprovar, en veure’n l’esborrany, la clara
disminució en formació econòmica, financera i
d’emprenedoria que afectava seriosament les
matèries de la meua especialitat. Aquest temor es
va corroborar amb la publicació del Reial decret
217/2022. Aquest RD elimina tots els continguts
de primer cicle de l’ESO perquè desapareix
la matèria optativa d’Iniciació a l’Activitat
Emprenedora i Empresarial (IAEE) i, a més,
fusiona les dues matèries actuals de 4t de l’ESO
(Economia i Iniciació a l’Activitat Emprenedora i

Empresarial) en una única matèria anomenada
Economia i Emprenedoria, que, malgrat el
seu nom, impedeix l’adquisició de conceptes
econòmics bàsics necessaris per a formar una
ciutadania crítica i socialment compromesa, ja que
els sabers relacionats amb la part d’Economia
queden reduïts al mínim i, pràcticament, tot
el currículum és d’emprenedoria. Respecte al
batxillerat, desapareix del currículum la matèria
optativa de Fonaments d’Administració i Gestió
d’Empreses (FAG).
Així les coses, es reverteix la progressió
de la formació econòmica que les anteriors
lleis educatives havien implementat i allunya

Espanya de la tendència majoritària de sistemes
educatius europeus actuals.
Per aquesta raó, des d’APACEPV, vam
proposar a la Conselleria, en primer lloc,
incorporar al catàleg d’optatives en ESO (1r,
2n, 3r i 4t) la matèria Taller d’Economia Social i
Sostenible i que aquesta siga d’oferta obligatòria
en tots els centres. També, incorporar-hi
la matèria optativa de segon de batxillerat
Fonaments d’Administració i Gestió d’Empreses.
A més, ja és hora de disposar d’un
departament d’Economia en els centres, ja que
es crea un greuge comparatiu respecte de la
resta d’assignatures.

Imma Cardona
Professora d’Economia en l’IES Orriols
(València) i presidenta d’APACEPV
(Associació de Professorat d’Administració,
Comerç i Economia del País Valencià)

" REIVINDIQUEM TECNOLOGIA COM ASSIGNATURA TRONCAL"
L’

APTCV vol transmetre la nostra aposta
i defensa d’una educació tecnològica
adequada, pública i de qualitat en la
societat tecnològica actual del S. XXI. Per
això, reivindiquem el següent. En primer
lloc, que Tecnologia i Digitalització siga
una assignatura troncal i bàsica en tots
els cursos de l’ESO i batxillerat ja que
necessitem professionals formats en
carreres STEM (Ciències, Tecnologia,
Enginyeria i Matemàtiques). En segon lloc,
que l’assignatura de Tecnologia englobe
els continguts necessaris en programació,
electricitat, electrònica, mecànica, robòtica

etc; continguts vertebrals i fonamentals, i
en els quals el professorat de Tecnologia
som especialistes des de fa més de
trenta anys. A més a més, apostem per
una adequació de l’assignació horària
de les assignatures tecnològiques per
a permetre una formació tecnològica
bàsica adequada per al nostre alumnat.
També considerem que s’han de regular
correctament els desdoblaments en el
Taller de Tecnologia, ja que treballem
segons l’aprenentatge basat en projectes
(ABP) i en l’aprenentatge significatiu,
afavorint així habilitats i destreses

molt importants per al nostre alumnat,
i cal garantir unes mesures de treball
i seguretat adequades en el Taller de
Tecnologia.
Per últim, sol·licitem també que en
la modalitat del batxillerat de Ciències i
Tecnologia, s’oferisca a tot l’alumnat les
matèries tecnològiques de Tecnologia i
Enginyeria I, Tecnologia i Enginyeria II,
Imatge i So, Electrotècnia i Mecànica, i
que l’alumnat de Tecnologia i Enginyeria
II s’examine en les proves d’accés a la
universitat (PAU), tal com ha ocorregut
durant més de 25 anys.

Sergi Serrano Fillol
Professor de Tecnologia en l’FPA Presentación
Saéz (Picassent, Horta Sud) i president
de l’APTCV (Associació del Professorat de
Tecnologia de la Comunitat Valenciana)

reunions amb la Conselleria: l’especialitat
d’Informàtica tendirà a la desaparició dels
centres de secundària on no hi haja cicles.
Aquest escenari perjudica greument la
qualitat educativa, ja que en el segle XXI
els sabers informàtics són necessaris i
són específics. Cal un docent especialista
capaç d’atendre la diversitat especialment
gran en aquesta matèria i, alhora, capaç
d’inspirar els futurs professionals d’una
disciplina fonamental per a la nostra societat
moderna. Malauradament, l’aposta de la
Conselleria d’Educació és “Informàtica sense
informàtics”.

Sanja Dabic
Professora d'Informàtica a l'IES Joan
Bautista Porcar (Castelló de la Plana) i
presidenta d'APICV (Associació de Professorat
d'Informàtica de la Comunitat Valenciana)

" L'APOSTA DE LA CONSELERIA ÉS
INFORMÀTICA SENSE INFORMÀTICS"
H

ui en dia, les Ciències de la Informació i
la Informàtica estan presents en tots el
àmbits del dia a dia de la societat moderna.
Malauradament, el Ministeri d’Educació i
la Conselleria consideren que no és molt
necessari formar l’estudiantat en Informàtica
i que, en cas de fer-ho, no cal professorat
especialista de l’assignatura.
Des d’inici de l’elaboració de la llei, APICV
s’ha reunit dues vegades amb Ordenació
Acadèmica per a traslladar les nostres
propostes i preocupacions. El secretari
autonòmic no va atendre les nostres peticions
de reunió.

L’esborrany publicat l’última setmana de
maig confirma el pitjor escenari: la Informàtica
ha desaparegut de les matèries oferides, de
manera que alumnat deixa de comptar amb una
assignatura que desenvolupe la competència
digital tant en els quatre cursos de l’ESO, com
en els batxillerats artístic i humanístic. A més,
es menysprea el coneixement del professorat
especialitzat i s’hi han inclòs sabers avançats
d’informàtica en assignatures troncals en les
quals, a priori, l’especialitat d’Informàtica no té
atribució docent.
A l’efecte pràctic, això confirma les
preocupacions ja traslladades en les

10

ALLIOLI 285 / JULIOL 2022

ENTREVISTA:
ÀNGELS MARTÍNEZ BONAFÉ,
PROFESSORA D’HISTÒRIA JUBILADA

" L’ESCOLA
TÉ L’OBLIGACIÓ
MORAL DE TRACTAR
EN CLASSE ELS
PROBLEMES ACTUALS"
Va començar a donar classes a la primeria dels anys huitanta. Va passar pels
instituts de Carlet, Burjassot, Benimàmet i, finalment, per l’Isabel de Villena,
de València, on, vora quaranta anys més tard, es va jubilar. En tots aquests
centres va demostrar la gran passió que sent per la història i també per la
docència. Fruit d’eixe compromís va formar part de l’equip que va assessorar
la Conselleria per canviar el model d’ensenyament secundari i va donar
classes d’Innovació i Investigació Educativa en la Facultat de Pedagogia de
la Universitat de València. Ha sigut una figura clau dins dels Moviments de
Renovació Pedagògica.

ni de la classe treballadora, ni dels pobles
en general. A més, obviava els conflictes.
Per tant, no servia per a entendre el present,
per a posicionar-nos davant d’un conflicte ni
per a valorar les possibles conseqüències
de les nostres decisions. La Història, com a
assignatura, té sentit si pot propiciar que el
conjunt de la societat siga més lliure, més
sàvia i més capaç de pensar què fa i què vol fer.

Manel Àlamo

Quina era la teua metodologia?
Sempre m’ha importat que l’alumnat se sentira
protagonista i valorara el que féiem en classe.

Àrea de Publicacions

Q

uin balanç faries de la teua etapa
com a docent?
Jo no m’hauria jubilat perquè no
deixava d’aprendre. He aprés molt,
treballant amb companys i companyes d’altres
assignatures i també amb les famílies del
barri. Estic molt satisfeta de la meua evolució
com a docent. I pel que fa al sistema educatiu,
hem treballat de valent perquè l’ensenyament
fora un espai d’integració i perquè els centres
educatius s’implicaren en la realitat social i
cultural que els envoltava. Quan vaig arribar
a l’IES Isabel de Villena era un institut de
batxillerat en què molt de l’alumnat del barri
no arribava perquè deixava d’estudiar. Amb la
LOGSE, la situació va canviar, s’hi va incorporar
nou professorat i, a poc a poc, l’institut es va

obrir al barri. Però seguix pendent un canvi
en l’organització dels centres que afavorisca
el treball en equip i la formació docents per a
l’atenció a la diversitat.
Per què vas triar Història?
Vaig dubtar molt, perquè, a banda de la
Història, també m’agradava la Biologia. Però,
finalment em vaig decidir per la Història,
perquè sempre l’he relacionada amb la
capacitat de transformar la realitat. Per a
dissenyar propostes de futur necessitem saber
què van decidir els nostres avantpassats en
situacions difícils: en què van avançar, en què
van fracassar i per què.
Quines carències tenia la Història que et van
ensenyar?
Era una Història centrada en la construcció
dels estats nacionals. No ens parlaven dels
subjectes reals de la Història: ni de les dones,

La Història, com a
assignatura, té sentit si pot
propiciar que el conjunt de
la societat siga més lliure,
més sàvia i més capaç de
pensar què fa i què vol fer.
Procurava tractar temes socialment rellevants
que tenien repercussió i relació amb el que
passava fora de l’aula, en què ells i elles podien
fer aportacions. Molts temes que estudiàvem
en les classes d’Història o de Geografia es
complementaven amb aportacions per al barri,

les famílies o el centre, i per tant tenien un
calendari, uns criteris d’avaluació i un sentit
més enllà de l’examen. Per exemple, participar
en un debat sobre el progrés social del segle
XX al XXI entre els tres grups de 4t d’ESO
celebrant el Dia Escolar per la Pau. Muntar
una exposició d’obres artístiques de dones
ocultades en la Història de l’Art. Organitzar
entrevistes amb dones del barri sobre la lluita
de les dones contra la dictadura franquista.
Fer una visita guiada a les famílies per una
exposició sobre el treball de les dones al
llarg de la història que havíem portat al hall
de l’institut. O una presentació pública de la
valoració de l’ONU dels ODM amb el títol “És
possible un mon millor?”
Es tractava de projectes que requerien
treball i maduresa: llegir, pensar, escriure,
contrastar aportacions en grup... He estat
exigent en el rigor de l’anàlisi: ús de
fonts d’informació diverses, explicacions
mulltifactorials i intencionals, consideració
dels grups socials afectats en cada procés
històric... I sovint vaig tindre protestes
d’estudiants que es queixaven perquè
era molta faena. Però també és cert que
se sentiren orgulloses i orgullosos pel
treball realitzat i pel fet que tinguera una
repercussió social. Per això quan millor
m’ha funcionat la classe és quan he pogut
coordinar-me amb les àrees de Valencià o
Castellà, treballar en àmbit sociolingüístic,
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o en un projecte conjunt amb Filosofia o
Economia.
No té massa trellat ensenyar una història
cronològica perquè parteix d’un principi que
és erroni: creure que el que ha passat hui està
determinat únicament pel que va succeir ahir.
Per a entendre un fet necessites una explicació
multifactorial.
I després és l’alumnat el que ha de
construir les explicacions històriques a partir
de documents, de testimonis i de diàlegs
entre elles i ells a classe. Hem de donar-los
les ferramentes perquè aprenguen a pensar

Segurament, és més
còmode donar apunts, però
amb aquesta metodologia
l’alumnat pensa, interpreta,
s’ha d’arriscar a equivocarse i ens avorrim menys
críticament el passat. Segurament, és més
còmode donar apunts, però amb aquesta
metodologia l’alumnat pensa, interpreta,
s’ha d’arriscar a equivocar-se i ens avorrim
menys. Els millors moments que he viscut
en una aula ha sigut quan elles i ells han

sigut els protagonistes, i principalment quan
hem començat a parlar de com desitjarien el
futur i formular hipòtesis sobre la possibilitat
històrica de millorar el present i fer reals els
somnis.
El govern acaba de publicar els nous
currículums. Els sectors més conservadors
consideren que és una proposta molt
ideologitzada.
Cap ensenyament és neutre perquè cada
docent prioritza uns continguts respecte
a altres. Tu, per exemple, pots ensenyar
Informàtica i no fer esment de qui controla
les xarxes socials i eixa opció és ideològica.
Tancar els ulls no és neutral. Repetir els
temaris sense mirar què passa al món sols
pot ser explicat per la falta de formació o
perquè la inèrcia ha assassinat la curiositat
intel·lectual de la persona docent. ¿Com no han
d’incloure els nous currículums els Objectius
de Sostenibilitat si l’alumnat d’ESO són les
persones que tindran el protagonisme de la
societat d’ací a deu anys? També han d’obviar
la violència masclista? Podem educar alumnes
que finalitzen l’ESO sense haver estudiat el
feixisme i el neofeixisme? Hi ha professorat de
2n de batxiller que finalitza el curs sense haver
abordat el franquisme: eixa no és una decisió
neutral.
L’Educació pot servir per a fer persones
que siguen conscients que el que ocorre en la

societat és responsabilitat nostra. Que elles
i ells són subjectes de la història. Que poden
construir una societat més lliure, més solidària,
més pacífica i, per tant, més democràtica… o tot
el contrari.
Això és un ensenyament ideologitzat? No,
això és un ensenyament que afronta problemes
rellevants en el present. I l’escola té l’obligació
ètica, moral i científica d’afrontar-los. El que
sí que és ideologia i adoctrinament és el
manteniment de la Religió, com a assignatura,
en el currículum de l’escola pública: sols
el poder omnipresent de l’Església catòlica
explica la timidesa dels governs per a eliminar
la doctrina religiosa de les aules.
Els sectors conservadors també critiquen
que, a l’hora d’abordar la Transició s’incidisca
massa en la lluita antifranquista i que a penes
s’esmente el terrorisme d’ETA.
No crec que el currículum done més
importància a un tema que a l’altre. El
problema és que alguns professors o
professores no tracten la Transició a classe
perquè està en la part final del llibre i
prefereixen dedicar més temps a Isabel II.
L’alumnat ha de conéixer eixa època. Ha
d’entendre les diferents expectatives que es
van generar en diferents grups socials durant
la Transició i els problemes pendents que va
deixar: no es va fer un referèndum sobre la
monarquia, no es va depurar la policia, la llei
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d’amnistia va deslliurar de responsabilitats
tant els franquistes com els membres d’ETA...
Han d’entendre tots eixos fets i ser capaços de
construir l’explicació històrica dels conflictes
no resolts.
És una dicotomia falsa la que plantegen
els grups conservadors. El currículum dona
peu a tractar tant una cosa com l’altra. Però
ells voldrien que no es parlara dels crims del
franquisme, que s’oblidaren. No s’ha d’oblidar
res. I, com a docents, hem d’entendre que les
explicacions que elabore l’alumnat poden
ser diverses, però han d’estar basades en el
contrast de les diferents fonts d’informació
històriques. I això no és ideologia, és
coneixement científic.
Per a acabar, quin consell donaries a un
professor o professora d’Història que acaba
de començar?
Que pensen quins dilemes volen que els i
les adolescents es plantegen al llarg del
curs. Que no es deixen dirigir pels llibres de
text. Que trien quins processos històrics ha
de saber qualsevol estudiant en el moment
de finalitzar els estudis obligatoris. Que
procuren aplegar a classe amb alguna cosa
(un retall de premsa, una foto, una cançó…)
que faça arribar a l’aula l’aire del carrer. I
que no obliden mai el desig d’ensenyar i
aprendre amb la gent jove.

12
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ELS ÀMBITS I
ELS PROJECTES
INTERDISCIPLINARIS:
OBLIGATORIS O
VOLUNTARIS?
La Conselleria està implementant
canvis metodològics i organitzatius en
secundària: els àmbits i, ara, el treball per
projectes. STEPV no s’oposa a aquesta
metodologia, però critica les formes en
què l’Administració les ha aplicades.

E

ls canvis metodològics i organitzatius
en l’ensenyament sempre generen
adhesions i rebutjos. Actualment,
l’organització obligatòria per àmbits
en 1r d’ESO des del curs passat és un dels
principals debats en secundària —a més de la
implementació dels nous currículums derivats
de la LOMLOE, en fase de negociació en el
moment de tancar aquesta edició de l’Allioli—.
Hi ha instituts que treballen per àmbits des de
fa anys en diferents cursos. En el conjunt dels
instituts és la forma de treballar amb l’alumnat
amb dificultats d’aprenentatge en els antics
PDC —que ara es recuperen amb la LOMLOE— i
els actuals PMAR. Més enllà de les opinions
respecte a la idoneïtat del treball per àmbits, la
realitat és que es tracta d’un canvi organitzatiu i
metodològic important, que obliga el professorat
a reestructurar la seua programació, a
coordinar-se amb altres departaments, a
actualitzar-se en altres matèries i a formar-se
mínimament.
La Conselleria va proposar l’organització de
1r d’ESO per àmbits en els moments més durs
de la pandèmia —abril de 2020— argumentant
que facilitaria la incorporació de l’alumnat de
6é de primària a l’ESO, després de mesos sense
acudir a les aules. La sorpresa va ser que la
normativa es va publicar sense negociar-la
amb els sindicats en Mesa Sectorial, fet que va
motivar les queixes de l’STEPV. Per a l’actual

curs, s’ha mantingut aquesta organització de 1r
d’ESO per àmbits, extensible voluntàriament a
2n d’ESO, extensió que molt pocs centres han
aplicat.
El posicionament del Sindicat respecte
als àmbits en 1r d’ESO és clara: no estem en
contra d’aquesta metodologia, però sí de la
manera en què l’ha aplicada la Conselleria,
especialment per la seua obligatorietat. Els
canvis metodològics que impliquen mesures
com aquesta no es poden imposar. Necessiten
d’equips docents motivats, de temps de
preparació, de formació, de materials didàctics
adaptats, d’hores de coordinació entre
departaments, etc. També d’avaluacions per part
de l’Administració que, malgrat ser reclamades
pel Sindicat en les meses de negociació, no
s’han posat en funcionament, en cas que n’hi
haja.
Si la Conselleria vol que el professorat
treballe per àmbits ha de fer el mateix que
el professorat fa amb l’alumnat: convéncer i
motivar. I aportar els mitjans necessaris per a
aplicar-ho. Convéncer i motivar significa anar
claustre per claustre a explicar el projecte,
formar el professorat —no a corre-cuita l’estiu
anterior a l’obligació de treballar per àmbits—,
mostrar els resultats dels centres que ja fa
anys que l’estan aplicant, compartir materials,
propostes metodològiques i organitzatives, etc.
STEPV va convocar una jornada sobre els
àmbits en 2021 per a treballar els pros i contres
de les diferents formes d’organització dels
centres i escoltar la veu del professorat sobre
la qüestió, pensant sempre en el benefici de
l’alumnat. Algunes de les conclusions que es

van extraure van ser precisament la necessitat
de la iniciativa i motivació del professorat i del
centre per tirar avant aquest model. Regular-lo
per decret es veu com una imposició que no

Els canvis metodològics
que impliquen mesures
com aquesta no es poden
imposar. Necessiten
d’equips docents motivats,
de temps de preparació,
de formació, de materials
didàctics adaptats,
d’hores de coordinació
crea adhesió sinó rebuig, especialment després
de mesos esforçant-se durament per fer tirar
avant l’alumnat en aquests cursos marcats per
la pandèmia.

TREBALL PER PROJECTES
Si no canvia la proposta de la Conselleria
respecte al currículum de secundària,
s’incorpora una assignatura obligatòria en 1r,
2n i 3r d’ESO: Projecte interdisciplinari, que fins
ara era optativa. Els projectes interdisciplinaris
introdueixen el treball per projectes i
normalment impliquen també diversos
departaments. Parlem de projectes com l’hort

escolar, el diari del centre, la ràdio escolar, o
qualsevol altre projecte interdisciplinari que el
centre acorde implementar.
Novament, el Sindicat no s’oposa a aquesta
forma de treballar, al contrari. Habitualment
en aquesta revista destaquem treballs i
iniciatives dels centres que s’ajusten al treball
per projectes i que impliquen professorat de
diferents disciplines. Ara bé, la incorporació
d’aquesta assignatura en 1r i 2n d’ESO significa
que les hores curriculars de l’alumnat passen
de 30 hores setmanals a 32, fet que contradiu
els arguments fets servir per la Conselleria
sobre l’adaptació de l’alumnat que comença
l’ESO: reduïm el nombre de professorat que
atén aquest alumnat en 1r d’ESO pels àmbits,
però li augmentem dues hores curriculars per a
impartir projectes interdisciplinaris.
Encara no sabem com s’organitzarà aquesta
nova assignatura però ens planteja dubtes. Si
el que es pretén solucionar és el problema del
temps perquè el professorat implicat en els
projectes es coordine, pareix que tampoc es
podrà fer en una aula davant l’alumnat dues
hores a la setmana: o estàs atenent l’alumnat o
estàs coordinant-te amb la resta del professorat.
Per això, STEPV ha proposat la creació d’un
departament de projectes interdisciplinaris,
on s’adscriga el professorat implicat, amb
els descomptes horaris necessaris per a la
coordinació. La Conselleria, en canvi, tira pel dret
i imposa la manera en què s’han d’organitzar
els centres educatius per a treballar sí o sí per
àmbits i per projectes. Per decret. No és aquesta
la millor manera de motivar el professorat,
precisament.
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ACCIÓ SINDICAL

EL MORTER

NO ABAIXAREM
ELS BRAÇOS
Joan Blanco

E

TAMARIT SUBSTITUEIX A MARZÀ EN UN MOMENT CLAU PER A L’ENSENYAMENT AL PAÍS VALENCIÀ

EL SINDICAT CONSIDERA
QUE LA GESTIÓ DE MARZÀ
HA TINGUT LLUMS I OMBRES
Vicent Marzà va dimitir al maig, després de 7 anys com a titular
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports. Un període
que s’ha caracteritzat per grans encerts, però també per no
resoldre determinades qüestions que afecten les condicions
laborals de tot el professorat. Raquel Tamarit, fins al moment
del relleu secretària autonòmica de Cultura, accedeix al càrrec.
l’educació inclusiva, per citar-ne només
alguns exemples més.

V

icent Marzà va dimitir al maig,
després de 7 anys al capdavant
de la Conselleria d’Educació. La
seua gestió presenta aspectes
positius, com la recuperació i l’increment
de les plantilles retallades per l’anterior
govern del PP, l’avanç en la gratuïtat de
l’ensenyament que suposa Xarxallibres o
la implantació d’infantil 2 anys en centres
públics. El Sindicat també considera
positiva la decisió de retirar el recurs
guanyat per STEPV contra l’acord de 2013
de professorat interí que havia presentat la
consellera Català i mantindre el de 2010.
Així mateix, STEPV considera un encert
el manteniment de les unitats de centres
com el Cremona d’Alaquàs, els centres
d’Ontinyent i Castelló, l’increment de
beques universitàries o el compromís amb

QÜESTIONS PENDENTS
Ara bé, és també conegut que hem mantingut
discrepàncies amb la gestió de Marzà en
temes com la llei de plurilingüisme, el decret
d’orientació educativa i la supressió dels SPES
o la càrrega burocràtica que pateixen els
centres educatius.
Pel que fa a les condicions laborals del
professorat, el Sindicat ha signat acords amb
la Conselleria per a reduir la càrrega lectiva
del professorat, millorar els procediments
d’adjudicacions o destinar partides
pressupostàries per a combatre desigualtats
salarials (algunes de les quals encara no
s’han executat) entre col·lectius. Però queden
pendents aspectes molt importants com la
reducció de les ràtios, la negociació de les
plantilles docents (només s’ha iniciat en
infantil i primària) o la recuperació del poder
adquisitiu perdut des de 2010.

RAQUEL TAMARIT, NOVA
CONSELLERA
Totes aquestes qüestions les hereta la
nova consellera. Igual que Marzà, també
és mestra. Formava part de l’equip de
l’anterior conseller, ja que ocupava el
càrrec de secretària autonòmica de
Cultura. En el moment de tancar l’edició
d’aquest número, el nou equip de la
Conselleria ha convocat STEPV a una
primera reunió de presa de contacte.
Reunió en què el Sindicat li ha traslladat
totes les reivindicacions pendents i altres
propostes, com ara assegurar la continuïtat
del professorat interí en el treball després
dels processos selectius.
El Sindicat li desitja a la nova consellera
grans èxits en la seua gestió i, alhora, li
demanem una disposició dialogant per a
assolir els acords necessaris amb sindicats
i comunitat educativa a fi d’aconseguir
una educació de qualitat, laica, inclusiva,
equitativa, i en valencià.

l passat 14 de maig, Vicent Marzà deixava
la Conselleria d’Educació. D’un total de
16 consellers i conselleres, i després de
Ciprià Ciscar, que hi va estar un any més
que ell, és el conseller que més temps ha
dirigit Educació: sis anys, deu mesos i quinze
dies. Sens dubte, molts dels projectes
mampresos han sigut positius com, entre
altres, la recuperació de les retallades en
plantilles, horaris, permisos, etc., els avanços
en la gratuïtat de l’ensenyament o la renúncia
a mantindre els recursos judicials en relació
amb el mal acord del professorat interí de
2013, d’enorme transcendència. Ningú no li
negarà la part del mèrit que li correspon.
Una altra característica d’aquest període
és la bicefàlia en la governabilitat educativa
que, en moltes ocasions, ha esborrat la línia
diferenciadora entre el paper del conseller
i el del secretari autonòmic. Un període tan
llarg en el càrrec permet afrontar situacions
molt diverses i plurals i permet, també,
avaluar les decisions i actuacions pròpies
i la dels equips que en cada moment l’han
acompanyat. En un període anterior també
llarg, el conseller Ciscar es va envoltar
d’equips potents en l’estructura organitzativa
de la Conselleria, però no va defugir la
implicació directa, des de la primera línia,
en la resolució dels conflictes quan va ser
necessari. I és ací on el balanç coixeja. Durant

Durant els darrers set anys,
el conseller s’ha envoltat
d’equips que a vegades
han fet la guerra pel seu
compte i l’han mantingut
darrere d’una cuirassa
difícilment permeable
els darrers set anys, el conseller s’ha
envoltat d’equips que a vegades han fet la
guerra pel seu compte i l’han mantingut
darrere d’una cuirassa difícilment permeable.
Uns equips que han combatut l’autonomia
sindical, esperant submissions sindicals
impossibles i que han entés la negociació
d’una manera molt restrictiva. Contra el que
es podria pensar per suposades afinitats,
la inexistència d’un canal d’interlocució
permanentment obert entre el sindicat
majoritari i el conseller ha sigut una llosa
feixuga que ha dificultat la resolució d’alguns
conflictes tan poc justificats.
Passa el temps i algunes decisions no es
poden canviar però permeten reflexionar. Fa
uns quants dies l’exconseller reclamava en la
premsa una “mobilització” social, “no abaixar
els braços”, i no “situar-se a la defensiva”
perquè “allò que mobilitza és l’esperança i la
possibilitat d’un futur millor”. Nosaltres també
ho pensàvem i ho pensem i ho podíem haver
tingut més en compte en els darrers set anys.
En tot cas, molta sort Vicent. Nosaltres no
abaixarem els braços.
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Barem RD 276/2007
(Annex I)

Barem RD 270/2022
(concurs de mèrits)
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Barem RD 270/2022
(concurs oposició)

Apartats puntuables

L’APLICACIÓ
DE LA LLEI
ICETA A
L’ENSENYAMENT,
UN ATAC AL
VALENCIÀ
El barem de mèrits establit pel Ministeri
d’Educació per adaptar la llei Iceta a
l’ensenyament és un atac a la nostra
autonomia i als nostres trets identitaris,
com ho és el valencià, que no puntua
en el barem del concurs de mèrits.

E

n el darrer Allioli analitzàvem el
pas del decret Iceta a la llei Iceta i
els canvis que s’havien incorporat
després del tràmit parlamentari en el
Congrés dels Diputats (vegeu Allioli 284).
Des de la publicació en el BOE el passat
29 de desembre de 2021 de la llei Iceta (Llei
20/2021, de 28 de desembre, de mesures
urgents per a la reducció de la temporalitat
en el treball públic) el Ministeri d’Educació
ha publicat el Reial Decret 270/2022 per

a adaptar-la a l’ensenyament. L’adaptació
consisteix a modificar el Reial Decret
276/2007, pel qual es regula el reglament
d’ingrés a la funció pública docent, per
introduir els nous processos selectius que
s’han d’aplicar, com a molt, el desembre
de 2024: el concurs de mèrits i el concurs
oposició light.
La novetat més important de la proposta
del Ministeri és la modificació del barem
de mèrits en els dos procediments, que
varia substancialment del regulat per als
concursos oposició habituals. En aquest
quadre podeu veure les diferències més
importants:

 Màxim 10 punts.
 Experiència prèvia: 5 punts.
 Formació acadèmica: 5

punts.

 Màxim 15 punts.
 Experiència prèvia: 7 punts.
 Formació acadèmica: 3

punts.

 Altres mèrits: 2 punts.

 Altres mèrits: 5 punts.

 Màxim 10 punts.
 Experiència prèvia: 7 punts.
 Formació acadèmica: 2

punts.
 Altres mèrits: 1 punt.

Experiència docent prèvia
Sense limitació d’anys.
1.1 Per cada any
d’experiència docent en
especialitats del cos al qual
opta l’aspirant, en centres
públics: 1,000 punt.

Màxim 10 anys d’antiguitat.
- Per cada any d’experiència
docent en l’especialitat del
cos a què opta la persona
aspirant, en centres públics:
0,700 punts.

Màxim 10 anys d’antiguitat.
- Per cada any d’experiència
docent en l’especialitat del
cos a què opta la persona
aspirant, en centres públics:
0,700 punts.

1.2 Per cada any d’experiència
docent en especialitats de
diferents cossos a què opta
l’aspirant, en centres públics:
0,500 punts.

- Per cada any d’experiència
docent en altres
especialitats del mateix cos
al qual s’opta, en centres
públics: 0,350 punts.

- Per cada any d’experiència
docent en altres
especialitats del mateix cos
al qual s’opta, en centres
públics: 0,350 punts.

1.3 Per cada any d’experiència
docent en especialitats
del mateix nivell o etapa
educativa que l’impartit pel
cos a què opta l’aspirant, en
altres centres: 0,500 punts.

-Per cada any d’experiència
docent en altres
especialitats d’altres cossos
diferents al que s’opta, en
centres públics: 0,125 punts.

-Per cada any d’experiència
docent en altres
especialitats d’altres cossos
diferents al que s’opta, en
centres públics: 0,125 punts.

1.4 Per cada any d’experiència
docent en especialitats
de diferent nivell o etapa
educativa que l’impartit pel
cos a què opta l’aspirant, en
altres centres: 0,250 punts.

-Per cada any d’experiència
docent en especialitats
del mateix nivell o etapa
educativa que l’impartit pel
cos a què opta l’aspirant, en
altres centres diferents als
centres públics: 0,100 punts.

-Per cada any d’experiència
docent en especialitats
del mateix nivell o etapa
educativa que l’impartit pel
cos a què opta l’aspirant, en
altres centres diferents als
centres públics: 0,100 punts.

Formació acadèmica (comuna a tots els procediments)
2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat: 1,500 punts.
2.2 Postgraus, Doctorat i premis extraordinaris:
2.2.1 Pel Certificat-Diploma acreditatiu d'Estudis Avançats, el Títol Oficial de Màster,
Suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent: 1,000 punt.
2.2.2 Títol de Doctor: 1,000 punt.
2.2.3 Premi extraordinari al doctorat: 0,500 punts.
2.3 Altres titulacions universitàries:
2.3.1 Titulacions de primer cicle:
Per cada diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols declarats equivalents
i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria:
1,000 punt.
2.3.2 Titulacions de segon cicle:
Pels estudis corresponents al segon cicle de Llicenciatures, Enginyeries, Arquitectures o
títols declarats equivalents: 1,000 punt.
2.4 Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la formació professional específica (EOI,
Conservatoris Professionals i Superiors de Música i Escoles d'Art, així com les de la formació
professional específica):
a) Per cada títol Professional de Música o Dansa: 0,500 punts.
b) Per cada certificat de nivell avançat o equivalent d'EOI: 0,500 punts.
c) Per cada Títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny: 0,200 punts.
d) Per cada Títol de Tècnic Superior de Formació Professional: 0,200 punts.
e) Per cada Títol de Tècnic Esportiu Superior: 0,200 punts.
Nota: en el moment de tancar aquesta edició de l’Allioli el Ministeri encara no ha publicat en el
BOE la proposta d’addició d’un nou apartat en els termes següents:
2.5 Domini d'idiomes estrangers.
2.5.1 Per aquells certificats de coneixement d'una llengua estrangera, expedits per centres
oficials, que es determinen a les convocatòries i acrediten la competència lingüística en un
idioma estranger de nivell avançat C1 o C2, segons la classificació del Marc Comú Europeu
de Referència per a les Llengües: 0,500 punts.
Els certificats de les escoles oficials d'idiomes no es baremaran per aquest subapartat.
Així mateix, quan es presenten per aquest apartat per a la baremació diversos certificats
acreditatius de la competència lingüística en un mateix idioma, només es valorarà el de
nivell superior.
Altres mèrits
Seran determinats a les
respectives convocatòries.
Entre aquests s'inclouran,
en el cas dels cossos que
imparteixen ensenyaments
artístics, els mèrits

Només seran puntuables els
mèrits següents:
- 2,5 punts la superació de la
fase d'oposició en la mateixa
especialitat del cos a què
s'opta, en un procediment

A més dels que determine
la Conselleria d’Educació,
també seran puntuables els
mèrits següents:
- 0,75 punts la superació de
la fase d'oposició en la
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relacionats amb
l'especialitat a què s'aspire.

selectiu d'ingrés en
cossos de la funció pública
docent, fins a un màxim
de dos procediments, a les
convocatòries celebrades
des de 2012, inclòs.
- 2 punts per a la formació
permanent, d’acord amb el
subapartat 2.5 de l’annex IV
del Reglament:
«2.5. Formació permanent:
Per cada curs de
formació permanent i
perfeccionament superat,
relacionat amb l'especialitat
a què s'opta o amb
l'organització escolar,
les noves tecnologies
aplicades a l'educació, la
didàctica, la psicopedagogia
o la sociologia de
l'educació, convocat
per administracions
públiques amb plenes
competències educatives
o per universitats, o
activitats incloses al pla
de formació permanent
organitzats per entitats
col·laboradores amb les
administracions educatives,
o activitats reconegudes per
l’administració educativa
corresponent:
a) No inferior a 3 crèdits:
0,2000 punts.
b) No inferior a 10 crèdits:
0,5000 punts.
Exclusivament per a
l’especialitat de música,
es valoraran en els
mateixos termes els
cursos organitzats pels
conservatoris de música.
A efectes d'aquest
subapartat, es poden
acumular els cursos no
inferiors a 2 crèdits».

Amb la comparació dels mèrits establits
en el RD 276/2007 respecte dels que
estableix el RD 270/ 2022 per adaptar-se
a la llei Iceta, s’observa que el Ministeri
ha decidit limitar la capacitat d’aportar
mèrits propis a l’apartat d’Altres Mèrits
en el concurs de mèrits, entre altres
qüestions que analitzem en l’article
següent. Es tracta d’una ingerència sobre
les competències pròpies dels territoris
sense precedents. I en el cas dels territoris

La Capacitació en Valencià
o el Diploma de Mestre,
que tant d’esforç han
costat d’aconseguir
al nostre professorat,
queden fora del barem
amb llengua pròpia, com el País Valencià,
aquest exercici centralista és encara més
greu, perquè la Capacitació en Valencià o el
Diploma de Mestre, que tant d’esforç han
costat d’aconseguir al nostre professorat,
queden fora del barem, quan en la resta
dels processos selectius duts a terme

mateixa especialitat del
cos a què s'opta, en un
procediment selectiu d'ingrés
en cossos de la funció pública
docent, fins a un màxim
de dos procediments, a les
convocatòries celebrades des
de 2012, inclòs.
- 1 punt per a la formació
permanent, d’acord amb el
subapartat 2.5 de l’annex IV
del Reglament:
«2.5. Formació permanent:
Per cada curs de
formació permanent i
perfeccionament superat,
relacionat amb l'especialitat
a què s'opta o amb
l'organització escolar,
les noves tecnologies
aplicades a l'educació, la
didàctica, la psicopedagogia
o la sociologia de
l'educació, convocat per
administracions públiques
amb plenes competències
educatives o per universitats,
o activitats incloses al pla
de formació permanent
organitzats per entitats
col·laboradores amb les
administracions educatives,
o activitats reconegudes per
l’administració educativa
corresponent:
a) No inferior a 3 crèdits:
0,2000 punts.
b) No inferior a 10 crèdits:
0,5000 punts.
Exclusivament per a
l’especialitat de música,
es valoraran en els
mateixos termes els
cursos organitzats pels
conservatoris de música.
A efectes d'aquest
subapartat, es poden
acumular els cursos no
inferiors a 2 crèdits»

fins ara han computat com a mèrit sense
problemes.
D’altra banda, el Ministeri menysté els
ensenyaments artístics i els mèrits que els
són propis, ja que tampoc es valoraran en
l’apartat d’altres mèrits, on sempre han
estat contemplats. Així, ni les coreografies
de dansa, ni els concerts de música, ni les
exposicions, ni tan sols les publicacions,
puntuaran en aquest concurs de mèrits.
Tampoc el C2 de Valencià de la Junta
Qualificadora de Coneixements del Valencià.
Unes limitacions dels mèrits difícils de
justificar.
A què juga el Ministeri d’Educació amb
aquestes mesures? D’una banda, està
clar, al centralisme espanyolista, posant
barreres novament als territoris amb
llengua pròpia. D’altra banda, l’eliminació
dels mèrits artístics no s’entén si no és
una mostra de la incompetència de qui
ens governa o al menyspreu cap a uns
ensenyaments específics i especialitzats
perquè no miren més enllà dels
ensenyaments “obligatoris”.
I la nostra Conselleria, què ha fet per a
defensar els mèrits propis? Poca cosa, per
no dir res. Engolir i callar, bàsicament. Trist
i lamentable, d’un govern que se suposa
sensible al nostre tret identitari com és la
llengua i als nostres ensenyaments artístics.

LA CONFEDERACIÓ
DE STES-I PRESENTA
RECURS CONTENCIÓS
CONTRA EL REIAL
DECRET 270/2022
QUE APLICA LA
LLEI ICETA A
L’ENSENYAMENT
El Sindicat considera discriminatori el barem
de mèrits perquè limita les possibilitats
de consolidació del professorat interí

L

a Confederació de STEs-i, de
la qual forma part STEPV, ha
presentat un recurs contenciós
administratiu al Tribunal Suprem contra
el Reial decret 270/2022, de 12 d’abril,
pel qual es modifica el Reglament
d’ingrés, accessos i adquisició de noves
especialitats als cossos docents a què
es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’Educació, i es regula el règim
transitori d’ingrés a què es refereix la
disposició transitòria dessetena de la
llei esmentada, aprovat pel Reial decret
276/2007, de 23 de febrer.
En aquest reial decret, que aplica la
llei Iceta a l’ensenyament, s’estableixen
diferents disposicions que, entenem, no
compleixen la Directiva Europea 1999/70
per abús de temporalitat del funcionariat
interí i de les sentències posteriors del
TJUE .
El RD 270/2022 estableix uns límits
temporals en el reconeixement de
l’antiguitat docent (només es puntuen
com a màxim 10 anys), que són
discriminatoris, i no només això, sinó que
van en contra de la Directiva Europea.
Igualment, es puntuen oposicions
aprovades a partir del 2012, un altre

element discriminatori. D’altra banda,
no es valora l’experiència de la mateixa
manera en el mateix cos, segons les
especialitats i, a més, no permet als
diferents territoris introduir mèrits propis
com és habitual en els processos de
concurs-oposició.
Per al Sindicat, tot això va en contra
dels drets de les persones en abús de

El RD 270/2022 estableix
uns límits temporals
en el reconeixement de
l’antiguitat docent que són
discriminatoris, i no només
això, sinó que van en contra
de la Directiva Europea
temporalitat en educació i, lluny de
millorar la seua situació, més prompte
va en contra de totes elles, que, d’altra
banda, no ho oblidem, fa anys que presten
serveis en les administracions educatives
i veuen limitat el seu dret a l’estabilització.
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ELS PROCESSOS
D’ESTABILITZACIÓ
DE LA LLEI ICETA I
LES PLACES
Finalment s’oferiran 9.150 places entre oposicions i concurs
de mèrits dins els processos d’estabilització de la llei Iceta.

E

l passat mes de maig, va tindre lloc
la reunió de la Mesa Sectorial per
a tractar les places que s’oferiran
en els processos d’estabilització
derivats de la llei Iceta. Finalment, la proposta
global de places és la següent:
 Places existents per a qualsevol procediment

de selecció, dins o fora de la llei Iceta: 10.146
places.
 Places per a concurs oposició dins la llei
Iceta: 1.597
 Places per a concurs de mèrits dins la llei
Iceta: 7.553
 Places disponibles fora de la llei Iceta per a
futurs procediments de concurs oposició: 996
places.
Per tant, les places emmarcades en la llei Iceta
su men 9.150, entre oposicions i concurs de
mèrits.
Aquestes seran les places que
definitivament, tret d’alguna revisió
d’última hora que, en principi no modificarà
substancialment l’oferta, s’oferiran entre
2023 i 2024 (tret de les 996 que, en principi,
s’oferiran a partir de 2025).
A totes aquestes places, cal sumar les
12.406 places que s’han convocat entre 2018 i
2022 en el primer procés d’estabilització. Per
tant, entre 2018 i 2025 s’hauran oferit 22.552
places a processos selectius.
En la Mesa Sectorial de maig, la Conselleria
va explicar que l’oferta s’havia calculat
estudiant la situació, plaça per plaça, per
ajustar-se a la llei Iceta i que havien anat al
màxim possible de places que es poden oferir
en els procediments selectius pròxims.
El sindicat va detectar errades en les
places per al cos de mestres, que es van

corregir, i va demanar que es concretara
exactament quines places s’oferirien en
concurs de mèrits perquè no quedava clar
en els quadres inicials facilitats, aspecte que
també es va resoldre.

UNA QUANTIFICACIÓ COMPLEXA
Cal dir que la determinació de les places per
a oferir en concurs de mèrits és complexa,
perquè cal combinar, especialitat per
especialitat, les places existents abans de l’1
de gener de 2016, amb les places ocupades
posteriorment per professorat interí amb una
relació «contractual» anterior a 2016, fet que
als sindicats els complica molt el seguiment
exacte de les places a oferir, ja que es
produeixen solapaments de places en creuar
els dos criteris.
Sobre els temps parcials, STEPV va
instar perquè s’oferiren com a itineràncies,
per completar una plaça, especialment en
ensenyaments artístics, per tal que s’afeja a
l’oferta de places d’estabilització.
Quant a les places per diversitat
funcional, la Conselleria va explicar que en
el concurs de mèrits hi ha tres possibilitats
que estaven estudiant els serveis jurídics
del conjunt de les administracions perquè,
davant el procediment extraordinari que
no s’ha convocat mai recentment, com és
el concurs de mèrits, tenen dubtes de com
s’ha d’aplicar. Les tres possibilitats són: que
el 10% de places que s’han de reservar es
repartisquen entre les grans especialitats,
que es repartisquen de forma proporcional
entre totes les especialitats o que la reserva
siga només per al concurs oposició i no per
al concurs de mèrits. STEPV va plantejar
que el concurs de mèrits és un procediment

selectiu més i, per tant, també ha de
contemplar aquesta reserva. La Conselleria
va contestar que quan tinguen la resposta
dels serveis jurídics n’informaran els
sindicats.
Quant al calendari d’aplicació dels
procediments, encara no està tancat, tot i que
estaven treballant per convocar el concurs de
mèrits a partir de setembre de 2022 i després
el concurs oposició. El dubte és si el concurs
oposició serà en 2023 o en 2024. Com que el
procés selectiu ha d’estar tancat el desembre
de 2024, i això inclou el periode de pràctiques,
si el concurs oposició té lloc pel juny-juliol de
2024, el funcionariat en pràctiques només té
4 mesos (des de setembre fins a desembre)
per a concloure les pràctiques, quan el període
habitual conclou al març.

COM QUEDA EL PROFESSORAT
TÈCNIC DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL
El cos de PTFP s’ha declarat a extingir i,
per tant, no es poden convocar processos
selectius en aquest cos, però ja s’ha negociat
amb el Ministeri d’Educació el procediment
perquè el professorat d’aquest cos amb
titulació universitària s’adscriga al cos A1
de secundària i s’acabe de configurar el cos
d’especialistes en sectors singulars d’FP,
que arreplegarà les 10 especialitats que el
configuraran. En la proposta de decret d’oferta
ja ixen separats. Aquest procediment està
previst que s’active durant el primer trimestre
del curs 2022/23.
Això significa que el professorat interí de les
10 especialitats que no s’inclouen en el cos de
secundària podrà presentar-se als processos
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selectius de les especialitats del nou cos de
sectors singulars.

SOLUCIÓ DEFINITIVA A LA
PRECARIETAT?
En diferents escrits anteriors hem reflexionat
sobre les solucions a la precarietat. Així hem
observat com, des de fa més de quaranta
anys, s’han succeït diferents processos
"extraordinaris" que s’han anunciat com a
definitius. Han existit "restringides" prèvies
a la llei de reforma de la funció pública
(1984), tribunals de reserva de plaça,
sistemes transitoris amb valoració de mèrits
addicionals... i tot això acompanyat de grans
titulars i grans acords entre alguns sindicats
i l’administració per a assolir el gran objectiu
de baixar del 10% les places interines. Però
això no ha evitat que, una vegada i una altra,
la precarietat continue existint en uns nivells
elevadíssims.
Qualsevol procés extraordinari haurà de
convertir-se en ordinari si no es vol repetir
les errades i tornar a sumar milers de
places que mai comptaran en els processos
extraordinaris.

LA PRECARIETAT CONTINUA
L’actual procés és una de les iniciatives més
destacades en la cerca de solucions, i així cal
valorar-la, però no solucionarà el problema.
Sense ser molt exhaustius, si observem el
quadre adjunt comprovarem que encara que en
els darrers anys s’han resolt oposicions amb
moltes places (cos de mestres: 3.000 en 2018
i 1.228 en 2022 i en els cossos de secundària,
FP i règim especial, 4.636 en 2019 i 3.542
en 2021) i que l’actual procés contempla una
oferta de 9.150 places encara quedaran milers
de persones en llocs d’interinitat que anuncien
una ràpida reproducció del problema.
El professorat interí que treballava a final
del primer trimestre de 2018 era de setze
mil persones, mentre que tres anys més tard
(influenciat per la pandèmia) sobrepassava les
trenta mil.
Professorat interí final de
2018

16.000

Professorat interí final de
2021

+ de 30.000

Vacants oferides a l’inici de
curs 2021/2022

18447
(13.015
secundària
i 5.432). *

*Cal afegir més d’un miler addicional oferit el mes
de setembre i altres tantes al llarg del curs. Tot això
situa les vacants del curs en més de vint mil i més
de deu mil en substitucions.

QUINA SOLUCIÓ?
LA DOBLE VIA D’ACCÉS
Només una opció que done solucions de
manera ordinària aportarà una certa estabilitat
al precari sistema educatiu. I això passa per la
regulació d’una doble via d’accés que reconega
solucions diferents de problemes diferents.
L’actual solució és un pas avant parcial.
Però que ningú s’equivoque, l’existència
d’un col·lectiu que hui disposa de serveis
prestats i forma part de les diferents borses
només anuncia que la lluita per l’estabilitat
continua. I són més de vint mil persones,
només al País Valencià, les que, a pesar
dels anuncis d’eliminació de la precarietat,
continuaran sent precaris.
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EL NOU DECRET D’ORIENTACIÓ
E
ES DESPLEGA ENTRE
CRÍTIQUES DE GRAN PART
DEL PROFESSORAT IMPLICAT

l 21 de maig de 2021, el parlament
valencià aprovà el nou Decret
d’orientació educativa, una nova
norma que ha implicat una
reorganització total de l’orientació tal com
la coneixíem des de fa més de tres dècades,
i que ha caigut com un autèntic tsunami
entre el col·lectiu de professorat d’aquest
àmbit. Les raons de la polèmica són tant de
contingut com de forma. Comencem per les
primeres. Sens dubte, un dels canvis més
criticats del nou decret, que ha començat
a aplicar-se enguany, ha sigut la supressió
dels serveis psicopedagògics escolars (SPE),
que van ser desplegats a la darreria dels
anys huitanta. Aquests centres aglutinaven
professionals especialitzats de l’àmbit de la
psicologia, la psicopedagogia, l’audició i el
llenguatge, el treball social i la fisioteràpia,
que s’encarregaven de coordinar a escala local
o comarcal les necessitats derivades dels
centres educatius de la seua demarcació. Amb
el nou decret, els SPE desapareixen i, si abans
l’orientació educativa es desplegava a partir de
dues estructures (SPE i centres), el nou model
està basat en quatre: equips d’orientació en
CEIP i CEE i manteniment dels departaments
d’orientació dels IES; agrupacions d’orientació
de zona entre els CEIP i CEE i l’institut al
qual estan adscrits; unitats especialitzades
d’orientació, totalment externes als centres,
per a determinades casuístiques; i estructures
de coordinació per demarcacions territorials
també externes.
Des del principi, STEPV es va mostrar
contrari a l’eliminació dels SPE, tant per la
funció coordinadora que portaven a terme
professionals amb molta i valuosa experiència,
com pel que suposava d’estructura comarcal,
arrelada en l’àmbit sobre el qual aquests
serveis psicopedagògics actuaven. El Sindicat
va proposar un sistema mixt: mantindre els
SPE i dotar els centres que es consideren de
professorat d’orientació, però la Conselleria va
rebutjar la proposta.
Així les coses, la realitat actual és que
el nou model d’orientació està suposant un
empitjorament de les condicions laborals
del professorat d’aquesta especialitat. Un
col·lectiu que està sobrecarregat de tasques
burocràtiques i, en alguns casos, de tasques de
coordinació que en la pràctica resulten inútils,
i que, sobretot, tenint en compte la infradotació
de professorat d’orientació que marca la llei,
no dona l’abast per a atendre l’alumnat amb la
qualitat que pertocaria.
Açò pel que respecta al què, però en
la polèmica que ha generat el nou Decret
d’orientació, tan important és el què com el
com. Des del principi, tant STEPV com, sobretot,
el col·lectiu de professorat d’Orientació afectat,
ha denunciat les formes amb què el nou
decret s’ha pensat i s’ha desplegat per part
de la Conselleria: sense consultar ni escoltar
el col·lectiu implicat ni el Sindicat, informant
a decisió presa, i sense fer-se ressò de les
nombroses mobilitzacions en contra que el
decret va generar ben prompte.
Fruit d’aquesta situació, STEPV va
convocar una manifestació el passat
30 d’abril per a reivindicar millores
en l’aplicació del decret i en les
condicions laborals del professorat que,
previsiblement, s’han de negociar en l’ordre
pendent de desenvolupament del decret.
En tancar aquesta edició, encara no s’ha
convocat la Mesa Sectorial corresponent,
en la qual el Sindicat traslladarà totes les
demandes del col·lectiu.
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Manifestació a València el 30 d'abril en contra del Decret d'Orientació

DESFICACIS DEL NOU
MODEL D’ORIENTACIÓ
Vicent Prieto Rubio

Catedràtic d’Orientació Educativa

Q

uan una norma de tan alt rang
jurídic com un decret es redacta
amb la unilateralitat, prepotència
i menyspreu a l’àmbit sindical,
col·legis professionals afectats, ciutadania
en general i, sobretot, als professionals que
l’han de portar a cap, les conseqüències
solen ser negatives per al col·lectiu al qual
ha de servir. El nou decret d’orientació que
va eliminar els SPE, presents en l’escola
valenciana des de 1984, està sent una clara
evidència d’aquest postulat. La Conselleria
d’Educació ha substituït una estructura
d’excel·lència, de la qual admet que “és cert i
cal reconéixer que els serveis psicopedagògics
escolars han desenvolupat un treball amb alts
nivells de qualitat i professionalitat” (pàg. 25503
del Decret 72/2021), per un altra que, en la
pràctica, està generant més problemes dels
que esperava solucionar.
En lloc dels 34 SPE distribuïts per les
comarques del País Valencià, s’han creat
ni més ni menys 307 agrupacions amb la
finalitat, en teoria, de millorar la coordinació
entre els professionals de l’orientació, tant
entre els de primària com els d’IES, com entre
ambdós grups. Unes agrupacions que, en la
pràctica però, no estan funcionant. Pregunten,
sinó, als membres de les 31 agrupacions,
on sols hi ha una orientadora d’infantil i
primària i una altra d’IES amb quins companys
i companyes es poden coordinar, situació
que s’agreuja quan un dels membres, o els
dos, tenen poca experiència. No queda més
opció que recórrer a les xarxes socials per a
consultar dubtes, i és quasi vergonyós que la
coordinació real dels orientadors i orientadores
valencianes s’estiga fent mitjançant els
grups de whatsap. En una enquesta feta pel

grup “sos_orientaciócv” contestada per 484
orientadors i orientadores, a la pregunta:
“T’has sentit sol/a professionalment en alguna
ocasió durant aquest curs”, el 87,9% de les
respostes foren “SÍ”. Amb l’afegitó que s’insta
a fer les reunions d’aquestes agrupacions
els divendres de matí quan eixes hores són
lectives per als orientadors d’IES i, per tant,
si van a les reunions, estan incomplint el seu
horari, aprovat per la mateixa Conselleria.
De fet, alguns directors no estan deixantlos anar. La situació s’agreuja especialment
quan els orientadors són els coordinadors
o coordinadores d’aquestes agrupacions,
de manera que es cau en l’esperpent que
els coordinadors i coordinadores de les
agrupacions no poden assistir a les reunions

més lamentable d’eixa voracitat normativa és
una burocratització que ens obliga a passar
hores i hores davant d’un ordinador fins al
punt que els nostres despatxos pareixen,
molts dies, gestories, més que llocs d’atenció
sociopsicopedagògica a la ciutadania. Només
un exemple: perquè un alumne puga rebre el
suport del mestre de PT o AL cal omplir sis
documents: consentiment informat, acta de la
reunió conjunta, informe d’avaluació, audiència
a la família, pla d’actuació i programa o
programes a treballar amb l’alumne. El
nom del centre docent, codi, nom i cognoms
de l’alumne, data de naixement, curs, NIA,
nom i cognoms del pare, de la mare, adreça
domiciliària, adreça electrònica, telèfons,
etc, s’ha d’escriure incomptables vegades.

La inflació normativista
és de tal magnitud que
ens obliga a parlar més
de temes legals que de
problemes de l’alumnat

Ens han deixat en una
paupèrrima precarietat
d’instruments psicotècnics
i, a més, sense pressupost
per a actualitzacions

que han de coordinar. A més a més, aquestes
no disposen d’un lloc estable per a reunir-se
i han d’anar d’un centre a un altre demanant
un espai per a poder treballar junts. A tot això
cal afegir unes condicions laborals que són
diferents entre els professionals dels centres
de primària i els de secundària. La conclusió
és senzilla, han aconseguit irritar igual els
professionals de les dues etapes.
D’altra banda, la inflació normativista a què
estem sotmesos és de tal magnitud que ens
obliga a parlar més de temes legals que de
problemes de l’alumnat, de les seues famílies
i dels seus mestres. Conseqüència encara

El procediment sol durar més d’un mes i cal
omplir més de 30 folis.
Abanda, les magnífiques testoteques
acumulades durant 35 anys en els SPE
s’han repartit per les escoles, i a moltes ens
han deixat en una paupèrrima precarietat
d’instruments psicotècnics i, a més, sense
pressupost per a actualitzacions, la qual cosa
està empobrint tècnicament la qualitat d’una
orientació rigorosa i de qualitat. En l’enquesta
esmentada adés, a la pregunta “¿Disposes
de proves psicotècniques suficients per a dur
a terme el teu treball”, el 81% va respondre
“NO”. La situació de les biblioteques encara

és pitjor. On estan els llibres dels antics SPE?
Sospitem que dins de les caixes de cartó que
els mateixos professionals dels SPE van haver
de guardar al final del curs passat seguint les
instruccions de la DGIE. Ha passat un curs i
eixos llibres continuen acumulant pols.
Amb tot, possiblement, el canvi que
més negativament pot afectar els principis
d’inclusió en l’escola valenciana, siga la
pèrdua de la independència d’algunes
decisions tècniques de gran transcendència,
com per exemple la proposta de modalitat
d’escolarització de l’alumnat més vulnerable ja
escolaritzat, sobretot si eixa vulnerabilitat va
acompanyada de greus dificultats de regulació
conductual. En l’esmentada enquesta a la
pregunta “Has hagut de fer front al teu equip
directiu per a defensar els teus drets”, el 49,2%
van respondre “SÍ”. I sols portem un curs
d’aplicació del nou model. Sense comentaris.
En certa ocasió, Heribert Barrera digué que
la veritat era com un espill que cau a terra i
es trenca en molts trossos. Cada u n’agafa un
trosset i, en mirar a través seu, pot vore una
parcel·la de realitat, però sols quan s’ajunten
tots es quan es pot accedir a la realitat
completa. La Conselleria tenia un trosset molt
xicotet d’eixe espill i amb una incomprensible
arrogància, es va creure posseïdora de l’espill
complet. Si s’haguera dignat a mirar els trossos
que la resta portaven, ho hauria fet molt millor.
Pareix que ara, amb bona intenció, està tractant
de millorar el funcionament de l’orientació en
els centres educatius valencians, però ho té
difícil, per no dir impossible, perquè la base
del problema és una estructura dissenyada
precipitadament i de forma unilateral que
ha generat un model superficial i desficaciat
que està resultant clarament ineficaç i menys
inclusiu que el dissenyat pel Decret 104/2018,
que va rebre el suport unànime de tots els
sectors educatius de la societat valenciana.
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CENTRES EDUCATIUS
COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT
L’EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC SUPOSEN UNA EXPERIÈNCIA PEDAGÒGICA
PER A LES COMUNITATS EDUCATIVES
Ester Rincón
Àrea Salut Laboral i Medi Ambient
Intersindical Valenciana

E

l 25 de setembre de 2015,
l’Assemblea de les Nacions Unides
va aprovar l’Agenda 2030 per
al desenvolupament sostenible.
Una proposta que recull un total de dèsset
objectius de desenvolupament sostenible i
169 metes específiques per a assolir-los.
D’acord amb els estudis científics,
per a complir amb els compromisos de
l’Agenda 2030 cal aplicar mesures per
a avançar cap a la descarbonització
del planeta. I dins d’aquest apartat,
resulta inajornable abordar la qüestió
energètica. El model energètic global viu
un profund procés de transformació. El
repte al qual ens enfrontem és la transició
d’un model energètic tradicional, basat
en combustibles fòssils, a un sistema
descarbonitzador, basat en fonts d’energies
renovables. Segons diversos informes, si
s’utilitza l’espai disponible en les cobertes
dels centres educatius, es pot cobrir

fins a un 75% de les seues necessitats
energètiques.
En aquest sentit, el món educatiu pot ser
clau a l’hora de promoure accions en favor
del clima. Des dels centres docents, on estan
representats pràcticament tots els sectors de
la societat, podem generar els coneixements,
els valors i les iniciatives necessàries per
a actuar com a agents de canvi. A més, la
transició energètica en les escoles i instituts
suposa una gran oportunitat d’aprenentatge
que comporta un canvi en els hàbits de consum
d’energia. Aprenentatge que les persones que
formen part de la comunitat educativa podran
transferir a altres àmbits com ara el domèstic,

La transició energètica
en les escoles i instituts
suposa una gran oportunitat
d’aprenentatge que comporta
un canvi en els hàbits
de consum d’energia

l’industrial, el comercial i a les entitats
compromeses amb el medi ambient.
La instal·lació de fonts d’energia renovable en
els centres permet, d’una banda, produir energia
neta per a avançar en la descarbonització i,
de l’altra, reduir la dependència de la xarxa
elèctrica. A més, l’estalvi de despeses en matèria
energètica es pot destinar a altres qüestions
importants del centre.
Perquè aquesta mesura es puga
implementar, resulta necessari
l’assessorament de l’Administració a través
de la creació d’un servei que planifique,
gestione i assessore els centres educatius
en matèria de subvencions i procediments.
D’aquesta manera, considerem que la
realització d’auditories energètiques per part
de l’Administració, ha de ser el lloc de partida
per a analitzar en quin punt es troba el centre i
planificar les accions de millora necessàries.
Destaquem també la importància de
participar en projectes com ara el Programa
Europeu 50/50. Es tracta d’una experiència
educativa al voltant de l’estalvi i eficiència
energètica que va començar a aplicar-se
amb èxit a diferents escoles d’Alemanya a
la primeria dels anys noranta i que s’ha fet

extensible a altres territoris. Per a portar-lo
a terme cal la participació activa de tota la
comunitat educativa. Algunes de les mesures
que es posen en marxa en el projecte són el
monitoratge del consum energètic i fer un ús
més eficient de la llum i la calefacció. A més,
l’estalvi es converteix en un incentiu ja que el
50% és un premi per a destinar-lo al centre
i l’altre 50% és per a l’organisme encarregat
de l’administració financera del centre amb
el compromís de destinar-lo a l’eficiència
energètica que generarà més estalvis futurs.
Totes aquestes accions ens ajuden en
el camí cap a una transformació de l’actual
model energètic avançant en un sistema més
just, democràtic i sostenible. Però, a més, es
converteixen en una ferramenta pedagògica
essencial ja que, amb la participació creativa i
democràtica, i a través de la reflexió i implicació
emocional, es genera el desenvolupament
de l’esperit crític i el sentiment de pertinença
al territori. Si aprenem a estimar el territori,
aprendrem també a cuidar-lo i protegir-lo.
Són, en definitiva, aprenentatges significatius,
funcionals i, per tant, transformadors.
La naturalesa és la nostra única llar i totes i
tots som responsables de cuidar-la
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STEPV CONVOCA
NOMBROSES ASSEMBLEES
SOBRE SEGURETAT I
SALUT LABORAL EN ELS
CENTRES DOCENTS
Ismael Guardiola

Coordinador de l’Àrea de Salut Laboral d’STEPV

A

profitant la celebració, el dia 28 d’abril,
del Dia Mundial de la Seguretat i la
Salut en el Treball per a promoure
la prevenció dels accidents del treball i les
malalties professionals arreu del món, l’STEPV
va encetar, en el marc de la seua campanya
transversal «Reforcem la participació», una
campanya d’assessorament i informació
respecte de totes les qüestions de la política de
prevenció dels riscos laborals en els centres
docents del País Valencià, que s’estendrà fins
al final d’any.
Com sol·licitar una assemblea?
Tot centre docent del País Valencià podrà
demanar al seu permanent sindical o per
correu al Sindicat (stepv@intersindical.org) la
celebració d’una assemblea.

Així, doncs, seran les delegades i delegats
de Seguretat i Salut Laboral de l’STEPV del
Comité de Seguretat i Salut Laboral de cada
demarcació territorial, juntament amb el
permanent sindical, els que duran a terme
aquestes assemblees. La iniciativa està
tenint gran acceptació i demanda en els
centres educatius, ja que se’ls informa dels
òrgans de representació de la prevenció,
com també de les propostes i millores dutes
a terme per STEPV en matèria de riscos
laborals.
Atenció des de l’Àrea de Salut Laboral i els
Serveis Jurídics
Des de les àrees de Salut Laboral i Serveis
Jurídics del Sindicat s’estan atenent totes
les persones que sol·liciten assessorament
respecte a qüestions relacionades amb la
política de prevenció i legislació vigent. No
dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres
quan ho necessiteu.
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ACCIÓ SINDICAL

EL PROFESSORAT ESPECIALISTA,
CONDEMNAT A L’APARTHEID LABORAL
Aquest col·lectiu docent, de més de 400 persones, no disposa de
drets laborals ni capacitat de negociació col·lectiva. Els sindicats
CCOO, UGT i la Conselleria d’Educació els neguen la capacitat de
celebrar eleccions sindicals pròpies, i tindre accés a la negociació
col·lectiva, perquè “ja han participat en les eleccions a les juntes de
personal docent”, cosa que és totalment falsa.

E

n l’ensenyament hi ha un col·lectiu
que no és considerat funcionari (de
carrera o interí) i que és contractat
per a fer tasques de suport
professional en especialitats vinculades
directament a un ofici. En origen, la figura
estava pensada per a un col·lectiu molt
reduït, però el desplegament de les famílies
professionals i la necessitat de comptar amb
persones vinculades a la pràctica laboral
diària ha fet que les necessitats augmenten
considerablement. La gran majoria s’ubiquen
en centres de formació professional, però
també en ensenyaments artístics, musicals,
etc. Estan repartits per molts centres, però en
alguns n’hi ha fins a seixanta. Són centenars de
persones repartides per totes les comarques.
No existeix borsa, ni són fixes. Tampoc són
fixes discontínues. Són contractades directament
per les direccions dels centres que ho necessiten,
a càrrec de cada Direcció Territorial, amb un
contracte de caràcter administratiu regulat per
unes normes que va publicar Conselleria en
1997. La situació va canviar amb la LOE (2006),
ja que va reconéixer la relació laboral, però res
s’ha modificat. La nova llei d’educació (LOMLOE)
també reconeix el col·lectiu en els termes de
complementarietat del professorat actual (inclòs
el de pràctiques) i aposta per la seua extensió en
el sistema educatiu.
Pot ser contractat a temps total en centres
i especialitats amb molt d’horari, però també
amb poques hores per pràctiques puntuals.
Per exemple, cuiner en hostaleria, tallador
de pedres en joieria, director d’orquestra
professional, especialista d’esgrima,
especialistes en llengua de signes, etc.
Igual que el professorat interí, el seu
contracte comença segons les necessitats del

centre, a setembre o posteriorment i acaba
a final de curs o quan ja no és necessari per
haver sigut un complement temporal.
Sobre ser un col·lectiu tan nombrós i
estable, no hi ha cap regulació que reconega
el seu caràcter de col·lectiu que tinga unes
condicions laborals regulades i, per tant, uns
drets reconeguts. Són invisibles per a les lleis
laborals i tampoc tenen dret a la negociació

Són invisibles per a les lleis
laborals i tampoc tenen dret
a la negociació col·lectiva

col·lectiva. Encara que hi ha persones que
porten encadenant contractes més de
quinze anys, no tenen reconeguda la relació
laboral, ni tenen antiguitat, ni poden invocar
els serveis prestats en cap procés selectiu
perquè, com diu la norma que els contracta,
no "existeixen".
Però no són pocs. Són uns quants
centenars, en especial en els centres que
imparteixen FP i ensenyaments artístics.

RECONEIXEMENT COM A
COL·LECTIU AMB DRETS
El Sindicat ha encetat un procés perquè es
regule la seua característica pròpia com a

TANTO MONTA...
CCOO I LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA, QUI COPIA A QUI?

Q

uè hi ha al darrere de tanta negativa?
L’argumentari per a oposar-se al
procés electoral és un copia i apega entre
els dos que impossibilita saber qui ha copiat
a qui o per què s’han posat d’acord per a fer
servir arguments com aquests:
 Que ja ha participat en les eleccions
sindicals de la resta de professorat.
 Que queda fora de l’àmbit d’aplicació
de l’RD del Reglament d’eleccions
a òrgans de representació dels
treballadors.
 Que el professorat especialista
que presta serveis en els centres
educatius dependents de la

Direcció Territorial no manté amb
l’Administració educativa una relació
contractual laboral, ja que el seu
contracte és de tipus administratiu.
 Que el sindicat STEPV no té
representativitat en aquest àmbit ni
que tampoc ostenta la condició de
sindicat més representatiu en l’àmbit
de l’educació pública no universitària
en el conjunt de l’Estat.
 Que el personal especialista adscrit
als centres d’ensenyament queda en
tot al marge i fora del dret de sufragi
actiu i passiu, i que no té una relació
laboral a l’efecte electoral.

ES NEGOCIA EL PROCEDIMENT
PER A ACCEDIR AL COS A1 DEL PTFP
L

a mesa de negociació del Ministeri
d’Educació va tractar, el 26 de maig,
l’esborrany de Reial Decret pel qual es regula
la integració del professorat tècnic d’FP amb
titulació universitària al cos A1 de secundària.
El Sindicat celebra aquest pas, que
avança cap al cos únic d’ensenyants, defés

històricament per STEPV. A més, el procediment
només requerirà presentar la titulació
universitària en un termini de 20 dies des que
es publique la convocatòria en cada territori. Hi
haurà una repesca per a qui no haja presentat
la titulació en aquest termini fins al 19 de gener
de 2026 (el Sindicat proposava deixar obert el

col·lectiu, amb el dret a negociar les seues
condicions de treball generals i específiques
de cada matèria. I també tots els drets que
la legislació laboral reconeix a les persones
treballadores des de 1977.
Per a poder regular les condicions de
treball, necessiten un procés de reconeixement
a la negociació col·lectiva, que passa per
reconeixement del dret a la representativitat
sindical.
Per això, el Sindicat ha promogut
un procés d’eleccions sindicals per
a determinar la representativitat del
col·lectiu i poder començar la regulació
dels seus drets. Es tracta d'una qüestió
tan bàsica des de la recuperació dels
drets sindicals en 1977, però que,
quaranta-cinc anys després, continua
negada i reclosa en un apartheid laboral
impropi d’un estat de dret.

LA CONSELLERIA I DOS
SINDICATS EN CONTRA DEL
RECONEIXEMENT DE DRETS
Contra el que calia esperar, l’oposició
al procés de reconeixement de drets
laborals i sindicals prové de dos actors
inesperats per la seua suposada defensa
dels drets.
En el primer cas, l’Administració, que tot
i reivindicar-se com un "govern de canvi"
i de transformació social continua negant
drets al col·lectiu. Els processos han sigut
recorreguts per les direccions territorials
d’Alacant i de València. Unes posicions
impròpies del Govern del Botànic i dels
seus objectius.
I en el segon cas, pels sindicats UGT
(Alacant) i CCOO (Alacant i València),
especialment aquest últim.
És inexplicable que els dos sindicats
més importants de l’Estat, que tenen una
major rellevància en la defensa dels drets de
les persones treballadores i que exerceixen
la seua representació en multitud d’àmbits
en què la negociació i la representativitat
és molt difícil, siguen precisament els que
s’oposen al reconeixement de drets i a la
capacitat reivindicativa i de negociació
de persones treballadores com el
professorat especialista, un col·lectiu
docent vulnerable els drets del qual STEPV
continuarà defenent.

termini indefinidament). Ara bé, en la proposta
del Ministeri, si no se’n modifica la redacció,
el professorat interí d’aquest cos a extingir
no podrà accedir al cos A1, encara que tinga
la titulació universitària requerida, fet que ha
advertit el Sindicat en la mesa de negociació.
Si no es modifica la proposta, s’estarà
discriminant el col·lectiu interí, contravenint a la
normativa europea.
STEPV va convocar assemblees al juny
per explicar l’esborrany i, quan es publique
i la Conselleria d’Educació establisca
la convocatòria per al País Valencià, es
convocaran noves assemblees informatives.
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NOVES QUEIXES DELS TRIBUNALS
D’OPOSICIÓ PER SOBRECÀRREGA DE FAENA
C

om ja va passar el curs passat, els
tribunals d’oposició estan traslladant al
Sindicat les queixes per les condicions de
treball que estan patint perquè les oposicions
coincideixen amb l’activitat lectiva i, en
conseqüència, han d’allargar la jornada de
treball per a atendre l’alumnat i totes les
persones aspirants a les oposicions, que són
al voltant de 20.000.

El Sindicat reclama a la Conselleria que
respecte l’horari laboral del professorat i
ha facilitat un model de queixa perquè els
tribunals l’envien a la Conselleria d’Educació
per a exigir que es respecten els horaris i
que l’atenció a les oposicions no supose una
sobrecàrrega de treball.

PER L’AUTORITZACIÓ DEL
BATXILLERAT MUSICAL ALS
CENTRES QUE HO HAN SOL·LICITAT
STEPV ha rebut queixes de diversos instituts,
com el Maria Enríquez de Gandia, l’IES de
Rafelbunyol, l’Isabel de Villena de València, el
Joan Fuster de Sueca o el Josep Maria Parra
d’Alzira perquè la Conselleria els denega el
batxillerat musical per al curs que ve.
Els instituts esmentats han sol·licitat
activar la modalitat de Música, però s’han
trobat amb la sorpresa que no ho tenen
autoritzat, cosa que perjudica l’alumnat que
vol cursar aquesta modalitat, malgrat tindre
ja autoritzat el batxillerat d’Art. Aquests
centres estan reclamant solucions a la
Conselleria i, fins i tot, han convocat accions
de carrer per fer-se sentir.

STEPV s’ha posat en contacte amb la
Conselleria perquè atenguen les peticions
d’aquests centres i que no posen impediments
perquè s’autoritze aquesta modalitat, i més
tenint en compte la cultura musical del País
Valencià. Ens consta que la Conselleria s’ha
posat en contacte amb algun d’aquests
centres atenent la demanda del Sindicat.
Així i tot, per al Sindicat, no té sentit oferir
una modalitat que compta amb alumnat i
després no autoritzar-la i per això estem
fent el seguiment d’aquests centres perquè
la Conselleria atenga les seues demandes i
els permeta oferir la modalitat musical en el
batxillerat d’Arts.
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LA CONSELLERIA ATÉN LA PROPOSTA
DE STEPV I EL CURS ESCOLAR COMENÇARÀ
A 12 DE SETEMBRE
J

a s’ha publicat el calendari escolar
per al curs 2022/2023. La Conselleria
finalment ha acceptat les propostes del
Sindicat en la Mesa Sectorial del passat 2 de
juny. La proposta inicial era començar el curs
en infantil, primària, secundària, batxillerat i
FP el 8 de setembre i acabar el 22 de juny. En
canvi, STEPV va proposar començar el dia 12
de setembre i acabar el 21 de juny, tal com ha
arreplegat el DOGV.
El motiu d’ajornar l’inici de curs era la
implantació dels nous currículums i les noves
assignatures que ha plantejat la Conselleria
d’Educació per al curs que ve i la falta de

temps per a implementar correctament tots
aquests canvis si el curs començava el 8 de
setembre, ja que solament hi havia cinc dies
laborals per a posar en marxa el curs. I amb
la finalització, el 21 de juny es respecten els
175 dies lectius mínims que marca la llei.
El Sindicat es mostra satisfet per la decisió
de la Conselleria d’atendre les peticions
sindicals perquè, altrament, estaven generant
malestar entre el professorat, que després
de dos anys de treball dur per adaptar-se a
les situacions generades per la pandèmia ara
veia que tenia poc de temps per organitzar
amb un mínim de condicions el curs que ve.

NOVES CONCENTRACIONS PER A
EXIGIR L’ABONAMENT DELS DEUTES
RETRIBUTIUS PENDENTS
S T E P V va convocar noves concentracions el
passat 1 de juny a Alacant, Castelló i València
per a exigir l’abonament immediat dels
deutes retributius pendents i el compliment
dels acords retributius signats en 2019
per compensar col·lectius discriminats
salarialment: bretxa entre homes i dones,
triennis i sexennis del professorat en
pràctiques, etc.
D’altra banda, tampoc s’estan abonant
en temps i forma molts altres complements
retributius. Els problemes de falta de
personal en les direccions territorials

d’educació i la seua grandària (la de
València és la més gran de l’estat) retarden
els abonaments d’aquests complements:
tribunals d’oposició, càrrecs directius i
unipersonals, etc.
STEPV i STAS han convocat diverses
concentracions en els darrers anys per a
reclamar més personal en les direccions
territorials per a gestionar el professorat
i, almenys, la creació d’una quarta direcció
territorial que descongestione les d’Alacant
i València, una reivindicació que tampoc ha
sigut atesa.
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STEPV PARTICIPA EN LA CONCENTRACIÓ
EN DEFENSA DE LA LLENGUA EN LA LLEI DE
L’AUDIOVISUAL

ES CONSTITUEIX EL GRUP DE TREBALL
SOBRE LES PLANTILLES DOCENTS
D’INFANTIL I PRIMÀRIA

R

E

epresentants de les principals entitats
que treballen en favor de les llengües
minoritzades gallega (AMESA), basca
(Euskalgintzaren Kontseilua), catalana
(Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural,
ACPV, Escola Valenciana, FOLC, de la qual
forma part STEPV-Intersindical Valenciana, i
CIEMEN) i asturiana (Iniciativa Pol Asturianu)

es van concentrar el passat 26 de maig
davant el Congrés dels Diputats abans de
l’inici del debat de la llei general audiovisual.
Les entitats concentrades van denunciar
que es tracta d’una llei que no respon a la
realitat lingüística existent a l’Estat, perquè
dona una presència indigna a les llengües
pròpies de l’Estat.

S’ABONARAN LES RETRIBUCIONS
PENDENTS DELS EQUIPS DIRECTIUS MAL
CLASSIFICATS ENTRE 2013 I 2016
E

n 2013, la Conselleria d’Educació va
catalogar a la baixa la classificació
dels centres educatius per a rebaixar les
retribucions dels equips directius. Aquesta
retallada va afectar diversos centres
educatius, especialment d’FP i d’FPA.
STEPV va ser l’únic sindicat que va
interposar un recurs contra aquella
reclassificació a la baixa dels centres que
comportava la retallada retributiva dels

equips directius i, en 2015, la justícia va donar
la raó al Sindicat. Amb l’entrada del govern
del Botànic, es va recuperar la classificació
corresponent, que és fruit d’un acord
sindical de 2008, però quedaven pendents la
recuperació en els cursos 2012/13, 2013/14,
2014/15 i 2015/16, una reivindicació
del Sindicat des que es va recuperar la
classificació correcta i que finalment
s’abonaran.

l grup de treball es va formar el 30 de
març i només s’ha reunit una vegada.
Està format per la Conselleria d’Educació
(Direcció General de Personal) i els sindicats
amb representació en la Mesa Sectorial
d’Educació. En la reunió, la Conselleria no
va fer una proposta de noves plantilles, sinó
que va demanar aportacions dels sindicats
per a començar a redactar la nova ordre de
plantilles.
En termes generals, el Sindicat ha
reclamat la recuperació del tutor/a
per aula, retallada que va fer el PP en

les plantilles actuals, incorporar-hi el
professorat provinent del PAM (Pla d’actuació
de millora), incrementar el professorat
d’Anglés perquè es faça càrrec de l’aplicació
del plurilingüisme en la part de llengua
estrangera per evitar que recaiga en la resta
de professorat i incrementar el nombre
de professorat de PT i AL per aplicar la
normativa d’inclusió educativa i l’atenció a
l’alumnat amb necessitats. També que es
tinga en consideració els centres incomplets,
els singulars, els centres rurals i els
d’educació especial, entre altres qüestions.

LA CONSELLERIA ESTÀ TREBALLANT PER
L’EQUIPARACIÓ SALARIAL DEL PTFP
E

l passat 21 de març, representants
d’STEPV es van reunir amb el director
general de Formació Professional i ERE,
Manuel Gomicia, per a tractar, entre altres
qüestions, de l’aplicació de la futura llei d’FP
al País Valencià i de la situació del professorat
tècnic d’FP.

En la reunió Gomicia va informar que
la Conselleria està treballant perquè el
professorat que no s’integre al cos A1 després
que el Ministeri regule el procediment, almenys
s’equipare salarialment al professorat de
secundària, una proposta reivindicada pel
sindicat que la Conselleria comparteix.
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PER LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE
LA JORNADA ESCOLAR
E

l Govern del Botànic ha regulat dues
vegades el procediment per a modificar la
jornada escolar i optar per establir la jornada
contínua (i ara mixta també), cosa que el
Sindicat va celebrar, perquè es tractava d’una
reivindicació que fa anys que es reclamava.
Però la regulació de la jornada sempre
ha anat acompanyada d’entrebancs per als
centres que han optat per la contínua. I una
d’aquestes limitacions ha sigut l’exigència
del 55% dels vots favorables de tots els vots
possibles. És a dir, que en un centre amb 100
pares i mares n’han de votar com a mínim 55,

i tots els vots han de ser favorables per poder
canviar la jornada, de manera que qui no
vota en realitat no s’està abstenint, sinó que
està votant no. Aquesta mesura és clarament
antidemocràtica i contrària al foment de la
participació de les famílies, i ha donat com a
resultat males experiències en molts centres.
Malgrat aquest impediment, més de la
meitat dels centres d’infantil i primària del
País Valencià ja han adoptat aquest model
de jornada, perquè la majoria de les famílies
dels centres que ho han sol·licitat ni hi estan
d’acord.

STEPV GUANYA UNA NOVA SENTÈNCIA
DE PERMÍS DE NAIXEMENT PER A UNA
FAMÍLIA MONOPARENTAL
E

l jutjat del contenciós administratiu núm.
5 de València ha emés veredicte favorable
a un recurs interposat per l’STEPV contra
la Conselleria d’Educació. Es tracta d’una
sentència que reconeix el dret d’una mare de
família monoparental a gaudir dels permisos
de maternitat i paternitat. Jurídicament,
s’articula la reclamació respecte a l'aplicació
progressiva del permís de progenitor

diferent de la mare biològica per a empleats
públics, segons el que es preveu en el Reial
Decret Llei 6/2019 d’1 de març, de mesures
urgents per a garantir la igualtat de tracte
d'oportunitats entre dones i homes en
l’ocupació. Des d’aquesta perspectiva del
superior interés del menor i del dret a la
igualtat, s'ha d’interpretar i aplicar l’article 49
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

ES NEGOCIA EL DECRET D’IGUALTAT I
CONVIVÈNCIA DEL SISTEMA EDUCATIU
VALENCIÀ
E

l 5 de maig es va negociar el nou decret
que regula la convivència escolar en els
centres educatius. STEPV ha celebrat aquesta
revisió de la normativa, per considerar
que era urgent adaptar-la a l’evolució de la
societat i les noves formes de relacionar-se
de les persones, especialment, l’alumnat.
La proposta ha estat fonamentada sobre
unes bases democràtiques i de participació de
tota la comunitat educativa, que el Sindicat ha
valorat molt positivament i ha reclamat que
s’aplique també al funcionament dels centres,
per a reforçar les decisions del claustre
perquè siguen vinculants per a les actuacions
dels equips directius.

Sobre la gestió als centres, STEPV
considera que cal dotar els centres,
necessàriament, dels espais, els moments,
els recursos i el personal necessari per
a poder aplicar-les de manera efectiva i
igualment ha reivindicat que es desenvolupen
en detall en les futures normatives.
Igualment, el Sindicat ha traslladat la seua
preocupació perquè aquestes mesures
organitzatives incrementen la càrrega
burocràtica del professorat, com ja ha passat
amb altres normatives. Per això, STEPV
reclama de manera continuada una reducció
d’aquestes tasques, l’increment de les
plantilles i una reducció de ràtios.

STEPV PARTICIPA EN LES TROBADES
D’ESCOLES EN VALENCIÀ I VALORA
POSITIVAMENT L’AFLUÈNCIA
Les Trobades, organitzades per Escola
Valenciana, han reunit novament milers
de persones als carrers de les poblacions
valencianes en la festa de les escoles, amb
un caràcter festiu però alhora reivindicatiu
de l’ensenyament en valencià, després dels
dos anys de pandèmia que han entrebancat
la celebració d’aquesta festa ja històrica i
consolidada.
El Sindicat ha participat en totes les
trobades d’arreu del país, amb tallers
centrats en la figura de Joan Fuster, en
la commemoració del centenari del seu

naixement. També ha difós en les trobades
la revista Allioli dedicada al valencià, que
habitualment elabora el STEPV especialment
per a les Trobades, enguany amb el lema
«Reforcem el valencià». Una revista molt
oportuna en un context de contínues
agressions a la llengua, no només al País
Valencià sinó també a la resta de territoris
de llengua catalana, on sembla que són els
tribunals de justícia els que decideixen com
s’han de vehicular les llengües pròpies en els
centres educatius i no la comunitat educativa i
les administracions educatives.
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UNIVERSITATS

LA
UNIVERSITAT
QUE TENIM
Rafael Gil Vera

STEPV Universitat d'Alacant

“L

a Universitat realitza el servei públic
de l’educació superior mitjançant la
investigació, la docència i l’estudi”.
Així defineix la Llei orgànica
d'universitats (6/2001 de 21 de desembre),
les funcions primordials que ha de fer la
universitat pública espanyola. La universitat
és, doncs, un servidor públic, encarregat de
l'educació superior. Aquesta missió no ha
de considerar-se com la cimera del sistema
educatiu, sinó més aïnes com la potenciació
del coneixement i els sabers en el si de la
societat en què la universitat, com a institució,
té el seu hàbitat.
En aquest article de la llei esmentada, que
és el primer de tots els que la conformen, el
legislador trasllada a la universitat l'encàrrec
de ser responsable d’una forma d’educació,
la superior, que no és l'única que finalitza
el procés formatiu de les persones que en
formen part. A més, fixa els mitjans amb què la
universitat ha de fer front a aquest encàrrec: la
investigació, la docència i l’estudi.
Potser sorprén a les persones menys
relacionades amb el món universitari que la
investigació ocupe el primer lloc d’aquests
mitjans. No obstant això, si veiem l’estructura
del coneixement i els sabers, observem que
és mitjançant la investigació com es genera
aquest, a la recerca sempre de nous horitzons
de coneixement que nodreixen els sabers
que, mitjançant la docència, es traslladaran
a l'estudiantat que, al seu torn, mitjançant
l'estudi, els rep, aprén i trasllada posteriorment
a la societat en la seua activitat humana, social
i professional.
Aquest esquema és, a grans trets, el que
fonamenta l’activitat universitària. Activitat que

Aquesta falta de finançament
adequat sotmet les
universitats a la recerca de
noves fonts de finançament
externes, en aquesta recerca
es basen bona part dels mals
que maltracten la universitat
pública espanyola actual

es desenvolupa amb mitjans i havers moltes
vegades insuficients, deixant les diferents
universitats davant la necessitat d'aconseguir
fonts de finançament que supleixen les
deficiències dels romanents de diners públics
que haurien de ser suficients per a fer de
les universitats organismes independents i
autosuficients en el compliment dels fins que
tenen encomanats.
Aquesta falta de finançament adequat
sotmet les universitats, com hem vist, a
la recerca de noves fonts de finançament
externes a aquestes. Des d'un punt de
vista neoliberal, aquesta submissió seria
beneficiosa, ja que obliga les universitats a
competir entre elles en la recerca d’aquests
complements financers. Segons aquesta
ideologia, la competència és beneficiosa
en termes econòmics, ja que obliga les
universitats a ser més eficients i excel·lents.
Però és en aquesta recerca d’aquesta eficiència
i excel·lència en què es basen bona part dels
mals que maltracten la universitat pública
espanyola actual.

LA INVESTIGACIÓ
El sistema d’investigació, desenvolupament
i innovació espanyol i valencià té una
estructura que assigna a la universitat, en
un altíssim percentatge, la responsabilitat
de fer la investigació bàsica. Des dels
laboratoris universitaris, des de les aules
especialitzades, des dels despatxos del
professorat, es llancen línies d’investigació
primàries, a la recerca sempre de l’adquisició
de nous coneixements que puguen ser posats
al servei de la societat.
Moltes vegades, aquestes línies
d’investigació bàsica donen lloc a noves línies
d’investigació aplicada, segons el cabal de
coneixements adquirits en la fase inicial i
la seua possibilitat de desenvolupament de
línies d’investigació aplicada. Del sosteniment
de la capacitat universitària per a generar
coneixement bàsic depén, doncs, les
possibilitats que aquest coneixement arribe a
la resta de la societat. I no sempre és possible.
De vegades, aquestes línies d’investigació
aplicada es trunquen abans que puguen
produir resultats socialment detectables.
En aquest capítol, és molt important
ressenyar les fonts de finançament
(sempre finalista) que nodreixen els grups
d’investigació. En el cas de la bàsica, són els
diners públics, a través de múltiples formes

i entitats, els que flueixen cap a la universitat
per a posar en marxa aquestes investigacions.
Mitjançant procediments competitius, els
diferents grups accedeixen a fonts de
finançament per als seus projectes, sotmesos
a controls de qualitat, gestió i resultats.
Tot i això, quan aquesta activitat
investigadora passa a una segona fase,
apareix amb forta presència la inversió
privada. Sense haver participat directament
en la fase inicial, el capital extern a la
universitat accedeix a aquestes línies
d’investigació i les finança segons les
necessitats econòmiques o comercials. Queda
de banda, així, la possibilitat d’abocar una
part del coneixement generat a la investigació
bàsica a la societat. Aquesta inversió externa,
fonamental per al manteniment dels grups
d’investigació, serveix de sedàs per a separar
projectes “rendibles” d’altres merament
“teòrics”. És la visió del capital i la visió
que s’imposa en aquesta fase del sistema
investigador. Que decidisca el mercat.
Les conseqüències per a les universitats
són de tipus variat. D’una banda, aquesta
competitivitat per a captar fons privats fa
que es potencien les línies d’investigació
susceptibles de ser desenvolupades en
aplicació industrial, comercial, etc., davant
d’altres línies amb menys projecció de mercat.
D’altra banda, la dependència del finançament

Aquesta inversió externa,
fonamental per al
manteniment dels grups
d’investigació, serveix
de sedàs per a separar
projectes “rendibles”
d’altres merament “teòrics”.
És la visió del capital

extern (també si és públic) fa que el personal
al servei de la investigació en exclusiva,
contractat a aquest efecte, tinga una escassa
presència en la gestió i l’organització de la
vida investigadora universitària (atesa la seua
precarietat laboral), tot i ser un capital, l’humà,
imprescindible per a l’execució de les finalitats
de la universitat. Baixos sous, inestabilitat
laboral i nul·la possibilitat de desenvolupar una
carrera professional en el món investigador,
fan d’aquest personal un grup fortament
precaritzat en tots els aspectes: econòmic,
laboral i personal.

LA DOCÈNCIA
La docència universitària està sempre sotmesa
a encesos debats entorn de la seua viabilitat, la
seua continuïtat, les seues formes, resultats i
avaluació. La universitat no és concebible sense
la docència i viceversa. El sistema educatiu es
nodreix de docents formats en les universitats,
en totes les fases d'aquest. I la universitat,
atenent els seus fins, té l'obligació social de
transmetre els coneixements que acumula i
atresora. Evidentment, nodrir de docents el
sistema educatiu no és l’única eixida a què s'ha
d'enfocar la docència universitària. La formació
de professionals competents en totes les àrees
de coneixement (dret, medicina, enginyeries,
etc.) és fonamental perquè una societat puga
desenvolupar-se en condicions dignes. El
desenvolupament intel·lectual de les persones
que formem la societat és la base de la seua
salut: més enllà de docents i professionals, la
societat necessita persones formades, amb
capacitat de crítica i d’anàlisi, conscients de la
seua importància en la societat. Lliures.
La rellevància de la capacitat docent
del personal de les universitats públiques
és evident. Per això, la seua submissió a la
recerca de l’excel·lència, a les avaluacions
periòdiques, al reconeixement mitjançant
trams de docència i investigació, a la carrera
professional docent, sempre encaminada a
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La col·laboració
publicoprivada el que és,
en poques paraules, una
privatització per fases del
sistema universitari públic

assolir objectius personals que revertisquen
en una millora del sistema docent universitari.
Aquest és el marc teòric que hauria de dirigir
l’evolució de la docència universitària. El marc
real, però, és ben diferent.
Les conseqüències que el funest pla
Bolonya ha tingut sobre el sistema docent
universitari fan d’aquest un exercici de
funambulisme continu. L’augment de crèdits
universitaris que han patit moltes de les
titulacions actuals, juntament amb els
problemes de finançament ja esmentats, va
fer que es desenvolupara àmpliament l’ús
de figures docents de baix cost. La plantilla
docent universitària es va precaritzar de
manera vertiginosa, i dona cabuda en els
campus universitaris a un alt percentatge de
professorat associat, sense drets laborals
bàsics, amb contractes laborals per temps
determinat i sense mesures que pal·liaren la
seua rescissió per part de les universitats,
amb quasi nul·la presència en els òrgans de
gestió, sense possibilitats reals d’accedir
a la carrera docent universitària i amb un
impacte econòmic assumible pels malparats
pressupostos universitaris.
Així, un altíssim percentatge de la docència
universitària la realitza aquest professorat,
que supera en nombre àmpliament els
percentatges assumibles per les plantilles
universitàries. Són majoria, imparteixen

L’augment de crèdits
universitaris juntament
amb els problemes de
finançament ja esmentats,
va fer que es desenvolupara
l’ús de figures docents
de baix cost, la plantilla
docent es va precaritzar

la majoria de la docència i són econòmics,
silenciosos i no s’hi adquireixen compromisos
laborals de futur. És personal precari,
però no minoritari. La seua definició legal:
“especialistes de reconeguda competència que
acrediten exercir la seua activitat professional
fora de l’àmbit acadèmic universitari”, el situa
en un marc legal i administratiu aparentment
impecable. Tanmateix, la universitat, fent
ús d’aquesta figura de manera abusiva,
contribueix a la seua precarització i, per tant,
a la precarització de bona part de la docència
que imparteix.
Aquest no és l'únic problema que plana
sobre la docència universitària. La falta de
relleu generacional, amb massives jubilacions
a la vora, en fa molt inestable el futur. Amb
normes contràries a la defensa de la docència
universitària, com va ser durant anys la taxa
de reposició 0, o les actuals taxes de reposició
estrictes, les universitats no han pogut
dissenyar plans de contingut generacional
que asseguren el relleu al peu de la càtedra.
Aquest problema comença a ser urgent, les
estadístiques ho diuen així, i la universitat
segueix sense disposar de capacitat
econòmica per a poder planificar i dur a terme
aquest relleu.
La falta de finançament universitari
en general, i en la docència en particular,
ha portat a la inclusió, en les seues línies
pressupostàries, del desembarcament
del capital privat extern. Abunden les
càtedres “publicoprivades” en els nostres
plans d’estudi. De la mà dels consells
socials, les empreses privades estan
començant a finançar línies docents
encaminades a formar professionals el
perfil dels quals s’ajusta a les necessitats
del mercat que elles dominen. S'anomena
col·laboració publicoprivada el que és, en
poques paraules, una privatització per
fases del sistema universitari públic. I les
conseqüències socials i econòmiques no
tardaran a veure’s, traduïdes en egressats

universitaris d’un sol tall: aptes per a ser
bons professionals en les empreses que
n’encarreguen a la universitat la formació.

L’ESTUDI
L’estudiantat universitari és bon coneixedor
dels problemes que assetgen el sistema
universitari públic espanyol. Des del seu accés
als diferents campus, fins a la seua eixida i
ingrés en el sistema econòmic i social, les i
els estudiants de les universitats públiques
pateixen en gran manera les conseqüències
dels problemes esmentats més amunt.
La falta de finançament universitari
és transversal i afecta el complet de la
universitat valenciana com a institució. Es
tradueix, com hem vist, en una docència
cada vegada més precaritzada, i també,
en altes densitats en les aules, en falta de
grups especialitzats, en falta d’espai en
els laboratoris, en deficient disseny de les
pràctiques. Són molts i les universitats en
volen i en necessiten més. Però els mitjans
de què disposen són precaris també i la
inversió necessària per a millorar-los mai no
arriba. I la qualitat de la docència que reben
se'n ressent, deixant-los en inferioritat de
condicions davant l’alumnat d’altres sistemes
universitaris, privats i estrangers.
El pla Bolonya afecta greument també

El pla Bolonya no només
allarga la vida de l’estudiantat
en el campus, sinó que
agreuja, palmàriament,
la bretxa social.
l’estudiantat universitari. No debades, va ser
aquest col·lectiu el que més es va oposar a
la implantació d’aquest. Memorables van ser
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les seues protestes durant anys, que, com
que no comptaven amb el suport explícit dels
rectorats universitaris, van acabar per no
aconseguir reduir gens ni miqueta el tsunami
bolonyés. D’aquesta implantació es deriva el
sistema 4+2 de la majoria de les titulacions.
Sistema que no només allarga la vida de
l’estudiantat en el campus, sinó que agreuja,
palmàriament, la bretxa social. No totes les
persones que accedeixen a les universitats
espanyoles poden finançar els estudis de
postgrau (el 2 de l’equació); com tampoc totes
les persones que es formen en les universitats
poden romandre un mínim de 6 anys (el total
de l’equació) en el procés formatiu. Hi ha
moltes economies familiars que no resisteixen
la despesa d’una formació universitària tan
cara i prolongada en el temps.
Aquesta problemàtica, unida a un sistema
de beques antic, incomplet i disfuncional,
es tradueix en un autèntic garbell social
a l’hora de la titulació universitària “útil”.
És molt difícil completar una formació
universitària que siga realment útil a la
societat i a la persona, si aquesta no disposa
dels suficients fons i reserves econòmiques
per a afrontar-la. I és ací on la fal·làcia
de l’ascensor social mostra la seua pitjor
cara. No, no tothom disposa de les mateixes
oportunitats. Oblideu-vos de la igualtat, el
que prima és la rendibilitat.
Així les coses, i per desgràcia, a la
universitat acudeix cada volta més qui la pot
pagar, no qui desitja tindre un títol universitari.
S’exposen els graus superiors de formació
professional com a alternativa, se’ls pinta
amb daurats colors com a més funcionals i
efectius. Però per a qui és funcional i efectiva
la formació professional? El sistema econòmic
i universitari actual ens respon que per
als que no es puguen costejar una carrera
universitària, independentment dels seus
valors, capacitats i desitjos.
La queixa estudiantil és un element
connatural a l'activitat universitària i així hauria
de continuar sent. La manca de qualitat en la
docència, en les pràctiques, fins i tot en les
instal·lacions, la no consecució d’una formació
completa, si no es costeja per un mateix, fan
de l’estudiantat un col·lectiu sempre d’ungles
amb el sistema universitari, encara que sovint
estiga, clarament, adormit.

LA SOCIETAT
STEPV-Iv és un sindicat de treballadores i
treballadors de l'ensenyament i, com a tal,
la seua activitat també arriba a l’educació
superior, és a dir, a la universitat. El nostre
sindicat fa una reflexió constant sobre l’entorn
on es troba, tant per conéixer-lo, com per
criticar-lo i proposar solucions als seus
problemes.
En el sector d’universitats d’STEPV-Iv
sempre hem defés la universitat pública com a
concepte primari. Públic en el finançament, en
la gestió i en la projecció a la societat. Pública
en la seua activitat, en la transparència i en la
transferència dels resultats. Públic en l’accés, la
càtedra i la investigació. Pública de principi a fi.
STEPV-Iv no confon la societat amb
l’empresa i nega la necessitat del procés
privatitzador que la universitat pública està
patint. Com a sindicat, ens neguem a sucumbir
davant la invasió d’inversió privada a què es
veuen abocades les universitats per pal·liarne les deficiències financeres. En el mercat
no hi ha amics i cada euro que les empreses
inverteixen en les universitats públiques
busca una rendibilitat econòmica. I és aquesta
rendibilitat econòmica buscada la que està
pervertint el sistema públic universitari
valencià i espanyol.
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LA RECEPTA DELS
PATIS COEDUCATIUS
Sandra Molines

Professora de Florida Universitària i
autora de la guia REICO “Patis
vius, patis coeducatius” *

A

ctualment, les comunitats
educatives de molts centres
d’arreu del País Valencià estan
implicades en la reforma dels
patis per a fer-los més igualitaris, diversos i
coeducatius. Per aconseguir aquest objectiu,
no hi ha una única recepta, però qualsevol
fórmula que es trie ha de comptar amb alguns
ingredients indefugibles.
Per a començar a cuinar un pati coeducatiu,
el primer que hem de tindre a la mà són unes
bones ulleres per a llegir correctament la
recepta, les quals ens permetran analitzar la
realitat amb perspectiva del gènere. Aquestes
ulleres tenen poders màgics, i ens ajudaran a

interpretar la quotidianitat en les aules d’una
forma justa i equitativa.
A més, caldrà tindre a l’abast:
 Unes bones eines de cuina; és a dir, hem de

partir de conéixer la normativa vigent actual
que ens parla de la importància d’aconseguir
un ús igualitari dels patis (Pla director de
coeducació pàg.18).
 Una mínima formació del professorat,
que ens permeta reflexionar al voltant
de com s’aprenen els estereotips de
gènere, de l’impacte de l’androcentrisme,
de l’empobriment a què ens porta la
segregació en el joc, etc. És recomanable
ensucrar-ho amb la formació del Programa
Coeducacentres.
 Ingredients de qualitat, perquè els espais
mai no són neutres. No ho és un camp
de futbol, com tampoc ho és una pista

de ball. Per açò, reconéixer l’impacte de
la socialització diferencial enfront de les
activitats, jocs i propostes que tenim en els
patis, ens farà adonar-nos dels condicionants
que es troben coent en cada una de les zones
que actualment estan en moviment.
 Companyia i debat intern sobre el diferent
ús dels espais, que els xiquets ocupen el

Els espais mai no són
neutres. No ho és un camp
de futbol, com tampoc ho
és una pista de ball
centre de l’espai i les xiquetes la perifèria, ni
és normal, ni desitjable. Caldrà, per aquest
motiu, observar el pati i extraure’n dades

d’ocupació dels espais i de segregació de les
agrupacions en el joc. O, en altres paraules,
esbrinar qui gaudeix del plat principal i qui
de l’acompanyament.
 Descobrir els gustos del nostres comensals.
Conéixer els interessos de l’alumnat,
passar una enquesta a totes les aules per
a extraure’n els gustos, les preferències,
els talents de l’alumnat. Reconéixer que
l’alumnat és divers i que totes les diferències
individuals es poden veure representades i
reconegudes en el pati, com en la carta d’un
restaurant.
 Molta imaginació i creativitat. Somiar que el
pati pot ser l’aula més bonica de tot el centre.
El pati pot ser un espai més per a assaborir
les matemàtiques, les llengües, la música,
les habilitats psicomotrius, les relacions
interpersonals, etc. Tal volta requereix
introduir una cuina de fusió i, com no, plats
especials per al joc tranquil amb ombres.
De segur que val la pena lluitar per açò, si
així augmentem les possibilitats de joc i la
motivació de les xiquetes i dels xiquets.
Fet i fet, el pati és una llepolia per a l’alumnat
i depén de nosaltres que també siga espremut
com un espai pedagògic de gran valor i utilitat.
Per aconseguir-ho, és recomanable que aculla
igualitàriament a tots i a totes, i també que
incloga el contacte amb la naturalesa. Entre
tots i totes, ens cal trobar la recepta més
saludable i saborosa per als patis dels nostres
centres.
*(https://ceice.gva.es/va/web/
inclusioeducativa/guia-de-patis-coeducatius)
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EXPERIÈNCIES

Pati del CEIP Víctor Oroval de Carcaixent

EL PATI QUE SOMIEM, EL PATI QUE VOLEM!
Ismael Donet Martínez

Secretari del CEIP Víctor Oroval
(Carcaixent, Ribera Alta)

L

a transformació del pati del col·legi públic
Víctor Oroval de Carcaixent va començar
el dia que ens vam constituir com a
comunitat d’aprenentatge (CdAp), un 14 de maig
de 2015.
El 30 d’octubre de 2015, la comunitat
educativa va somiar quina escola volia i tots
aquests somnis els vam classificar en somnis
d’infraestructura, pedagògics i de convivència.
Pel que fa a les infraestructures somiades,
algunes de les més destacades van ser: tindre al
pati cabanes, plantes, zona de ball, casetes per a
pardals, pissarra, arener, rocòdrom, disfresses,
zona de ball, jocs de taula, bassa amb granotes,
bicicletes, i espai i elements per a patinar, i anar
més enllà dels jocs de pilota.

Una vegada sabíem el que volíem, vam
començar la transformació del pati, que a hores
d’ara continua. Vam visitar escoles com el CEIP
Jaume I de Catarroja i el CEIP Martínez Valls
d’Ontinyent. Férem formació amb Heike Freire,
Pitu Fernández i Carmen Cols i el claustre va
escoltar la tesi doctoral de Sandra Molines sobre
el pati coeducatiu.
Ja teníem clar els fonaments teòrics i la
part pràctica de com executar-ho, però el més
important era escoltar el nostre alumnat.
Llavors, férem assemblees participatives
per aules i amb tota l’escola per a saber les
seues necessitats i veure la relació d’aquestes
necessitats amb els somnis somiats.
El 4 de desembre de 2017, realitzàrem una
assemblea general i vam decidir el següent:
en primer lloc, volíem tot l’espai del pati per a
jugar tots i totes a jocs basats a compartir.
Restringírem l’ús del baló a un sol dia.
Necessitàvem armaris amb material, que estaria

organitzat per l’alumnat de 6é i activaríem
carnets de pati per fer el préstec d’aquest
material. A més, establiríem un dia destinat a
patinar i organitzaríem una discoteca en el pati.
Tot seguit, vam organitzar tres dissabtes
amb famílies i alumnat per a celebrar dies de

Férem assemblees
participatives per aules i
amb tota l’escola per a saber
les seues necessitats
convivència en què vam pintar jocs i vam construir
cotxets, vaixells, cuines, espais per a plantes, etc.
En el curs 2019/20, eliminàrem el futbol
per a gaudir de l’armari coeducatiu i d’una
millor convivència. En el 2020/21, la regidora

d’Educació de l’Ajuntament de Carcaixent,
Laura Ruiz Godina, va apostar per fer patis
vius i naturalitzats en les escoles públiques.
Amb aquesta ajuda, decidírem trencar part del
formigó del pati i naturalitzar un terç de l’espai
amb arbres, hortet, arener per a primària, grava,
troncs, rocòdrom, etc.
Aquest curs, amb la dotació econòmica
del premi Enric Soler i Godes i el d’Innovació
Educativa d’Alzira, hem posat un teatre en el
pati i unes cabanes. També hem obert «l’armari
PatiFísica»,
del CEIP Cervantes
de Vila-real
dels reptes d’Educació
en què l’alumnat
pot agafar material i treballar reptes que es
treballen en EF.
Ja queden pocs somnis per complir i com
que, amb la nova normalitat, el voluntariat
ja torna a entrar en el centre, continuarem
implicant les famílies per a transformar i
naturalitzar el pati.
Sabem el pati que vam somiar i el pati que
volem! Així que seguirem avant!

UN PATI DE TOTES I TOTS
Elena Llopis

Directora del CEIP Cervantes
(Vila-real, Plana Baixa)

Q

uè és el pati d’un centre educatiu?
Entre altres moltes coses, és el
lloc idoni per a fer una diagnosi
de la realitat d’una escola, i just
això és el que vam fer en el Cervantes de
Vila-real. Un dels nostres objectius sempre
ha sigut la millora de la convivència. Per
això, per exemple, vam implantar fa ja fa
huit anys la mediació escolar, instaurant la
cultura del diàleg i la cooperació davant dels
conflictes que són inherents a la convivència
en una comunitat escolar. Aquesta mesura
va funcionar en part, però prompte vam
comprovar que els conflictes derivats del futbol
no finalitzaven.
Ací va començar la inquietud en el
claustre de com millorar la proposta de pati
per a canviar aquesta situació i vam iniciar
l’observació mitjançant qüestionaris per al
professorat i l’alumnat. Paral·lelament, també
vam realitzar una formació sobre coeducació i
sexisme amb Sandra Molines.
Com és el nostre pati? El nostre pati sols és
una pista central asfaltada amb formigó amb
una zona amb més asfalt al voltant i amb una

xicoteta zona de terra.Quin va ser el resultat
de l’observació? Vam comprovar que el 90%
de l’espai del pati estava ocupat pel 30% de
l’alumnat del centre, de sexe masculí i que
jugava a una sola activitat, el futbol. El 70% de la
resta d’alumnat es repartia per la perifèria del
pati. Per tant, es produïa una doble discriminació,
ja que no hi havia un repartiment igualitari ni pel

Es produïa una doble
discriminació, ja que no
hi havia un repartiment
igualitari ni pel que fa als
diferents interessos de joc
ni tampoc al repartiment de
l’espai entre els dos sexes.
que fa als diferents interessos de joc ni tampoc
al repartiment de l’espai entre els dos sexes.
Clamava al cel una transformació, però
donades les característiques del nostre pati,
aquesta no podia ser una transformació
total de l’espai. En aquest punt, vam celebrar
una reunió amb les famílies del centre per
a compartir els resultats, comunicar la nova

Pati del CEIP Cervantes de Vila-real

proposta de pati i demanar la seua implicació.
L'objectiu era fer un repartiment equitatiu de
l’espai oferint diferents propostes de joc per
donar resposta als interessos que l’alumnat
ens havia traNsmés en els qüestionaris. I vam
posar fil a l’agulla.
Com funciona ara el nostre pati? L’espai
està dividit en les següents zones: bibliopati,
pissarres, calma, teatre, pintura, terrer, jocs
de taula, jocs de terra, jocs esportius, zona de
ball, zona de tertúlia, espai sonor i cabana.

L'alumnat és lliure d’anar a la zona que desitja.
Si en la zona elegida es necessita material,
ha d’entregar el seu carnet de pati a l’alumnat
de 6é (responsable de traure i arreplegar el
material) per a agafar-lo. En finalitzar el pati,
l’ha de retornar en bon estat.
Així doncs, amb les opinions i treball de tota
la comunitat educativa, hem aconseguit oferir
un espai amb alternatives de joc i un espai
igualitari on els interessos i preferències de
tots i totes estiguen inclosos.
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EL SINDICAT DE BAT A BAT

EL DIA GRAN DE
LA PARTICIPACIÓ

LES ELECCIONS SINDICALS DETERMINEN LA FORÇA EN LA NEGOCIACIÓ

El 4 de desembre de 2018 tenien lloc les darreres eleccions sindicals
en l’ensenyament públic. El desembre d’enguany se’n tornaran
a celebrar. Aquest dia serà el moment d’avaluar quatre anys de
treball sindical. En aquesta ocasió serà en un context inèdit marcat
per dos anys d’una pandèmia que ha trencat la tradicional forma
de connexió entre les persones treballadores i el treball sindical.
Les eleccions sindicals determinen quina és la representació de
cada sindicat per a participar en els processos de negociació
col·lectiva que es donen entre les persones treballadores, d’una
part, i les administracions i patronals, de l’altra. En aquest article
desgranarem algunes claus de la seua importància per a la vida
diària de les treballadores i treballadors de l’ensenyament.
EL DOBLE MODEL DE LA
REPRESENTACIÓ
SINDICAL
Històricament, la representació sindical
en l’Estat espanyol s’exercia en el
marc de cada empresa i les seccions
sindicals assumien el protagonisme de
la reivindicació i de la negociació. En
els anys setanta, en establir-se el nou
model sindical paral·lel a l’elaboració del
marc constitucional, es va determinar
un nou model fonamentat en una doble
estructura: la històrica de les seccions
sindicals basada en la participació directa
de les persones afiliades a cada sindicat
en l’empresa i la representació unitària de
totes les organitzacions sindicals, segons
un sistema electoral en el qual participen
les persones afiliades i no afiliades.  

LA REPRESENTACIÓ
UNITÀRIA I LES ELECCIONS
SINDICALS
Les eleccions sindicals determinen la
representativitat de cada sindicat per a
participar de la negociació col·lectiva.
Encara que tenen una gran similitud
normativa, hi hia dos processos diferenciats,
segons els àmbits de l’empresa o de les
administracions públiques, amb diverses

administrativa també hi ha subdivisions que
determinen que la forma de la representació
és mitjançant els comités d’empresa, com en
el cas de les universitats o del professorat
de Religió. Les eleccions se celebren cada
quatre anys. Si es tracta de determinar
delegades de personal, són llistes obertes
i nominals. Però si es tracta de comités
d’empresa o juntes de personal, són llistes
tancades presentades i ordenades per cada
sindicat.
L’àmbit de l’empresa en l’educació
La negociació col·lectiva en les diferents empre
ses educatives s’exerceix d’acord amb la
naturalesa del treball desplegat. Les empreses
s’agrupen en diferents convenis, entre els
quals destaca el majoritari de l’ensenyament
concertat corresponent als trams
d’ensenyaments obligatoris (i alguns més).
Però també molts altres com l’ensenyament
privat general o reglat no concertat; d’atenció
a persones amb discapacitat; d’assistència
i educació infantil (infantil); ensenyament i
formació no reglada (acadèmies); col·legis
majors universitaris; universitats i centres
universitaris; Perruqueria i Estètica,
Ensenyaments Musicals i d’Arts Aplicades i
Oficis Artístics, etc. Tot i que la relació amb
l’empresa és la que constitueix l’element
principal de la negociació (directa o per
conveni), la dependència del finançament de
les administracions motiva l’aparició d’altres
àmbits negociadors amb l’administració
educativa en forma de meses sectorials o
comissions de seguiments d’acords en eixe
àmbit. La representació d’STEPV, en procés de
renovació, està al voltant de 90 representants,
especialment d’ensenyament concertat, no
concertat (ACADE), discapacitat i formació no
reglada.  
La representació en les universitats
L’exercici de l’autonomia universitària
determina que cada universitat és sobirana
en la negociació de les seues condicions
laborals. No obstant això, la dependència dels
fons transferits des de les administracions
autonòmiques ha determinat la necessitat
de comptar amb un àmbit de negociació
i de relacions laborals en el marc de les
universitats públiques valencianes. Dins
de cada universitat hi ha quatre àmbits:
les juntes de personal del professorat
docent i investigador (PDI) i del personal
d’administració i serveis funcionari (PAS
funcionari), i el comité d’empresa del PAS
laboral i del professorat associat i d’altres
àmbits, que pot subdividir-se en els col·legis
d’especialistes (PAS) i de tècnics (professorat
associat...).

normes de referència: l’Estatut dels
a compondre les meses de negociació
Treballadors (ET) i la LOLS i l’Estatut Bàsic
d’educació en els àmbits autonòmic o
de l’Empleat Públic (EBEP). En l’àmbit de
estatal, i també les del conjunt de les meses
l’empresa la representativitat s’exerceix,
de la funció pública amb representants
segons la grandària, des de les persones
d’altres sectors. Aquestes dues meses
delegades de personal o des dels comités
generals són les que negocien les condicions
d’empresa, que agrupen les persones electes
laborals transversals i comuns del personal
de les diferents candidatures. Si l’empresa
del conjunt de la Generalitat Valenciana
és molt gran, poden constituir comités
dels sectors de justícia, sanitat, educació
intercentres per a agrupar la representació.
i administració del Consell. Lligada a la
La seua representativitat s’exerceix
representativitat en comités i juntes, hi ha
directament davant l’empresa o s’agrupa
la composició d’altres estructures com els
en un mateix sector per a compondre les
comités de salut laboral, observatoris de
meses que negocien els convenis col·lectius.
convivència, consells escolars autonòmics,
En àmbits suprasectorials també s’agrupen
consells sectorials, etc.   Segons la
per a formar òrgans de negociació o de
naturalesa de la relació laboral o
Quadre de 2018 a Universitats Allioli 272
representació de
caràcter institucional
UVEG
UPV
UJI
UA
UMH
TOTALS
en l’àmbit autonòmic o
estatal.
STEPV
357
10
486
26
206
13
300
13
1.349
62
En l’àmbit de les
CCOO
465
16
336
16
187
12
440
20
181
10
1.609
74
administracions
públiques la
UGT
596
15
459
21
240
16
383
17
94
5
1.772
74
representativitat
s’exerceix, segons
CSIF
405
12
134
5
170
12
92
4
313
18
1.114
51
el cens del cada
SEP
294
11
244
16
530
27
col·lectiu, des de les
persones delegades
CGT
238
7
55
2
239
9
de personal o des
de les juntes de
UPV SIN.
170
10
172
10
personal, com a
SATTUI
234
7
64
2
88
4
298
9
representació unitària.
També s’agrupen
PPP
116
5
116
5
sectorialment per
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EN L’ENSENYAMENT PÚBLIC

LA IMPORTÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ QUI ES PRESENTA A LES ELECCIONS

Les unitats electorals són, per normativa,
d’àmbit provincial, a Alacant, Castelló i
València. Tot i ser més de seixanta mil
persones, compten com a tres únics àmbits,
per la qual cosa es distorsiona molt la
representativitat que contempla persones
delegades i no vots per a obtindre aquestes
persones delegades. Es trien delegades i
delegats de les juntes de personal docent, que
són responsables de gestionar la negociació
col·lectiva en l’àmbit de cada Direcció
Territorial.
De manera indirecta, també determinen la
representativitat de cada sindicat en les meses
sectorials (en la Generalitat i en l’àmbit de
l’Estat) que representen la part més destacada
de la negociació col·lectiva. En la Mesa estan
les organitzacions que superen el 10% de les
persones delegades, L’actual Mesa valenciana
està integrada per STEPV-Iv (54,7%), ANPE
(20%), CCOO (14,7%), CSIF (10,6%). UGT no
arriba al 10% i està per irradiació d’altres
àmbits.

Les persones a triar ho seran igual amb
una major o menor participació, però la
seua força, la legitimitat i la força que
tenen els sindicats en la negociació no serà
la mateixa amb un 30% de participació
que amb un 80%. Enguany, si ocorre
com en 2018, les eleccions tornaran a
ser per centre de treball per afavorir
la participació més gran en aquest dia.
Així, en cada centre s’haurà de constituir
una mesa electoral amb tres membres:
persona més antiga (que exercirà la
presidència), la de més edat (vocal) i la
més jove (secretaria). El dia de la votació
cal triar com a opció de vot una de les
llistes (una papereta) dels sindicats que
han presentat candidatura. Les llistes són
tancades, com en les eleccions municipals
o generals i les paperetes estaran en les
meses de votació on correspon votar.
Donada la complexitat d’unes unitats
electorals tan massives, el procés és llarg
i abans de la campanya electoral (quinze
dies) s’han de fer diversos tràmits en
relació amb l’exposició dels censos i la
presentació de candidatures.  

Quadre 2018 ensenyament
públic (Allioli 272)

L’elaboració de les llistes són
responsabilitat de cada sindicat. En STEPV
s’atenen diferents criteris per a la seua
confecció, a proposta de cada assemblea
comarcal, com la presència en "cremallera"
d’homes, dones, de totes les comarques,
dels diferents sectors i etapes educatives,
antiguitat, treball sindical posterior en
la salut laboral, la formació, els serveis
jurídics, etc.

El model de les eleccions sindicals en
l’ensenyament públic actual no és el nostre.
STEPV sempre ha defés les eleccions
per centre de treball, apostant per la
representació directa de les treballadores i
treballadors en els processos de negociació
i participació i no per la delegació de
la seua representació. D’igual manera,
apostem per delegacions mixtes en les
meses de negociació, garantint que els
col·lectius afectats hi participen directament

Evolució històrica del vot
(1987-2018)
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en la resolució de la seua problemàtica.
L’actual model, acordat amb alguns
sindicats en 1987, implica una reducció
de la representativitat de l’ensenyament
públic enfront d’altres sectors que suposa
que, mentre en una empresa s’obté una
persona delegada per cada 5, 10 o 20 vots,
en el nostre sector en siguen necessaris
més de 250. Això és important perquè la
representativitat no es mesura en vots, sinó
en persones delegades.  

COMPETÈNCIES DE
LES JUNTES DE PERSONAL

UN MODEL ELECTORAL
DISCRIMINATORI

5000
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SIEAS

173

SIE-APIMAE

984
*AFID es presenta en les llistes d’STEPV des de 2006.

La Junta de Personal integra tot el professorat,
tant de carrera com en situació d’interinitat.
Les competències de les juntes de personal
comprenen:
 Ser informats sobre política de personal,

estadístiques d’absentisme, accidents de
treball i malalties professionals, índex
d’accidents, estudi del medi i de les
condicions de treball, mecanismes de
prevenció que s’utilitzen, les sancions
per faltes molt greus, etc. -Ser consultats
sobre trasllats total o parcial de les
instal·lacions (arranjament), plans de
formació, mètodes de treball, establiment
de la jornada de treball i horaris de
treball, règim de permisos, vacances i
llicències, etc.
 Vigilància i control sobre condicions de
seguretat i higiene; condicions de treball,
seguretat social i d’ocupació.
 Exercir les accions legals oportunes
davant dels organismes competents.
Per a fer aquestes tasques les persones
de les juntes de personal gaudeixen de
determinats drets com el lliure accés i
circulació dins de les dependències de la
seua unitat electoral, la lliure distribució de
publicacions sindicals o d’informació, ser
escoltats en els expedients disciplinaris,
obtindre un crèdit d’hores mensuals dins
del treball efectiu, no ser traslladats ni
sancionats durant l’exercici de les seues
funcions, no ser discriminats en la seua
promoció econòmica ni professional
per exercir les seues funcions de
representació.  

EL PROGRAMA ELECTORAL I
LA PRAXI, UN CONTRACTE QUE
VINCULA EL SINDICAT I LES
TREBALLADORES I TREBALLADORS
El Sindicat disposa d’una línia sindical
sobre múltiples temes que decideix en
congressos i reunions. En aquesta pot
participar el conjunt de les persones
afiliades. No obstant això, en cada procés
electoral el Sindicat presenta els seus
programes electorals de tot l’ensenyament
i de cada sector educatiu (infantil i
primària, secundària i batxillerat,
formació professional, ensenyaments
d’idiomes, artístics, musicals, inspecció,
FPA, escola rural, ensenyament privat,
universitats...) o el treball de les àrees,
com la salut laboral, la igualtat, la
formació, les dones, la inclusió, el
valencià, la convivència, etc. Així, el
programa recull els compromisos i obliga
a compartir les decisions que afecten
el professorat, tant si està afiliat com si
no ho està. En STEPV, totes les persones
treballadores compten.
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EL SINDICAT, AL DIA

2021
SETEMBRE
8 SETEMBRE
MÉS DE 800.000 ALUMNES
COMENCEN EL CURS
El curs comença sense incidències per a
més de 800.000 alumnes valencians. STEPV
valora el manteniment de la plantilla a
causa de la pandèmia de covid.

4 OCTUBRE
ES GUANYA EL DRET A REDUIR JORNADA
PER A ATENDRE UNA FILLA O FILL MALALT
El sindicat guanya una sentència que
reconeix a un docent interí el dret a reduir
un 99% la jornada per a cuidar del seu fill
malalt.

15 OCTUBRE
PROTESTA PER LA RETIRADA
DE LLIBRES LGTBI +
STEPV rebutja la decisió d’un jutjat de
Castelló de retirar uns llibres sobre
diversitat sexual en els centres educatius de
Castelló.

25 OCTUBRE
VAGA CONTRA LA LLEI ICETA

Registre en les Corts de l’informe anual
sobre vulneracions dels drets lingüístics. Es
presenta en un acte organitzat per Escola
Valenciana.

NOVEMBRE

16 DESEMBRE
NEGOCIACIÓ DE PLANTILLES

4 NOVEMBRE
WEBINAR INTERNACIONAL
D’HOMENATGE A PAULO FREIRE

Primera mobilització davant els centres
escolars per a reclamar la consolidació del
personal interí que es troba en frau de llei.

Webinar internacional en homenatge a
Paulo Freire. Hi participa l’exdirector general
de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza.

19 SETEMBRE
CELEBRACIÓ DEL NAIXEMENT
DE PAULO FREIRE

6 NOVEMBRE
APROVAT EL PLA D’ACCIÓ
SINDICAL 2021-2022

S’inicien les celebracions del centenari del
naixement del pedagog brasiler.

El Consell Nacional de STEPV es reuneix
a l’IES Joan Fuster de Bellreguard per tal
d’aprovar les línies mestres d’acció sindical.

STEPV presenta una esmena a la totalitat
a l’avantprojecte de la Llei orgànica del
sistema universitari.

28 SETEMBRE
ES REPRÉN LA CAMPANYA
“VIURE EN VALENCIÀ”

16 NOVEMBRE
INTEGRACIÓ DEL PROFESSORAT
DE FP AL COS A1
STEPV critica la inacció del Ministeri
d’Educació pel que fa a la integració quasi
un any després d’aprovada la LOMLOE.

El jugador de pilota Genovés II participa en
la campanya que pretén fomentar l’ús del
valencià.

STEPV aprofita el dia per a reclamar una
major dignificació social de la professió
i recorda els professors i professores
víctimes de la pandèmia de covid.

DEL COS DE MESTRES
Assemblea per a informar i rebre propostes
de les i dels mestres de cara a la futura
negociació de les plantilles.

21 DESEMBRE
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE
L’ENSENYAMENT CONCERTAT
STEPV participa en la reunió amb el director
general de centres per a tractar la situació
de les treballadores i dels treballadors dels
centres concertats.

22 DESEMBRE
SUPORT A LA “PLATAFORMA PER UNS
PERMISOS DOCENTS REALS”
La Plataforma es presenta telemàticament
amb el suport del Sindicat en la lluita
perquè les i els docents gaudisquen
d’aquest dret de forma efectiva.

29 DESEMBRE
STEPV FA UN BALANÇ
DE L’ANY 2021
El sindicat lamenta que la Generalitat no
haja dut a la pràctica la proposta de l’STEPV
de convertir el 2021 en l’any del Pacte
Valencià per l’Educació

OCTUBRE
1 OCTUBRE
CELEBRACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES PERSONES DOCENTS

3 DESEMBRE
INFORME SOBRE VULNERACIONS
DELS DRETS LINGÜÍSTICS

Intersindical Valenciana valora molt
positivament el seguiment de la vaga i la
participació del col·lectiu interí.

16 SETEMBRE
CONCENTRACIONS PER A LA CONSOLIDACIÓ
DEL PERSONAL INTERÍ

23 SETEMBRE
ESMENA A L’AVANTPROJECTE
DE LA LLEI D’UNIVERSITATS

DESEMBRE

17 GENER
CAMPANYA PER LA INTEGRACIÓ
DEL PTPF AL COS A1
STEPV inicia una campanya de reclamacions
perquè el professorat tècnic de formació
professional s’integre de forma immediata
en el cos A1.

17 GENER
NEGOCIACIÓ DEL DECRET QUE
REGULA LAFORMACIÓ PERMANENT
DEL PROFESSORAT
El decret regula el funcionament del CEFIRE
i STEPV demana que es detalle amb claredat
com serà la formació permanent del
professorat

26 GENER
ACCIONS CONTRA LA FALTA DE
VENTILACIÓ EN LES AULES
El fred i la falta de ventilació en les aules fan
que el Sindicat denuncie l’incompliment de
la normativa de riscos laborals.

28 GENER
PER LA REDUCCIÓ DE LA
BUROCRÀCIA ALS CENTRES
STEPV fa públic el seu malestar per
l’excessiva acumulació de tasques
burocràtiques en els centres a causa de la
gestió de la pandèmia de covid.

FEBRER

2022
19-21 NOVEMBRE
VI CONGRÉS D’INTERSINDICAL
VALENCIANA A ALBORAIA
Intersindical Valenciana celebra el VI
Congrés d’Intersindical Valenciana a
Alboraia. S’hi elegeix el nou secretariat i les
noves línies d’actuació política.

27 NOVEMBRE
MANIFEST AMB EL LEMA
“LA LLENGUA NO ES TOCA”
USTEC, STEI-i i STEPV-Iv publiquen un
manifest en contra de la decisió del
Tribunal Suprem d’avalar la decisió
del TSJ de Catalunya que imposa un
25% d’àrees en castellà en les escoles
catalanes.

2 OCTUBRE
MANIFESTACIÓ A VALÈNCIA
PELS DRETS DEL PERSONAL INTERÍ

30 NOVEMBRE
NOVA VAGA PER A LA CONSOLIDACIÓ
DEL PERSONAL INTERÍ

Continuen les mobilitzacions contra el
decret Iceta i s’exigeix la consolidació del
personal interí.

Vaga al País Valencià i manifestacions
a València, Alacant i Castelló per la
consolidació del personal interí.

GENER

10 GENER
LA CONSELLERIA NO COBREIX
LES BAIXES PER COVID
El Sindicat lamenta que la falta de
planificació de la Conselleria a l’hora de
preveure les substitucions del professorat
per baixes per Covid.

11 GENER
CRÍTICA A LA CONVOCATÒRIA
D’OPOSICIONS DE MESTRES
STEPV critica convocatòria d’oposicions
sense esperar a la modificació del decret
estatal per a l’estabilització del personal
interí.

7 FEBRER
INICI DE LA CAMPANYA
“REFORCEM L’EDUCACIÓ”
El sindicat exigeix la reducció de les
ràtios en totes les etapes educatives i la
negociació de les plantilles docents.
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23 FEBRER
CONDEMNA PER L’AGRESSIÓ
LGTBIFÒBICA A BÉTERA

24 MARÇ
DEFENSA DEL CATALÀ COM A LLENGUA
VEHICULAR DE L’ENSENYAMENT

30 ABRIL
MANIFESTACIÓ DEL PROFESSORAT
D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA

23 MAIG
LA CONFEDERACIÓ STES-I ACUDEIX
AL DEFENSOR DEL POBLE I A LA UE

Condemna enèrgica contra l’agressió a un
docent de l’IES Les Alfàbegues de Bétera
per un grup d’alumnes.

STEPV es reuneix amb USTEC-STEs i STEI
Intersindical per a reclamar que en els
territoris de parla catalana, siga aquesta la
llengua vehicular en l’educació.

STEPV critica l’aplicació enguany del decret
que regula el nou model i que empitjora les
condicions del professorat.

La confederació denuncia que els processos
derivats de la llei Iceta no garanteixen
que el personal afectat puga aconseguir
l’estabilitat en el lloc de treball.

23 FEBRER
CONSTITUCIÓ DE LA MESA GENERAL
D’UNIVERSITATS PÚBLIQUES

MAIG
1 MAIG
PARTICIPACIÓ EN LA
MANIFESTACIÓ DEL 1r DE MAIG

Representa una fita històrica per al personal
de les universitats publiques valencianes.
Es tracta d’una reivindicació històrica de
l’STEPV.

Intersindical Valenciana exigeix la
recuperació de drets laborals i que la
classe treballadora no pague les crisis del
capitalisme.

24 FEBRER
NEGOCIACIÓ DEL DECRET DE CREACIÓ
DE L’EOI VIRTUAL VALENCIANA

DURANT TOT EL MES
REUNIONS AMB EL PROFESSORAT DE
SECUNDÀRIA SOBRE EL CURRÍCULUM

El Sindicat critica la falta d’informació sobre
el professorat que podrà ocupar els llocs
d’aquesta Escola Oficial d’Idiomes Virtual.

MARÇ
10 MARÇ
EL NOSTRE CANAL TELEGRAM
ARRIBA ALS 10.000 SEGUIDORS
“Ja som 10.000”. Amb aquest lema, STEPV
celebra la xifra de seguidores i seguidors
a què hem aplegat des que vam posar en
marxa aquest canal d’informació.

15 MARÇ
SUPORT A LA VAGA D’EDUCACIÓ
A CATALUNYA
STEPV comparteix les reivindicacions de
la Plataforma convocant pel que fa a la
defensa del català i a la millora de les
condicions laborals.

21 MARÇ
AL·LEGACIONS A LES VACANTS
OFERIDES EN EL CONCURS DE TRASLLATS
El Sindicat presenta a la Conselleria
d’Educació més d’un centenar d’al·legacions
a les vacants provisionals del concurs de
trasllats, recollides mitjançant un formulari
preparat pel sindicat.

22 MARÇ
FERNANDO RODAL VISITA
LA SEU DE L’STEPV A VALÈNCIA
El president de la Confederació d’Educadors
Americans, Fernando Rodal, visita la seu de
STEPV a València i fa una xarrada sobre la
situació sindical a l’Amèrica Llatina.

24 MARÇ
RECLAMACIÓ PERQUÈ HI HAJA
MÉS PERSONAL ESTABLE EN EDUCACIÓ
ESPECIAL
STEPV ha plantejat aquesta exigència
mentre es negocia el ROF dels centres
d’educació especial.

30 MARÇ
PROPOSTES PER A NEGOCIAR
LES PLANTILLESDOCENTS D’INFANTIL
I PRIMÀRIA
Es constitueix un grup de treball amb la
Conselleria per a treballar les propostes
sindicals a la normativa que regula les
plantilles docents, com exigia STEPV des del
primer Botànic.

STEPV manté reunions durant tot el
mes amb associacions i plataformes de
professorat de diferents especialitats
davant les retallades d’hores de la proposta
curricular: Tecnologia, Informàtica,
Filosofia, Cultura Clàssica, Dibuix, Economia,
Música, Física i Química, i atén les seues
reivindicacions.

5 MAIG
NEGOCIACIÓ DEL DECRET
D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA

ABRIL

El Sindicat defén la dotació als centres
escolars dels espais, recursos i personal
necessaris per a poder aplicar la norma de
forma efectiva.

2 ABRIL
MOBILITZACIONS D’ENLLAÇATS PER LA
LLENGUA

11 MAIG
DIMISSIÓ DE VICENT MARZÀ
I NOMENAMENT DE RAQUEL TAMARIT

Es convoquen concentracions conjuntes a
València, Barcelona, Mallorca i Perpinyà per
a exigir viure plenament en la nostra llengua
en tots els territoris.

STEPV valora la gestió de Marzà i demana
a la nova Consellera d’Educació que acabe
amb els problemes que estan per resoldre.

7 i 8 ABRIL
PRESENTACIÓ A VALÈNCIA I ALACANT
DE L’AGENDA DE LA INFÀNCIA

12 MAIG
CRÍTIQUES AL MINISTERI
PER IMPOSAR UNS
MÈRITS COMUNS EN TOT L’ESTAT
El Sindicat critica durament la decisió del
Ministeri d’Educació d’imposar una valoració
comuna dels mèrits en els processos
d’estabilització del professorat i limitar els
mèrits propis, incloent-hi el valencià.

26 MAIG
ES NEGOCIA EL CURRÍCULUM DE
PRIMÀRIA EN ADAPTACIÓ A LA LOMLOE
STEPV participa en les reunions amb la
Conselleria i demana a la conselleria una
immediata reducció de les ràtios en les
aules.

30 MAIG
OPOSICIÓ A LA IMPLANTACIÓ DEL
NOU CALENDARI ESCOLAR
La Conselleria proposa començar el 8 de
setembre i acabar el 22 de juny. La proposta
del Sindicat, començar el 12 de setembre i
acabar el 21 de juny, finalment és acceptada.

JUNY
1 JUNY
CONCENTRACIONS PER A EXIGIR
L’ABONAMENT DELS DEUTES RETRIBUTIUS
PENDENTS
Fa mesos que la Conselleria no abona
els triennis i sexennis del professorat
en pràctiques, tribunals d’oposicions,
complements de càrrecs directius i
unipersonals, bretxa salarial entre homes i
dones, etc.

2 JUNY
I CONGRÉS INTERNACIONAL EN
DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
El sindicat participa en el I Congrés
Internacional de Coeducació en Didàctica
de les Ciències Socials que té lloc a la
Universitat Complutense de Madrid.

3 JUNY
PROTESTES EN INSTITUTS
PER LA NO IMPLANTACIÓ DEL
BATXILLERAT MUSICAL
STEPV trasllada a la conselleria les
queixes d’aquests instituts perquè es
puguen atendre les seues demandes per a
l’aplicació d’aquest batxillerat.

Aquesta Agenda ha sigut impulsada per la
Confederació de STEs-Intersindical, de la
qual STEPV forma part.

7 JUNY
SUPORT A LES QUEIXES DELS TRIBUNALS
D’OPOSICIÓ DE MESTRES

12 ABRIL
COMENÇA LA NEGOCIACIÓ DE LES PLACES DE
LA LLEI ICETA

El Sindicat ofereix un model de queixa
als tribunals que estan suportant unes
condicions laborals intolerables i trasllada
la queixa a Conselleria.

La Conselleria presenta una proposta amb
errades que són corregides després de la
intervenció de STEPV, l’únic sindicat que
fa propostes sobre el nombre de places
oferides.

28 ABRIL
CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA
SALUT I LA SEGURETAT EN EL TREBALL
El Sindicat participa amb la campanya
“Reforcem la participació”, que pretén
informar i assessorar els centres docents
sobre aquesta matèria.

28 ABRIL
STEPV GUANYA UNA SENTÈNCIA
A FAVOR DEL PERMÍS DE NAIXEMENT
La sentència reconeix el dret d’una mare
de família monoparental a gaudir dels
permisos de maternitat i paternitat.

15 MAIG
STEPV PARTICIPA EN
LA MICE CUBA 2022
STEPV participa en la Segona Mostra
Internacional de Cinema Educatiu celebrada
a l’Havana.

17 MAIG
VALORACIÓ NEGATIVA DE LA
GESTIÓ DE CAROLINA PASCUAL
El Sindicat critica la gestió de Pascual a
la Universitat després de cessar com a
consellera del ram. La substitueix Josefina
Bueno.

19 MAIG
ES NEGOCIA EL CURRÍCULUM D’INFANTIL
Ha començat la negociació dels currículums
que s’aplicaran el curs que ve.

11 JUNY
RECURS CONTRA EL REIAL DECRET
D’ADAPTACIÓ DE LA LLEI ICETA EN EDUCACIÓ
La Confederació de STEs presenta un recurs
contenciós administratiu contra el decret
que aplica en educació la llei Iceta per
discriminació en el barem de mèrits.
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INTERNACIONAL

LA MICE CUBA, UN ÈXIT

La segona edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu Cuba
va concloure el passat 15 de maig a l’Havana amb la participació de
350.000 xiquetes i xiquets. La MICE és un festival mestís valencià
i cubà que conjuga divertiment i aprenentatge. Un festival que
va nàixer al País Valencià i que, a poc a poc, amb molta força i
determinació, s'ha estés pel món amb diversos focus, com ara el cubà.
Vicent Maurí

L

a MICE Cuba està organitzada
per la xarxa cubana Unial de la
Fundació Marienello i l’associació
valenciana Jordi El Mussol amb
el suport del Ministeris d’Educació i de
Cultura de Cuba, així com d’entitats com ara:
l’Instituto Cubano de Investigación Cultural
Juan de Marinello, Instituto Cubano de Arte
e Industria Cinematográficos, la Fundació
de Nou Cine Llatinoamericà, Unesco, Unicef,
Ambaixada Espanyola a Cuba, Ambaixada
RFA a Cuba, Goethe Institut, Associació

José Martí de València, Consejeria de
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta
d’Extremadura o la Consejeria de Educación
y Empleo de la Junta d’Extremadura. També
STEPV-Intersindical Valenciana va estar
present en les activitats que es van fer en
aquesta edició d’enguany. La relació amb la
MICE ve de lluny, des de la mateixa fundació
del festival educatiu fa deu anys a València.
La MICE ha tingut una gran participació
dels centres escolars cubans. En una
primera fase, es van fer activitats en
diverses poblacions com Santa Clara,
Cárdenas, Matanzas, Pinar del Río o Güira de
Melena. El dia 11 de maig, es va inaugurar a

CRÒNICA DE LA XII
CIMERA INTERNACIONAL
DE LA PROFESSIÓ DOCENT
Alejandro López

Secretariat Nacional d’STEPV

E

ntre l'11 i el 13 de maig va tindre lloc
a València la Cimera Internacional de
la Professió docent, organitzada per
la Internacional de l'Educació i l'OCDE. Van
participar 14 delegacions estatals, així com
un ample nombre d'entitats observadores,
com ara l'STEPV. Durant la primera jornada,
plantejada com una sessió prèvia als debats
dels dies següents, les persones assistents
van poder valorar el sistema d’ensenyament
públic valencià amb visites a centres educatius

per conéixer accions i projectes educatius.
A la vesprada, es plantejaren un parell de
sessions per a introduir el debat que es
desenvoluparia en els dies següents, centrat
en els desafiaments de l’ensenyament davant
la digitalització, en com combatre el canvi
climàtic des de les aules i en els reptes de
l’escola inclusiva.
Al llarg de les jornades dels dies 12 i 13,
les diferents delegacions intervingueren per
a expressar les seues impressions sobre les
qüestions plantejades i valorar com havia sigut
la resposta des del seu territori després de la
pandèmia, així com les actuacions previstes
a curt termini. En aquestes intervencions va

l’Havana, en el mític cinema Yata, amb una
gala conduïda per Lokitín i amb l’actuació
de Haila Mompié, la projecció de la pel·lícula
A la altura de tus ojos i la presència de
la ministra d’Educació, representants del
Ministeri de Cultura i de les ambaixades
espanyola i alemanya i personalitats del
món del cinema i la cultura de Cuba, Mèxic,
Alemanya i l’Argentina.
Entre les activitats realitzades cal
destacar el gran nombre de pel·lícules fetes
pels centres educatius cubans i els setze
films valencians que es van projectar; els
tallers internacionals per a contar històries
a través de l’audiovisual fets en l’ICAIC amb

quedar palés que governs i sindicats sovint
no afronten els reptes educatius des del
mateix punt de vista. Països com Finlàndia,
Suècia, Dinamarca o Singapur insistien en
la importància de mantindre i protegir el
benestar de les persones docents per a poder
aconseguir els desitjats avanços en el sistema
educatiu que es reclamen.
No va ser el cas, però, de la delegació de
l’Estat espanyol, que va fer una intervenció
més crítica amb el professorat i ressaltà la
falta de formació inicial pel que fa a la inclusió
educativa o la digitalització. Els sindicats
que en formaven part (UGT i CCOO), van ser
incapaços de defendre l’excel·lent treball i
l’esforç que va fer el conjunt del professorat
quan les aules es tancaren de la nit al dia i van
haver de reinventar la seua pràctica docent.
La participació d’STEPV com a observador,
ens va permetre constatar el tractament
especial que es fa de l’educació en altres
països, així com la sensibilitat cap als
treballadors i treballadores de l’educació
i la directa relació amb la qualitat de
l’ensenyament d'aquests.
La cimera va concloure amb una posada
en comú de les actuacions valorades i amb
l’exposició d’uns compromisos que adquiria

la participació de ponents de renom mundial;
els tallers fets per Thomas Kutschera,
animador de dracs de Jocs de Trons; la
projecció de dos films muts musicats
per orquestres de xiquetes i xiquets; la
projecció de 35 pel·lícules professionals,
principalment d’Alemanya i Mèxic, i el gran
nombre d’activitats relacionades amb la
música, la dansa i l’art.
Pel que fa al País Valencià, cal destacar
el premi a l’IES El Quint de Riba-roja, que
va guanyar en la categoria d’Internacional
amb “Nova normalitat. Sentit únic”. També ha
sigut remarcable la presència del valencià,
(les pel·lícules valencianes estaven en

Pel que fa al País Valencià,
cal destacar el premi a l’IES
El Quint de Riba-roja, que
va guanyar en la categoria
d’Internacional amb “Nova
normalitat. Sentit únic”
valencià, subtitulades en castellà), i de la
nostra cultura en les diverses activitats.
La gala de cloenda, en l’amfiteatre de
l’Havana, en la ciutat vella, dins d’un marc
incomparable, amb actuacions musicals i
el lliurament del guardons, va posar punt
final a una gran edició de la MICE Cuba 2022.
La pròxima cita de la MICE serà en la ciutat
de València entre el 26 de setembre i el 4
d’octubre de 2022.

cada delegació sobre els temes de debat.
Finalment, es va anunciar que els Estats Units
acollirien la propera celebració l’any 2023.
l’exposició d’uns compromisos que adquiria
cada delegació sobre els temes de debat.
Finalment, es va anunciar que els Estats Units
acollirien la propera celebració l’any 2023.

UNA DELEGACIÓ QÜESTIONABLE

L

es delegacions de cada país estaven
formades per representants
del govern i pels sindicats més
representatius del sector. En canvi, la
delegació de l’Estat espanyol estava
formada pels sindicats CCOO i UGT.
Sorprén aquest fet donat que un dels
sindicats no té molta representació en
el sector (almenys hi ha altres quatre
entitats amb major representació
sindical). S’entén, doncs, que aquesta
decisió per part del govern de l’estat ha
estat més lligada a afinitats polítiques
que no a un criteri de representació.
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COEDUCART

EL COEDUCART D’AQUEST
CURS FINALITZA AMB GRAN
ÈXIT DE PARTICIPACIÓ
M. Carmen Gil
STEPV Dones

E

l projecte Coeducart sorgí en el curs
2016-17, a partir de la idea d'un
grup de dones que formen part de
l’STEPV, sindicat que s’interessa tant
per la defensa dels treballadors i treballadores
de l’ensenyament com per la qualitat de
l’educació. Com a sindicat feminista que som,
lluitem per l’assoliment d’una societat justa,
igualitària i inclusiva. Així doncs, el nostre
objectiu és que els centres educatius facen
seua la necessitat de treballar per la igualtat
real entre gèneres, que s’alliberen d’encotillats
currículums centrats en competències i
coneixements i que òbriguen sense cap por
les portes a la creativitat, a les emocions i a
les reflexions de les personetes que cada dia
acudeixen a les escoles i instituts, llocs on la
diversitat no sols de personalitat i habilitats,
sinó també de tendència sexual, omplin cada
racó de les aules.
El grup de dones de qui va nàixer la idea
d’aquest projecte es reuneix periòdicament,
comenta, debat, reflexiona sobre l’actual
situació de la dona i arriba a la conclusió que,
malauradament, interioritzem en la nostra
cultura una educació rebuda que a molta gent
li costa replantejar. No és que no es vullga
aplicar una coeducació justa i correcta, sinó que
de vegades no se sap com fer-ho. Per aquest
motiu, tiràrem avant el projecte. De fet, les
diverses mostres de Coeducart són el colofó
de moltes hores de pensar, confrontar idees,
debatre, acordar. És el producte del treball de
molts docents i alumnes que creen la necessitat
de coeducar. Com no pot ser d’una altra manera,

la transversalitat per diverses matèries és
clau, i treballar per la igualtat implica una
escola inclusiva que aculla totes les persones
de la comunitat, que done resposta a les seues
necessitats i n’afavorisca la cohesió social. Per
això, és necessari construir una escola més
equitativa, més inclusiva i que pose el focus en
l’alumnat desfavorit.
Amb aquesta iniciativa, preteníem traure de
l’aula les activitats que fomenten la igualtat i
no deixar-les únicament als espais comuns de

Amb aquesta iniciativa,
preteníem traure de l’aula
les activitats que fomenten
la igualtat i mostrar-les
amb el convenciment
que animen l’alumnat, el
professorat i les futures
generacions de docents a
sumar idees i arraconar
injustícies i subordinacions
per qüestions de gènere
cada centre on es duen a terme. Calia mostrarles amb el convenciment que animen l’alumnat,
el professorat i les futures generacions de
docents a sumar idees, a normalitzar situacions
d’igualtat i arraconar injustícies i subordinacions
que anul·len les persones per qüestions de
gènere. Per tant, pensàrem que el lloc idoni per a
exposar les creacions de l’alumnat havia de ser

les facultats de l’Educació a les universitats del
País Valencià, perquè pensem que és necessari
afavorir un compromís més ferm en el treball
per la igualtat.
El convenciment que el diàleg, el respecte,
la coresponsabilitat i la tolerància són la clau
per a combatre les violències, incloses les
de gènere, no dubtàrem a batejar el projecte
com Coeducart. En primer lloc, perquè cal
desenvolupar totes les capacitats de la joventut
a través de l’educació, i això implica eliminar
estereotips o idees preconcebudes sobre
les nostres característiques personals. La
introducció del vocable Art obria un horitzó
a l’expressió de sentiments, de comunicació
d’emocions relativa a la igualtat. Es tracta
d’un mitjà poderós de reflexió, expressió i
interpretació de la realitat que ens envolta;
una realitat que s’ha d’analitzar per a
canviar i millorar el món que habitem. El
vessant artístic és, doncs, essencial per a
desencadenar la creativitat de l’alumnat i no és
àmbit exclusiu de la matèria de Plàstica, sinó
d’altres com Música, Llengua i Literatura, etc.
El que pretenem és que totes i tots mostren i
compartisquen els treballes sobre igualtat de
gènere a través de treballs d’investigació que
han desenvolupat en cada matèria.
La Mostra Coeducart ha tornat enguany a la
presencialitat interrompuda per la pandèmia.
S’hi han exposat els treballs de 93 centres
educatius d’infantil, primària, secundària
i cicles formatius, molt diversos i amb
característiques pròpies de cada centre on es
veuen reflectides les casuístiques pròpies de
l’entorn més proper. Encara que pensem que
el focus d’atenció ha de recaure en l’alumnat,
no perdem en cap moment la necessitat
que el professorat s’hi implique. La majoria

dels treballs que culminen en una exposició,
debats i conferències, es programen per a
estar enllestits el 25N, Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència contra la Dona, o
per al 8M, Dia Internacional de les Dones.
Amb aquest projecte, STEPV vol aportar
el seu granet d’arena per a propiciar un
canvi en el conjunt de la societat, per això la
necessitat d’aquest projecte fruit del treball
de les dones d’aquest Sindicat i de tots els
centres que hi participen. Volem mostrar a la
societat en general i a la comunitat educativa
en particular, el gran treball que realitzen els
centres educatius sobre la coeducació, que la
majoria de vegades queda només a l’abast de
la comunitat educativa de cada centre.
Sabem que ens queda un llarg camí per
recórrer, ja que la realitat quant a la violència
exercida sobre les dones, mostra tristament un
degoteig constant d’agressions i assassinats,
per no dir que les dones encara hem de
suportar dobles jornades per la manca d’una
coresponsabilitat plena, una desigualtat pel
que fa als llocs de responsabilitat, el fet que
ens recaiguen els treballs més precaris i
poc reconeguts que afecten també la nostra
futura jubilació i, en definitiva, que continuem
sotmeses al sistema patriarcal que hem
rebut i del qual costa tant desfer-se. Per a
trencar-los, hem d’actuar des de fora dels
centres educatius i també des de dins, perquè
les xiquetes i xiquets construïsquen un món
comú i no confrontat, i descobrisquen com es
poden capgirar els continguts, les actituds, el
llenguatge, les relacions, els models tòxics.
Només d’aquesta manera superarem les
mancances de l’aprenentatge en igualtat i
començarem a bastir un món just, en pau i
respectuós amb la diversitat.
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ENSENYAMENT PRIVAT

EL SINDICAT DETECTA QUE
LA PAGA PER 25 ANYS D'ANTIGUITAT
S’ESTÀ CALCULANT MALAMENT I
INSTA A RECLAMAR LA DIFERÈNCIA
A CONSELLERIA
C

om bé sabeu, l’article 66 del VII
Conveni Col·lectiu d’Empreses
d’Ensenyament Privat Sostingudes
Totalment o Parcialment amb Fons
Públics especifica que els treballadors i
les treballadores que compleixen 25 anys
d’antiguitat en l’empresa, tindran dret a
una única paga l’import de la qual serà
equivalent a una mensualitat extraordinària
per cada quinquenni complit. Al mateix
temps, l’article 67 afig que el personal
en règim de pagament delegat percebrà
aquest salari directament de l’administració
educativa.
La Conselleria d’Educació ha estat
abonant aquesta paga d’antiguitat (paga
de 25 anys) conforme a les quanties
contemplades en la nòmina del mes en què

es compleixen els 25 anys d’antiguitat. Per
al càlcul d’aquesta paga extraordinària,
la Conselleria no inclou el complement
retributiu valencià (CRV) –el qual equipara
el salari als funcionaris docents dependents
d’aquesta Conselleria–, perquè no està
arreplegat en l’import de les pagues
extraordinàries sobre les quals es calcula,
en virtut dels articles 64 i 66 del VII Conveni
Col·lectiu.
En aquest punt hem detectat una
errada en el càlcul de l’import de la paga
de 25 anys per part de Serveis de Centres
Concertats de la Conselleria. Quan aquest
departament abona les pujades salarials
del personal docent en pagament delegat,
inclou aquesta pujada en el CRV i no
actualitza el salari base d’acord amb les
darreres taules salarials publicades. Així,
encara que l’import salarial total no varia, el
desglossament salarial que la Conselleria fa
en les nòmines és incorrecte.

D’aquesta manera, el càlcul de l’import de
la paga extraordinària també és incorrecte
perquè hauria de fer-se sobre els imports
publicats en les taules salarials i no sobre
l’import contemplat en la nòmina com
està aplicant actualment la Conselleria
d’Educació. Açò suposa una minva en la
quantia total reclamada per la citada paga
extraordinària.
Des del Sindicat s’ha fet un estudi de
l’import de la paga segons la nòmina sobre
la base de les taules salarials de 2021 i hem
pogut comprovar que totes i tots els docents
deixen de rebre una quantitat en brut que
considerem que és suficientment elevada
per a reclamar-la en les pròximes demandes
de la paga de 25 anys que s’interposen a la
Conselleria d’Educació.
Des dels nostres serveis jurídics hem
preparat els models per a reclamar aquesta
diferència que, a hores d’ara, cap Sindicat no
està reclamant.

L’import de la paga
extraordinària és incorrecte
perquè hauria de fer-se
sobre els imports publicats
en les taules salarials
i no sobre l’import
contemplat en la nòmina

S’ESTANCA LA NEGOCIACIÓ DEL
CONVENI AUTONÒMIC D’ENSENYAMENT
I FORMACIÓ NO REGLADA

PLACES
GRATUÏTES PER A
FILLES I FILLS DE
PROFESSORAT EN
CENTRES CONCERTATS

A

L

finals del passat mes de març
començaren les negociacions
entre la patronal FEVAP i els sindicats
amb representativitat en el sector
d’Ensenyament i Formació no Reglada en
la seu de la patronal en el carrer Xàtiva de
València.
En la primera reunió la patronal va
explicar a les organitzacions sindicals
la necessitat que tenen de negociar un
conveni autonòmic valencià arran de la
demanda per a adaptar les contractacions
a la nova reforma laboral i també per
a millorar la jornada laboral de les
treballadores i treballadors del sector,
concretament dels professionals del
LABORA que imparteixen cursos en les
distintes acadèmies del País Valencià.
Des del sindicats que hi estàvem
presents vam manifestar la necessitat que
ens feren arribar les propostes per escrit
per a poder valorar-les amb deteniment.

Després de dues reunions més, la
patronal no ens ha fet arribar encara cap
proposta i l’únic que ens ha manifestat és la
seua intenció d’arribar a un acord per a la
distribució irregular de la jornada laboral de
les persones treballadores –dins del còmput
màxim anual marcat pel conveni estatal–
per a fer front a determinats períodes amb
acumulació lectiva (cursos de formació).
Des d’STEPV, hem explicat des
del primer moment les possibles
problemàtiques que això pot suposar per a
les persones treballadores en les diverses
modalitats contractuals i els hem demanat
una major concreció i desenvolupament
de la proposta, com, per exemple, que ens
expliquen com quedarien les retribucions, o
els períodes de descans, etc.
Finalment, la patronal continua sense
concretar cap dels aspectes que li hem
sol·licitat, i li hem exigit una modificació
en les seues propostes que per a nosaltres

són inassumibles perquè empitjoren
les condicions salarials i laborals dels
professionals del sector.
Des del Sindicat tenim prevista
pròximament una assemblea amb l’afiliació

Les seues propostes
són inassumibles
perquè empitjoren les
condicions salarials
i laborals dels
professionals del sector
del sector per explicar les propostes de
les patronals i l’anàlisi que n’hem fet i, si
és el cas, determinar accions en cas que
s’estaque la negociació.

es treballadores i treballadors de
l’ensenyament concertat privat tenim regulat
en el VII Conveni Col·lectiu de Centres Concertats
el dret a demanar places de gratuïtat per als
nostres fills/es, sempre que vagen adreçats
també a centres concertats.
Per a demanar plaça gratuïta als centres
subscrits a les patronals Educació i Gestió,
FECEVAL-CECE, o la UCEV, els sindicats i les
patronals tenim pactat un procés de sol·licitud i
admissió per a facilitar l’accés dels interessats als
centres en qüestió, segons estableix el conveni.
Podeu enviar les vostres sol·licituds
segellades pel centre a aquesta adreça de correu
electrònica:
pgratuitat2020@stepv.intersindical.org
El model de constitució d’aquestes places de
gratuïtat de la província d’Alacant i València en què
venen marcats els passos a seguir, així com els
models de sol·licitud en valencià i castellà, estan
penjats en la nostra web d’ensenyament privat
concertat.
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Integrants del projecte Women's Legacy

EL LLEGAT DE LES DONES: LA NOSTRA
HERÈNCIA CULTURAL PER A L'EQUITAT
Montiel Roca
ESFMB (Escola Sindical de
Formació Melchor Botella)

E

l passat 6 de maig, es va celebrar el
primer esdeveniment multiplicador
del projecte Europeu ERAMSUS+
Women's Legacy: Our Cultural
Heritage for Equity, a l'aula magistral del Palau
de les Arts Reina Sofia de València, amb la
presència del President de la Generalitat, Ximo
Puig, i de l'aleshores conseller d'Educació,
Vicent Marzà.
El projecte, del qual l'ESFMB
d'Intersindical Valenciana va ser una de
les entitats impulsores, està liderat per la
conselleria d'Educació i compta amb socis
com Douglas Hutchison, director executiu
d'Educació de Glasgow City Council, així com

la presència d’Anna Kedziorek, directora
general d'Educació i Cultura de la Comissió
Europea, que van acudir a la presentació,
juntament amb altres destacades
personalitats de la cultura i l'educació
valenciana.
La marcada absència de referències
femenines en els llibres de text constitueix
un dels mecanismes més actius de
deslegitimació social de les dones. A
moltes de les dones, no se'ls ha reconegut
el seu paper en la cultura i no s'ha donat
a conèixer la seua labor a través de
l'educació, per tant, no se'ls ha concedit
un valor social. El projecte està destinat
a recuperar aquest valor social de les
dones, i per a això, és necessari crear uns
instruments d'intervenció didàctica, que
servisquen per a corregir esta desigualtat
cultural, transmesa en l'educació, i

L'ESFMB REALITZA UNA
DONACIÓ A L'ESCOLA
PRIMÀRIA KENIANA DEL
DISTRICTE DE MIGORI
Alessia de Iulis
ESFMB (Escola Sindical de
Formació Melchor Botella)

A

l'octubre de 2021, Germán Nando
Rosales, director de de l’Escola Sindical
de Formació Melchor Botella, fou convidat a
la presentació del projecte “Yes, We Kenya”,
cofinançat pel programa Erasmus+ de la
Unió Europea i coordinat pel soci italià de
la ESFMB, AICEM. L'ocasió va permetre
a l’ESFMB establir noves connexions
amb el continent africà, així com noves
col·laboracions per a construir conjuntament
accions de cooperació internacional.

En concret, es va reforçar la connexió
amb el director d'una entitat escolar, en
línia amb el treball de l’ESFMB. Es tracta
de l'escola primària del districte de Migori,
al sud de Kenya, a 20 km de la frontera
amb Tanzània, que ha estat patint moltes
dificultats.
El mal oratge va provocar la caiguda
d'algunes de les construccions que acollien les
classes de l'alumnat, amb la qual cosa aquest
no disposava dels espais adequats per al seu
aprenentatge i formació.
Per aquest motiu, l’ESFMB va decidir fer
una donació a aquest centre educatiu, per
contribuir a la compra de material escolar per
a l'alumnat.

recuperar el patrimoni cultural europeu
d'autoria femenina.

El projecte està destinat a
recuperar aquest valor
social de les dones, i
per a això, és necessari
crear uns instruments
d'intervenció didàctica, que
servisquen per a corregir
esta desigualtat cultural
L'Escola Sindical de Formació Melchor Botella
(ESFMB), és un dels socis del projecte. Com a

entitat formadora, ajudarà a donar forma al curs
de STEM que s'està elaborant dins del projecte.
A més, participa, al costat de la resta de socis en
l'elaboració de fitxes de les dones oblidades de
la història pertanyents als diversos camps del
coneixement de tots els períodes de la història.
És una gran labor que creiem es treballarà
durant anys, donant sostenibilitat al projecte i
aconseguint la seua introducció als sistemes
educatius en les diferents matèries de les
diferents etapes educatives.
L'esdeveniment va ser presentat per Ana
López Navajas, de qui va sorgir la idea del
projecte, i que coordina, tant els socis dels
diferents països (Escòcia, Itàlia, Lituània i
Espanya), com a gran part de voluntariat i
associacions que col·laboren en el projecte.
Ens tornarem a veure totes i tots, al següent
esdeveniment multiplicador, que serà a Roma i
on esperem el mateix acolliment.

EDGE: UN PROJECTE PRESENT
PER A UNA FORMACIÓ DE FUTUR
Xavier Nogués
ESFMB (Escola Sindical de
Formació Melchor Botella)

E

l projecte europeu EDGE va ser
dissenyat durant el període de
confinament, on els centres educatius
estaven tancats en la majoria dels països,
amb la fi de contenir la propagació del
coronavirus, i hi havia un nombre sense
precedents d'alumnat fora de les aules per
un període indefinit. Aquesta interrupció
excepcional va provocar un gir cap a
l'ensenyament en línia, que ha accelerat un
canvi de l'aula tradicional basada en llibres
de text, segell distintiu de l'educació des
del segle XIX. En aquest context, s'ha posat
en evidència que la majoria de centres no
estaven preparats per a la implementació de
l'aprenentatge en línia.
Un aspecte fonamental d’aquest projecte
europeu, en el que participa l’Escola Sindical
de Formació de la Intersindical Valenciana,

suposa el desafiament d'implementar
l'aprenentatge digital en contextos inclusius.
Aquest ensenyament inclusiu requereix de la
capacitat d'identificar les necessitats actuals,
monitorar el procés d'aprenentatge de
l’alumnat i adaptar mètodes d'ensenyament,
així com materials.
Fruit d’aquests mesos de treball,
s’ha aconseguit crear un curs per a tot
el professorat, que d’ací poc de temps,
entrarà en fase de pilotatge, i que esperem
que puga ser oferit en els pròxims mesos
a tota la nostra afiliació d’Intersindical
Valenciana, per tal que implementen
aquesta formació, ferramentes i recursos
al centres educatius valencians.
El professorat aprendrà com es pot
abordar l'ensenyament i l'aprenentatge
inclusius dins de l'aprenentatge digital, a
dissenyar, desenvolupar, implementar i
validar metodologies d'aprenentatge actiu
basades en tecnologies digitals, a complir
amb les expectatives de l’alumnat i a avançar
en la pràctica digital del centre educatiu.
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FENT CAMÍ

NATURA VALENCIANA

UN ILLOT DE VEGETACIÓ
ENMIG DE LA CIUTAT
Joan V. Pérez Albero

A

bril de 2022. Un descampat al barri de la
Goteta de la ciutat d’Alacant, enfront de
la serra Grossa, totalment envoltat d’edificis
i zones urbanitzades. És un exemple de com
la vegetació ruderal, formada per espècies
herbàcies, ha colonitzat en la pràctica totalitat
un espai degradat, en certa manera inhòspit
per a altres plantes. Estes herbes de cicle
anual solen aparéixer de forma oportunista en
sòls alterats per l’acció antròpica, i entre les
seues qualitats destaquen la seua adaptabilitat
a l’escassesa d’aigua i l’elevada producció de
llavors, la qual cosa els permet ser les primeres
a conquistar un sòl degradat per iniciar d’esta
manera el procés de successió ecològica
que en el transcurs del temps portaria a la
consecució de la vegetació clímax pròpia d’este
espai. A més, este tipus de vegetació és de
vital importància per al manteniment de la
biodiversitat ja que és refugi i font d’aliment
de nombroses espècies d’insectes i aus que hi
habiten.

La planta dominant en este descampat,
tant pel seu port com pel seu nombre, és el
bolitx, (Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach
= Chrysanthemum coronarium L.), una mena
de margarida les inflorescències de la qual
presenten el disc central de color groc amb
les lígules també grogues alternant-se amb
exemplars de lígules blanques. I, barrejades
amb el bolitx, el panigroc valencià (Anacyclus
valentinus L.), de flors tubulars de color groc
agrupades en capítols i que a diferència de
l’anterior no presenta lígules aparents. Ambdues
pertanyen a la família de les compostes
(Asteraceae).
Situades en un nivell inferior, creixien també
amb relativa abundància l’astràgal sesamoide
(Astragalus sesameus L.), lleguminosa que es
caracteritza per tindre les fulles compostes
amb diversos parells de folíols i inflorescències
amb diverses flors de corol·la papilionàcia de
color morat; el lot èdul (Lotus edulis L.), herba
lleguminosa amb fulles trifoliades les baines de
la qual, d'aspecte carnós, són comestibles crues
o cuinades; el melgó litoral (Medicago littoralis
Rohde ex Loisel), lleguminosa de flors grogues
i fulles trifoliades serrades en la part superior i
l'agulleta o bec de cigonya (Erodium malacoides
(L.) L'Hér), de la família dels geranis, herba que pot
viure en qualsevol tipus de substrat des del nivell
del mar fins als mil cinc-cents metres d’altitud.

Bec de cigonya

Bolitx

Aspecte del solar

PARAULES MENUDES I JOVES

ELS CAPIBARES
Col·lectiu de Literatura Infantil
i Juvenil Pep Sempere
Text i il·lustració: Alfredo Soderguit
Editorial: Ekaré, 2020
Temàtica: la diversitat
Adreçat a lectors i lectores de totes les edats

C

ada espècie d’animals viu en el seu hàbitat,
però quan una espècie, en aquest cas els
capibares, corren perill de ser caçats, fugen
buscant un lloc segur, arriben al galliner i les
gallines no els volen. Què poden fer?
El text segueix l’estructura de tradició oral:
“Tot va bé fins que un dia...”. A partir d’ací,

comença el conflicte. Arriben els capibares
que són diferents: pèl versus plomes, quatre
potes versus dues, amfibis versus aus, etc.
Els estranys, els diferents, amenacen la
tranquil·litat, la seguretat de la convivència.
L’autor planteja una metàfora de la realitat:
a través dels capibares ens mostra el que
passa amb les persones emigrants quan
arriben a un altre país. Alfredo Soderguit ens
conta que els capibares no venen per gust,
sinó que fugen d’una situació conflictiva en el
seu territori.
El text té un contingut polític molt clar, el
conflicte es planteja quan arriba el diferent
i se soluciona amb unes normes rígides que
imposen les gallines privant de llibertat els
nouvinguts. Amb la imposició de normes no hi
pot haver una bona convivència.
L’autor ens mostra la distància entre el
món adult i l’infantil; els menuts no tenen

els prejuís dels adults cap als diferents: per
a ells el més important és jugar, divertirse i no preocupar-se amb qui, en com són
ni d’on venen. A més, l’amistat entre els
més menuts resulta beneficiosa contra els
perills reals de les gallines: el granger i el
seu gos. Les gallines saben quin és el seu
final i accepten que moriran perquè són
alimentades.
Fet i fet, es tracta d’un conte amb final
feliç, obert, en què la tesi de l’autor és que les
diferències aporten beneficis a la col·lectivitat.
Les il·lustracions són realistes i estan
realitzades en grafit, hi predomina el gris en
combinació amb el roig. Sordeguit combina en
les imatges, la doble pàgina amb la vinyeta;
imatges que amplien el text contant allò que
no diu.
L’àlbum va ser premiat per la Fundación
Cuatrogatos.

LES MANS DE LA MARE

T

EN PANTALLA

Begoña Siles Ojeda
Cinco lobitos
Directora i guionista : Alauda Ruiz de Azúa
Música: Aránzazu Calleja
Fotografia: Jon D. Domingo
Muntatge: Andrés Gil
Intèrprets: Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón
Barea i Mikel Bustamante
Any: 2022

é tot el sentit que la magnífica opera
prima de la directora Alauda Ruiz de
Azúa es titule Cinco lobitos, títol homònim
de la popular cançó infantil. Cançó que
totes les mares han cantat amorosament
alguna vegada a les seues filles i fills
acompanyada amb el sigil·lós moviment
de les mans. Eixes mans, com assenyala
el psicoanalista Massimo Recalcati en el
seu llibre Les mans de la mare, que no sols
alimenten, protegeixen, sinó que agarren la
vida, per a donar-li un sentit.
En Cinco lobitos no sols el títol té sentit,
en realitat el sentit, com a sentiment,
primera accepció del diccionari de la
RAE, travessa tots els aspectes del
relat. Eixe sentiment subjectiu, per únic
i intransferible, que uneix amb llaços
vehements la mare amb el fill i, sobretot,
amb una emoció virulenta la mare amb la
filla.
Ruiz de Azúa transmet amb una
autèntica intensitat emocional la complexa

relació mare i filla, i viceversa. Una relació
marcada pel compromís i per l’acceptació
de cadascuna de les protagonistes
—Begoña i Amaia, interpretades
magistralment per Susi Sánchez i Laia
Costa—, de la seua condició de mare i filla.
Un relat, el d’eixa mare i eixa filla, que no
es veu abocat al desastre, ni a l’asfíxia,
perquè l’honesta mirada de la directora fa
present l’existència del pare —Koldo i Javi,
protagonitzats esplèndidament per Pedro
Barea i Mikel Bustamante—, tal com la mare
reconeix a la filla: “Amaia, no parles així al
teu pare. Va ser un bon pare, encara que un
marit nefast.”
Cinco lobitos és un cant a la vida i a la
família a través de les mans de la mare,
emmarcades subtilment en la composició
dels plans, com en el cartell de la pel·lícula.
Unes mans, com assenyala Recalcati,
que “salven del precipici de la falta de
sentit”, perquè la vida, “com a vida humana,
sent la necessitat de trobar eixes mans”.
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L’APARADOR

FULL de lectura

REVISTA DE REFLEXIÓ I
ACCIÓ
SOBRE LA LECTURA
FUNDACIÓ FULL.

València 2021. 64 pàg.
a lectura ha estat al llarg dels segles la
principal via d’accés al coneixement i,
alhora, un poderós element transformador
de la realitat de les persones i de la societat.
A una persona que llig és més difícil que la
manipulen i es fa més receptiva i tolerant.
Una societat lectora es defensa millor del
pensament únic i del fanatisme. És d’aquest
punt de partida transformador de la realitat,
que comença a caminar Full de lectura, una
revista que pretén convertir-se en un espai
de destinat a millorar la competència lectora
mitjançant
propostes de
reflexió i d’acció.
El segle XX va
ser el segle de
l’alfabetització. El
segle XXI hauria
de ser el segle
de la lectura, en
què complírem la
utopia d’un món
plenament lector.

L

X

LLEGIT AVUI
Llibre a cura de Josep Antoni Fluixà

JOAN FUSTER. EL MÓN DE CADA
DIA I ALTRES RESTRICCIONS MENTALS
BROMERA. Alzira 2022. 172 PÀG.

Marc Bloch. Pròleg d'Elena Hernández Sandoica

Coord. Rosa M. Pardo-Coy i Miquel A. Oltra-Albiach

Madrid
historiador Marc Bloch, un dels pares
de l’escola dels Annals, ens permet
tornar a reflexionar sobre què és la història
i quin ha de ser el paper de l’historiador en
la contemporaneïtat. Un tema que serveix
també per a plantejar-se com s’ha d’estudiar
la matèria en instituts i universitat en un
temps de canvi de currículums, com el que
ara vivim. Marc Bloch deixà inacabat el
llibre en 1943 per a unir-se a la resistència
francesa i
acabà sent
afusellat pels
nazis. Una
obra clàssica
que planteja
qüestions, com
ara l’autonomia
de la història
com a disciplina
i el compromís
de l’historiador
amb el món en
què viu.

Madrid
quest volum recull bona part del
treball del grup Edi (Educació i
Diversitat LGTBIQ+), que nasqué en la
Universitat de València el 2017, de la mà
d'un grup heterogeni de docents amb una
doble inquietud compartida: la necessitat
de l’educació en la diversitat en tots els
nivells educatius i la preocupació per les
xifres d’assetjament, agressions i, fins i tot,
suïcidis motivats per l’LGTBfòbia. Un material
molt útil per
aconseguir que
l’atenció a la
diversitat forme
part indefugible
de la formació
docent, i siga
treballada en
l’aula a fi de
construir nous
paradigmes
educatius
més justos i
igualitaris.

APOLOGÍA PARA LA HISTORIA EDUCAR EN LA DIVERSIDAD:
OCATARATA.
EL OFICIO DE2022.
HISTORIADOR
INVESTIGACIÓN Y ACTIVISMO EN LAS AULAS
192 PÀG.
OCTAEDRO.
2022. 164 PÀG.

editorial Bromera fa la seua aportació a
l’Any Fuster amb la publicació d’aquest
llibre. Es tracta d’una selecció dels articles
publicats per Fuster durant el període comprés
entre 1968 i1973 en la secció «Restriccions
mentals» de la publicació Serra d’Or. És la
primera vegada que aquest conjunt d’articles
apareix en un sol volum, cosa que serveix
perquè Fuster puga ser millor conegut per un
major nombre de lectors i lectores. Ací se’ns
mostra el Fuster
polèmic i irònic
que ja apareixia
en «Diccionari
per a ociosos»,
amb aquell punt
d’escepticisme
intel·ligent que
caracteritza
l’autor de Sueca.
Un llibre, per tant,
imprescindible
per al públic àvid
de bona literatura.

L’

L’

A

UN PAÍS SENSE
DIDÀCTICA? (VII)

feredat. En literatura infantil i juvenil,
el llibre que enllaça amb la tradició
anterior al feixisme va ser Joaquim i els
seus amics (1953). Un llibre ambientat
en la Vilallonga que va viure l’autor de
xiquet. Carles Salvador, en un pròleg
esperançat, es felicita que «vinga ja la
prosa valenciana, clara i correcta de Josep
Mascarell i Gosp, a ocupar dignament el
seu lloc en la formació dels infants».
Vaig comentar el llibre amb l’amiga
i també saforenquíssima (de Gandia)

Ana Martí Femenia. Amb Ana compartim
una part dels llibres. Acabe anotant
l’esmolada reflexió que en va fer:
“Sense fades ni follets. A aquesta
novel·leta d’infants, no li calen els elements
màgics que és habitual trobar-nos en els
contes per a xiquets. M’ha sorprés pel
seu llenguatge planer, les descripcions
senzilles però acurades, la claredat del
discurs i el to d’humor que impregna tot
el relat. Ens encomana la innocència d’uns
xiquets preadolescents. Una època en la
qual la curiositat, el joc i l’experimentació
a l’entorn natural eren una mateixa cosa.
Aprenien a calibrar els riscos sense
l’estreta mirada dels pares. Els actes
temeraris tenien les seues conseqüències
i servien de lliçons. L’avorriment i el
sedentarisme, tal habituals a hores d’ara,
no tenien cabuda”.

ESCRIT AHIR

Ferran Pastor i Belda

A

vui li toca a la Safor. Josep
Mascarell i Gosp (Vilallonga 1910
- València 1977) pertany a la generació
valencianista dels anys trenta. Va
col·laborar en la revista El País Valencià
(1935/36) i en altres empreses culturals.
Va ser aquesta generació la que va
assegurar, mitjançant editorials, premis
i cursos de llengua, la continuïtat de
l’edició en català al País Valencià durant
els anys quaranta i cinquanta del segle
passat. Tot en un context de genocidi
cultural contra el valencià que feia

Joaquim i els seus amics
(1953). Un llibre ambientat
en la Vilallonga que va
viure l’autor de xiquet

investigant amb noves sonoritats i companys
de viatge. La nòmina de col·laboracions passa
per la rapera Elane, la guitarrista i cantant
Sandra Montfort, Anna Lillo, el mateix Botifarra,
el violinista Ahmed Touzani i Rafael Arnal
(esplèndid, per cert, en “Balansiya”).
És difícil no parlar d’un disc sense portarlo al bancalet propi. Allà on es troben els
gustos de cadascú. En tot cas, als enyorats
per les cançons més rockeres els agradaran
bombes ballables com “Presagi” o “Metròpolis”
o balades rapejades que es fan grans i
esclaten (que bonica “Un foc que creix” o

“Autodefensa”). La
resta és per a sentir
els deu temes,
viatjar per les valls
morisques, reivindicar
les dones i parar
atenció a l’aparador
intern que ha tornat
a exposar amb ràbia
i serenitat un home
que, per damunt de
tot, ens vol seguir
emocionant.

RITMES D’ARA I ACÍ

LA CAUSA DE XAVI SARRIÀ
Vicent Xavier Contrí

Q

uan vam escoltar la banda sonora de La
mort de Guillem (“No s’apaguen les estreles”)
molts vam pensar que Sarrià havia tornat a
construir un himne a l’altura dels grans èxits
assolits amb Obrint Pas: “Al país de l’olivera”, “No
tingues por”, “25 d’abril”, “La flama” i així fins a
completar una caterva de cançons icòniques de la
banda valenciana.
Per això, aquell emotiu tema cinematogràfic
amb Pep Gimeno, Botifarra, era com la certificació
que la capacitat creativa de Xavi Sarrià estava
intacta i que allò que anava a vindre seria bo. I així
ha sigut. “Causa” (Propaganda pel fet) és un disc
coral, de relat potent i amb un grapat d’històries
musicals atrevides, sinceres, amb molta força i un
gust exquisit per la construcció d’imatges. Sarrià
es despulla en terrenys personals i segueix
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FA VINT ANYS QUE
TENIM VINT ANYS…
I MÉS ENCARA
L’11 DE MAIG INTERSINDICAL VALENCIANA VA COMPLIR 20 ANYS
Beatriu Cardona i Prats

Portaveu d’Intersindical Valenciana*

F

er sindicalisme no és una tasca
fàcil. Aquesta frase pot paréixer una
obvietat. És més, fer si ndicalisme
—enèrgicament— transformador
i —indubtablement— valencià és quasi una
temeritat. Fa vint anys, també ho era. D’ací a
vint anys també ho serà. Per sort, un nodrit
grup de persones valentes i determinades,
allà pel 2002, no van tindre ni dubtes ni por:
la classe treballadora valenciana necessitava
el seu propi sindicat. Així, l’11 de maig del
2002, en l’Institut Benlliure de la ciutat de
València va cristal·litzar el projecte de la
Intersindical Valenciana.
Com és lògic, un sindicat no naix del nores, de la nit al matí: cal sembrar llavors i
regar-les. Veure com germinen i creixen. I,
naturalment, collir el que ens donen. Aquella
primavera de fa vint anys va florir el treball
conjunt que organitzacions de l’àmbit públic
i de l’àmbit privat havien encetat feia ja
dècades. Algunes d’elles, com l’STEPV —que
estava aleshores englobat en la Federació
de Sindicats de Treballadores i Treballadors
del País Valencià, juntament amb STAPV,
d’administració pública, i STSPV, de salut—,
tenien una trajectòria que es remuntava al
final de la dictadura. Així, aquests vint anys
que fem realment són més: faena acumulada,
sumada i, en aquest cas, també amb efecte
multiplicador. De la mà de l’STA —que
també era d’administració, però local— i
de la Plataforma Unitària de Treballadores
i Treballadors (PUT) —amb presència a la
Ford—, vam començar un viatge dur però
encoratjador: es fundava la Intersindical
Valenciana.
En aquell moment, el Sindicat
de Treballadores i Treballadors de
l’Ensenyament del País Valencià
representàvem el 80% de l’afiliació de
la Intersindical Valenciana. Ara, som
aproximadament el 50%, i no perquè
tinguem menys afiliades i afiliats —bona
prova d’açò és que en tenim vora el triple
que aleshores—, sinó perquè la resta de
sectors s’han fet més grans. Vistos els

resultats, podem dir amb orgull que, encara
que continuem sent l’organització “germana
major”, el nostre esforç ha anat encaminat
també al projecte comú, a contribuir en la
casa comuna, a què tots els sindicats de la

Intersindical Valenciana cresquem i, així,
que esdevinguem el referent absolut per a
tota la classe treballadora valenciana. De
fet, l’STEPV és una germana major que té la
plena voluntat de tindre germanes bessones

amb força ascendent: només així, creixent
conjuntament, podrem aconseguir convertirnos en el sindicat més representatiu del País
Valencià.
Molt ha canviat el món des del 2002,
però, curiosament, el que ocorre ara ens
ha de refermar en els nostres inicis. En
aquell moment, l’objectiu era clar: oferir
una alternativa per al conjunt de la classe
treballadora valenciana des del sindicalisme
combatiu, assembleari i inequívocament
valencià. I a hores d’ara, dues dècades
després, l’objectiu pren més sentit que mai.
En els temps incerts i obscurs que ens ha
tocat viure, les treballadores i treballadors
necessitem organitzacions que posen els
nostres interessos per davant de qualsevol
altre, que funcionen des de la base i que
tinguen les arrels a la nostra terra.
I si mirem més arrere encara, als inicis de
l’STEPV allà per l’any 1976 —que era la Unió
Confederal de Sindicats de Treballadors de
l’Ensenyament (UCSTE) —, comprovem que
el model que es va conformar aleshores és
d’una vigència incontestable. Les assemblees
de mestres rebels a Algorfa (Baix Segura) de
fa quasi cinc dècades, en plena efervescència
social, han sigut el germen valuós que ens
ha dut fins ací, a tindre presència en tots els
sectors productius i comarques, a ser un
sindicat de persones en actiu, buscant faena,
o jubilades. El nostre projecte es consolida a
base de treball dur i sovint contra corrent, en
els centres de treball, en les administracions,
en el carrer. Per sort, no estem a soles i
ens ajuden a estirar el carro els moviments
socials, en els quals militem de forma activa
des de sempre. Perquè ser de la Intersindical
Valenciana comporta ser activista: ho portem
en l’ADN. Perquè ser un sindicat sociopolític
és molt més que dir-ho als estatuts: és
contribuir a teixir aliances per a construir un
món millor i més igualitari.
És possible que hi haja qui pense que som
un sindicat xicotet, en vista de les xifres de les
23.000 afiliades que som o de les 704 persones
delegades que tenim. Comparada amb altres, la
Intersindical Valenciana pot semblar menuda,
quasi insignificant. Però no us deixeu enganyar:
mireu la insistència amb què ens impugnen
eleccions en el sector privat i en el públic, o
les traves que ens posen per entrar en segons
quina empresa, o la lleugeresa amb què se’ns
elimina de meses de negociació per les quals
tenim representativitat superior a d’altres
que sí que estan. Ho fan perquè saben que a
pesar de tots els obstacles que ens imposen, la
Intersindical Valenciana creix, cada volta més
amunt i cada volta amb més força. Som una
amenaça per al sistema perquè practiquem un
sindicalisme amb majúscules, perquè no volem
que ningú decidisca per nosaltres. Alguns seran
sindicats grans, però nosaltres som un gran
sindicat. Som una organització de classe, plural,
democràtica, reivindicativa, autònoma, crítica
i solidària, que treballa des del feminisme i
ecologisme, que té les arrels al País Valencià
i alhora una perspectiva de la lluita global.
Portem sempre la veu de les assemblees, de
les persones afiliades, de les que no ho estan
-encara.
Mai podrem agrair prou a totes les persones
que en 2002 cregueren que les valencianes i
els valencians podíem tindre el nostre sindicat.
La seua visió, el seu esforç inesgotable i el
seu compromís han fet que ara siguem on
som. I per continuar endavant molts anys més,
per fer possible l’alliberament de la classe
treballadora, et necessitem. Necessitem fer
front al present i al futur amb garanties, amb
il·lusió i amb força. Sense tu, que estàs llegint
açò, res del que hem aconseguit hauria estat
possible i, amb tu, segur que ho podrem tot.

