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EDITORIAL

L
es persones assignem significats al temps i als espais en funció 
del que vivim i experimentem. Pel que fa a l’educació, a quins 
temps i espais ens referim? Als temps d’organització, dels hora-
ris i el calendari escolar? Al temps dedicat a preparar les clas-
ses i avaluar? Al de l’avorriment de l’estudiant que desitja ansiós 

que arribe el final de la sessió? Al temps determinat per la jornada partida 
o la contínua? Ens referim als espais delimitats pels edificis escolars, les
aules i el mobiliari? A l’ús que se’n fa, dels patis, els laboratoris i les pistes
esportives? O també considerem els nous espais per a educar, els ordina-
dors, els mòbils, les xarxes socials? Els diversos temps i espais de l’educa-
ció adquireixen un valor peculiar segons la càrrega simbòlica i significativa
que els adjudiquem els subjectes que hi estem implicats.

A casa nostra tenim pendent encara un debat ampli sobre la naturalesa 
del temps escolar i sobre la idoneïtat i l’adequació dels espais a la tasca 
educativa, un debat sobre l’organització que caldrà mamprendre, a distints 
nivells, amb tots els seus vectors i agents. Un debat al qual vol contribuir 
l’edició d’aquest monogràfic.

Enfront de les concepcions més flexibles i complexes del fet temporal, 
les societats modernes s’han identificat amb un temps inalterable, precís, 
uniforme i rendible, un plantejament que s’ha traslladat a la institució 
escolar. La divisió d’assignatures en “hores” setmanals, per exemple, 
topa amb altres possibles unitats de temps en les quals el professorat pot 
preveure ritmes variables en la progressió dels aprenentatges. En un altre 
pla, l’obertura de l’escola a la seua comunitat fora de l’horari lectiu obri 
noves possibilitats per a aprendre i per a reforçar les relacions entre la 
institució i el seu entorn. Dissortadament, aquesta és una realitat encara 
excepcional.

El model organitzatiu dominant en bona part dels nostres centres 
determina la rigidesa dels temps i els espais i condiciona les possibilitats 
d’assaig d’altres models. Tant el sistema de presa de decisions, com 
la participació de l’alumnat i les famílies, la normativa de convivència, 
l’organització curricular o l’acció tutorial, entre un llarg etcètera de factors, 
formen part d’un determinat ambient que es crea en les escoles i els 
instituts. Les decisions sobre el model d’organització que adopta cada 
centre són respostes a un debat molt més ampli sobre el tipus 
d’escola que volem. Quina atmosfera escolar afavorirà 
millor el respecte, la participació, la cooperació o la 
solidaritat entre els seus membres? Sabem que 
les coses importants no les interioritzem pel que 
ens diuen els altres sinó, sobretot, perquè les 
experimentem, perquè les vivim.

En els treballs reunits en aquestes pàgines 
hi ha moltes reflexions sobre els temps i 
els escenaris de l’aprenentatge escolar. 
Temps i espais uniformes i diversos. 
Temps que formen part de la institució i 
temps que emergeixen des dels carrers i 
les places, dels entorns virtuals i la vida 
quotidiana dels nostres infants i joves. 
Espais emmarcats per les construccions 
escolars que poden encotillar pràctiques 
innovadores o que, remodelant-se, poden 
acollir experiències valuoses que impulsen 
processos de transformació. 

El compromís amb la innovació i el 
canvi educatiu també es tradueix, com en 
aquesta edició, amb la publicació de treballs 
de persones qualificades de diferents àmbits 
i especialitats a les quals des d’ALLIOLI agraïm 
la seua col·laboració desinteressada. Aquesta 
pluralitat de veus aporta experiències i perspectives 
útils per a animar entre els treballadors i treballadores de 
l’ensenyament un debat pendent sobre els temps i els espais en 
l’educació i fer-hi germinar noves mirades.  

IRENE BLASCO
Il·lustradora, 
dissenyadora 
i  escriptora 
ocasional.
Des de 2004 dirigeix 
el seu estudi, 

ubicat a València, en què ofereix serveis 
d’il·lustració i disseny. També desenvolupa 
projectes personals, com Rita, la lagartija 
App, premiada amb Menció en Bologna 
Ragazzi Digital Award. Des de 2010 també 
dirigeix i imparteix tallers d’art creatius per 
a criatures i adults al front de Quimbamba. 

www.ireneblasco.com

Repensar temps 
i espais

Tenim pendent un debat 
ampli sobre la naturalesa 
del temps escolar i sobre 
la idoneïtat i l’adequació 
dels espais a la tasca 
educativa, un debat 
sobre l’organització que 
caldrà mamprendre

El model organitzatiu 
dominant en bona part 
dels nostres centres 
determina la rigidesa 
dels temps i els espais i 
condiciona les 
possibilitats d’assaig 
d’altres models
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UNA LLEI D’EDUCACIÓ  
PER AL PAÍS VALENCIÀ?
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E
l debat no és nou. Ja en 2008 el 
president Camps va anunciar la 
seua intenció de presentar una llei 
valenciana d’educació. En aquest 
inici de curs, el conseller Marzà 
també assegurava que el Consell 

havia començat a enllestir una llei, “que es-
tablirà les bases per a la millora del sistema 
educatiu al País Valencià”. Segons les pre-
visions dels mateixos promotors, la ponèn-
cia es presentaria per a ser debatuda a les 
Corts en els mesos següents. La fórmula, 
“consensuada al màxim” per a “atendre els 
desafiaments educatius”, segons els seus 
promotors, permetria agrupar i ordenar tota 
la normativa escolar autonòmica. A hores 
d’ara, però, es desconeixen les línies d’aque-
lla proposta, més enllà de les declaracions 
en premsa del Govern, adés esmentades. 
L’anunci, doncs, alimenta els dubtes sobre si 
es tracta d’una iniciativa formal o només és 
una cortina de fum dels actuals governants. 

La proposta tampoc no és una exclusiva de 
l’executiu valencià. De fet, hi ha precedents 
en altres territoris. És el cas de la Llei d’Edu-
cació de Catalunya (2009), una norma de ca-
ràcter neoliberal –tot i que amb maquillatge 
progressista–, que transforma el paradigma 
d’escola pública, democràtica, participativa, 
laica i catalana en un model de privatització 
i mercantilització, de subsidiarietat de l’ense-
nyament públic respecte del privat, i contra 
la qual va reaccionar la comunitat escolar i 
els treballadors i treballadores de l’ensenya-
ment mitjançant un procés de mobilitzacions 
en què demanaven la desobediència i la in-
submissió. 

L’ENSENYAMENT PÚBLIC, VERTEBRADOR DEL 
SISTEMA

Si el projecte de llei del Consell tira avant, 
caldrà aprofitar l’ocasió per a avançar en la 
millora del sistema valencià, en un debat 

que ha de comptar preceptivament amb el 
consens de la comunitat educativa. STEPV 
ha reivindicat, des de fa molts anys una 
llei valenciana d’educació que establira un 
model educatiu propi, arrelat al país i amb el 
valencià com a llengua vehicular. Una llei ela-
borada i consensuada des de baix, des dels 
centres, una llei resultant de l’acord entre els 
actors educatius, les entitats i col·lectius que 
conformen la comunitat educativa, docents, 
pares i mares, estudiants, moviments de 
renovació pedagògica...

El Sindicat donarà suport a una llei 
valenciana d’educació, decidida entre tots 
i totes, que faça de l’ensenyament públic 
l’eix vertebrador del sistema, amb un 
finançament suficient, que tinga en compte 
les necessitats i els problemes reals –ràtios, 
recursos, beques, dotació de professorat, 
democratització, entre molts altres– i que 
potencie l’ensenyament en valencià en tots 
els trams. Per a garantir el desplegament 
i compliment de la llei, el Sindicat exigeix 
una planificació i una memòria econòmica. 
Altrament, la llei no generarà expectatives 
entre el professorat i la resta d’agents 
educatius i només servirà per a perpetuar els 
problemes del sistema. 

LES TREBALLADORES, ELEMENTS ACTIUS
L’anunciada llei pot esdevindre un marc per 
a millorar les condicions laborals i una bona 
oportunitat per a avançar en tots els temes 
pendents de negociació. La Mesa Sectorial 
d’Educació i el Consell Escolar Valencià han 
de ser els escenaris per a consensuar les 
mesures en els distints actors, els treballa-
dors i treballadores i el conjunt de la comu-
nitat educativa, respectivament. El Sindicat 
propiciarà la negociació de tots els aspectes 
que milloren el sistema i, particularment, 
les condicions de treball del personal que hi 

treballa. Les treballadores i els treballadors 
de l’ensenyament públic acumulem l’experi-
ència i els coneixements adients per a ser 
considerats elements actius en la redacció 
d’una llei valenciana d’educació concebuda 
des de la base, un marc jurídic que establisca 
amb nitidesa què volem ser i què necessitem, 
i que bandege la instrumentalització políti-
ca amb què han sotmés l’educació governs 
d’uns colors i d’altres

E n un món globalitzat, l’educació ha 
esdevingut una de les fronteres de la 
lluita per la defensa dels interessos 
de la majoria de la població, enfront 

de la voracitat depredadora de les corporaci-
ons multinacionals que volen mercantilitzar i 
fer negoci amb l’educació. Per contra, la co-
munitat educativa i les forces i moviments que 
la representen lluiten per recuperar el dret a 
decidir sobre allò que els afecta directament. 
Per apropiar-se del seu destí i per assolir el 
model educatiu que reivindiquen.

La Llei de Millora de la Qualitat Educativa 
(LOMQE) és una reforma esbiaixada cap a 
una ideologia neoliberal, centralitzadora 
i confessional. En aquestes pàgines s’ha 
qüestionat, de manera argumentada i 
insistent, els supòsits ideològics que la 
sustenten, així com les conseqüències 
devastadores que tindrà sobre el sistema 
educatiu, la democràcia escolar i les 
comunitats educatives: les famílies, el 
professorat i els seus drets laborals i, molt 
especialment, l’accés al coneixement i a 
la promoció social i personal de l’alumnat. 
També s’ha fet èmfasi en la pèrdua de drets 
lingüístics que suposa la llei Wert, que posa 
en perill la recuperació del prestigi i de l’ús 
social del valencià.

STEPV, que ha exigit la derogació de la 
LOMQE, segueix compromés a promoure, 

amb els treballadors i treballadores de 
l’ensenyament i el conjunt de la societat, un 
debat sobre el futur de l’escola pública. També 
a impulsar tota classe de mobilitzacions 
en la seua defensa. Cal desvelar el model 
d’educació que ens volen imposar i impulsar 
l’escola que volem. Als responsables de 
la Conselleria d’Educació cal exigir-los la 
supressió definitiva de les revàlides en tots 
els nivells i que, de forma contundent, planten 

cara a la LOMQE. 
El 29 de novembre, en el marc de la 

Conferència Sectorial d’Educació, el 
Ministeri acordava amb les administracions 
autonòmiques l’atenuació de les avaluacions 
finals de 4t i 6é d’ESO i la reconversió definitiva 

de la revàlida de 2n de batxillerat en una 
prova d’accés a la universitat molt semblant 
a la que s’ha aplicava fins ara. La mesura era 
conseqüència de la pressió sostinguda que 
han mantingut durant aquests anys distints 
actors polítics i socials. Tot i la importància de 
la notícia, l’avaluació final de primària podria 
ser obligatòria per a tot l’alumnat en aquells 
territoris que així ho decidiren. 

UN PACTE PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA
Derogar la LOMQE i paralitzar-ne la implanta-
ció van ser mesures explícites acordades per 
la majoria dels partits polítics, que es compro-
metien a dur-les a terme si el Partit Popular 
no obtenia majoria absoluta. El 15 de novem-
bre el Ple del Congrés aprovava una proposició 
de llei que proposava suspendre el calendari 
d’implantació de la llei. Tota l’oposició, amb 
matisos, es va expressar unànimement davant 
del govern, incapaç d’escoltar les demandes 
socials de retirar la norma educativa més 
retrògrada i elitista de la democràcia. 

El 29 de novembre, PP, C’s i PSOE 
registraven en el Congrés dels Diputats una 
proposta de creació d’una subcomissió “per 
a l’elaboració d’un gran pacte d’estat social 
i polític per l’educació” que servira de base 
“perquè el Govern elabore un projecte de 
llei bàsica d’educació, en substitució de la 
legislació vigent en aquesta matèria, i que 
nasca amb la vocació d’estabilitat a partir d’un 
ampli acord parlamentari i social”.

La grandiloqüència de la iniciativa 
parlamentària es contraposa a les exigències 
de derogació definitiva i immediata de la llei i 
la reversió de totes les retallades, una mesura 
que hauria de ser alhora el punt de partida 

per a establir un autèntic procés de diàleg i 
negociació amb la comunitat educativa amb 
unes premisses fonamentals que dignifiquen 
l’escola pública i garantisquen una educació 
igualitària, compensadora de les desigualtats, 
democràtica, laica, coeducadora, respectuosa 
amb les diferents llengües i cultures i lliure 
dels interessos privatitzadors.

Cal recordar que en cap dels dos pactes 
d’investidura acordats –entre PSOE i C’s, i 
entre PP i C’s– no s’explicita la derogació de la 
LOMQE. Els textos d’ambdós pactes aposten 
per mantindre el model d’educació neoliberal, 
subjecte als interessos privats. Obliden de 
manera interessada que l’ensenyament públic 
ha de ser l’eix vertebrador del sistema. Hi 
ha, per tant, moltes i justificades raons per a 
desconfiar-ne.

El canvi que reclama l’escola pública 
requereix accions clares i decidides; la 
primera d’aquestes, un diàleg franc i 
respectuós amb les organitzacions que la 
representen. És inacceptable que els poders 
polítics de l’Estat no escolten les veus de la 
comunitat educativa. Qualsevol pretensió de 
pacte educatiu gestat de manera sectària 
des dels interessos privats i la dreta política, 
estarà bastint un nou escenari per les 
mobilitzacions del sector, un repte que caldrà 
afrontar amb energies renovades.

L’anunciada llei pot 
esdevindre un marc 
per a millorar les 
condicions laborals i 
una bona oportunitat 
per a avançar en tots 
els temes pendents

Caldrà aprofitar 
l’ocasió per a avançar 
en la millora del 
sistema valencià, 
en un debat que 
ha de comptar 
preceptivament amb 
el consens de la 
comunitat educativa

TOMBAR LA LLEI WERT

Cal un acord social i ciutadà 
per l’escola pública, per 
millorar la qualitat de 
l’ensenyament, dignificar el 
valencià en el sistema educatiu 
i fer front a la LOMQE

STEPV, que ha exigit la 
derogació de la LOMQE, 
segueix compromés a 
debatre i a mobilitzar-
se en defensa de 
l’escola pública
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APORTACIONS DES 
DEL FÒRUM MUNDIAL 
D’EDUCACIÓ

Q uan a l’Estat espanyol vam encetar el 
debat sobre les competències bàsi-
ques, en aquestes mateixes pàgines 

subratllàvem que les propostes presenta-
des responien als interessos d’entitats, com 
ara l’European Round Table of Industrialists 
(ERT), un grup de pressió que agrupa 40 de 
les empreses més fortes del continent i que 
tracta d’influir en les polítiques de la Unió Eu-
ropea del seu interés. Aquest i altres lobbys 
empresarials treballen des de fa temps per 
adaptar l’educació a l’ocupació i els sistemes 
productius. 

La Unió Europea continua desenvolupant 
el concepte de capital humà, una premissa 
que du la institució europea a considerar 
l’educació com una inversió rendible: els 
individus formats sota els seus dictats 
s’incorporen al mercat de treball, incrementen 
la productivitat i els beneficis i generen 
riquesa “per al conjunt de la societat”. Des 
d’aquestes instàncies s’insisteix a afirmar que 
els ritmes de la transformació econòmica i de 
l’ensenyament estan descompassats i que, 
consegüentment, amb la ràpida evolució d’un 
món globalitzat, l’educació ha de reduir la 
distància entre ambdues esferes i adaptar-se 
a les necessitats del mercat. 

Aquesta ideologia dominant, convertida en 
dogma per l’Organització Mundial de Comerç 
(OMC) i l’Acord General sobre el Comerç dels 
Serveis (GATS), pretén convéncer-nos, amb el 

bombardeig reiterat de missatges que duen a 
terme els grans monopolis de comunicació, 
que els serveis públics funcionen millor si 
es confien al sector privat. Per aconseguir-
ho, els mitjans dominants qüestionen els 
avanços socials assolits en l’exercici de drets 
fonamentals conquistats amb segles de 
lluita. Les megacorporacions insisteixen a 
intervindre –des de fa temps hem vist distints 
països d’Amèrica convertits en escenari 
d’aquestes pràctiques– amb tot tipus de 
polítiques desestabilitzadores.

Encara que aquestes polítiques s’han 
desenvolupat amb diferents variables i ritmes, 
continua en curs la transformació del sistema 
educatiu per convertir-lo en un mercat que 

siga alhora altament rendible i decisiu per al 
control dels processos ideològics. 

Amb petites diferències entre els anomenats 
països del Primer Món i els països en via de 
desenvolupament, aquesta ideologia descansa 
sobre tres pilars. Primer, la capacitat del 
client per a triar el centre educatiu: si 
l’obliguem a consumir només en un centre 
i en aquest només hi ha els seus productes, 
no existeix mercat. Segon, la diversitat de 
l’oferta de productes: els centres educatius 
han de tindre l’autonomia necessària per 
a oferir “mercaderies” de diferent preu o 
qualitat, a l’abast de tots els públics. I tercer, 
la funció controladora de l’Estat: cal garantir 
que el sistema funcione com un mercat o, 
el que és el mateix, que proporcione els 
recursos financers necessaris perquè els 
serveis funcionen amb contractes de serveis, 
ajudes als estudiants o incentius als centres 
educatius perquè busquen ingressos a través 
d’acords o serveis amb el sector privat.

Però hui el debat no pot centrar-se 
exclusivament en la manera com s’està 
privatitzant l’escola, amb terciarització dels 
serveis, materials educatius, etc., sinó en 
la dinàmica que els governs conservadors 
imprimeixen a aquest procés. La privatització 
de l’educació pública forma part d’un 
procés més ampli de reestructuració de la 
vida política, econòmica, jurídica i cultural 
propi del desenvolupament capitalista. En 
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Grans corporacions empresarials i institucions poderoses 
treballen perquè els sistemes educatius s’adapten al sistema de 
producció capitalista mentre que des dels mitjans de comunicació 
se subratllen els avantatges de l’escola privada. Enfront d’aquesta 
ofensiva programada, l’FME catalitza arreu del món els importants 
moviments socials en defensa del model públic d’educació.
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educació, les dinàmiques en joc actuen en 
distints escenaris: els continguts, el discurs 
sobre la democràcia i l’autonomia escolar, 
i l’avaluació i la rendició de comptes del 
professorat. El agents privatitzadors també 
s’encarreguen d’atacar les organitzacions 
sindicals representatives dels treballadors i 
treballadores de l’ensenyament. 

PRIVATITZAR AMB ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 

Els qui vam veure que els mitjans de 
comunicació representaven un paper decisiu 
en la desestabilització de diferents països 
llatinoamericans –Veneçuela, l’Argentina o 
el Brasil, amb l’últim colp d’estat encobert– 
sabem que en l’educació aquests mitjans 
també manipulen l’opinió pública en favor 
dels processos de privatització. En alguns 
moments ho fan per atacar les reformes 
socials o els processos de democratització; 
en altres, per promoure directament els 
postulats privatitzadors.

Els mitjans de comunicació construeixen 
l’opinió pública i el discurs social, i 
estableixen els temes de discussió en 
cada moment. Pel que fa als processos 
privatitzadors de l’educació, els mitjans 
també defineixen quines són les idees 
dominants que cal difondre. D’aquesta 
manera, ens presenten l’educació pública 
com a caòtica mentre que qualifiquen la 
privada d’excel·lent. De vegades ho fan de 
manera subtil: l’escola pública és notícia 
per casos de violència o per remarcar-
ne les infraestructures deficients. En 
altres casos, fan una apologia de l’escola 
desideologitzada o subratllen els bons 
resultats que obté l’ensenyament privat en 
les avaluacions internacionals.

Tots els mitjans d’orientació neoliberal 
tendeixen a emfatitzar de diverses maneres 
que l’educació privada és més eficient que 
la pública. Remarquen la ineficiència de 
les polítiques i les escoles públiques, les 
decisions de l’Estat i el seu funcionariat. 
S’evita presentar l’educació pública com 
una cosa col·lectiva, un assumpte social, 
comunitari, un dret humà. L’educació només 
apareix com un dret quan els treballadors 
i les treballadores fan vaga, però aquesta 
cobertura mediàtica sobre un tema laboral 
el que fa és desviar l’atenció del conflicte 
i posar l’accent en la violació dels drets 

individuals de l’estudiantat, les famílies 
i el professorat no vaguista: la qualitat 

educativa va sempre associada amb l’esforç 
individual, les normes internacionals o les 
contribucions del sector privat. 

AGRESSIONS I RESISTÈNCIES
És impossible transformar el món educatiu 
sense afeblir les formes d’organització de les 
persones amb capacitat de resistir l’avanç 
de les polítiques neoliberals: el moviment 
estudiantil i els sindicats de l’ensenyament. 
Les forces conservadores caracteritzen 
els sindicats com els únics i principals 
enemics de l’escola i de la crisi del sistema 
educatiu –s’oposen a les avaluacions 
i priven els estudiants de les hores de 
classe que necessiten, diuen– i actuen de 
manera repressiva, instrumentalitzant la 
violència policial contra les manifestacions 
i ocupacions d’escoles, empresonant líders, 
prohibint sindicats, etc. Ho fan també amb 
una altra repressió més subtil, restringint les 
llibertats de les escoles o provocant la por i 
l’individualisme. 

Amb això, però, tampoc no en tenen 
prou. Amb la cooperació interessada dels 
mitjans, acusen el professorat de tindre 
interessos ocults i de fer política a l’escola. 
La dreta brasilera més conservadora ha 
arribat a impulsar campanyes contra 
l’educació crítica i emancipadora. En les 
manifestacions colpistes, amb pancartes 
on es podia llegir “Paulo Freire vés-te’n a 

Cuba”, el neoliberalisme ha vist el camp 
obert per a canviar el pla d’estudis. Sota el 
lema “Escola sense partit”, la nova legislació 
brasilera, a més de retallar els ensenyaments 
humanístics, pretén aconseguir el control dels 
centres, amb limitacions a la seua autonomia 
i gestió democràtica i a l’exercici de les 
llibertats. 

Ara bé, la resistència ha aprés de les lluites 
passades i després de les protestes del 
moviment estudiantil a Xile, les plataformes 
i les marees a l’estat espanyol, les accions 
unitàries de famílies i mestres de Chicago, 
les ocupacions escolars de tot el Brasil són 
ja un moviment imparable. São Paulo, Goiás, 
Rio Grande do Sul o Paraná són a hores d’ara 
una autèntica caixa de ressonància contra 
les polítiques educatives conservadores. Els 
sindicats d’ensenyants han aprés d’aquestes 
lluites que no han de cremar forces en les 
mobilitzacions de manera precipitada. Les 
treballadores i els treballadors de l’educació 
estan bolcats ara a ampliar les aliances, 
sobretot amb les famílies i els estudiants, 
però també amb tot el personal afectat per la 
privatització dels serveis públics.

  UNA ALTRA EDUCACIÓ ÉS POSSIBLE 
Entre els sectors que han resistit a l’ofensiva 
neoliberal en les últimes dècades, la defensa 
de l’escola pública ha aconseguit aglutinar 
la convergència de moviments socials, 
sindicats, estudiants i moviments de renovació 
pedagògica. Des de 2001, el Fòrum Mundial 
de l’Educació (FME), conjuntament amb el 
Fòrum Social Mundial (FSM), ha sigut un marc 
catalitzador d’aquest procés.

Enguany, coincidint amb les dues edicions 
de l’FSM a Porto Alegre i Montreal, l’FME 
va impulsar el seminari “Els desafiaments 
de l’educació popular davant de l’ofensiva 
neoliberal”, un debat que va comptar amb 
una representació de la Confederació STEs i 
STEPV. Entre les principals conclusions a què 
van arribar, hi ha la urgència d’enfrontar els 
atacs del neoliberalisme a l’educació pública 
amb pedagogies com l’educació popular. El 
seminari va confirmar la necessitat d’apostar 
per una educació que promoga l’aprenentatge 
mutu i siga capaç de construir col·lectivament 
el coneixement i el coratge per a assumir 
una posició crítica davant de la realitat. Una 
educació crítica, popular i emancipadora, 
desenvolupada amb les persones i els pobles, 
i no només per a aquests. 

A l’FSM de Montreal, l’Assemblea de 
Convergència d’Educació, amb representants 
de tots els continents, va elaborar un 
document que presenta els factors que 
impedeixen el dret a l’educació, com ara les 
polítiques d’austeritat –l’excusa per a retallar 
els serveis públics–, les propostes curriculars 
basades en les competències bàsiques, 
els processos d’avaluació internacional 
estandarditzats o la persistència dels 
estereotips i la discriminació de gènere. 

Per fer-hi front, s’hi va plantejar un conjunt 
d’accions, com, per exemple, l’extensió de les 
aliances per a impulsar una gran mobilització 
social internacional al voltant de l’educació. 
També s’hi va convocar a la Jornada Mundial 
de Lluita contra la Precarització del Treball 
Científic, el 15 de desembre, a participar en 
les lluites globals contra els tractats i acords 
de lliure comerç i a boicotejar les avaluacions 
neoliberals internacionals. D’altra banda, pel 
que fa als atacs del govern de Turquia contra 
les treballadores i treballadors del sector 
públic, el Fòrum ha denunciat la repressió 
exercida contra el col·lectiu i l’organització 
principal de l’educació, el sindicat Egitim Sen.

Per a saber-ne més 
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L’ actualitat de l’educació està sot-
mesa a orientacions de molt divers 
pes i de molt desigual profunditat. 

Aquestes orientacions fluctuen en el temps, 
les percebem com si foren conjunts coherents 
de principis i arguments legitimadors de les 
iniciatives que es prenen o de les que no es 
volen prendre. Darrere de les nostres posici-
ons –donant-hi suport– es pot apreciar el que 
és important per a cada individu o grup social 
i, més concretament, per al professorat i per 
al conjunt de la societat.

Les creences que s’elaboren individualment 
o col·lectivament sobre la societat o sobre
qualsevol dels seus aspectes importants –com
ara l’educació– i que es reprodueixen en la
ment de cadascun de nosaltres i en el conjunt
de la societat en general, constitueixen un
aspecte o un tret essencial de la realitat
social. És a dir, el que es pensa sobre
l’educació –quan es consolida com a visió
dominant– conforma una ideologia o narrativa
que ens proporciona una determinada visió de

l’educació, una manera d’enfrontar-s’hi.
L’educació no és vista ni apreciada de 

manera igual en persones, grups, èpoques 
i llocs. Què té d’específic el que envolta el 
fenomen educatiu? Què determina les formes 
de pensar i d’actuar en el nostre temps? Què 
és el que ens mou? En quines altres facetes 
estem anquilosats? Haurem d’ordenar la 
variabilitat del panorama que l’activitat 
educativa implica.

“El nostre geni –afirma Postman– radica en 
la capacitat per a generar sentit mitjançant la 
creació de narratives que atorguen significats 
a les nostres dificultats, exalten la nostra 
història, eluciden el present i confereixen 
direcció al nostre futur”. Una manera 
d’acostar-se a la realitat i veure el que 
ocorre consisteix a contraposar categories 
que acoten significats, com ocorre quan 
confrontem el que entenem per pedagogia 
tradicional amb l’educació nova o progressista.

Tradicionalment, a l’escola se l’ha valorada 
com un instrument presumptament útil 

en la distribució del saber, d’un tipus de 
coneixement i d’habilitats a les quals només 
aquesta es dedicava. Fora de les escoles hi 
havia, per descomptat, altres fonts i altres 
coneixements, però no solien col·lidir amb 
la cultura que s’hi impartia; les escoles 
tampoc no s’immiscien en tot allò que s’hi feia 
fora (els coneixements d’artesans, poetes, 
remeiers, sacerdots…). 

El fonament que sosté aquesta pedagogia 
il·lustrada i progressistes recolza sobre quatre 
principis bàsics.

a) La fe en el valor del coneixement i de la
cultura en general per a millorar la vida i el 
benestar de les persones i de la societat. La 
cultura és un nutrient alliberador per a qui 
l’adquireix. Un individu inculte o una societat 
poc culta són el contratip de la visió il·lustrada 
de l’educació. 

Aquest progressisme pedagògic lliga 
l’educació al progrés gràcies al poder de 
redempció que s’assigna a la cultura com a 
aliment espiritual. No oblidem que el terme 

La tradició il·lustrada sosté que el valor de l’escola rau a 
ser un instrument per a distribuir un tipus de coneixement 
especialitzat. El repte és trobar l’equilibri entre aquesta narrativa 
i les posicions centrades en els subjectes. L’enfocament de les 
competències pot admetre’s si s’accepta que ensenyar consisteix 
a provocar experiències valuoses mentre que aprendre és 
guanyar significats aplicats a la millora de les capacitats. 
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cultura té la mateixa arrel que la paraula 
cultiu; ser culte és estar cultivat. Al segle 
XVIII, l’Enciclopèdia de Diderot va suposar un 
intent de compilar tots els sabers –no només 
el coneixement més depurat– per oferir 
aquestes fonts a tota la ciutadania, la qual 
cosa proporcionaria la salvació dels éssers 
humans de la misèria i la marginació. Així, 
l’apropiació de la cultura es va convertir en el 
tret més evident del progressisme material, 
moral i social.

b) A l’anterior principi, s’hi va afegir la
pretensió que aquest estimat do ho fóra per 
a tots, tot impulsant l’extensió de les escoles 
i suprimint les traves perquè se’n poguera 
beneficiar tota la població. La cultura que 
alimentava aquella fe havia de suposar 
oportunitats als qui eren els “últims” que 
rebien el reconeixement del dret a ser coberts 
pel mantell alliberador. Els xiquets i les 
xiquetes de les classes populars han sigut 
escolaritzats molt després que els de les 
classes acomodades, i han hagut d’enfrontar-
se amb una cultura que els és menys propícia 
del que ho és per a aquests últims. La igualtat 
i la desigualtat davant del coneixement exigit 
per les institucions educatives és un problema 
de justícia que té l’arrel en les desiguals 
oportunitats d’abordar les exigències escolars 
a partir del capital que cada alumne porta.

c) La il·lustració dels subjectes és la manera
de dotar-los d’una capacitat autònoma amb 
la qual poder ser capaços de descodificar els 
discursos i les realitats socials, incloent-hi 
el propi sistema educatiu i les funcions que 
aquest acompleix. 

d) La lectura i l’escriptura es van
convertir en les eines transcendentals de la 
comunicació, l’ensenyament i l’aprenentatge. 
El llibre, la biblioteca i la impremta van ser les 
referències que millor denotaven el poder que 
significava apropiar-se la cultura objectivada 
i convertir-la en riquesa subjectivada. 
L’alfabetització es va convertir en un signe 
de distinció en les societats lletrades, de 
manera que ser algú “molt llegit” equivaldria 
a ser més i millor educat, així com més capaç 
d’exercir l’autonomia i la llibertat.

S’ha lluitat per l’alfabetització universal 
com a requisit perquè es complisca el dret 
a l’educació, que tots pogueren accedir als 
béns culturals, enriquir la seua vida fent de 

i imposa, sense afegir-ne altres de noves 
com, per exemple, les revàlides.
nnn Confiar que sempre existeix un marge de 

“desenvolupament potencial” per a explotar 
noves metes per al creixement personal. Ad-
metre que el món, la societat i els individus 
són sempre millorables; per això, hem de 
tractar d’anar més enllà en l’actualització dels 
drets a l’educació al llarg de tota la vida. 
nnn Fer avançar la igualtat i la justícia, afavorint 

la inclusió. L’educació ha de servir a la inte-
gració dels qui són diferents i dels qui ho són 
perquè són desiguals.
nnn Lluitar per canviar normes i comporta-

ments opressius per al professorat –com 
ensenyar amb autonomia i llibertat d’opinió i 
d’expressió–. L’alumne és un ésser en procés 
de maduració amb necessitats peculiars que 
s’han de tindre en consideració.
nnn Fer viable i estimular la llibertat i evitar 

l’autoritarisme.
nnn Corregir els vicis i disfuncionalitats del fun-

cionament del sistema  educatiu.
nnn Propiciar que les decisions es prenguen ra-

cionalment.
nnn Comprendre el món des de la racionalitat 

científica. Prendre les decisions basant-se en 
el coneixement científic. Rebutjar l’obscuran-
tisme.
nnn Descobrir i aplicar els descobriments nous 

que milloren l’existent.
nnn Aconseguir la ciutadania democràtica. 
Hui cal preguntar-se pel tipus de ciutadà que 

s’aconsegueix amb la vida que els hem donat, 
amb el desenvolupament que s’ha propiciat, 
els principis il·lustrats i amb l’educació que 
s’ha proporcionat. Les pràctiques dominants 
han devaluat el sentit genuí del missatge 
modern. Cal rellegir aquest llegat en un 
context diferent i més complex que els que 
hem viscut. Ara sí que sabem que “cultivar” 
els alumnes és una labor que mai no podrà 
realitzar-se només als centres educatius.

La pedagogia il·lustrada atribueix un valor 
important als continguts dels currículums 
moderns perquè reflecteixen les inquietuds 
sobre l’educació d’aquest temps i perquè 
s’hi mostra la influència de les diferents 
orientacions filosòfiques, socials, polítiques i 
pedagògiques de cada època i en cada context. 
Les pedagogies alliberadores modernes 
–allunyades de la vacuïtat existent en les

denominades pedagogies postmodernes dels 
processos i de les competències– rebutgen 
els corrents conservadors de retorn al que 
és bàsic, que recelen de tota temptativa de 
qüestionar el sentit del coneixement assentat i 
el poder de determinar-lo. 

Hui està molt viu el dilema –analitzant-lo 
no ho és tant– entre una posició que dóna 
prioritat als plantejaments que emfatitzen 
la importància dels continguts, i altres 
perspectives més sensibles i properes 
al subjecte, al qual consideren un ésser 
peculiar amb necessitats específiques. Des 
de la primeria del segle XX, els corrents 
renovadors de l’escola moderna i l’educació 
progressiva van tractar de sintetitzar les 
dues narratives –la il·lustrada i les posicions 
més psicopedagògiques pro subjectes– en 
un plantejament que hui encara és un repte 
pendent de desenvolupament: trobar l’equilibri 
d’una pedagogia que pose l’èmfasi en la 
transformació dels subjectes, en què ensenyar 
consisteix a provocar experiències en les quals 
el subjecte s’enfronta amb uns continguts 
reptadors, valuosos per ser substantius i 
significatius. I en què aprendre, en compte 
de ser un acte mecànic o memorístic, suposa 
un guany de significats que es consoliden en 
la millora de les capacitats dels subjectes 
mateixos. En aquest sentit, hi té cabuda 
l’enfocament de les competències.

Aquesta forma de pensar no es compagina 
gens bé amb la temptació reduccionista de 
les posicions conservadores que proposen 
tornar al que és bàsic. Es volen superar els 
defectes i la falta de bons resultats acadèmics 
introduint-hi més contingut “bàsic” quan, 
paradoxalment, en aquest tipus de continguts 
es concentren les dificultats i els pobres 
resultats que s’hi obtenen. És precisament 
en els continguts bàsics –amb el biaix que  
representa presentar com a “bàsiques” 
matèries com Llenguatge i Matemàtiques– en 
què cal revisar-ne la composició, la idoneïtat 
per als aprenents, així com les metodologies 
amb què es practiquen. A la proposta de 
tornar al que és bàsic s’afig el reclam de 
l’avaluabilitat precisa dels continguts apresos, 
amb la qual cosa, en realitat, aquest retorn al 
que és bàsic no ho és tant.

Des d’una perspectiva compromesa amb 
el respecte a les peculiaritats del xiquet, 
s’han denunciat les deformacions i abusos 
de la narrativa il·lustrada la qual, en compte 
de ser una guia per a nodrir la subjectivitat 
cultivada, va convertir en dominant un model 
d’escolaritat, una versió dels continguts que 
va distorsionar el valor salvífic de la cultura 
enriquidora i alliberadora. S’hi van degradar 
els continguts a fragments desproveïts 
d’informació, continguts sense significat per 
a aquells que són obligats a assimilar-los 
en processos d’aprenentatge academicistes, 
amb repeticions memorístiques i llibresques. 
Aquest vici va fer de la cultura que difon 
l’escola una caricatura del que és el 
pensament, els sabers i el coneixement. A 
més, es va buidar l’ideal d’autonomia i llibertat 
amb les pràctiques d’imposició.  

Per a saber-ne més

GIMENO SACRISTÁN, J. (2010): Poderes 
inestables en educación, Madrid, Morata.

POSTMAN. N. (1999): El fin de l  
educación. Octaedro, Barcelona.

Les pràctiques 
dominants han devaluat 
el sentit genuí del 
missatge modern. Cal 
rellegir aquest llegat 
en un context diferent i 
més complex. “Cultivar” 
els alumnes és una 
labor que mai no podrà 
realitzar-se només als 
centres educatius

la lectura l’instrument per antonomàsia que 
facilita l’accés a les fonts d’informació, així 
com facilitar la llibertat de pensar lliurement, 
conéixer i defendre els drets com a ciutadans i 
ciutadanes. 

Aquests principis segueixen tenint hui 
validesa per a mantindre el sistema educatiu 
universal, igualador i difusor del coneixement. 
A partir d’aquests podem deduir-ne altres 
de situats en un segon nivell, de què podem 
extraure línies més precises que orienten la 
selecció de bones pràctiques.

Els principis bàsics que com a criteris 
inspiren la modernitat o progressisme 
educatiu es poden resumir en els següents 
grans enunciats: 
nnnS’han de véncer les resistències que obs-
taculitzen el compliment del dret individual i 
col·lectiu a l’educació, resistències farcides 
d’arguments que van des del determinisme 
teològic sobre la predestinació fins als deter-
minismes ambientalistes.
nnnMillorar la realització dels drets dels menors, 
convertint-los en contingut dels currículums i 
fer-ne una guia per a la realització d’una peda-
gogia respectuosa amb aquests drets.
nnnDemocratitzar l’educació de manera que 
afavorisca la justícia per a tots, suprimint les 
barreres que el sistema educatiu mateix crea 
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DISCUTIR  
EL CURRÍCULUM
Els coneixements escolars, un debat polític
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N
o hi ha debat sobre el currí-
culum. Com si l’assumpte fóra
una qüestió tècnica, d’experts,
que no ens concerneix com a
docents, pares, mares, ciuta-

dans. Les reformes curriculars, totes super-
ficials, han acudit a interessos corporatius 
i disciplinaris: més d’això, menys d’allò. No 
obstant això, el currículum defineix el nostre 
camí pel coneixement i forja la nostra iden-
titat. 

No és un tema banal ni, menys encara, 
purament tècnic: és una qüestió política, 
sotmesa als interessos enfrontats de cultures i 
grups socials. Qui decideix el currículum, com 
es decideix i es dissenya, què regula i concreta 
són preguntes que hauríem de fer-nos quan 
cada dia, en obrir la porta de l’aula, encetem 
un tema, una lliçó, un projecte o una activitat 
curricular. 

Malgrat l’autisme o la ignorància de les 
administracions educatives encarregades 
de regular-lo, fa temps que les tradicions 
de renovació pedagògica els plantegen 
problemes. En recuperaré i actualitzaré 
alguns, a manera de síntesi del que podria 
ser un guió per al debat polític sobre el 
currículum.

CURRÍCULUM I VIDA
En primer lloc, una proposta radicalment 
freinetiana: les relacions entre el currículum i 
la vida. Deia Freinet que la pedagogia esco-
làstica separa l’ensenyament de l’experiència 
vital, ignorant o menyspreant el que a cadascú 
li passa, i ignorant com cadascú interpreta 
el que li passa. Si l’educació és un dret, en 
el període d’escolarització obligatòria, el 
currículum hauria de ser l’instrument que ens 
permetera créixer com a éssers humans que 
van desenvolupant la capacitat per a inter-
pretar críticament l’experiència vital. Freire 
anomenava alfabetització l’aprenentatge de la 
lectura crítica de la realitat. El que aprenem 
en l’escola hauria de ser, doncs, una eina 
analítica per a desxifrar discursos: qui parla, 
de què parla, per a qui, a qui li interessa, què 
hi ha darrere, què s’oculta, quines pràctiques 
regula, quines impedeix... 

Saber que les monocotiledònies són una 
classe de plantes angiospermes de fulles amb 
nervis longitudinals, l’embrió de les quals 
té un sol cotilèdon, com el lliri o la palmera, 
pot ser important en si mateix. Però ací la 
qüestió és si aquesta classificació botànica de 
les plantes i la manera en què s’estructura 
i presenta per al seu aprenentatge acosta el 
xiquet o la xiqueta a una comprensió global, 
complexa i científica de la relació entre la 
seua vida i la naturalesa. Perquè aquest és el 
manament educatiu i el seu dret humà: que el 
saber de les ciències naturals, en aquest cas, 
l’ajude en el seu desenvolupament integral 
com a persona. 

EL SABER, FRAGMENTAT
Una segona qüestió problemàtica té a veure 
amb la fragmentació disciplinària. Venim d’una 
tradició que situa el concepte de capital cultural 
o creixement educatiu i cultural en l’acumula-
ció de continguts d’aprenentatge, que deli-
mita l’acadèmia en la seua tradicional divisió
disciplinària: les assignatures del currículum
escolar. Acumular coneixement significa per a
aquesta tradició superar amb èxit els exàmens
que mesuren el coneixement acumulat.

És cert que cada disciplina té una especificitat 
conceptual i metodològica, que proporciona 
un llenguatge propi amb què llegir la realitat. 
Bruner, en 1960, ja demanava identificar els 
principis o conceptes bàsics que estructuren 
una disciplina. Sense menysprear aquestes 
idees elementals de la didàctica –no hi ha 
aprenentatge sense contingut, i cada contingut 
té una estructura específica: conceptual, 
procedimental...–, la qüestió és si la manera 
de treballar això a l’escola ha de ser la mateixa 
amb què investiga i s’especialitza l’acadèmia en 
un determinat camp de coneixement. 

El meu criteri –bé, i el d’Edgar Morin, entre 
altres autors– és que el creixement humà 
és dialògic i que l’escola ha de facilitar en 
el diàleg interdisciplinari i multidisciplinari 
aquesta possibilitat de creixement dialògic, que 
no enfronta sinó que complementa i posa en 
relació els sabers. 

Òbviament, una idea com aquesta s’allunya 
bastant de l’actual model curricular on temps, 
espais, disciplines i tasques es fragmenten i 
separen exageradament i impedeixen qualsevol 
tipus de diàleg i pensament complex. Un model 
que pren el currículum com el propi espill del 
món modern: seqüencial, compartimentat, 
obsessionat per la quantitat de continguts, 
ambiciós, constituït per grans narratives que 
jerarquitzen i dicotomitzen el món, fonamentat 
en una ciència masculina, blanca, eurocèntrica, 
amb una clara preferència pel que és abstracte 
enfront del que és concret.

QUÈ HI HA DARRERE DEL LLIBRE DE TEXT
La tercera qüestió problemàtica té a veure 
amb la concreció d’aquest model curricular en 
el llibre de text. Encara que algunes adminis-
tracions educatives aposten per la seua gratuï-
tat –i conselleries com la nostra pretenguen 
fer passar la mesura com a progressista–, 
hauríem de preguntar-nos què hi ha darrere 
del que apareix a simple vista com un “recurs” 
per a l’ensenyament. El llibre de text concre-
ta una teoria pedagògica i les concrecions 
curriculars i didàctiques d’aquesta teoria. 
Moltes teories pedagògiques de l’Escola 
Nova, per exemple, rebutgen de ple el llibre 
de text. Darrere del llibre de text hi ha també 
la corresponent teoria del treball docent, i de 
la seua formació. Amb el llibre, el professorat 
“aplica” un model didàctic que no ha creat i 
que tampoc ningú no li ha ensenyat a analitzar. 

El llibre de text –cal sempre preguntar-se 

si està ben elaborat– resulta una coherent 
concreció d’una pedagogia nascuda en els 
monestirs de l’edat mitjana i universalitzada 
amb el desenvolupament del capitalisme i les 
revolucions burgeses. 

Com ha quedat palés, una característica 
central d’aquest model pedagògic és la 
separació entre l’experiència del subjecte 
i el coneixement a construir. Una altra, 
també fonamental: la separació entre la vida 
social i cultural del subjecte i l’experiència 
institucional de l’escola. La totalitat del que ha 
de ser pensat i ha de ser aprés en l’escola gira 
dins d’un cercle tancat. El saber escolar es 
presenta preelaborat, segons el codi curricular 
hegemònic de la fragmentació disciplinària. 

En aquest model de catequesi cal un recurs 
que compendie el resum de la part essencial, 
sovint en forma de preguntes i respostes. El 
llibre de text és el catecisme de l’educació 
escolàstica. En cap cas hauria d’entendre’s 
com a progressista subvencionar, reforçant-lo, 
aquest model pedagògic. 

LES CULTURES NEGADES I EL NO-CURRÍCULU 
Assenyalaré algunes qüestions de què no 
es parla quan s’aborda el currículum, com 
una forma de naturalització de l’absència. La 
primera, no es parla del currículum com un 
text cultural, com una pràctica de significació, 
contemplant la noció de cultura com una 
cosa estàtica, transmissible i heretada. Altres 
mirades sobre el currículum amb base en 
els estudis culturals, problematitzarien 
aquesta noció de cultura per a entendre-la 
com una pràctica de significats canviants, una 
producció viva creadora de subjectivitats. El 
currículum, llavors, seria explorat com a espai 
de representació de cultures en conflicte i de 
producció de significats sobre el món. 

La segona absència té a veure amb la 
no-problematització del currículum com 
una traducció de la cultura dels grups d’elit, 
una concepció universalista de la cultura 
quan aquesta cultura no té res d’universal. 
Enfront d’aquesta mirada universalista de la 
cultura, un altre enfocament situa el punt de 
mira o l’arrel del currículum en l’experiència 
i la cultura popular, punt d’arrancada per al 

treball amb altres cultures. 
La tercera absència no es pensa en clau de 

currículum, el que alimenta en gran manera 
l’art del bon ensenyament, l’art de la trobada, 
la possibilitat que en el joc de la diversitat i 
espontaneïtat sorgisca la flama del desig per 
l’aprenentatge. Quan es parla i s’escriu d’això, 
se’n parla i se n’escriu des de fora de la teoria 
curricular. 

No es concep, encara, que la història de 
vida, el que ens passa a mestres i alumnes, 
i passant-nos ens subjectivitza i transforma, 
siga constitutiu, potència i fabricació d’un 
currículum-desig. No obstant això, el text 
del currrículum com una cosa establida i 
estàtica pot commoure’s amb les emocions, 
desterritorialitzar-se amb les diferències, 
desordenar-se amb les alegries, i enriquir-se 

amb el que és insospitat. Pensar això en clau 
de currículum ens ajudaria a pensar, com a 
estudiants i també com a docents, sobre la 
dignificació i el reconeixement de l’experiència 
de cadascú en el disseny i desenvolupament 
curricular, atorgant-nos la capacitat per a 
produir currículum.

CURRÍCULUM, COMPETÈNCIES I AUTONOMIA 
POLÍTICA 
Finalment, una altra qüestió a problematitzar 
és l’actual obsessió per a definir el currículum 
i la seua avaluació en termes d’estàndards 
de competències. Se’ns diu que un món 
globalitzat exigeix de l’educació estàndards 
globals enfront de tradicions locals. Que 
capitalitzar culturalment un país significa 
dotar els estudiants d’una alfabetització 
científica basada en competències dirigides 
a la comprensió científica de conceptes i 
processos, així com a la seua aplicació en 
diferents camps de l’experiència quotidiana. 

Bé, aquest és el discurs PISA en la seua 
millor versió, al qual s’estan apuntant 
informes i experts de diferent condició. 
Potser val la pena córrer una mica menys 
per a valorar millor les conseqüències que, 
per al projecte educatiu d’un país, tenen 
discursos tan aparentment indiscutibles. 
Perquè amb la que ara mateix ens cau 
damunt, crec jo, representen una potent i 
radical transformació del sentit profund de 
l’educació. 

Com he assenyalat, venim d’una tradició 
que situa el concepte de capital cultural en 
l’acumulació de continguts d’aprenentatge: 
acumular coneixement significa superar 
amb èxit els exàmens que mesuren el 
coneixement acumulat.

Enfront d’aquesta tradició, el que els nous 
discursos plantegen és que l’educació hui 
consisteix a desenvolupar i entrenar-nos en 
les competències amb les quals s’adquireix 
capital humà. Aquest és un canvi molt 
significatiu: enfront del debat sobre la part 
bàsica de cada assignatura, així com sobre 
quines assignatures són bàsiques, el debat 
rau ara entorn del domini de competències 
que ens doten de capital humà, segons 
estàndards que marquen l’OCDE i altres 
organismes transnacionals.

Però és aquesta l’única possibilitat de 
canvi? És cert que el tradicional enfocament 
dels continguts de l’educació com a 
acumulació de coneixement fragmentat 
en disciplines té poc de sentit. Ens sembla 
bé que l’alternativa siga que institucions 
i experts d’organismes transnacionals 
dirigisquen l’educació de cada país 
focalitzada en la formació en capital humà? 

Les institucions locals, autonòmiques 
o estatals poden romandre en un estat
d’incertesa durant dècades mentre es
despullen de la legitimitat. I mentres, es
prepara el terreny per a un canvi profund,
de conformitat amb les estructures de PISA.
Per això és rellevant situar el currículum
en el debat polític per l’educació. Si no és
la mateixa ciutadania –associacions socials
i professionals de renovació i recerca
pedagògica– la que pren en les seues mans
el debat, els tècnics de PISA ho faran per
nosaltres.

Potser la pregunta radical, la qüestió 
fonamental, és com fer el salt des d’un 
model curricular basat en el coneixement 
com a valor de canvi, amb acumulació 
de credencials, fins a un altre que pren 
el coneixement com a valor d’ús. És com 
preguntar-nos pel sentit emancipador que 
com a éssers humans té el coneixement que 
cal construir en l’escola.

La ciutadania i el professorat 
són els grans absents en les 
grans discussions educatives 
actuals, reservades només als 
experts. Els actors socials han 
d’exigir una veu pròpia en el 
debat polític sobre el currículum.

El que aprenem en l’escola 
hauria de ser, doncs, 
una eina analítica per a 
desxifrar discursos: qui 
parla, de què parla, per a 
qui, a qui li interessa, què 
hi ha darrere, què s’oculta, 
quines pràctiques regula, 
quines impedeix... 
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L’AVALUACIÓ

S
abeu?... Hi va haver un temps en 
què el concepte d’avaluació va 
deixar d’estar circumscrit a l’es-
pai exclusiu de l’aula i va comen-
çar a ser utilitzat en referència 

als PCC (projectes curriculars de centre), els 
plans de formació en centres, els materi-
als didàctics creats per grups de renovació 
pedagògica i, en general, les experimentaci-
ons i reformes de la política educativa… Era 
un temps de canvis –si voleu un punt d’ar-
rancada, posem que comença en el període 
Maravall, a la primeria dels anys huitanta– en 
el qual es va poder pensar que avaluar –més 
enllà de les parets de les aules– podia ser un 
dels motors de la democratització del nostre 
sistema educatiu, evidència de transparència 
i condició necessària en el debat sobre políti-
ques i pràctiques educatives. Un element –en 
realitat, l’element– de la construcció progres-
siva d’això que podríem anomenar qualitat 
sobre allò que es fa i es viu, cada dia, en cen-
tres i aules. Segurament aquesta va ser una 
de tantes il·lusions dels huitanta –il·lusió = 

esperança, el compliment de la qual sem-
bla especialment atractiu– que, al cap d’uns 
quants anys continuava sent il·lusió, però 
amb un altre dels seus signifi cats possibles 
–il·lusió = concepte, imatge o representació
sense veritable realitat, suggerits per la ima-
ginació o causats per engany dels sentits.

Vejam, el signifi cat d’avaluar resulta 
senzill: “Jutjar la qualitat o el valor d’alguna 
cosa”. La veritat és que això està bé. De 
fet, és signe de salut democràtica el judici 
sistemàtic dels serveis i les polítiques 
públiques i, naturalment, del nostre sistema 
educatiu, des de l’educació infantil fi ns a 
l’educació superior. Clar que també és cert 
que forma part de la salut democràtica en 
una societat diversa el fet que aquestes 
avaluacions siguen públiques i comprensibles 
per a la gent –això que en diem ciutadania– i 
que existisquen espais i fòrums de debat i 
revisió contínua sobre el concepte mateix 
de qualitat, en vista de la interpretació 
que diferents grups o audiències puguen 
fer dels informes d’avaluació. En aquest 

context d’hipotètica salut democràtica, 
sembla raonable que qui té com a missió la 
de fer explícites i comprensibles al públic 
les conclusions de la seua indagació sobre 
la qualitat de les nostres escoles, tinga la 
sensibilitat d’escoltar els punts de vista 
dels diferents col·lectius implicats, així com 
la capacitat d’oferir explicacions de l’abast 
i limitacions del seu treball d’indagació. 
En aquest sentit, la justifi cació essencial 
de l’informe d’avaluació radica en el “dret 
a saber i a comprendre” per part de la 
ciutadania.

Els principis anteriors que, des d’un 
acostament històric molt elemental, podríem 
enquadrar-los dins del model polític 
d’avaluació democràtica, van arribar un dia al 
nostre país importats del context anglosaxó. 
Van vindre en el mateix paquet que les idees 
al voltant del currículum com a projecte o 
hipòtesi compartida que es posa a prova i que 
està subjecta a discussió pública –heus ací 
una altra de les comeses de l’avaluació– el 
model de professor com a investigador i la 

L’AVALUACIÓ 
COM A 
COARTADA 
POLÍTICA

Dino Salinas 
Professor del Departament 
de Didàctica i Organització 
Escolar i vicedegà de la 
Facultat de Magisteri, de la 
Universitat de València

Des de mitjan anys noranta, el model d’avaluació 
democràtica importat de la Gran Bretanya va deixar 
pas a altres procediments homogeneïtzadors de 
les polítiques educatives a escala global, dictats 
per les grans instàncies del neoliberalisme.
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recerca en l’acció, o la creació i l’activitat 
mateixes dels centres de professors (CEP) 
com a espais d’autodesenvolupament 
professional… En aquell període que 
transcorre en els huitanta i part dels noranta, 
aquests i altres fronts van suposar realment 
una alenada d’aire fresc per al nostre sistema 
educatiu.

AVALUACIÓ I CONTROL POLÍTIC
No deixa de resultar paradoxal que aquestes 
brises d’aire fresc provinents del Regne 
Unit arribaren al nostre país justament en 
el moment en què allà, al lloc d’origen, 
la senyora Thatcher començava el treball 
conscienciós per desmantellar l’estat 
del benestar –recordeu quan véiem les 
pel·lícules de Ken Loach i encara no hi 
trobàvem el nostre reflex?– i, amb aquest, 
el desballestament de l’escola pública com 
a projecte comú i, entre altres aspectes, la 
substitució del que s’anomenava avaluació 
democràtica per l’avaluació com a rendició 
de comptes, des de l’evidència d’indicadors 
precisos de rendiment escolar. Així, mentre a 
Espanya es creaven els centres de professors 
(CEP) en 1984, dos anys abans Thatcher havia 
eliminat el Consell Escolar per al Currículum 
i els Exàmens (The Schools Council for 
Curriculum and Examinations), una agència 
de supervisió escolar, amb participació 
dels governs nacional i local, i amb una 
representació sindical del professorat. 
Simbòlicament podríem caracteritzar aquest 
moment com el punt d’inflexió, almenys a 
Europa. Als EUA, el Sr. Reagan semblava 
treballar en perfecta sintonia amb la seua 
col·lega britànica quan les polítiques 
neoliberals –ja saben això de “campe qui 
puga”– fan l’entrada en l’àmbit de l’educació 
i la política educativa, allí on, entre molts 
altres aspectes, l’avaluació institucional 
deixa de ser una tasca d’informació, 
millora, supervisió i control de les autoritats 
educatives i passa a ser exclusivament una 
forma de control polític del poder en mans 
d’agències externes.

Per descomptat que, després d’aquell aire 
fresc que ens va vindre del Regne Unit (CEP, 
avaluació democràtica, recerca en l’acció, 
PCC…) ens van arribar, quasi sense avisar, 
altres aires i altres lògiques: les polítiques 
neoliberals, a l’ombra de les necessitats 
del rostre econòmic de la globalització. 
Cal  recordar que els dos primers 
ministres d’Educació del president Aznar –
començament de Presidència pel 1996– són 
Esperanza Aguirre i Mariano Rajoy, coneguts 
personatges d’una especial deriva neoliberal.

Donant cobertura a les polítiques 
neoliberals en l’àmbit de l’educació i, 
especialment, pel que fa a l’avaluació, en 
els anys noranta l’Organització per a la 
cooperació i el desemvolupament Econòmic 
(OCDE )posava els seus economistes a 
treballar amb vista a establir un procediment 
que possibilitara les comparacions 
internacionals fiables quant a rendiment 
educatiu, i publica en 1992 un document 
que analitzava les possibilitats i dificultats 
a l’hora d’establir un marc per a possibles 
comparacions. Aquests són els orígens de 
l’anomenat Informe PISA (Programa per a l’ 
Avaluació Internacional d’Estudiants).

En tot cas, tornant al nostre país, des de 
la fi dels noranta o, potser un poc abans, 
i fins ara, es produeixen successives 
regulacions legislatives amb l’objectiu més 
o menys eficaç d’homogeneïtzar continguts,
mètodes d’ensenyament i, més important
encara, models de gestió de centres, amb
unificació de models de desenvolupament
professional docent i pressions per a una
major estandardització de resultats, amb

vista al seu mesurament objectiu. Constitueix 
la guinda que corona el pastís la reaparició 
de les revàlides, de la mà del ministre Wert, 
ara ambaixador d’Espanya en l’OCDE. 

HOMOGENEÏTZAR EL SISTEMA EDUCATIU
A què és degut aquest fervor per 
l’homogeneïtzació del sistema educatiu?... 
Resultaria innocent pensar que forma part 
d’un pla astutament ideat “ara i ací” per les 
nostres autoritats educatives per a un major 
control i eficiència sobre el que s’ensenya 
i el que s’hauria d’ensenyar a les nostres 
escoles. I queda clar que no és un problema 
de dubtar de la capacitat de planificació 
o de l’astúcia de les nostres autoritats
educatives –encara que, davant d’algunes
d’aquestes autoritats, probablement resulta
just i necessari permetre’s l’exercici del
dubte–. La qüestió més preocupant està a
identificar els interessos supranacionals que
pressionen el nostre sistema educatiu i els
seus responsables per a realitzar canvis i
reformes que potencien l’homogeneïtzació
de l’educació i les polítiques educatives no
ja a escala local –abans de la globalització
hauríem escrit “nacional”, però la
globalització ha convertit l’àmbit nacional en
local–, sinó la progressiva homogeneïtzació
de polítiques educatives entre països que
comparteixen –compartim– el mateix
ideari econòmic: polítiques econòmiques
i educatives al dictat de l’OCDE, el Banc
Mundial, la UE, el Banc Central Europeu…

Així, mentre les polítiques econòmiques 
imposades des de fora es justifiquen i 
legitimen per índexs i criteris bàsicament 
tècnics i economicistes, des de l’agenda 
neoliberal –amb el corol·lari final, sempre 
repetit, que “les coses són així perquè 
no poden ser d’una altra manera”–, 
les polítiques educatives es justifiquen 
i legitimen des del mateix ideari però, 
en aquest cas, apel·lant als estàndards 

internacionals que estableixen, entre 
altres, els informes PISA o la utilització 
d’avaluacions de les diferents i variades 
agències d’avaluació, públiques, 
semipúbliques i privades, que han proliferat 
a l’ombra de conceptes, degudament 
actualitzats des del diccionari neoliberal, 
com el de qualitat, rendició de comptes, 
relació qualitat/preu, eficiència, etc. 

En els temps que corren, l’imaginari 
col·lectiu sobre l’escola, especialment sobre 
l’escola pública, basat originàriament i en 
gran manera en el principi de solidaritat i 
redistribució, no ja només del coneixement, 
sinó de l’esperança mateixa en un futur 
millor, va sent substituït, sense remissió, per 
la representació d’una escola que troba la 
seua major utilitat a servir a les necessitats 
econòmiques i de competitivitat, així com 
a les demandes i drets individuals de qui 
és considerat “consumidor” de l’educació. 
En aquest procés de transformació o 
de desmantellament i reconstrucció 
d’aquest imaginari compartit, l’apel·lació 
a l’Avaluació –amb majúscula– s’ha 
convertit en l’instrument més útil per a les 
autoritats, de cara a la legitimar les seues 
decisions. L’avaluació va deixar ja de ser la 
conseqüència del “dret a saber i comprendre 
per part de la ciutadania” per convertir-se 
en el dret del polític a justificar les seues 
accions davant de la ciutadania…

 Us recordeu que els ordinadors de 
Zapatero produïen miopia i que, per això, 
els responsables polítics valencians no els 
volien? L’important no era que ho diguera 
el conseller, això hauria sigut política. 
L’important és que l’aleshores conseller, Font 
de Mora, era metge… i això ho convertia en 
ciència.

Sembla raonable que qui 
té com a missió fer 
explícites i comprensibles 
al públic les conclusions 
de la seua indagació sobre 
la qualitat de les nostres 
escoles, tinga la 
sensibilitat d’escoltar els 
punts de vista dels 
diferents col·lectius 
implicats

Cal recordar que els 
dos primers ministres 
d’Educació del president 
Aznar –començament de 
Presidència pel 1996– 
són Esperanza Aguirre i 
Mariano Rajoy, coneguts 
personatges d’una 
especial deriva 
neoliberal
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Les coses importants 
succeeixen lentament 

i els aprenentatges 
amb sentit perduren 

al llarg de la vida. 
L’educació lenta sorgeix 

de la necessitat de 
desaccelerar les 

velocitats educatives i 
respectar els diferents 

ritmes de l’alumnat.

ELOGI  
D’UNA  

EDUCACIÓ  
LENTA  

V ivim una societat plenament ac-
celerada. Una societat, en què el 
déu Kairos, el del temps necessari 
perquè les coses puguin esdevenir, 

ha estat arraconat premeditadament de les 
nostres vides quotidianes i de la majoria dels 
àmbits de la societat. L’imperi de Cronos s’ha 
imposat i el temps ha esdevingut una coti-
lla que ha empresonat i empresona el nostre 
benestar, la possibilitat de desenvolupar-nos 
qualitativament, el nostre creixement com a 
persones i, a la vegada, la necessitat de la nos-
tra intervenció crítica en una societat amb una 
multiplicitat de problemes socials, econòmics, 
ecològics, en definitiva, humans.

L’escola i l’educació no s’escapen d’aquesta 
colonització del déu Cronos. El temps escolar 
ha esdevingut un temps accelerat, fragmentat, 
colonitzat i quantificat... i això ens ha portat 
de forma indefugible a una educació en la 
qual el saber està fragmentat i desconnectat 
entre si, els currículums sobrecarregats i 
plens d’aprenentatges fets abans d’hora, el 
coneixement superficial i fugisser, el temps 
organitzat de forma vertical sense implicació 
de l’alumne i l’escola enfocada a la cerca 
de resultats quantitatius només en alguns 
aspectes concrets dels seus aprenentatges.

En quin moment hem perdut de vista 
que el creixement personal de l’alumne és 
un creixement global, en el qual són tan 
importants les diferents disciplines del 
saber, com la seva actitud i implicació en els 
aprenentatges? On han quedat els principis de 
l’educació segons l’informe Delors? On està 

la  finalitat de construir coneixements per a la 
vida? Quan hem deixat de pensar que l’educació 
és una eina carregada de futur i hem acceptat 
de forma resignada que només els escollits 
podran accedir als aprenentatges que els 
permetran una vida plena en una societat més 
desigual i injusta?

Vivim des de fa unes quantes dècades 
el fenomen del fracàs escolar. I davant de 
les xifres enquistades en les estadístiques 
oficials –abandonament, fracàs, coneixements 
no rellevants, crisi en la formació 
professionalitzadora, distància entre el món 
educatiu i el productiu...– la resposta de la 
societat a través de l’acció dels seus governs 
i administracions, amb alguns matisos, és 
molt semblant: insistir en un model propi 
d’una societat que consolida amb l’educació 
la segregació social. I practicar una mena 
d’esquizofrènia permanent, en la qual el 
discurs general va en una direcció i les 
pràctiques en una altra de molt diferent: si 
els alumnes fracassen en matemàtiques, 
augmentarem el nombre d’hores en què fan 
matemàtiques. Si tenen resultats deficitaris en 
anglès, hauran de fer més hores d’anglès, com 
més aviat millor. I així successivament. 

EDUCACIÓ LENTA I MODEL EDUCATIU
Canviem les formes, però el fons, el model 
educatiu, segueix sent en la pràctica un model 
transmissiu que valora la resposta unívoca, el 
nivell estàndard, «l’alumne mitjà», una entelè-
quia clàssica de l’educació més tradicional. I 
el principi que com més i més aviat, millor. I la 

PER A UNA  
SOCIETAT  

ACCELERADA

_QUÈ ESTÀ CANVIANT EN EDUCACIÓ?_
Joan Domènech 
Mestre i director 
de l’escola pública 
Fructuós Gelabert de 
Barcelona, expresident 
de la Federació d’MRP 
de Catalunya i autor 
d’ Elogi de l’educació 
lenta” (Graó, 2009) 
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societat és diversa, i l’alumnat també ho és, 
i les cultures, les formes de vida, els interes-
sos i les necessitats, són diversos i rics i ens 
plantegen cada dia reptes nous als quals cal 
donar resposta. I si l’escola ha de respondre 
a les necessitats de tothom, necessitem un 
enfocament molt diferent.

L’educació lenta vol posar la mirada en 
el temps escolar i educatiu. I com aquesta 
mirada pot ser significativament decisiva per 
a recuperar l’essència de l’educació (aquella 
essència que va definir Kant –“l’educació ha de 
servir per a formar ciutadans lliures capaços 
de pensar per ells mateixos”– i esdevingui un 
instrument per al creixement i el benestar de 
les persones).

En quin moment hem 
perdut de vista que el 
creixement personal de 
l’alumne és un creixement 
global, en el qual són tan 
importants les diferents 
disciplines del saber, com 
la seva actitud i implicació 
en els aprenentatges?

I tot això ho ha de fer en el context social, 
cultural i econòmic del segle XXI. Sabent 
que el coneixement i la informació estan 
a l’abast de totes les persones, al marge 
de l’escola formal. I que la globalització 
contextualitza en cada comunitat concreta uns 
problemes d’abast planetari, interconnectats 
profundament i als quals cal donar resposta si 
volem garantir, fins i tot, no solament el nostre 
benestar individual, sinó també la nostra 
supervivència com a espècie.

Avui tenim la sort que allò que van ser grans 
intuïcions de pedagogs i pedagogues del 
passat (Dewey, Montessori, Decroly, Freinet, 
etc.) se sostenen amb evidències científiques 
que ens diuen com els infants i els joves 
aprenen i quins són els contextos 
organitzatius i d’aprenentatge més favorables 
per a aquesta educació.

Cal pensar en el temps que es necessita per 
a cadascun dels nostres alumnes, pensar els 
diferents temps que necessiten per a 
aprendre, insistir en el temps d’alt rendiment 
educatiu, en la interrelació temporal de totes 
les àrees i disciplines per a l’aprenentatge, en 
la relació entre el temps de dintre i el de fora 
de l’escola. I entendre que tot aprenentatge 
que s’ha de fer amb esforç necessita 
prèviament trobar el sentit i el perquè, ens 
obliga a retornar a l’escola el temps de Kairos 
i començar a relativitzar –i foragitar– el temps 
Cronos que ha colonitzat l’escola actual.

Les coses importants succeeixen lentament. 
Els aprenentatges amb sentit necessiten tot el 
temps del món i, probablement, perduren al 
llarg de la vida. Introduir aquesta mirada té 
conseqüències en el dia a dia de les nostres 
escoles i en la cultura i el clima que s’hi viu. És 
un repte que ens obliga potser a anar contra 
corrent. Però és una finalitat que aprofundeix 
en la nostra professionalitat i també 
contribueix al fet que incorpori un ampli sentit 
cultural i polític.

L’educació lenta no és un nou paradigma 
educatiu, ni una proposta ambigua i de 
pedagogia tova, ni reivindica el laissez faire 
en educació, és una proposta d’intervenció i 
de compromís vers el fi últim de l’educació i, 
a la vegada, un toc d’alerta sobre els 
problemes que tenim i una proposta per a 
retrobar un camp de reflexió i acció conjunta 
que ens permeti abordar-los amb més 
consciència.

1. Trencar l’horari pensat per àrees o assignatures. Fer
horaris amb franges més llargues d’una hora (...).

2. Tendir primer a planificar activitats i després veure quins
recursos humans, materials i d’espai i temps necessiten
(...).

3. Definir en què es vol utilitzar el temps. Per tant, fer un
primer pas per prioritzar i discriminar (...).

4. Donar una orientació competencial al currículum (...).
5. Reduir el nombre d’hores destinades a les àrees

instrumentals (llenguatge i matemàtiques) i augmentar
el de les àrees de coneixement del medi social i natural
i artístiques (...) a fi de donar a les primeres el veritable
caràcter instrumental que han de tenir.

6. Situar dintre l’horari activitats com ara jugar. Observar (art,
naturalesa, etc.), escoltar (música) i llegir sense haver de
fer cap tasca específica (...).

7. Reexaminar paraules (...), per veure si penalitzem la lentitud
i només valorem la velocitat. Canviar-les i modificar-les.

8. Començar les classes deu minuts després i acabar deu
minuts abans. Pactar amb l’alumnat que aquests vint
minuts seran per parlar entre tots de forma informal i per
fer activitats lliures.

9. A cada centre, seleccionar i prioritzar aquells aspectes
del currículum que considerem imprescindibles i més
importants.

10. Replantejar rutines i obligacions innecessàries (...)
intentar reduir-les i només deixar aquelles que són
imprescindibles, com també eliminar aquelles repetitives i
mecàniques que no aporten cap aprenentatge concret.

11. Treballar per no penalitzar l’error. Organitzar activitats a
l’aula per tal que tot l’alumnat assumeixi les equivocacions 
com una eina clau en el seu procés d’aprenentatge.

12. Avaluar de manera diversa (...) avaluar el procés de cada
alumne (...) Avaluar per aprendre. No avaluar per comparar 
o classificar.

13. Reduir el nombre de proves i d’avaluacions, sobretot a
l’educació secundària.

14. (...) mirar que hi hagi dos mestres a l’aula fent funcions
d’ajut, de suport, d’observació, etc.

15. Reservar temps per als equips (...).
16. Planejar activitats per conèixer i reconèixer la utilització

que cada persona fa del seu temps (...).
17. (...) Un currículum democràtic implica que l’alumnat

participa en les decisions que afecten la gestió del temps
acadèmic.

18. Planificar l’horari setmanal amb l’alumnat (...).
19. Fer vius l’autoaprenentatge i l’autoregulació de l’alumnat

(...).
20. Revisar la realització de les activitats a l’aula: tothom té

temps d’acabar-les? (...).
21. Treballar la concentració amb l’alumnat (...).
22. Revisar les activitats que, des de l’escola, es proposa que

es facin a casa (...) activitats de cerca, creatives, que tinguin 
significat per a l’alumnat (...).

23. Crear espais no formals per aprendre. Espais
desestructurats, no organitzats, autònoms (...) deixar
temps a l’alumnat perquè practiqui les activitats que vol
realitzar lliurement (...).

24. Establir, a l’escola, espais per descansar, relaxar-se,
estar tranquil, llegir, escoltar música, conversar, etc., tant
per a l’alumnat com per al professorat.

25. Consensuar una finalitat per a l’ensenyament obligatori:
ningú no pot acabar aquesta franja educativa sense haver
adquirit, estimulat i potenciat el gust i la capacitat per
aprendre (...).

PROPOSTES PER 
DESACCELERAR 
EL TEMPS

50
A L’ESCOLA FORA DE L’ESCOLA

1. (...) l’exemple és la millor manera d’educar els fills (...).
2. Treballar (...) activitats que es pode realitzar amb 

criatures de zero a tres anys (...).
3. Respectar el ritme de creixement motriu dels infants en 

els primers mesos de vida (...).
4. Limitar el nombre de jocs que tenen els infants a casa. 

Triar-los i establir prioritats d’ús. Buscar-ne la simplicitat. 
Potenciar-la. No voler-ne treure l’aprofitament didàctic 
sistemàticament.
5. Interessar-se per fer activitats culturals tan diverses com 

sigui possible.
6. Donar suport al procés de creixement i aprenentatge dels 

nens i les nenes (...).
7. En les primeres edats, eliminar les activitats fora de 

l’escola (...).
8. Limitar el temps dels deures a casa (...) establir un diàleg 

amb el centre educatiu per qüestionar-ne les propostes.
9. Explicar contes, històries, compartir músiques, fer petits 

encàrrecs que suposin adquisició de coneixements, etc.
(...).
10. No posar deures extres als fills i a les filles.
11. Destriar, del vocabulari habitual, els termes que facin 

referència a la penalització de la lentitud, de l’error, etc.
12. Treballar la responsabilitat dels infants en les tasques 

domèstiques i quotidianes.
13. Fomentar (...) la participació de les criatures en

les decisions que es prenguin en l’àmbit familiar (...) 
Promoure l’autonomia dels fills i les filles en la realització 
de les activitats i dels deures, tant escolars com de 
caràcter social.
14. Valorar cada fill i cada filla pels seus valors individuals 

i fugir de la comparació amb altres infants.
15. Programar espais de temps per als fills i les filles, 

lliures de qualsevol obligació lectiva i no lectiva.
16. Planejar (...) durant la setmana, estones per a la 

conversa, per estar junts, per fer activitats compartides, 
amb la parella, etc.
17. Tenir moments per poder parlar, conversar, crear 

ambients i espais amb les criatures en els quals es puguin 
explicar vivències, anècdotes, comentaris d’actualitat, etc.
18. Destinar una tarda a la setmana (...) a realitzar 

activitats lliures amb els fills i les filles. Aquest dia, no fer 
treballs extraescolars ni tasques acadèmiques (...).
19. Coincidir en un àpat al dia tots junts, sense televisió i 

sense ràdio.
20. No fer propostes excessives d’activitats extraescolars 

(...) Deixar-los temps lliure perquè en puguin gaudir.
21. Mantenir un ritme de vida que no estigui limitat ni 

condicionat pel consum ni per la tecnologia (...).
22. Revisar els hàbits alimentaris. Aplicar també els 

principis del menjar lent dins l’entorn familiar (...) 
Comprar al mercat, cuinar productes frescos, recuperar 
àpats tradicionals...
23. Tenir una actitud compromesa amb el medi ambient. 

Promoure la recollida selectiva, preocupar-se per les 
problemàtiques ambientals, dialogar amb les filles i els 
fills sobre aquests temes, etc.
24. Practicar una conducció lenta, considerada amb els 

vianants (...) sobretot envers els límits de velocitat.
25. Valorar els moviments per la lentitud i participar-hi en 

la mesura que sigui possible.

* DOMÈNECH, J. (2009). Elogi de l’educacio lenta. 
Graó, p. 153-159 
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LES ESCOLETES: EL TRENET 
DE VALÈNCIA I L’ALQUERIA 
D’ALAQUÀS

_MODELS D’ORGANITZACIÓ ESCOLAR_

Amb caràcter general, la capacitat per 
transformar els espais escolars en llocs 
amables d’acollida i per fer del temps 
una magnitud al servei de l’educació 
—i no a l’inrevés—són aspectes molt 
presents en les maneres d’organitzar-
se de les mestres d’infantil. 
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Conxa Delgado Amo 
Mestra jubilada, membre 
d’AMESTI Educació, Associació 
de Mestres Grup de Treball 
per la Infància, l’MRP Escola 
d’Estiu del País Valencià, 
i la Federació MRP-PV

En la meua formació inicial, quan es-
tudiàvem Didàctica i Organització 
Escolar, el temps i l’espai es deixa-
ven per al final, com si foren qüesti-

ons banals, secundàries. També recorde que, 
quan programava, el temps i l’espai ocupa-
ven el moment del relax: entenia que ja havia 
acabat la tasca perquè el que em faltava era 
una qüestió senzilla. Amb el pas dels anys, 
amb molta experiència i amb més reflexió 
sobre el que passa a les aules, he descobert 
que el temps i l’espai formen una part impor-
tant del currículum. Més encara en l’educació 
infantil.

EL TEMPS A LES ESCOLETES
A més de reflexionar com a mestra, quan 
visitava l’escoleta El Trenet de València i veia 
que el temps hi transcorria amb una tranquil-
litat impressionant, vaig tindre l’oportunitat de 
gaudir, que els meus ulls s’obriren i el meu 
cor bategara tranquil·lament. Veia que cada 
xiquet i xiqueta s’apropiava del seu temps per 
fer el que desitjava fer. O el que proposava la 
mestra, sovint amb objectes, llibres o fins i tot 
aliments que les criatures duien a l’aula.

Què és el temps, sinó un horari totalment 
reglamentat que hem de complir? La 
resposta és complexa. Més complexa com 
més gran va fent-se l’alumnat, de primer a 
l’escola i després a l’institut, on es regula fins 

i tot la respiració... Per sort, l’escola infantil 
té moltes més possibilitats de fer que aquest 
temps educatiu esdevinga un moment de 
trobada i d’aprenentatge. Perquè les mestres 
de les escoletes són les grans innovadores i, 
d’elles, n’hem de continuar aprenent.

És evident que totes les escoletes tenen 
uns horaris d’entrada i d’arreplegada de 
xiquets i xiquetes, però aquest horari pot ser 
obert o tancat. Es pot fer que les mares, els 
pares, els iaios, les iaies entren a l’aula o que 
els deixen a la porta d’entrada. També és una 
qüestió de temps, d’un temps que s’empra en 
unes relacions humanes, importantíssimes: 
des de la relació de la persona adulta amb 
la mestra o el mestre fins a la relació amb 
les altres criatures a l’aula. Prendre’s 
aquest temps de manera tranquil·la és molt 
important per a crear un ambient d’acollida 
totalment familiar que invita a quedar-s’hi. 
Això també ajuda que les xiquetes i els 
xiquets entenguen que l’escola és una part 
important de la seua vida i que les persones 
que hi conviuen també ho són perquè aquest 
és un espai reconegut pels seus pares i 
mares.

És el temps de la benvinguda i el 
reconeixement individual i grupal, de saber 
qui ha vingut i qui no; què deu haver passat 
a qui no ha vingut; què hem de contar què 
ens ha passat la vespra. Vull assenyalar que 
em sembla molt important que la mestra es 
considere una més del grup com a narradora 
d’experiències i no sols organitzadora. A 
les criatures també els interessa el que ens 
passa a nosaltres.

Pensem en una aula amb alumnes 
d’un any, tan menudets i menudetes. 
Podríem preguntar-nos que si no parlen 
no podran contar el que els ha passat... 
però això no és així. He vist les mestres 
fer del temps d’acollida un moment molt 
ric de reconeixement de l’altre, de cada 
individualitat, de mirar les fotos de qui hi ix 
i de qui no, de contar cosetes de cadascuna 
de les persones presents. De fer alegria 
d’aquest moment i crear felicitat en veure’s 
reflectit en la fotografia. Aquest és un temps 
molt ric que necessàriament ha de ser lent.

Però, és clar, hi ha una sèrie de necessitats 
bàsiques que cal cobrir i necessiten temps. 
Parlem, per exemple, del canvi de bolquers, 
aquest moment tan extraordinàriament 
afectiu i educatiu, un moment que requereix 
la nostra major atenció. És el moment 
en què ens trobem amb la xiqueta o el 
xiquet, individualment, el moment on és 
imprescindible dir-li ací estic, estic amb tu. 
Sols tu i jo. I jo et cuidaré. 

Escric aquestes paraules i em ve al cap un 
documental que va emetre, fa molts anys, 
La 2 de TVE sobre l’experiència de Lóczy. La 
cura i l’atenció exquisida en el moment del 
canvi de bolquers, la neteja... transmetia 
tant d’amor i respecte per la criatura que 
justificaria que fóra considerat com un 
aprenentatge bàsic que els plans de formació 
de les mestres d’educació infantil haurien 
d’incorporar al seu programa.

A l’escoleta municipal L’Alqueria d’Alaquàs 
es treballa amb la parella pedagògica, la qual 
cosa facilita que s’atenguen tranquil·lament 
les criatures. Que quan siga necessari es 
canvie a qui ho necessite. No obstant això, 
tot i ser una millora molt important quant a 
l’atenció i dedicació a cada xiquet o xiqueta, 
la parella no és imprescindible quan es fan 
més grans. He comprovat que el moment en 
què una mestra –tota sola– canvia el bolquer 
a una xiqueta està impregnat d’una important 
relació humana entre ambdós subjectes. 
L’important, al capdavall, és el moment i 
l’atenció. Serà curt probablement si tenim 

molt d’alumnat però pot ser molt intens, tant 
com nosaltres vulguem.

SOBRE EL PLA EXPERIMENTAL DE LA 
CONSELLERIA 
Per açò em sembla indignant el que està 
passant a les aules de dos anys de les escoles 
públiques amb el pla experimental que la 
Conselleria va començar a implantar el 
curs anterior i que segueix vigent. De qui és 
responsabilitat el canvi de bolquers? Només 
l’educadora infantil està preparada per a 
canviar-ne? I les mestres? 

Aquesta experiència ja la visquérem en 
les escoles públiques amb l’escolarització 
de l’alumnat de tres anys. Quina pena i 
quina vergonya, per què no dir-ho, haver de 
telefonar a les mares perquè vingueren a 
canviar la seua criatura quan s’embrutava! 
D’aquella experiència aprenguérem que els 
xiquets i xiquetes tenen dret a ser atesos en 
les seues necessitats i que aquestes han de 
ser resoltes al mateix centre escolar. Sí, les 
mestres havíem d’assumir aquest temps tan 
important per al desenvolupament del nostre 
alumnat. És una qüestió no només educativa 
sinó també moral i també professional. 

Evidentment, si hi ha recursos humans 
suficients, la tasca es facilita. El debat no 
és si la tècnica en educació infantil ha de 
canviar els bolquers i la mestra dedicar-
se a altres menesters, sinó si l’atenció 
requereix un temps de dedicació perquè es 
considera imprescindible i, per tant, les dues 
professionals tenen suficient capacitat per 
a fer-ho. Les autoritats educatives haurien 
de prendre’n bona nota, també les facultats 
de Magisteri: el temps de cura del cos és 
essencial.

El temps del descans és poc polèmic 
perquè ningú no discuteix que es tracta d’una 
necessitat imperiosa. Però el descans es pot 
enfocar igualment des de diferents vessants. 
Ara toca dormir i tothom ha de dormir? És un 
moment de descans i qui ho necessita dorm 
i qui no descansa sense molestar a qui està 
dormint. 

Es tracta d’un temps que ara i adés encara 
planteja el mateix debat que el del menjar. 
La vida a les escoletes seria molt complexa si 
en la seua organització no estiguera regulat 
un horari per a menjar i dormir. Però hi ha 
experiències que assenyalen aquest temps 
com un moment tranquil per a compartir amb 
els companys i les companyes, un temps per a 
gaudir del que s’està menjant. 

El moviment per una educació lenta ha 
aprés molt de l’educació infantil. És molt 
important incidir sobre l’ús d’un temps 
tranquil a les escoles. Les escoletes s’han 
convertit precisament en aquest lloc on els 
xiquets i xiquetes es desenvolupen respectant 
el seu ritme individual al mateix temps que 
reconeixen el de les altres persones amb qui 
conviuen. I ho fan amb la tranquil·litat que 
requereix tan gran tasca.

ELS ESPAIS A L’ESCOLA INFANTIL
Sorprén arribar a l’escola infantil El Trenet i 
comprovar com han transformat els espais. 
Un dia et trobes tota l’escola amb pomells de 
taronges perquè celebren el Dia de la Taronja o 
la veus convertida en un món de pirates perquè 
duran a terme el projecte El Pirata Pataxula, 
o comproves els canvis en el pati de l’escola,
reconvertit en una concorreguda mascletà.

També ha esdevingut habitual comprovar 
com l’àgora de l’escola infantil municipal 
L’Alqueria d’Alaquàs s’ha reconvertit en una 
sala de concerts, una passarel·la de moda, 
una sala de teatre infantil... Qualsevol projecte 
que el col·lectiu docent es planteja cada curs 
perquè hi participe el conjunt de la comunitat 

escolar pot patir la remodelació integral dels 
escenaris educatius.

Són, com és fàcil deduir, espais diferents que 
es transformen quan l’activitat ho reclama i 
que es transformen perquè l’equip pedagògic 
així ho desitja, amb la col·laboració plena de les 
famílies. Són tasques que es realitzen sovint 
els caps de setmana per facilitar que pares i 
mares hi prenguen part. Són, al capdavall, una 
suma d’esforços i moltes ganes de treballar i 
considerar que una altra educació és possible.

És evident que el disseny de l’espai 
mediatitza les accions que es volen realitzar a 
l’escola. Una escola pensada per als xiquets i 
xiquetes és estrany de veure, però quan arribes 
a aquesta escola municipal comprens que has 
arribat a un espai escolar molt ben pensat i 
adequat per a la infantesa. Un espai que recull 
no sols les individualitats de les aules sinó 
també un gran espai comú que permet dur a 
terme activitats macro, on cap tothom. 

L’àgora, la plaça, és l’espai de trobada. Però 
les aules tenen també la seua peculiaritat. 
Totes tenen un xicotet taller per a fer 
experimentacions en grups menuts, una 
exquisidesa que facilita molt el treball. Aquesta 
organització espacial sol·licita que hi haja, 
almenys, dues professionals a l’aula. 

Però, per què aquesta escola municipal 
compta amb la parella pedagògica i d’altres 
no? És una qüestió de consciència política, de 
planificació de les despeses en funció del que 
es considera més important socialment. En 
aquest cas, s’ha apostat per l’educació infantil. 
Si en aquest poble és possible, dic jo, que 
també deu ser-ho en altres. 

La realitat més generalitzada no és massa 
semblant a aquesta que acabe de descriure. 
Però les mestres i els mestres tenim molta 
capacitat d’inventiva i sabem transformar 
els espais en llocs d’acollida, som capaços 
de crear espais diferents dins de l’aula. Hem 
aprés a utilitzar els corredors de les escoles, 
l’entrada, el pati... Hem fet de la necessitat un 
recurs i hem sabut generar estratègies.

El professorat coneix, perquè ho veu a 
les seues pròpies escoles, com les aules 
d’educació infantil s’hi organitzen sovint 
en racons i com aquests espais més petits 
faciliten un aprenentatge molt més enriquidor. 
D’aquestes estratègies n’hem d’aprendre, com 
hem d’aprendre també d’aquests espais que 
les criatures busquen als patis de les escoles 
per convertir-los en llocs íntims de tranquil·litat 
i relació humana, així com dels espais que 
creen les mestres a les aules amb els trossos 
de tela que retallen i pengen del sostre. 
Aquests nous escenaris escolars contribueixen 
màgicament perquè tothom s’hi redescobrisca 
cada dia.

L’escola –l’escoleta– ha de continuar 
pensant a fer dels centres un lloc amable. 
Necessàriament això passa per tindre ben 
presents tant els temps que s’empren 
als centres escolars com els espais que 
possibiliten viure l’escola d’una altra manera. 
Perquè encara que la cançó de Sisa diga que 
“el temps no compta ni l’espai”, crec que el 
temps i l’espai sí que compten perquè hi surta 
el sol.
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D’ ençà de la introducció de l’ense-
nyament en valencià (1978/79), 
hem incorporat i plasmat al nos-

tre projecte educatiu (PEC) canvis en l’or-
ganització escolar amb l’objectiu d’intentar 
construir una educació per la llibertat i uns 
aprenentatges democràtics que sorgeixen 
principalment de l’alumnat.

GONÇAL ANAYA VIU
En algunes aules hi ha penjat un quadre amb 
una foto de Gonçal Anaya i, davall, una pro-
posició seua, compartida pels moviments de 
renovació pedagògica, que ens serveix de far 
del nostre projecte: “El que cal fer és ajudar 
a créixer en llibertat, ajudar les xiquetes i els 
xiquets a ser allò que vulguen ser i, sobretot, 
estimar-los i ser feliços fent-ho”. És una 
màxima que comentem amb l’alumnat amb 
qui discutim si les pràctiques a l’aula són co-
herents amb el que ens demanava el mestre 
Anaya.

No sé quina responsabilitat deu tindre la 
citació d’Anaya en el nostre projecte perquè 
l’alumnat, en ocasions puntuals, done les 
gràcies a l’escola per deixar-los aprendre en 
llibertat allò que volen i organitzar-se per ells 
mateixos. Quan els seus fills i filles acabaren 
sisé, unes mares adreçaren als mestres un 
escrit eloqüent: “Gràcies per ensenyar-los a 
ser persones”. 

El manament de redactar el PEC, més que 
una mera adaptació obligatòria i feixuga, 
va suposar una oportunitat més perquè 
investigàrem, repensàrem i transformàrem 
allò que féiem a les aules i els canvis que 
hi volíem introduir. Després de discussions 
vam decidir que el nostre projecte educatiu 
també hauria de mostrar la diversitat de 
concepcions que tenim sobre l’educació. 
Calia argumentar-les, responsabilitzar-
nos del seu compliment, respectar-nos i 
explicitar tant el consens i el dissens. A més, 
com s’especifica en el mateix document, 
el que descric ací, més que resultat d’un 
producte acabat, és fruit d’un procés 
llarg d’anys, que encara ha d’ampliar-se i 
modificar-se. Un procés d’educació serena, 
amb temps nostre per a introduir i avaluar 
canvis en la renovació i innovació educativa. 
Una serenitat allunyada dels manaments 
burocràtics de l’administració educativa que 
de hui per demà ens demana projectes i més 
projectes. Com reflexionava una mestra: molt 
de paper i els xiquets abandonats.

L’ORGANITZACIÓ ESCOLAR. 
El nostre projecte educatiu té com a fona-
ments les declaracions del Drets Humans, la 
dels Drets dels Infants i la Convenció sobre 
Drets dels Infants, tots tres documents apro-
vats per l’estat espanyol, però a la vegada ig-
norats, entrebancats i posats en contradicció 
a les polítiques curriculars i educatives dels 
successius governs estatals i autonòmics, 
unes polítiques que cal conéixer almenys 
per a aprofitar-nos de les innovacions i per a 
denunciar-ne les contradiccions.

Ens declarem eclèctics en l’organització 
escolar que proposen diferents pedagogies: 
les tècniques Freinet, la pedagogia crítica, 
la perspectiva educativa dels projectes de 
treball, les aportacions de la pedagogia 
sistèmica, l’Informe Delors, els sabers 
complexos d’Edgar Morin, la neurociència i 
les intel·ligències múltiples, les propostes 
dels moviments de renovació pedagògica, 
l’organització de tallers i racons, grups 
internivells... amb què compartim el 
reconeixement dels subjectes com a 
aprenents permanents, el coneixement com 
un diàleg entre persones, la relació mediadora 
i facilitadora del que ensenya respecte el que 
aprén i l’avaluació com a eina que ens indica 
on estem i com podem millorar.

PROTAGONISME DE L’ALUMNAT
Per a l’organització escolar, en El Castell 
escoltem de forma activa les intervencions 
de l’alumnat en qualsevol moment o espai, 
formal o no formal: les assemblees de clas-
se, la junta de delegats, el consell escolar. 
Escoltem, reflexionem, actuem i posem les 
seues propostes per davant de la legislació i 
les normatives que n’encotillen i n’ofeguen la 
llibertat i l’autonomia. 

En el nostre cas, l’organització escolar i 
les tasques educatives vénen determinades 
sovint per les pràctiques de les companyes 
del segon cicle d’infantil. És el mateix 
alumnat el que ens ho recorda i reclama, en 
primer de primària, en exposar i demanar 
que continuem amb aquelles tasques més 
significatives que han realitzat en els tres 
cursos anteriors. Per tant, l’organització 
en primària recull i s’amera del bagatge de 
les vivències experimentades en l’educació 
infantil. 

Pel que fa a l’organització del temps, cada 
curs escolar, després d’establir el temps 
de cada especialitat, és l’alumnat el que 
decideix com distribuir-lo. La resta del temps 
són també les xiquetes i els xiquets els que 
decideixen quan cal realitzar les tasques, la 
majoria transdisciplinàries: correspondència 
escolar, experiments, tallers, projectes de 
treball, notícies, museu... En cada assemblea 
de classe es revisa i es modifica si cal. 

TEMPS, ESPAIS I PROJECTES DE TREBALL
Un altre assumpte controvertit és la regu-
lació de l’horari oficial, un document amb 
una organització rígida i que cal lliurar a 
l’administració. En el Castell, el formulari de 
l’horari escolar s’emplena i es fa quadrar i es 
tramet a l’administració sense més calfa-
ments de cap. D’igual manera, l’organització 
escolar de l’espai es troba molt condicionada 
per la política de construccions dels centres 
educatius, un edificis semblants als de fa 
cent anys, llavors innovadors, obsolets i inca-
paços de donar resposta als reptes educatius 
del segle XXI.

Una de les darreres tasques relacionades 
amb l’organització escolar a l’aula fou la 
proposta d’iniciar, amb l’alumnat de 3r, un 
projecte per ensenyar-los a fer amb agulles 
de calça bossetes de llana individuals. La 
iniciativa havia partit d’una mare i la seua 
amiga, i va ser aprovada per l’assemblea. 
El mateix projecte va prosseguir en 4t: 
cada estudiant construïa un rectangle de 
determinades dimensions acordades per la 
classe. Els rectangles del grup calia cosir-los 
després per fer-hi una manta col·lectiva. Ací, 
les mestres eren les iaies i les amigues de 
les iaies. 

Aquest projecte va provocar modificacions 
rellevants del temps que hi vam dedicar, 
també vam canviar la distribució dels espais 
de l’aula. Amb tot, els sabers que s’hi van 
anar encadenant ultrapassaven els establits 
en el currículum i transgredien els més 
de 900 objectius i continguts irrellevants 
establits com a obligatoris pel decret 
curricular de 3r i 4t de primària. Els sabers 
més potents que vam posar en joc, al meu 
entendre, van ser tres: l’explicitació per 
l’alumnat que les persones majors sabien 
moltes coses, el canvi en l’actitud de respecte 
vers elles i les valoracions del comportament 
del professorat.

De la mateixa manera, l’organització 
escolar del temps i dels espais comuns de 
l’edifici escolar és una proposta reiterativa a 
les assembles de classe i especialment a les 
juntes de delegats i al consell escolar. Foren 
enriquidores distintes iniciatives que van 
partir de l’alumnat: la construcció de 
cabanes al pati de l’escola; l’organització 
de la biblioteca del centre; el muntatge 

“Una educació sense 
qualificatius, per a fer persones 
lliures, autònomes, responsables, 
solidàries, respectuoses i amb 
capacitat per a elegir allò que 
volen aprendre”, és el desig 
compartit per la comunitat 
educativa d’aquest centre de la 
Safor, amb una ferma trajectòria 
de compromís amb la innovació.

L’EXPERIÈNCIA DE
L’ESCOLA 
PÚBLICA  
EL CASTELL, 
D’ALMOINES 

_MODELS D’ORGANITZACIÓ ESCOLAR_
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i la periodicitat de les exposicions de les 
seues produccions artístiques; la regulació 
dels temps d’esplai per a compaginar els 
jocs i les necessitats d’anar al servei; les 
festes de benvinguda de l’alumnat de tres 
anys i la de comiat de 6é; l’organització 
de l’hort, el jardí i la granja –la Direcció 
Territorial d’Educació ens havia ordenat 
desmuntar-la fins a comptar amb el permís 
municipal–; l’organització del reciclatge; 
l’establiment dels jocs i dels torns del pati 
en el temps dels esplais; les propostes 
al pressupost de l’escola; la decisió, 
planificació i desenvolupament d’activitats 
complementàries i culturals com les eixides, 
el festival de Nadal, carnestoltes, la falla, 

la fireta solidària de final de curs...; l’ús 
de material comú, com les tauletes, els 
ordinadors, els jocs, la quota i la roda de 
llibres de l’AMPA, etc.   

AVALUACIÓ I DIPLOMES PER A ALUMNES I 
MESTRES.
Un element important del projecte educatiu 
d’El Castell –al meu parer el més rellevant– és 
l’avaluació. A més del temps que dediquem a 
l’autoavaluació del dia a dia dels aprenentatges 
aconseguits i que es reflecteix en els qua-
derns, les agendes escolars, els fulls de segui-
ment..., l’alumnat s’autoavalua cada trimestre i 
pren consciència dels seus aprenentatges. 

La primera pàgina del butlletí informatiu 
per a les famílies conté una relació 
d’objectius educacionals on cada estudiant 
assenyala si els realitza sempre o quasi 
sempre, a vegades, o no mai o quasi mai. 
Una vegada emplenat, es dóna a conéixer 
a l’assemblea, que pot mantindre el mateix 
criteri o canviar-lo; d’igual manera procedeix 
l’equip docent. Al final del full hi ha un espai 
per a les observacions, majoritàriament en 
positiu, de la tutoria i les famílies. 

En la segona pàgina, l’assemblea dóna 
el seu parer sobre l’escola, la classe i les 
persones que hi convivim. En les pàgines 
següents es relacionen les activitats 
realitzades i l’alumnat hi escriu quines 

realitza bé, en quines té errors –entesos 
com un fet educatiu i de progrés en 
l’aprenentatge– i vol millorar, i quines 
activitats proposa realitzar al següent 
trimestre. Els mestres també hi escrivim 
els nostres punts de vista, especifiquem els 
progressos assolits i invitem a aconseguir 
nous aprenentatges. Quan finalitza el curs 
escolar, a més de l’informe del tercer 
trimestre, cada estudiant rep un diploma 
on s’especifica, a proposta seua i el 
consentiment de l’assemblea, en què és “molt 
educat” i en quin aprenentatge ha demostrat 
“mestria”. L’avaluació i el diploma també els 
reben els mestres.

Fem nostre un model d’organització 
escolar inclusiva: tot l’alumnat disposa i és 
responsable del seu espai, el seu temps i els 
seus propis aprenentatges, compartits amb la 
resta de la comunitat educativa. En El Castell 
estan excloses les pràctiques excloents. 

Vegem-ne alguns exemples: a) Els 
exàmens, els controls i les qualificacions 
són substituïts per l’avaluació descrita 
anteriorment. Per a no eludir el manament 
legal –impossible, injust i no gens educatiu– 
de posar una nota, el consell escolar 
acorda i expressa en el projecte educatiu 
que la qualificació de tot l’alumnat serà un 
“notable” o un “bé”; b) En compte de posar 
deures obligatoris per a casa, practiquem 
els tractes que determinen la temporalitat i 
l’espai de realitzar una tasca, per exemple, si 
hem de realitzar un experiment decidim en 
assemblea la data en què cal presentar-lo; 
c) Tot l’alumnat promociona automàticament
de curs, llevat de casos molt excepcionals;
d) No usem llibres de text i elaborem el
material curricular propi; e) En tercer cicle
de primària introduïm els llibres de text
digitals en llengua i matemàtiques com un
taller d’entrenament per a l’ESO; f) No hi
ha castics, en les assemblees tractem els
comportaments “alegres” i “tristos”, i decidim
què cal fer per a compensar les conductes
que han ocasionat tristesa.

Un desig que vull expressar a manera 
d’epíleg: que el nostre alumnat i les seues 
famílies donen també les gràcies a la societat 
per fer-los persones lliures.

A més del temps que 
dediquem a l’autoavaluació 
del dia a dia dels 
aprenentatges aconseguits 
i que es reflecteix en els 
quaderns, les agendes 
escolars, els fulls de 
seguiment..., l’alumnat 
s’autoavalua cada trimestre 
i pren consciència dels 
seus aprenentatges

Batiste Malonda 
Mestre i director del col·legi 
públic El Castell d’Almoines 
(la Safor). Membre de l’MRP 
Col·lectiu de Mestres de la 
Safor, l’Escola d’Estiu Marina-
Safor i del Consell Escolar 
Valencià en representació de 
la Federació dels MRP-PV 
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S empre m’ha estranyat no disposar 
de temps per a coordinar-me amb la 
resta de docents que treballem amb el 

mateix grup de classe. Com si el més impor-
tant fos l’assignatura que impartim, més que 
el grup d’adolescents amb qui ens comuni-
quem cada dia. 

La legislació estableix només la coordinació 
setmanal en els seminaris d’àrea. Els 
problemes sorgeixen, però, perquè no 
sempre és senzill adaptar els programes a 
les diverses necessitats de l’alumnat en cada 
grup de classe.  

Quan i on parlem dels estudiants de primer 
C, segon A, tercer B…?  Al bar, a l’autobús, 
al cotxe, en els sopars o en les festes, 
comentem el problemeta de tal o de tal altre, 
confessem les dificultats per a treballar amb 
aquell grup d’ESO... Aquestes converses, 
freqüents, desorganitzades i fora de temps, 
ens serveixen per a compartir el malestar, 
però no ens permeten intercanviar propostes 
ni prendre decisions de millora. 

Per què no canviem la distribució dels 
temps de les reunions? Podríem organitzar 
l’horari de manera que ens ajudara a estudiar 
en equip estratègies d’ensenyament per 
afrontar els problemes del dia a dia amb 
l’alumnat. Des de la fi del franquisme, hi 
ha hagut professorat compromés amb un 
ensenyament crític, que ha assajat altres 
formes de treball i coordinació.

EQUIPS DOCENTS TRANSVERSALS
A l’institut Les Alfàbegues de Bétera, entre 
1995 i 2005, en acabar les sessions d’avalua-
ció, el professorat s’organitzava en reunions 
de nivell estables –d’ESO i batxillerat– en les 
quals s’acordaven millores per respondre als 
problemes que havien sorgit en l’avaluació.

Amb el desplegament de la LOGSE, 
diversos centres catalans coordinats per l’ICE 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
van introduir, en l’horari de permanència al 
centre, la coordinació d’equips docents de 
nivell. Això els va permetre experimentar 
estratègies d’atenció a la diversitat i 
coordinar procediments per a la millora de 
la competència lingüística o la pràctica  de 
l’autoavaluació i l’autoregulació, entre altres.

Hi ha iniciatives que reapareixen i 
promouen altres models de coordinació 
i que, en el fons, plantegen una altra 
concepció del treball docent. És el cas de 
l’IES Isabel de Villena de València que des de 
2011 organitza equips docents de nivell per 
fomentar i coordinar estratègies de millora 
de la competència lingüística. El curs 2015/16 
algunes assignatures es van coordinar en 
un projecte comú per conéixer i estimar 
el territori de l’Horta. Un any després, el 
professorat d’Història, Filosofia, Economia 
i Ciències Naturals prepara un debat entre 
l’alumnat de 4t d’ESO sobre els límits del 
creixement i el futur que desitgem. 

Totes aquestes noves pràctiques, pròximes 
al treball per projectes, exigeixen espais –per 
a la planificació, la coordinació, la formació 
i l’avaluació– ben diferents dels propis 
dels departaments. En aquest institut, el 
professorat del projecte Erasmus “Educar 
amb emocions” es reuneix en el temps 
d’esplai mentre que l’equip de mediació en 
conflictes escolars es coordina en finalitzar 
les classes.

Al mateix temps apareixen iniciatives ben 
potents com la plataforma Escola Nova 21 –26 
centres inscrits i més de 450 sol·licituds–, amb 
professorat organitzat en equips cooperatius 
transversals que qüestionen la fragmentació 
disciplinària del currículum i organitzen 
l’aprenentatge al voltant de projectes que 
desperten l’interés  pel medi, dins del 
projecte europeu ILE (entorns innovadors 
d’aprenentatge) de l’OCDE. Tanmateix, 
aquesta iniciativa tan ambiciosa –26 centres 
inscrits, més de 450 sol·licituds, amb l’impuls 
de la Càtedra UNESCO, la Fundació Bofill, 
la UOC...– no va mes enllà del que l’Escola 
Nova ja defenia a la primeria del segle XX 
i els Moviments de Renovació Pedagògica 
reivindicaven en la transició de la dictadura a 
la democràcia.

Podem admetre que al professorat amb 
més desig d’innovar i implicar-se en la 
millora educativa se’l penalitze fent-lo 
reunir-se fora del seu horari laboral? 

EXPERIÈNCIES DE 
GESTIÓ DEMOCRÀTICA 
EN INSTITUTS PÚBLICS

Àngels Martínez 
Bonafé 
Professora de l’institut 
Isabel de Villena de 
València i de l’MRP Escola 
d’Estiu del País Valencià

Els models organitzatius dels instituts mantenen 
rigideses incompatibles amb la flexibilitat exigida pel 
professorat innovador. Canviar els temps de les reunions 
i autogestionar-les cooperativament, arrelar-se a l’entorn 
o dialogar sobre el currículum i l’avaluació són, entre
altres, estratègies ja en vigor en alguns centres que
s’atreveixen a assajar nous models de gestió democràtica.

_MODELS D’ORGANITZACIÓ ESCOLAR_
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Com explicar-nos que ara mateix hi 
haja iniciatives privades que encoratgen 
a superar l’estructura disciplinària 
antiquada mentre que bona part de centres 
públics, en canvi, segueixen ancorats en 
estructures organitzatives conservadores i 
reaccionàries?

PER QUÈ NO ENS AGRADEN LES REUNIONS?
Es tan habitual el menyspreu a les tasques 
dedicades a coordinar el professorat com els 
laments per la impossibilitat de solucionar 
els problemes que planteja ser docent amb 
alguns grups d’alumnes.

Per què desconfiem de la creativitat i 
la potencialitat formativa que generen 
l’intercanvi d’impressions entre col·legues 
docents? Per què hi ha tantes reunions que 
ens resulten inútils i avorrides? Què hem 
fet cada un de nosaltres per canviar aquesta 
realitat? Quines alternatives caldria plantejar 
per a aconseguir-ho?

Des de fa vora quaranta anys, el professorat 
més compromés amb la democratització 
de l’ensenyament ha inventat formes 
organitzatives per respondre a unes 
estructures tradicionals que ignoren la 
coresponsabilitat i la reflexió sobre la 
pràctica docent i dificulten les iniciatives 
interdisciplinars.

A l’IES Benimàmet de València volíem 
canviar i millorar diversos aspectes de la vida 
del centre –tutories, avaluació, participació 
de l’alumnat, convivència democràtica…– i 
necessitàvem planificar, reflexionar i formar-
nos conjuntament. 

Pels anys noranta, en el si d’una comissió 
de coordinació pedagògica que hi vam 
constituir sense que ens ho ordenara cap 
precepte legal, vam establir –per a tot el 
claustre– dues hores de coordinació setmanal 
en finalitzar la sessió lectiva dels divendres. 
Això permetia que tot el professorat es 
trobara en els diferents equips impulsors 
dels projectes de millora acordats. En les 
reunions, a què sovint assistien companyes 
d’altres centres per assessorar-nos, 
decidíem el que després aplicàvem a les 
aules. 

Aquesta dinàmica era en la pràctica el 
nostre pla de formació perquè implicava 
l’escolta activa, la lectura i la presa de 
decisions. Transcorreguts 25 anys, els 
aprenentatges assolits romanen inoblidables 
en la nostra memòria.

L’experiència descrita es va haver 
d’interrompre perquè companys nouvinguts  
es negaren a participar en una dinàmica que 
no prescrivia la llei i que condicionava l’horari 
del centre. La defensa de l’ordre establit i 
l’obediència es van imposar sobre el desig del 
treball cooperatiu i la coresponsabilitat.

Com podem ser competents per a ensenyar 
a la gent jove a ser autònoma, a reflexionar 
sobre la seua experiència i a transformar-
la, si no aprenem a autogestionar el nostre 
treball de manera cooperativa?

MARES I PARES, INCLUSIÓ AL BARRI
Quan Rocío i Elena, veïnes de la Malva-rosa i 
mares d’estudiants de 2n d’ESO entraren al 
despatx i ens proposaren participar en pro-
jectes vinculats a la Mesa de Solidaritat de la 
Malva-rosa, es va obrir un camí que connec-
tava l’IES Isabel de Villena amb persones i 
col·lectius que treballen a favor de l’equitat i la 
solidaritat en aquest barri. 

Des d’aleshores no han deixat d’arribar-nos 
propostes d’educació afectiva sexual, de 
prevenció de conductes de risc, recursos 
per a contrarestar inèrcies d’exclusió 
social, participació de joves en col·loquis 
de l’associació de dones, cartes i visites a 
l’associació de veïns i veïnes, entrevistes, 
vídeos, exposicions artístiques... Entre 

l’institut i el seu barri s’ha anat conformant 
una oferta cultural vinculada amb l’estudi i la 
millora de la vida ciutadana.

L’ Ampa de l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia de 
València, vinculat activament a les iniciatives 
culturals del barri de Benimaclet, també està 
compromesa en la formació d’estudiants i 
famílies. Amb aquest objectiu hi ha oberts 
tallers, col·loquis i cursos que aborden les 
drogodependències, l’assetjament en les 
xarxes socials, el desenvolupament afectiva 
sexual.

“Enganxat a la convivència” és el projecte 
mitjançant el qual l’IES Malilla de València 
integra cada any les activitats del centre 
amb les associacions compromeses amb 
la convivència en el barri multicultural que 
presta el nom a l’institut. Volen millorar 
les relacions amb els famílies, molt més 
importants que les que mantenen uns clients 
que només es preocupen pel rendiment 
individual del seu fill o filla.

És “públic” un institut que viu d’esquena 
al barri? Quina cultura ensenya un centre 
si ignora els problemes i les iniciatives que 
afecten el veïnat?

Podem qualificar de democràtica una 
institució educativa que no preveu un espai 

per a les aportacions culturals de les famílies, 
enteses com a ciutadania interessada pel 
desenvolupament del barri?

ORGANITZACIÓ ESTAMENTAL VS. 
DEMOCRÀCIA REAL 
És possible conjuminar els interessos d’estu-
diants, famílies i docents, actuar conjuntament 
i experimentar la ciutadania? 

Ni per als estudiants ni per a les mares i 
pares no sol ser atractiu participar en el si 
d’un consell escolar a l’institut, perquè les 
decisions significatives que s’hi prenen són 
cada vegada menors. En paral·lel a la instància 
oficial, s’obrin espais de trobada que trenquen 
el corporativisme i uneixen persones amb 
voluntat de dialogar i aconseguir una educació 
atractiva i motivadora per a totes les parts.

Per exemple, en alguns centres funcionen 
consells d’aula –un parell d’alumnes i 
de mares, més la tutora o el tutor– que 
periòdicament revisen i proposen coses per al 
millor funcionament de tot el grup. 

Estudiants que tenen la voluntat de no ser 
espectadors passius enfront de l’assetjament i 
l’exclusió, han creat cercles de convivència –o 
l’observatori de convivència– on s’impliquen en 
la recerca d’estratègies contra la segregació 
i a favor de la democratització real de tots els 
espais del centre.

Els equips d’estudiants formats per a 
la mediació en conflictes entre iguals, les 
parelles TAI (tutoria afectiva entre iguals) entre 
alumnes de diferents nivells o les pràctiques 
d’ aprenentatge-servei, donen el protagonisme 
als estudiants en el desplegament de l’ajuda 
mútua, la millora de la convivència i la recerca 
de solucions pacifiques als conflictes. D’altra 
banda, estudiants organitzats com a activistes 
pels drets humans, o grups d’estop diverfòbia 
fan seu l’institut amb intervencions de tot 
tipus: murals, performances, cançons, debats, 
etc. Però, amb tot, l’organització del centre 

segueix dividint-nos en estaments, mentre 
que els espais generats per la ciutadania 
–alumnes, profes i famílies implicats
col·lectivament– resten al marge de l’horari
laboral i el funcionament institucional.

Hi ha alguna possibilitat de diàleg 
interestamental sobre el currículum 
i  l’avaluació? Disposem en els centres 
d’algun espai o estratègia per a afrontar els 
conflictes entre el professorat o entre docents 
i alumnes? On es prenen les decisions que 
podrien fer reviscolar el desig de gestió 
democràtica? Com substituir la dependència 
i l’obediència per a la coresponsabilitat i la 
passió compartida pel que és de tots i totes?

Les lleis educatives dels dos últims segles 
no han alterat una organitzaciò departamental, 
fragmentada i jeràrquica, que es remunta a 
mitjan segle XIX, quan els instituts no tenien 
cap altra funció que preparar l’accés a la 
universitat de les elits socials.

Però la democràcia real, com la llibertat, no 
es regala. Docents, mares i pares i estudiants 
haurem d’inventar-nos noves formes de gestió 
democràtica –sense burocràcia ni avorriment– 
que ens proporcionen experiències formatives 
com a ciutadanes disposades a construir juntes 
un institut i un barri més bonic i més lliure.

Per a saber-ne més

ESCOLA NOVA 21: https://www.educaixa.
com/ca/-/escola-nova-21

INSTITUT-ESCOLA LES VINYES: 
https://vimeo.com/61053575

MARTÍNEZ CELORRIO, XAVIER: “El model esgotat 
de secundària en l’escola conservadora pública i 
l’horitzó dels jesuïtes” [http://diarieducacio.cat/
el-model-esgotat-de-secundaria-en-lescola-
conservadora-publica-lhoritzo-dels-jesuites/]

PROJECTE EUROPEU ILE-OCDE “Entorns 
innovadors d’aprenentatge”:  http://
learningleadershipconference.cat/projecte-ile/

Com podem ser 
competents per a 
ensenyar a la gent 
jove a ser autònoma, 
a reflexionar sobre la 
seua experiència i a 
transformar-la, si no 
aprenem a autogestionar 
el nostre treball de 
manera cooperativa?
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PROJECTES 
I EQUIPS DOCENTS 
EN L’ ESCOLA Inma Coscollà

Girona
Mestra de primària del 
col·legi públic Jaume I de 
Paiporta (Horta Sud)

_PARLEM DE TEMPS I ESPAIS_
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D urant els 15 últims cursos en què 
he viscut i compartit projectes, m’he 
impregnat de les il·lusions i el desig 

pedagògic amb què han arrancat i alhora 
amb els obstacles que ha calgut superar.  Hi 
he crescut molt com a mestra i hi he sentit 
la implicació de les criatures i de les altres 
persones que hi han col·laborat. Ho he viscut 
com un viatge únic que anava construint-se 
al llarg del curs. Però, com diu Michael Ende 
en La història interminable (1979), qualse-
vol d’aquests aspectes forma part d’una altra 
història, en aquest cas d’un altre article. Ací 
compartiré diverses experiències d’organitza-
ció i d’equips. 

ESTRATÈGIES D’ORGANITZACIÓ MÉS 
ESTABLES
No puc dir que treballe per projectes. De 
moment, la manera que he trobat al meu 
col·le per viure’ls i compartir-los ha sigut fer 
un projecte que anem construint al llarg de tot 
el curs, un temps que visc com un potencial 
que augmenta la possibilitat de realitzar 
experiències i que permet fixar diferents 
moments en la construcció del projecte.

Hi incloem la perspectiva dels projectes 
en la programació general del curs. Atés 
que aquesta programació s’organitza 
per matèries, optem per incloure-la en 
la de Ciències Naturals i Socials. En la 
programació general anual del centre (PGA) 
introduïm la possibilitat de fer eixides o 
activitats derivades de l’evolució del projecte, 
que ha d’aprovar i notificar el Consell Escolar. 
Per assegurar temps i espai al projecte, 
destinem almenys una sessió setmanal, 
de l’horari de Ciències, al projecte i a les 
exposicions. Combinem la vida d’aquest 
projecte col·lectiu amb la d’altres projectes 

personals voluntaris, que també s’exposen en 
classe en altres moments. 

La flexibilitat en l’horari escolar és un valor 
que adoptem per promoure determinades 
activitats especials derivades del projecte 
–entrevistes a persones que ens visiten,
eixides relacionades amb el tema del projecte,
tallers, exposicions...–. Aquestes activitats
requereixen un temps addicional a la flameta
del projecte que es manté en la sessió
setmanal. Així, moltes vegades topem amb
algunes dificultats organitzatives que cal
salvar, o almenys intentar-ho.

Procurem possibilitar una comunicació i 
relació entre les classes que participen en 
el projecte, atés que els últims cursos l’ha 
compartit tot el nivell (dos o tres grups) o el 
cicle (cinc grups) i fins i tot, com ara, tot el 
centre. Procurem que aquesta interrelació 
permeta viure en cada classe tant l’autonomia 
del grup com la vinculació i la identitat 
col·lectiva que ens enriqueix amb més 
possibilitats. 

Sobre la incertesa, el volum de treball i les 
possibilitats que ens genera no triar com a 
material  bàsic llibres de text, he prioritzat 
mantindre les relacions amb les meues 
companyes de nivell. Així he viscut diferents 
opcions, des de no tenir en cap matèria, o 
tenir algunes matèries amb llibre i altres 
sense.  Una evidència tinc comprovada: com 
menys llibres de text usem, millors relacions 
establim amb el temps, amb més flexibilitat i 
imaginació.

PROJECTES I ORGANITZACIONS DIFERENTS 
En sisé de primària, en “El nostre viatge pel 
món de l’art” desitjàvem obrir el nostre museu 
i, per això, vam propiciar que funcionaren 
durant dos trimestres sis tallers de creació, 
una vesprada cada setmana. Pels tallers van 

passar totes les criatures en una roda, i comp-
tàrem amb la col·laboració d’un mestre de 
Pedagogia Terapèutica expert en música, una 
mare voluntària experta en fotografia i una al-
tra amiga experta en aqurel·la. En les classes 
investigàrem i treballàrem més aspectes, però 
els tallers van fer possible la nit d’inauguració 
del nostre museu. L’escola desbordava amb 
les nostres creacions. 

Amb xiquetes i xiquets també de sisè, el 
projecte “Som en el temps” ens va fer viure 
camins diferents. Va ser un dels projectes 
més complexos que he compartit. Dedicàrem 
una vesprada setmanal als tallers per viure 
la història (jocs, pel·lícules, cançons...), 
vam assajar l’obra de teatre Deesses per 
nassos i la vam convertir en un musical en 
el qual van participar les 54 criatures. Les 
famílies voluntàries que feren decorats i 
vestuari van tindre el seu lloc de treball en el 
col·le. Les classes de llengua s’impregnaren 
de la vivència de l’expressió escrita en la 
construcció del llibre de vida i les de Medi 
s’impregnaren de la investigació de les 
etapes de la història per què transitaven les 
protagonistes de l’obra de teatre... 

Un altre projecte, en cinquè, “Com van viure 
les nostres famílies la guerra i la dictadura”, es 
va configurar a partir del plantejament d’una 
qüestió que va romandre oberta durant tot 
el curs. La pregunta ens convidava a llegir 
i comentar els testimonis escrits que ens 
arribaven a classe... Entre altres activitats, hi 
férem un llibre senzill i potent, ple de vivències 
i que ens dugué a una altra manera de viure i 
entendre la història. 

“Obrim finestres al món”, en quart, estava ple 
de microexposicions, incloses en les classes 
de llengües i medi, sobre els viatges que 
havíem viscut de manera especial per algun 
motiu en concret. Vam estudiar la història i el 
significat de distints objectes que provenien 
de viatges i vam preparar i realitzar tres grans 
entrevistes: a un pare muntanyenc i a dues 
voluntàries que havien viatjat al Sàhara i a 
Austràlia. A més, investigàrem i realitzàrem 
exposicions orals per equips sobre diferents 
llocs del món. Documentar tot allò que vivíem 
ens va obrir la possibilitat de realitzar un llibre 
en què arreplegàrem la densitat i varietat 
d’experiències compartides arreu del món. I 
tot això sense eixir de classe!

En el curs 2014/15, les cinc classes del 
segon cicle ens proposàrem realitzar una 
pel·lícula, a partir de la proposta de dues 
mares que s’oferien a acompanyar-nos i 
guiar-nos en l’aventura. En les classes de 
llengua vam seguir les indicacions que hi havia 
en “el sobre del cine” i en el qual les mares 
ens guiaven des de l’elecció d’un gènere 
cinematogràfic fins a l’elaboració d’un guió. 
En els grups interactius férem els decorats i 
assajàrem. Durant dos dissabtes vam rodar 
en la mateixa escola. Un equip de voluntaris 
se’n van encarregar del muntatge, la música, 
l’edició... I una vesprada visquérem amb 
emoció l’estrena en l’auditori de Paiporta: Cinc 
històries i un conserge era la nostra pel·li. 

El curs següent, “Aprendre a viure: la 
vida saludable”, projecte que va implicar 
tot el col·le, ens convidava a col·laborar en 
propostes que ens feien altres cicles, a més 
de les iniciatives sorgides en el nostre nivell. 
L’alimentació variada, el bon tracte, el descans 
i l’activitat física, construïren un camí que 
impregnà tot el centre: la inauguració del 
Dia de la Fruita o la celebració del Dia de la 
Pau o la sessió al pati per a contar “un conte 
per a dormir” –per parelles, els majors als 
menuts–, o la gimcana en què jugàrem totes i 
tots guiats per l’alumnat de sisé...

EL DESIG D’EDUCAR AMB ELS PROJECTES
La perspectiva educativa dels projectes de 
treball sol resultar atractiva per al professo-

rat. Ens embarquem en un viatge pedagògic 
que potencia la iniciativa, la responsabilitat, 
la cooperació, la investigació, la creativitat, la 
projecció pública del que s’ha aprés... Des-
cobrim experiències noves i pensem sobre 
activitats al fil del que volem saber i fer, 
activem recursos que potencien altres apre-
nentatges: fer-se preguntes, dissenyar un pla 
d’acció, temporalitzar-lo, organitzar activitats 
sobre la marxa, treballar en equip, seleccionar 
informació, organitzar-la, preparar exposici-
ons... Es tracta, sens dubte, d’una proposta 
que atrau el desig pedagògic. Ens fa repensar i 
refer el nostre paper de mestres per conver-
tir-nos en mediadores i acompanyants d’un 
camí d’aprenentatges perquè les criatures, 
sovint dòcils i receptives a les condicions que 
se’ls marquen, desenvolupen un altre paper 
molt més actiu. També afavorim la implicació 
i participació de famílies i d’altres persones 
que vénen i col·laboren en la construcció del 
projecte... Al capdavall, els projectes, a més 
d’atractius, connecten molt bé amb les arrels 
del nostre ofici: acompanyar i afavorir l’apre-
nentatge. 

SUPERAR ELS OBSTACLES, PROSSEGUIR
Els projectes conformen una proposta educa-
tiva que entropessa ràpid amb molts entre-
bancs que formen part de l’organització del 
sistema educatiu: currículum organitzat per 
matèries, fragmentació i prescripció de l’ho-
rari amb sessions destinades a les matèries, 
requeriment d’avaluació numèrica, organitza-
ció del centre no sempre flexible... Hi ha altres 
obstacles que formen part de les inèrcies, 
les vivències i les expectatives determinades 
per la nostra biografia en el sistema educa-
tiu: l’alumnat –sistemes de treball i hàbits 
adquirits–, les famílies –els temors, desitjos i 
expectatives sobre l’escola– i les mestres –for-
mació i prescripcions impregnades de certe-
ses i aparences d’objectivitat...–. Els diferents 
actors educatius actuen i condicionen la vida a 
les aules i les relacions educatives. 

Navegant entre el potencial educatiu i els 
obstacles, enguany tota l’escola s’ha bolcat 
en un projecte. Com que és l’Any del Turisme 
Sostenible, ens hem proposat “Viatjar: 
conéixer i respectar”. Cada cicle ens durà a 
un continent del planeta i tots els cicles ens 
comprometem a respondre a tres preguntes: 
a) Quines experiències pròximes tenim,
quins viatges a aquest continent coneixem; b)
Quins llocs, països o ciutats voldríem visitar
i conéixer; c) Quines experiències d’acollida
coneixem? –perquè el món és de totes i tots.

Hem arrancat així la nostra programació. 
Cada cicle proposarà una activitat col·lectiva 
per a viure en relació amb tot el centre o amb 
la nostra classe agermanada –classes de 
majors i menuts–. Tractarem de coordinar-
nos també per a realitzar una ambientació 
col·lectiva en el viatge a cada continent. Les 
carnestoltes de 2017 quedaran impregnades 
pel nostre projecte. 

Viurem experiències de viatge i de desig 
de viatjar, farem un llibre amb les nostres 
investigacions i vivències, muntarem 
exposicions, viurem activitats compartides, 
ens inventarem una cloenda, almenys amb 
tanta energia com la que empràrem el curs 
passat amb els nostres raps per una vida 
saludable. 

Sabem què volem i cap a on anem... Això sí, 
desconeixem com serà el viatge, però de segur 
que serà únic. Ens organitzarem perquè tinga 
lloc. De moment, som conscients de la nos-
tra il·lusió i disposem d’una sessió setmanal, 
sempre oberta, per a viatjar pel món, a més 
del que la mateixa vida del projecte ens dema-
ne. Ací estem, començant, confluint, organit-
zant-nos. 

El desig pedagògic que provoca 
el treball per projectes condueix 
el professorat a replantejar-se 
la seua funció i convertir-se en 
mediador i acompanyant en 
un nou camí d’aprenentatges 
dissenyat amb la participació 
activa de les criatures.
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L a comunitat autònoma càntabra ha 
inaugurat el curs 2016/17 una refor-
ma del calendari escolar que subs-
titueix l’estructura en tres trimes-

tre per una organització del temps en cinc 
bimestres, amb nous períodes vacacionals. 
És el primer territori de l’estat en assajar el 
nou model.

La distribució dels dies lectius –almenys 
175– al llarg d’un curs conformen el que ano-
menem calendari escolar. Aquesta distribució 
ha de ser equilibrada i coherent pedagògi-

cament, és a dir, ha d’adequar-se als ritmes 
d’aprenentatge i situar períodes de vacances 
i dies festius als moments en els quals es 
produeix un major cansament de l’alumnat i, 
alhora, contribuir a una organització més raci-
onal de les avaluacions.

Els calendaris que estableixen les admi-
nistracions educatives en cadascun dels ter-
ritoris no s’ajusten precisament al que aca-
bem d’enunciar en el primer paràgraf, més 
prompte al contrari. L’organització al llarg de 
l’any dels temps escolars a l’Estat espanyol 
està marcada per una doble herència que no 
acabem de superar: la tradició agrària i la 
infl uència de les festivitats religioses. Efec-
tivament, el nostre calendari escolar sempre 
va estar condicionat per les necessitats del 
camp, amb un llarguíssim període de vacan-
ces coincident amb l’estiu, perquè infants i 
adolescents pogueren col·laborar amb els 
seus majors en els mesos en què tasques 
com la recol·lecció, la sega o la sembra de-
manaven més mà d’obra. Tradicionalment es 
començaven molt ràpid les vacances estivals 
(abans de mitjan juny) i s’acabava molt tard (fi -

nal del setembre o fi ns i tot a l’octubre). Enca-
ra que això, lògicament, s’ha anat a poc a poc  
corregint, ens ha quedat com a herència ser 
un dels països europeus amb unes vacances 
d’estiu més extenses. 

Una vegada establida aquesta aturada es-
tival, la resta de períodes de vacances i dies 
festius no obeïa a criteris d’organització raci-
onal del temps escolar, sinó als manaments 
de l’Església catòlica. Així, el que hi ha hagut 
i hi ha són les vacances de Nadal, de Setma-
na Santa i les festivitats que coincideixen amb 
celebracions importants del santoral. És cert 
que aquestes s’han anat reduint en nombre i 
que han aparegut algunes festes civils com la 
Constitució o el Primer de Maig, però, en de-
fi nitiva, el criteri pedagògic sempre ha brillat 
per la seua absència.

La transmissió en el temps d’aquests cos-
tums dóna com a resultat un calendari que té 
poc d’escolar i que, per tant, ni ens agrada ni 
contribueix a millorar la qualitat del sistema: 
unes vacances d’estiu molt llargues, una es-
tructuració sobre la base de tres trimestres 
completament descompensats en nombre de 

Jesús Aguayo Díaz 
Professor i membre del 
Sindicato de Trabajadores 
de la Enseñanza de 
Cantabria, STEC

EL CALENDARI ESCOLAR 
DE CANTÀBRIA, UNA NOVA 
ORGANITZACIÓ DEL TEMPS 

PARLEM 
DELS 
DEURES?
Una conversa imaginària 
a propòsit dels 
deures escolars i la 
renovació pedagògica

_PARLEM DE TEMPS I ESPAIS_
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H avíem acabat d’esmorzar, preludi im-
prescindible a les reunions de la Fe-
deració [de Moviments de Renovació 

Pedagògica, MRP] i mentre esperàvem el café, 
Miquel, sense més ni més, ens amollà:

—A favor o en contra dels deures?
Ens quedàrem una mica parats perquè en 

els MRP no hi ha una opinió consensuada. Al-
fons llançà una primera resposta:

—A veure. Què són els deures?
És clar, la pregunta prèvia és necessària. Un 

projecte de treball, té deures? Si no estudiem 
per a un examen, cal estudiar el projecte? Si 
no fem deures, valorem la postura de l’esforç? 

Alfons hi afegí:
—Deures són moltes coses. Tota persona té 

uns drets lligats als seus corresponents deures.
—Però no és d’això del que estem parlant –re-

plicà Robert–. Ens hem de pronunciar sobre una 
obligació. Els deures estan com tu dius lligats a 
uns drets. El dret a una avaluació favorable res-
pon al deure de complir de la millor manera amb 
les tasques encomanades. Però els deures esco-
lars es viuen com una obligació, una càrrega fei-
xuga a la qual no es veu la utilitat.Miquel demanà 
més concreció:

—L’ampa del meu centre m’ha demanat que 
participe dimarts que ve en una taula redona so-
bre els deures. Jo respondré com a cap d’estudis 
de l’institut, però m’agradaria tindre com a refe-
rent els MRP dels quals forme part.

—O siga, vols saber si els MRP estan a favor o 
no de posar deures a l’alumnat? –Lledó sap que 
és una pregunta retòrica però vol centrar el de-
bat.

—És el que jo deia –intervé Alfons–. Una cosa 
és realitzar unes tasques concretes que es poden 
fer a l’aula o a casa. No és el mateix que realit-
zar activitats complementàries, moltes vegades 
redundants i quasi sempre repetitives del que ja 
s’ha fet a classe.

Paula, que ens mirava com si no sabera de 
què parlàvem, intervingué.

—En educació infantil ens sembla tan surrea-
lista aquest tema que mai no ens l’hem plantejat. 
Els infants han de gastar el seu temps jugant, in-
teractuant amb l’entorn i rebent totes les sensa-
cions que li aporten.

—I així hauria de ser sempre? –és la pregunta 
retòrica que va fer Lledó.

—Dona –Helena va prendre la paraula–, jo 
propose utilitzar en classe aquestes percepcions 
per a posar problemes que cal resoldre des de 
la ciència, les matemàtiques, el llenguatge, etc. 

D’això en dic aprenentatge per resolució.
—Ja tornem a desbarrar! –s’inquietà Mi-

quel–. A l’Institut ningú no treballa per projectes, 
la majoria té un llibre que segueix plana per plana 
i activitat per activitat. El seu problema és acabar 
el programa i si no hi arriben, doncs posen faena 
per a casa. La programació que fan, la real, con-
sisteix a agafar un llibre i dividir-lo entre les tren-
ta setmanes del curs, i a partir d’ací ja saben el 
que han de fer... Si no han acabat en classe el que 
pretenien treballar en una setmana, els nanos ho 
fan en casa. I punt. Si poden acabar el temari a 
mitjan juny, millor encara. Així tenen temps per 
a repassar...

Xusa està indignada. 
—Però encara estem així?
—Què et penses? O creus que en primària les 

coses estan millor? 
Cecilia, mestra d’infantil amb molts anys 

d’experiència docent i de gestió, se sent auto-
ritzada per a intervindre-hi. 

—A la meua escola, una de les mes progrés 
del poble, la majoria dels mestres fan això mateix.

Les paraules de Cecilia no confi guren un 
panorama optimista. Mentre el grup de tertulians 
intercanviem impressions, passa l’àngel de la pe-
dagogia.

—Entre la pressió de les famílies que volen 
deures i les que no en volen, els professors que 
volen acabar tots els llibres que han comprat, 
l’administració que amb la llei Wert ha omplit de 
continguts conceptuals el currículum dels cen-
tres... l’ensenyant es troba enganxat en una es-
piral de què no sap com eixir –Robert fa aquest 
balanç ben negre de la situació.

La intervenció de Jordi trasllada el debat a 
un altre terreny.

—Supose que tots coneixeu Pepe Domínguez, 
el company d’Acció Educativa. Com explica en la 
seua tesi doctoral, el problema no està en el cur-
rículum sinó en l’enfocament que hi donem, en el 
“paradigma”, com ell ho anomena. Pepe diu que 
des de fa uns dos segles l’educació es debat en-
tre dos paradigmes contradictoris: l’ensenyament 
entés com a instruccionisme intel·lectualista o 
des la perspectiva de l’holisme educatiu. 

—Segons he entés –puntualitza Helena–, 
d’una banda, ens demana d’omplir el cap de 
l’alumnat amb coneixements intel·lectuals, valo-
rats com els mínims a assolir per tots els ciuta-
dans o fer que l’educació permeta el desenvolupa-
ment de l’individu en totes les seues dimensions. I 
tot això dins del marc d’un ensenyament obligato-
ri per a totes i tots fi ns a 16 anys almenys.

—Així és –prossegueix Jordi–, el primer para-
digma demana l’avaluació i la selecció de l’alum-
nat. Més encara, la diversitat de la població no 
assegura mínimament un rendiment homogeni, 
tant per la seua naturalesa com, sobretot, per 
l’entorn socioeconòmic. Això farà que al fi nal i de 
forma naturalment selectiva, com pensen alguns, 
se salven els més eixerits i es queden pel camí 
els més roïns.

—Si plantegem una perspectiva economicista 
de l’educació –afi g Helena– cal triar els més lles-
tos per a les tasques més difícils i deixar els tre-
balls menys agradables per a la resta. Ens veiem 
abocats a enfocar l’ensenyament des del paradig-
ma instruccionista i això fa que hi haja qui pense 
que no n’hi ha prou amb els temps escolars per 
a aprendre. No hi ha més remei que fer tasques 
fora de l’horari lectiu.

—Home, per a educar dins del paradigma 
holístic tampoc no en tenim prou amb l’espai es-
colar –replica Robert.

—Evidentment –defén Xusa–, però això no 
remet a tasques que són simples repeticions del 
que s’ha fet en classe. Una tasca d’investigació 
requereix una activitat fora de l’escola, una entre-
vista o una recerca a la biblioteca o a Internet, per 
exemple.

—Ací hi ha el problema –retruca Helena–, 
l’estudiant reïx si gaudeix d’una bona biblioteca a 
casa o de connexió a Internet, si té una família que 
li fa costat. Però qui no té aquestes condicions es 
queda fora del sistema. Amb un paradigma o amb 
l’altre. 

—Una escola que està oberta tot el dia permet 
a l’alumnat que no disposa d’aquests necessaris 
reforços familiars vindre a l’escola, on l’ajudaran 
a resoldre les seues necessitats d’aprendre –re-
plica Jordi, recordant les jornades de Calella.

—Però –intervé Alfons– els que en eixir de 
classe se’n van a música i després a handbol, quan 
aniran a l’escola a fer els treballs de recerca?

—És una mostra més de la contradicció entre 
els dos paradigmes – respon Lledó–. La família 
pretén que l’alumnat tinga un desenvolupament 
holístic, però la societat exigeix que s’adquirisca 
un currículum instruccionista per a superar les 
proves d’accés a estudis o treballs. Mentre que 
ara mateix l’institut obri a les huit i es tanca a les 
nou, la primària i infantil s’organitzen dins de l’au-
la en espais diversifi cats. El professorat, després 
del seu horari lectiu, no pot atendre més alum-
nat i l’administració sempre va curta de diners i 
no respon quan se li exigeix que contracte més 
personal docent.

—Tot el que heu dit em sembla molt bé, però 
com ho plantege en la reunió? –pregunta Miquel, 
preocupat.

—Jo pense –resumeix Helena– que als pa-
res i les mares els haurien de quedar algunes 
idees clares. De primer, una educació general i 
bàsica no és cap cursa de preparació per a anar 
a l’institut, que comença i acaba en si mateixa. La 
primària i l’ESO han d’impartir coneixements ge-
nerals però, sobretot, oferir a l’alumnat eines per 
a resoldre de manera efi caç les situacions que se 
li presentaran en la vida. Després, l’alumnat té un 
temps limitat en el qual ha de realitzar-se com 
a persona, un temps per a formar-se. Això signi-
fi ca jugar, relacionar-se amb els companys fora 
de l’escola i acceptar que disposa d’espais propis, 
perquè això també és molt important per al seu 
desenvolupament. D’altra banda, nosaltres, en-
senyants, hem d’acceptar que en l’ensenyament 
obligatori hi ha conceptes que sobren perquè són 
massa repetitius, i que seguir el llibre de text no 
és complir amb el programa. Si ens remetem al 
currículum, hi ha molts continguts que no abor-
dem, sobretot procedimentals, mentre que po-
sem èmfasi en l’adquisició memorística de con-
ceptes que no han demostrat la utilitat. A l’hora 
de encomanar faenes fora de classe, hem de pre-
veure els instruments que necessitarà l’alumne 
per a realitzar-les. Si tota la classe no pot dispo-
sar d’aquestes eines –Internet, biblioteca, ajuda a 
casa– cal replantejar les activitats i veure com fer 
que tots les puguen realitzar.

I l’alumnat? La gent jove ha de saber que per a 
fer qualsevol tasca en la vida necessitarà temps, 
més enllà del que dedica al treball acadèmic es-
trictu senso. Si volen gaudir de temps per a les 
seues apetències, els estudiants han d’aprendre a 
regular les seues tasques i complir amb els seus 
compromisos amb la societat. Això vol dir que el 
temps escolar ha d’aprofi tar-se al màxim per lle-
var espai a la resta de les activitats.
—Gràcies Helena, per favor repeteix tot això 
que acabes de dir i t’ho grave al mòbil. Ja tinc la 
meua intervenció! –conclou Miquel.

Ramon Torres
Mestre jubilat i membre 
del Col·lectiu d’ Ensenyants 
de la Ribera, Coderi.

dies lectius i una concentració dels descan-
sos en el primer, disminuint a mesura que 
avança el curs; és a dir, distribuïts de manera 
inversament proporcional a la fatiga acumu-
lada tant d’alumnat com de professorat.

Comparar realitats educatives de dife-
rents països és complicat i cal fer-ho sempre 
amb molts matisos per no caure en simpli-
fi cacions que deriven després en arguments 
d’autoritat superfi cials. 

Insistint en aquestes cauteles, sembla ha-
ver-hi una certa similitud, almenys pel que fa 
a estructuració del calendari en tres trimes-
tres es refereix, entre Espanya i els països 
del sud d’Europa com Portugal, Itàlia, Grè-
cia, Croàcia, Sèrbia o estats de forta tradició 
catòlica com Polònia. 

D’altra banda, un altre grup de països hi 
intercalen períodes de descans curts apro-
ximadament cada dos mesos. Ens referim a 
França, Alemanya, el Regne Unit, Holanda, 
Bèlgica o els països escandinaus. Encara 
que tornem a posar l’accent en les reserves 
amb què cal agafar les comparacions inter-

nacionals, ens atrevim a afi rmar que sí que 
sembla que les societats més avançades 
des de molts punts de vista, van optar des 
de fa temps per calendaris de característi-
ques semblants al del que ara estrenem a 
Cantàbria. 

CANTÀBRIA INICIA EL CANVI 
La Junta de Personal Docent i la Conselleria 
d’Educació de Cantàbria van signar, el maig 
del 2016, un acord important per reformar el 
calendari escolar que anava a regir el curs 
2016/17. 

L’essencial de l’acord consistia a trencar 
amb l’estructuració en tres trimestres. En 
el seu lloc el curs s’ha organitzat en cinc 
bimestres, tot introduint-hi dues noves set-
manes de vacances: una al començament del 
novembre i una altra a la fi  de febrer. 

Els bimestres són d’una durada molt si-
milar: 35 dies lectius el primer, 33 el segon, 
32 el tercer, 31 el quart i 44 l’últim. La simili-
tud és major perquè comptabilitza les hores 
lectives, ja que els dos bimestres més llargs 

tenen una part important dels seus dies situ-
ats al setembre i juny, quan la jornada esco-
lar és només al matí en els centres de jorna-
da partida, o només de tres hores i mitja en el 
cas dels centres de jornada contínua. 

La compensació que va haver de fer per 
seguir mantenint els 175 dies lectius i incor-
porar-hi dues setmanes més de vacances, va 
consistir a avançar l’inici de curs, acabar més 
tard al juny i eliminar “ponts” que abans no-
més eren dies no lectius propis del sector de 
l’ensenyament.

Amb posterioritat a l’acord, la Conse-
lleria va reformar el calendari d’avaluaci-
ons, passant a cinc les tres que hi havia fi ns 
llavors. La nova regulació fi xa una avaluació 
just abans del fi nal de cada bimestre, si bé 
la primera (octubre) i la tercera (febrer) són 
només qualitatives, és a dir, no comporten 
notes numèriques.

En resum, es pretén tindre un calendari 
més racional i més equilibrat, que s’adap-
te millor a les necessitats de descans de 
l’alumnat i als seus ritmes d’aprenentatge. 

Dividir-lo en cinc bimestres permet un re-
partiment més lògic de continguts i afavoreix 
una millor distribució de les avaluacions. 

Amb tot, som conscients que només hem 
fet un primer pas; el calendari manté ele-
ments importants de continuïtat amb el pas-
sat: retalla poc les vacances d’estiu (a penes 
una setmana), manté intactes les vacances 
de Nadal i Setmana Santa, i no incorpora cap 
canvi a les festes del calendari laboral, una 
part de les quals estan vinculades amb esde-
veniments religiosos. 

En qualsevol cas, hem encetat un model 
de calendari que és millor des del punt de 
vista pedagògic, tot i que hi haurà de millo-
rar-lo amb l’avaluació de tota la comunitat 
educativa i amb la incorporació de mesu-
res que afavorisquen la conciliació de la 
vida laboral i familiar. Algunes, encara que 
molt tímides, també s’han iniciat a Cantà-
bria enguany.  
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SOBRE L’ESPAI I ELS 
COMPORTAMENTS DELS 
ACTORS EDUCATIUS

A
cudisc inevitablement als records 
de la meua infantesa, del centre 
on vaig estudiar: un edifici de 
rajola roja cara vista, funcional, 
sense cap altre tret identitari 

que el de respondre a una època en què calia 
construir escoles públiques ràpidament per 
acollir la xicalla del baby-boom de finals dels 
setanta. Un més entre els nombrosos edificis 
amb el mateix aspecte. 

Sonava la música, fèiem fileres en un lloc 
determinat per un ordre invisible. No hi ha-
via marques enlloc, però tothom sabia exac-
tament quina filera corresponia al seu curs. 
Pujàvem: la classe de primer per l’esquerra 
i la de vuitè per la dreta, després la de segon 
i setè, etc. Aquest ritual obeïa a un condicio-
nant de l’espai: l’edifici tenia una porta ampla 
central i dues escales laterals des de les quals 
s’accedia a un edifici més o menys simètric – 
incomprensiblement simètric–, amb corredors 
i aules idèntics a un costat i a l’altre de la pri-
mera planta. El segon pis era una còpia exac-
ta del primer. Vam viure els vuit anys de l’EGB 
en uns espais idèntics que només canviaven 
d’aspecte de tant en tant gràcies als murals i 
altres treballs infantils que colonitzaven parets 
i finestres.

Pujàvem les escales tocant la paret, experi-
mentant la seua textura, apreciant la rugosi-
tat d’uns taulells que sobrepassaven el metre 
d’alçada –per uns suposats criteris higienis-
tes–, un revestiment on no es podia escriure 
per facilitar la seua neteja. Si no xarràvem amb 
els companys, la nostra mirada s’adreçava cap 
a un desperfecte de l’escaló. Entre el mosaic 
de colors i formes de les lloses de terratzo del 
paviment imaginàvem formes d’animals o ca-
res estranyes. Baixàvem retenint la velocitat i 
l’impuls de baixar corrent, botant..., però si no 
hi havia ningú, aprofitàvem l’oportunitat de llis-
car per la barana per a fer el cavallet. 

Potser fa molts anys d’això però recor-
deu-ho: els i les infants, a més de pujar i baixar 
escales o moure’s pels corredors, reinterpre-
ten i atorguen un ús personal a cada material i 
cada peça del mobiliari escolar.

En aquest treball veurem que l’espai no és 
neutre i que el seu disseny i construcció con-
diciona el nostre comportament, el nostre 
moviment i la nostra estada. Fins i tot condi-
ciona com ens sentim. A més de considerar si 
és ampli, si té un mobiliari còmode o si està 
ben orientat –per controlar la llum o deixar-la 

passar– el disseny i la materialitat de l’espai 
poden despertar els nostres sentits i conver-
tir-lo també en un desconegut instrument pe-
dagògic.

MATERIALS, ESTÍMULS I SENSACIONS
Les característiques dels materials de cons-
trucció influeixen en el comportament i l’apre-
nentatge: la rugositat d’una paret, els reflexos 
d’un taulell, la porositat d’un sostre que absor-
beix el soroll o d’un parament que retorna 
l’eco... Són estímuls que trobem a l’entorn 
escolar.

Els infants, quan caminen, poden jugar a 
lliscar per un paviment llis i esvarós o escol-
tar crepitar la grava del pati. Aquesta grava, a 
més, els permet dibuixar amb el peu i improvi-
sar una pista de jocs. La terra i l’herba confor-
men superfícies fresques que respiren i que no 
reboten la calor. No s’ha d’abusar del formigó, 
que reflecteix els rajos de sol, enlluerna i dóna 
calor. Però una plataforma de formigó també 
permet pintar amb guix i pintures i ser un llenç 
d’expressió efímera dels infants.

També la vegetació –si està ben escollida– 
mostrarà el pas del temps i canviarà amb cada 
estació: oferirà fulles de diferents colors, do-
narà fruits i floracions. Quan fa calor ens oferi-
rà una ombra –en moviment i gronxada pel 
vent– i a la tardor farà de catifa amb les seues 
fulles seques.

DE PORTES ENDINS: LES AULES 
Les aules han estat dissenyades seguint una 
normativa que prescriu la seua dimensió 
d’acord amb una quantitat de metres qua-
drats per estudiant. Segurament pensant en 
alumnes asseguts en una cadira i davant d’una 
taula, clar. Però, disposen de suficient espai 
les nostres aules per a aprendre en moviment? 
Faciliten la conversa, l’agrupació, la consulta, el 
debat...? Estan pensades per moure’s o és que 
les criatures aprenen més si estan quietes?

Mentre la normativa assenyala unes dimen-
sions que responen a unes ràtios –un nombre 
d’alumnes–, no estableix un mínims de quali-
tat. Tampoc ens diu res sobre com assolir la 
diversitat de matèries que s’hi poden impar-
tir. Són suficientment flexibles les aules per a 
adaptar-se als ensenyaments propis de cada 
matèria? La flexibilitat dels espais possibilita, 
per una banda, l’adaptació a diferents activi-
tats, així com la plasticitat de l’actitud. Però a 
més, un espai flexible pot estimular la genera-
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El disseny, la bellesa i els materials 
dels edificis i les dependències 
escolars són factors amb una 
poderosa càrrega pedagògica que 
afavoreixen la identitat i l’estima dels 
agents educatius i serveixen de suport 
a una diversitat d’aprenentatges.

_PARLEM DE TEMPS I ESPAIS_



27264/ DESEMBRE 2016

EL PATI DE L’ESCOLA, ESCENARI DE 
LES DESIGUALTATS DE GÈNERE 
M.F.B.

L’edifici escolar, reprodueix les diferències de 
gènere existents a la societat?

A més dels banys dels xics i les xiques, hi 
ha més espais separats: a l’aula, als corre-
dors, al gimnàs per a uns i altres? 

Però, què passa al pati? Els xiquets, quan 
estan en moviment, desenvolupen més acti-
vitats, per tant, al pati ocupen i s’apropien de 
més espai que les xiquetes. Elles en cedeixen 
i hi busquen racons dels quals apropiar-se’n. 
En general, quan un pati disposa d’una pis-
ta esportiva en el seu espai central, la res-
ta d’activitats es reparteixen al seu voltant i 
queden supeditades a l’activitat principal que 
sol ser l’esportiva.

Explicarem el cas curiós d’una escola de 
la ciutat de València. És un centre antic, amb 
una important mancança d’espai, sobretot al 
pati. Tant és així que les activitats es desen-

volupen “en capes”. Les activitats es mesclen 
en el mateix espai: mentre hi ha grupets as-
seguts a terra jugant i xerrant, simultània-
ment i per sobre dels seus caps es desenvo-
lupa una activitat esportiva, bàsquet o futbol. 

Quin és el secret d’aquesta atapeïda con-
vivència? La pilota és de gomaespuma. Per 
això, tothom està acostumat a interrompre el 
seu joc quan aquesta piloteta li cau a sobre 
sense ocasionar dolor. 

Però fins i tot amb aquests particularís-
sims condicionants espacials, l’activitat es-
portiva, tot i realitzar-se en una pista, con-
diciona totes les altres. I tant els partits de 
futbol com els de bàsquet i en general totes 
les activitats esportives, són més de xiquets 
que de xiquetes  . Tot i que elles cada volta fan 
més esport i juguen i es mouen més, al pati 
encara són minoria. 

ELEMENTS PER A L’ANÀLISI 
DELS PATIS ESCOLARS

L’any 2013 vaig llegir Balones fuera, de Mari-
na Subirats i Amparo Tomé. Des d’aleshores 
he estudiat la relació entre l’espai arquitec-
tònic educatiu a l’aire lliure –el pati d’una 
escola de primària– i les possibilitats que 
permet el seu disseny per a fomentar deter-
minats tipus de jocs i relacions personals. 

Per estudiar el tipus d’arquitectura del 
pati i les relacions que aquest espai afavo-
reix entre les persones que l’usen cal tenir 
en compte, d’una banda, la configuració de 
l’espai i la seua materialitat; per l’altra, el 
coneixement de la mobilitat, l’ocupació i l’ús 
que xiquets i xiquetes en fan de les diferents 
zones.

Pel que fa al primer aspecte, cal obser-
var la morfologia, l’escala i la identificació 
de les diferents àrees de joc. També convé 
identificar els diferents paviments que s’han 
emprat, la seua textura, color o duresa. Hi 
trobarem pistes esportives, zones amb sos-
tre, zones de descans o reunió, però també 
d’altres sense pavimentar, així com espais 
arbrats, entre altres.

L’ocupació de l’espai i l’ús que se’n fa del 
pati es pot identificar observant la interacció 
de l’alumnat en el temps d’esbarjo: es pot 
comptabilitzar la quantitat de xiquets i de 
xiquetes que utilitzen les diferents zones i 
quina activitat o joc s’hi realitza. Un altre fac-
tor important a observar és la mobilitat en el 
pati, des del moviment provocat per una acti-
vitat concreta, fins el que és necessari per a 
desplaçar-se des d’un punt fins un altre.

Després d’analitzar la morfologia, l’ús, la 
mobilitat i l’ocupació en les diferents zones 
del pati, en molts col·legis es pot observar 
que la configuració del pati és dura: quasi 
totes les zones de joc estan pavimentades 
i deixen molt poc espai per la vegetació. De 
les àrees pavimentades, les pistes esportives 
n’ocupen una gran superfície. És important 
determinar també el lloc on aquestes àrees 
s’ubiquen dins del pati, ja que poden con-
dicionar l’ús de l’espai. Les pistes, que són 
les úniques zones de joc delimitades, a més 
d’ocupar bastant superfície, allotgen un gran 
moviment i generen uns límits al seu voltant 
que sovint són difícils de travessar. Si a més 
les pistes s’hi ubiquen en la part central, es 
generaran espais segregats que condicionen 
la mobilitat de tot el pati.

A partir d’aquests elements d’anàlisi, hi 
ha elements positius que es poden identificar 
en el disseny del pati i que afavoreixen l’apro-
fitament de l’espai amb igualtat per a xiquets 
i per a xiquetes. Per exemple, la inclusió en 
el projecte d’un petit amfiteatre, amb grades 
i zones de bancs i taules que permeten la je-
rarquització de zones de reunió i de trobada. 
També cal preveure la inclusió d’elements de 
diferents escales que acullen xiquetes i xi-
quets dels diferents cursos. Per exemple, els 
més menuts poden no trobar-se còmodes en 
3.000 m2 de pati, sense elements a la seua 
escala. També és important incorporar-hi 
zones verdes de les quals aprendre.

El disseny de l’espai físic d’una escola, on 
es conformen les identitats culturals dels 
seus usuaris i usuàries, ha de tenir ben pre-
sents aspectes relacionats amb l’arquitectu-
ra com els que hem esmentat adés. Perquè 
l’elecció d’unes o altres opcions contribuirà 
a reproduir les desigualtats de gènere domi-
nants en la societat, o bé a evitar-les.

Per a saber-ne més
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ció d’idees per a modificar-lo i adequar-lo en 
cada situació d’aprenentatge.

La distribució de les taules, que també 
condiciona el comportament, permet assolir 
diferents objectius. Mentre que la composició 
en fileres, totes mirant cap a davant, segueix 

un criteri de control, l’agrupació diversificada 
de taules promou la interacció, la consulta, la 
conversa i el debat.

En el model finlandès de què tant es par-
la l’alumnat circula per l’aula cercant dades, 
sol·licitant consells al professorat, treballant 
amb companyes... i de tant en tant descansa 
a un sofà. L’atmosfera és activa però existeix 
un control i els docents mantenen l’autoritat.

Espai i mobiliari, doncs, han d’estar con-
cebuts per a permetre un aprenentatge en 
moviment. Aquest moviment fomenta l’auto-
nomia dels infants, que cerquen els materials 
que necessiten i satisfan el seu deler d’explo-
ració i descobriment.

LABORATORIS I TALLERS
Reprenc els records d’infantesa per endin-
sar-me en el laboratori de la meua escola. Quan 
tocava Ciències Naturals hi séiem per grups en 
taules grans sobre uns tamborets que giraven 
no només per adaptar-se a les diferents alça-
des, sinó també per permetre parlar i compartir 
amb els companys de taula o d’altres taules: 
360 graus de possibilitats. El professor es movia 
des de la pissarra fins uns prestatges que esta-
ven plens de gots, pipetes, pedres i lupes. Pas-
sava per totes les taules i nosaltres també ens 
movíem: véiem els experiments que feia cada 
grup. Però això no passava en cap altra assig-
natura, només en Ciències Naturals. Ho recorde 
amb estima, no sé si perquè el professor ens ho 
transmetia o perquè l’espai era l’adequat.

Per què no són tots els espais escolars 
com aquell laboratori? Per a matèries cien-
tífiques, com de lletres o artístiques, plàsti-
ques, etc., les aules són útils per a fer moltes 
activitats, però podrien tenir la suficient plas-
ticitat per a assolir no només matèries dife-
rents, sinó maneres d’aprendre diferents. En 
eixe sentit, el laboratori  –o el taller de tecno-
logia– ens dóna pistes per a replantejar-nos 
com podria ser la configuració de l’espai en 
unes altres aules.

DE PORTES ENFORA: L’ENTORN, EL BARRI
Una finestra alta ens aïlla del que ocorre fora 
de l’aula, potser perquè cal concentrar-se en 
el que passa dins. Una finestra baixeta, horit-
zontal, a una altura abastable pels menuts i 
menudes, permet veure què passa a l’exte-
rior, al pati, al carrer, al barri.

Però clar, depén del que es pretenga acon-
seguir. Es busca en algun moment la relació 
amb la quotidianitat del barri? Amb la realitat 
del dia a dia? L’escola, com edifici tancat, res-
pon a una necessitat de disciplinar i organitzar 
activitats acadèmiques però perd oportunitats 
d’ensenyar cap a una integració social.

Els exemples d’escoles finlandeses mos-

tren belles imatges d’espais blancs, on en 
comptes de parets i finestres hi ha una gran 
làmina de vidre que fa que eixe exterior idíl-
lic —sovint contemplem imatges de boscos— 
forme part de l’estança interior del centre 
escolar. En el nostre clima, ben diferent del 
nòrdic, fugiríem d’aquests grans finestrals 
que arribarien a convertiri l’estança en un 
hivernacle. 

En canvi, nosaltres podem fer ús, molt 
més, dels espais exteriors. En un entorn 
urbà, com la majoria dels nostres casos, 
l’entorn són carrers, molts d’ells ocupats per 
cotxes aparcats, però també places, voreres 
i comerços amb una efervescent activitat de 
gent anant i venint de fer feines i quefers quo-
tidians, que mostren la nostra realitat, la que 
també es trobaran després els infants. Eixa 
relació amb el barri també cal que estiga en 
l’escola.

Si a més, a l’hora de decidir on s’ubica un 
centre —o d’urbanitzar un entorn escolar— 
es pensara en aquesta relació amb l’exterior, 
podríem tenir parcs, jardins, horts urbans per 
a majors i zones per a vianants, etc. Espais 
que, a més de resultar més segurs, els esti-
mularien, permetrien el joc i la socialització. 
Si a més, estigueren dotats d’una vegetació 
autòctona, ben escollida i ben tractada, po-
drien convertir-se en espais d’aprenentatge 
del nostre medi i de foment de l’estima i la 
cura cap a l’entorn. Com deia Raimon, «ni el 
nom dels arbres del teu paisatge».

APODERAMENT I PODER DE DECIDIR
Avui les menudes i els menuts han fet un 
dibuix i l’han enganxat a la paret, sota les 
finestres, alguns l’han col·locat fins i tot al 
vidre, colonitzant tot racó buit de parets, 
finestres i portes, han personalitzat tota 
l’aula. Però hi ha més canals, instruments o 
vies perquè els infants s’apropien de l’entorn 
escolar, l’espai que ocupen durant tantes 
hores, cinc dies a la setmana, durant molts 
anys?

Si els xiquets i les xiquetes participen en 
la construcció del seu centre, encara que no-
més siga modificant-lo amb detalls i en els 
aspectes que siguen possibles, el sentiran 
com a propi, l’estimaran i el respectaran.

Una vegada vaig assabentar-me que calia 
anar amb compte amb el calcer dels nadons 
perquè si la sabateta era massa menuda i 
li oprimia els ditets, la criatura els arrupia 
sense queixar-se. De tant flexibles que els 
tenen encara, ho poden fer i no els fa gaire 
mal, però clar, açò afectarà el seu posterior 
desenvolupament. Els infants són molt flexi-
bles, massa, s’adapten a les circumstàncies 
i s’emmotllen a les formes arquitectòniques 
del centre que els ha tocat –fins i tot als tan 
estesos «barracons».

Però compte! Volem infants que no mani-
festen el que els passa i el que volen? Volem 
formar ciutadanes i ciutadans que s’emmot-
llen sense protestar a uns espais escolars 
inadequats per aprendre?

REIVINDICACIÓ DE LA BELLESA
L’estètica és important i la bellesa afecta 
positivament el nostre estat d’ànim. Com diu 
Francesco Tonucci, l’escola hauria de propor-
cionar-nos un entorn ric i només el fet d’es-
tar allí hauria d’esdevindre un acte educatiu. 
Si la nostra ens sembla una escola bonica 
eixa percepció contribuirà a que l’estimem i 
en tinguem cura.

L’espai ens ha de estimular i el seu disseny 
ha de resultar-nos atractiu, agradable i sufi-
cientment plàstic per tal que els seus usuaris 
i usuàries el puguem modificar. En el cas de 
l’espai escolar, hauria de ser colonitzable per 
les accions i les decisions que en prengueren 
tots els agents educatius que hi conviuen. 

Espai i mobiliari han 
d’estar concebuts 
per a permetre 
un aprenentatge 
en moviment i 
fomentar l’autonomia 
dels infants
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DRETS LABORALS I MODEL 
D’ESCOLA PÚBLICA

La mirada cap als espais i els temps de l’educació s’estén 
de manera inexorable als treballadors i treballadores. En la 
construcció de l’escola pública s’ha de reconéixer el dret i el 
deure dels docents a una formació –inicial i permanent, dins 
i fora de l’aula– i l’accés a unes condicions laborals dignes.

_PARLEM DE TEMPS I ESPAIS_
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E
l reconeixement social dels do-
cents, així com la garantia dels 
seus drets laborals són ele-
ments imprescindibles per a la 
construcció de l’escola pública: 
una escola pública universal i 
gratuïta, democràtica i laica, 
inclusiva i coeducativa, plural 

ideològicament i culturalment, investigadora i 
crítica, que considera l’ajust socionatural una 
font d’estudi permanent, amb dissenys curri-
culars que permeten una formació bàsica de 
qualitat per a tota la ciutadania i que propor-
cionen les eines necessàries per a continuar 
aprenent al llarg de la vida. Conscient de les 
múltiples dificultats a què s’enfronta, aquesta 
escola pública és per tant una escola reivin-
dicativa que practica la protesta i la proposta 
com a actes educatius de gran importància 
en la construcció d’identitats individuals i col-
lectives, una escola que possibilita el canvi i la 
millora de manera constant.

Aquesta escola pública necessita docents, 
dones i homes compromesos, emancipats, 
ben preparats, conscients del seu paper 
en la societat. Docents que es resisteixen a 
reproduir les desigualtats i que busquen la 
transformació social en el sentit de la justícia 
i la igualtat. Docents que necessiten tanta 
llibertat i autonomia com treball cooperatiu 
i espais de formació conjunta. La docència 
no pot supeditar-se als canvis constants en 
les polítiques educatives ni als processos 
altament burocratitzats que maten la 
creativitat i impedeixen l’assossec necessari 
per a reflexionar sobre la pràctica.

TREBALLADORS I TREBALLADORES DE 
L’ENSENYAMENT. 
Tant els moviments de renovació 
pedagògica com STEPV reivindiquen per 
al professorat la condició de treballadors i 
treballadores intel·lectuals i transformadors. 
Intel·lectuals, perquè totes les accions que 
es desenvolupen a les aules, tota la vida 
de l’escola està en íntima relació amb la 
informació, el coneixement, el pensament. 
Transformadors, perquè reivindiquem no 
només les necessàries millores laborals, sinó 
també un model d’escola i societat diferents 
dels actuals. Urgeix establir un cos únic de 
professorat amb idèntica formació inicial, 
amb els mateixos drets laborals, vinculat 
amb les cultures d’emancipació, docents que 
s’organitzen cooperativament i assumeixen 
la seua responsabilitat directa junt amb 
altres agents socials en la funció social de 
l’educació.

Necessitem un model de professorat 
emancipat, compromés i crític, conscient 
que en el fet educatiu estan en joc valors 
i concepcions ideològics. Un professorat 
amb veu i capacitat de decisió que participa 
activament en la selecció cultural, en 
l’organització del saber i en la relació amb 
l’entorn. Un professorat amb autonomia, que 
dissenya i realitza projectes d’investigació, 
distribueix espais i temps i decideix sobre tots 
els aspectes relacionats amb la seua pràctica 
professional. 

LA FORMACIÓ INICIAL I L’ACCÉS A LA 
FUNCIÓ DOCENT 
A més dels coneixements científics i 
les didàctiques del currículum bàsic, el 
professorat té el dret a rebre i l’obligació 
d’accedir  a una formació inicial comuna que 
incloga les teories i pràctiques pedagògiques 
que constitueixen les bases fonamentals per 
contextualitzar i viure la pràctica educativa a 
l’aula i el centre escolar. 

Des del primer moment, la formació inicial 
ha de vincular els continguts i aprenentatges 

propis de la formació universitària amb 
les pràctiques a l’aula  i el centre, la qual 
cosa requereix la implicació de la institució 
acadèmica en tots els graus responsables 
de la formació del professorat i en la 
determinació dels centres escolars que 
acullen l’alumnat en pràctiques. 

En funció de la manera en què es planifique 
aquesta formació inicial caldrà replantejar-
se els mètodes de selecció docent per a la 
seua incorporació al món laboral. En aquesta 
selecció, l’element essencial a considerar 
ha de ser la superació de la part teòrica i 
pràctica de la formació inicial. Seria just que 
qui superara la formació inicial accedira en 
pràctiques a un lloc de treball durant un o dos 
anys i que, després d’una avaluació positiva –
tant de la universitat com del centre escolar–, 
obtinguera de manera definitiva un lloc de 
treball. 

Des de diferents sectors s’han apuntat 
algunes alternatives a l’accés a la docència: 
una espècie de MIR amb una formació en 
centres de trajectòria reconeguda o fins i tot 
unes oposicions amb llistes dinàmiques, que 
ordenen les persones aspirants en funció 
d’una puntuació determinada pels mèrits 
adquirits mitjançant un barem. A través 
d’aquest sistema, les persones que superaren 
el procés selectiu no tornarien a presentar-se 
perquè és un poctrellat tornar a avaluar el que 
ja ha sigut avaluat en la universitat.

Un tema complex com aquest reclama la 
participació expressa del professorat i dels 
seus representants sindicals en el seu disseny 
i execució. Els i les docents no poden quedar 
al marge d’unes decisions que incideixen en la 
columna vertebral del sistema educatiu i en la 
concepció i configuració d’una escola pública 
de qualitat. Sense dignitat docent no hi ha 
escola pública

LA FORMACIÓ PERMANENT
La formació permanent, dret i deure del pro-
fessorat i part essencial de la funció docent, 
no ha d’estar subjecta a l’obtenció de rèdits 
econòmics. Fer efectiu aquest dret implica do-
nar facilitats i oportunitats per a realitzar-la: 
millorar les condicions de treball, disminuir 
hores lectives, preveure les hores necessà-
ries de coordinació per al treball coopera-
tiu, estabilitzar i incrementar les plantilles, 
augmentar la dotació de materials innovadors 
i facilitar-ne l’elaboració i difusió, finançar 
projectes innovadors, possibilitar l’intercanvi 
d’experiències, etc.

En la millora la qualitat educativa, la 
formació inicial i permanent dels docents 
és essencial. Però els docents han de ser 
subjectes actius de la seua pròpia formació. 
Necessitem una formació que partisca de les 
necessitats reals dels docents i de l’alumnat: 
una formació vinculada a la realitat social, 

política i cultural de cada moment; una 
formació útil i gratificant que convide a seguir 
formant-se contínuament;  una formació que 
transmeta la passió i el gust pel saber; una 
formació inconformista, conscient que només 
des de la reivindicació constant, la protesta 
argumentada i la proposta contrastada podrà 
aconseguir majors cotes de qualitat, dignitat 
i compromís; una formació centrada en la 
pràctica docent i en la reflexió en la qual el 
que s’aprén servisca per a millorar el treball 
diari i enriquir el bagatge educatiu i cultural 
de tota la comunitat educativa.

La formació en el propi centre educatiu ha 
de ser el pilar fonamental d’aquest model. 
Partint de les necessitats compartides en 
cada centre és possible conjuminar les 
necessitats de formació personal i col·lectiva 
entorn 
de projectes de millora.  A partir d’aquesta 
formació es poden articular altres projectes 
intercentres o de zona que permeten anàlisis 
més globals de realitats compartides. D’igual 
manera, cal recuperar els plans territorials 
proposats pels moviments de renovació 
pedagògica, així com els institucionals dels 
centres de formació del professorat (CEP) tal 
com van ser concebuts oportunament, amb un 
caràcter democràtic i participatiu, plans que 
donen resposta a les demandes dels centres. 

MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS 
L’Estatut de la Funció Pública educativa, 
acordat amb els sindicats, ha d’establir el cos 
únic del professorat mitjançant una formació 
inicial del mateix nivell, regular el marc pro-
fessional i millorar les condicions de treball 
de docents i altres professionals de l’àmbit 
educatiu, amb garanties de finançament.

Urgeix també un major reconeixement 
social de la funció docent, mitjançant 
un augment significatiu de les seues 
retribucions professionals. Cal potenciar la 
motivació del professorat amb millores de 
les seues condicions laborals: accés a la 
funció docent; accés a altres cossos docents; 
reconeixement de les tutories i les funcions 
de coordinació als centres com a dedicació 
lectiva; reducció de la docència directa, sense 
minva salarial, al professorat major de 55 
anys; gaudi de períodes sabàtics de formació; 
jubilació voluntària a partir dels 60 anys; 
regulació de la salut; dret a l’assistència 
lletrada i l’assessoria jurídica gratuïta per 
denúncies derivades de l’exercici de l’activitat 
professional.

L’escola pública que volem construir 
necessita claustres estables i horaris 
adequats a les tasques que han de 
desenvolupar-se. Per a això cal reduir la 
inestabilitat del professorat (desplaçades, en 
expectativa, interines...). Cal planificar una 
distribució horària flexible, amb totes les 
tasques i funcions que demana un sistema 

educatiu. En les plantilles orgàniques, a més 
de les hores curriculars, cal incloure també 
les dedicades a tutories, equips educatius, 
formació, atenció a les famílies, coordinació 
de curs, nivell i cicle i totes aquelles amb 
especial incidència en l’acció directa a l’aula. 
Així mateix, convé revisar les reduccions 
horàries per a determinades tasques: 
tutories amb alumnat i famílies, suports o 
reforços, coordinacions i prefectures, etc.

És de justícia reduir considerablement 
els elevats percentatges de professorat 
interí, garantint l’estabilitat a les plantilles: 
minimitzar la mobilitat d’aquest col·lectiu 
i eliminar-ne la precarietat permetrà 
potenciar grups de treball i projectes de 
formació de centres o comarcals que han de 
ser reconeguts i incentivats.

Una educació inclusiva requereix un 
increment de les plantilles de docents i altres 
professionals per a reduir ràtios, facilitar 
desdoblaments i implementar mesures 
d’atenció a la diversitat i compensació de 
desigualtats, així com plans de convivència, 
projectes d’investigació i mètodes innovadors 
d’ensenyament.

Amb la constitució del cos únic 
d’ensenyants, l’anomenada “carrera docent”, 
ha de reformular-se per a establir, amb les 
mateixes possibilitats per a tot el col·lectiu, 
un model de desenvolupament professional 
que reconega i valore el treball a l’aula i al 
centre. Aquest procés ha d’estar vinculat a 
projectes que impliquen reptes per a tot el 
professorat que desitge millorar la seua praxi 
educativa..

La docència no pot 
supeditar-se als 
canvis constants en les 
polítiques educatives ni 
als processos altament 
burocratitzats que 
maten la creativitat 
i impedeixen 
l’assossec necessari 
per a reflexionar 
sobre la pràctica.

la formació inicial i 
permanent dels docents 
és essencial. Però els 
docents han de ser 
subjectes actius de la 
seua pròpia formació. 
Una formació vinculada 
a la realitat social, 
política i cultural de cada 
moment; que convide 
a seguir formant-se
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És fanàtica del manga japonès i de les lectures 
de ciència ficció, com El tercer ojo, o més rea-
listes, “com el que vaig llegir despús-ahir, Un 
monstre em ve a veure”. Entre les seues pre-
ferències musicals hi ha el rap d’artistes com-
promesos, com Nach o El Chollín. Es presenta 
amb un full ple d’anotacions i adverteix que li 
agrada parlar d’educació: “Fa un parell d’anys 
veia que les coses no anaven bé i vaig començar 
a investigar-ne. De major vull ser profe d’insti-
tut i viatjar pel món”.

Si dedique vuit hores a les coses de l’institut, 
quatre a les de casa, al final no em queda temps 
per res més. Voldria passar més temps en la 
meua horta, però moltes vegades no puc per-
què tinc deures, redaccions o exàmens. L’insti-
tut no és l’únic que educa, també ens eduquem 
a casa, al carrer o a l’horta... L’educació, com 

deia Nelson Mandela, és l’arma més important 
per a canviar el món. No podem prendre’ns-ho 
a broma, els estudiants som el futur.
Espais propis: No podem estar amb el whatsap 
tot el dia, necessitem espais, llocs per relacio-
nar-nos entre nosaltres, és una funció bàsica 
dels humans. Al col·legi on estudiava abans 
van fer un tracte amb els xics del barri per dei-
xar-los entrar a l’escola i jugar al pati, a futbol 
i a bàsquet.
Organitzar-se bé: Encara estic aprenent a 
organitzar-me, he de fer-ho millor, sé que 
només m’organitza pel que vull. Ahir, per 
exemple, havia de preparar dos exàmens i una 
exposició oral però em vaig passar una hora 
i mitja amb el mòbil. Es van fer les 12 i mitja 
i me’n vaig anar al llit, no vaig poder estudiar 
per mala organització.  

Llocs i moments per a aprendre: Jo aprenc 
per tot arreu, sempre estic aprenent, no sé el 
que aprenc ací o allà... L’important és saber 
què és important per a tu: les notes que et 
donen a l’escola o els valors que aprens en 
tots els llocs. 
Canvis d’espais escolars: Tots notem el canvi 
de l’escola a l’institut. A més dels espais, canvia 
la manera d’ensenyar dels profes, això es nota 
molt. 
Temps amb la família: Mon pare treballa des de 
les 9 del matí fins a les 9 de la nit, quan arribe 
a migdia després de les classes, està descan-
sant. Per això, aprofite al màxim els moments 
que estem junts amb la família.
La jornada contínua: No conec cap estudiant 
d’institut que preferisca la jornada partida 
d’abans

OLALLA URIOS 
DE LOS RÍOS
14 ANYS. 3r ESO. IES FERRER 
I GUÀRDIA, VALÈNCIA

Quins són per vosaltres els millors llocs i moments per aprendre tot 
el que considereu important? Com garantir que la totalitat d’estu-
diants tinguen suficient temps de lleure i llocs adients on practi-
car-lo? Necessiteu més temps per descansar i estar amb la família 

i les amistats? Com afecten les desigualtats socials en la manca d’oportu-
nitats per aprendre? Estudiar en un centre públic o privat, és una font de 
desigualtat? Quins avantatges i inconvenients trobeu als distints models de 
jornada? El professorat, compta amb vosaltres per a gestionar els temps 
i els espais per aprendre? Com es podria posar a l’abast de la societat els 
espais dels centres educatius, patis, pistes esportives, biblioteques, aules 
d’informàtica, fora d l’horari lectiu? Aquestes qüestions són el pretext per 
reunir cinc estudiants d’instituts de secundària, perquè expliquen les seues 
experiències i plantegen les seues queixes. La necessitat de més temps 
lliure i de disposar d’espais públics per gaudir-lo és una conclusió en què 
tots estan d’acord. En el debat sobre la gestió d’aquests assumptes, no es 
pot deixar d’escoltar la seua veu.

ELS TEMPS  
I ELS ESPAIS 
DELS  
ESTUDIANTS Rafael Miralles Lucena

Fotos: Amadeu Sanz

_PARLEM DE TEMPS I ESPAIS_
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És aficionat a la cultura japonesa, en particular 
el manga i l’anime, l’animació pròpia dels 
dibuixos nipons. Ha triat estudiar la modalitat 
artística del batxillerat perquè en el futur li 
agradaria dedicar-se professionalment a les 
arts plàstiques, sobretot a dibuixar. És seguidor 
del rap de El Chollín y de la música electrònica, 
en particular del dupstep, una modalitat de 
música dance instrumental. El seu gest canvia 
en parlar dels videojocs: “Em prenc molt 
seriosament el pokemon”, assegura. 
Cada volta tenim menys temps lliure. Una 
majoria de professors pensa que el batxiller 
artístic és més fàcil i no tenen en compte que 
tenim unes dificultats distintes al de ciències 
o lletres. No estudiem tant, però necessitem
temps per fer els treballs com cal. Al ser
més pràctic, obliden que per a dibuixar unes
làmines en condicions disposem de molt

poc temps. Alguns pensen que només tenim 
la seua assignatura i se’n passen amb els 
deures, ens posen treballs sense saber si hi 
ha altres profes que ens en posen més. Cal més 
coordinació entre ells perquè no se’ns acumule 
tanta matèria. 
El temps dels deures: Arribe a casa a les 5 
i he d’estudiar i fer deures. Hi ha dies que es 
fan les 12 de la nit i encara no he acabat. Per a 
traure la màxima nota, que és el que toca, has 
d’aprovar-ho tot i has de dedicar moltes hores 
d’estudi a cada assignatura. Només amb que li 
dediques una hora diària a cada assignatura, 
necessites set hores per a l’estudi. A més, hi 
ha les extraescolars, els dilluns faig una hora 
i mitja d’anglés, perquè és important tindre’n 
un bon nivell per obtindre el first. Al final, he 
de llevar-me hores de son si vull tindre temps 
per a mi.

Espais per als estudiants interns: Al meu 
centre vénen alumnes d’altres pobles que hi 
estan interns. Tenim bastants pistes esportives, 
i molt bones, però els caps de setmana estan 
tancades per a tots, menys per als interns. 
Crec que hi ha equips de bàsquet i futbol-sala 
que juguen partits els caps de setmana, però 
només entre ells.
 Llocs i moments per aprendre: Hi ha 
diferències entre estudiar en un centre privat 
o un centre públic. Des de primària he estudiat 
en un col·legi privat... En la Salle, usem els
ipads per estudiar, però només en tenim 20 i
fem torns per usar-los. En canvi, a l’escola de la 
meua germana, que també és privada, no tenen 
llibres, tots usen els seus ipads en les classes.
Dels llibres només usen les versions digitals.

DAVID GONZÁLEZ 
FAUBEL 
16 ANYS. 1r BATXILLER. 
COL·LEGI LA SALLE, 
PATERNA, L’HORTA

Assegura que és un bon lector i insisteix que 
li agrada manifestar-se pels drets dels joves. 
Representa els estudiants en el consell escolar 
de l’institut, on hi participa “per defensar el que 
ens fa falta”. Al si del centre, pertany a Nucli, 
grup que exigeix la retirada de la LOMQE i les 
revàlides. També participa a la Xarxa d’instituts 
valencians (XIV): “No som un sindicat ni estem 
adscrits a cap partit, només defensem els 
nostres drets”. Li agrada escoltar música en 
català, de Xarango, Auxili o Pep Botifarra. 
He arribat a tindre en un mateix dia sis exàmens 
de matèries diferents! Hi ha professors que ens 
ignoren, no es coordinen i ens posen faena inclús 
en els ponts i els dies festius. Els estudiants 
tenim dret a gaudir del temps lliure. Si vull llegir 
altres coses que no siguen de l’institut, necessite 
temps. Però si avui llisc el que m’interessa, no 
puc estudiar l’examen que tinc demà.

Espais propis: Millor a l’institut que pel 
carrer. Si l’institut està tancat, hem de buscar 
algun espai per reunir-nos, anar a la plaça, i 
aguantar els sorolls dels cotxes, o enmig de 
l’horta... Si disposàrem de la sala d’actes de 
l’institut, que és un espai en condicions, amb 
cadires, escenari i corrent elèctric, hi faríem 
assemblees, xarrades, concerts o obres de 
teatre. Els camps de futbol també els tenim 
desaprofitats. Per les vesprades i els caps de 
setmana hi ha qui salta els murs –passa a tots 
els centres– perquè no té cap altre lloc per fer 
esport. Els instituts haurien d’estar oberts les 
vesprades i els caps de setmana. Millor estar 
allí que pel carrer. 
Equipaments de la ciutat: A Benimaclet tenim 
un centre okupat en una antiga alqueria enmig 
d’un descampat. Allí també podem anar a 
xarrar o fins i tot pots quedar per dinar i fer-te 
una paella.

Tutories per gestionar el temps: Em falta 
temps per fer tot el que voldria i els profes no 
s’organitzen per a posar-nos-ho fàcil. En les 
tutories podríem aprendre a organitzar-nos 
millor, amb unes pautes, per exemple, estudiar 
primer les matèries que no t’agraden... 
La jornada contínua: Quan a l’institut i es 
va plantejar el canvi a la jornada continua, 
em vaig abstenir, perquè m’era indiferent. 
Però ara mateix ningú no voldria tornar 
arrere, tots prefereixen la jornada continua. 
Aprendre enlloc i a tota hora: No aprenem 
només a l’escola, aprenem a tota hora. Amb els 
meus amics aprenc cultura de la vida. També 
tinc amigues que saben alemany i m’ensenyen 
paraules... 

SERGI SENABRE 
CAMARASA
15 ANYS. 4t ESO. IES FERRER 
I GUÀRDIA, VALÈNCIA.

AITOR BORI IBÁÑEZ 
18 ANYS. 2n CICLE DE 
REALITZACIÓ AUDIOVISUAL 
I ESPECTACLES. IES HENRI 
MATISSE, PATERNA, L’HORTA

Va abandonar la carrera de Filologia Anglesa a 
punt de culminar-la perquè li apassionava dedi-
car-se als temes relacionats amb el cicle forma-
tiu que ha triat. Escolta ritmes dels anys vuitan-
ta, funky i metal, encara que també li agrada la 
música clàssica. També li atrau la literatura, “la 
cultura en general”, i qualsevol cosa que troba a 
internet. “M’omplic el cap amb tot el que trobe”. 
Vol ser un bon director de cine: “M’agrada la 
comèdia i el gènere fantàstic”. 

Vaig fer pràctiques de monitor de temps 
lliure en un col·legi de Lliría, un model de par-
ticipació que es basa en la participació dels 
xiquets. Des de ben petits s’impliquen en les 
activitats i, a més d’eixir de les rutines d’apre-
nentatge, desenvolupen activitats motrius que 
necessitaran per aprendre en classe
Institut obert per ensenyar idiomes: A 
Llíria, s’han ampliat àrees i reduït espais 

del propi institut per obrir-lo, vesprades i 
caps de setmana, i fer les lasses de l’Escola 
Oficial d’Idiomes (EOI). S’han provocat algunes 
interferències, perquè hi ha espais que no es 
poden compartir perquè l’EOI té el seu propi 
equipament tecnològic, els seus departaments. 
La reducció d’espais ha afectat l’alumnat i el 
professorat de secundària. Per les vesprades 
ja no poden fer exàmens o fer reunions.
Els horaris, a la universitat: Jo he patit la 
jornada partida, al col·legi i a la universitat, 
amb classes de 8 a 12 del matí i de 7 a 9 de la 
nit. Després havia de tornar a Llíria i fer-me 
30 quilòmetres. Si vols quedar-te a València 
no tens espais habilitats per estudiar, llevat 
d’alguna biblioteca.
Espais per a gaudir: A Llíria van construir un 
multiespai municipal per a atendre diverses 
àrees, classes, conferències... Però què passa? No 

està habilitat per nosaltres, potser per qüestions 
administratives. Només s’obri a institucions o 
grups registrats. Si jo vull reunir-me amb altres 
col·legues per fer alguna activitat –literatura, 
música, teatre...– he d’anar a l’Ajuntament 
i no et fan cas o et diuen que no. Amb les 
instal·lacions esportives passa el mateix: per què 
no podem utilitzar el poliesportiu i si les nostres 
famílies paguen impostos per a mantenir eixes 
instal·lacions? 
On apreneu, en quins moments...?: A l’escola 
pots aprendre, però quan estàs amb els amics 
aprens a ser tolerant, respectes altres opinions, 
com afrontar problemes o ajudar a altres que en 
tenen. En els espais extraescolars t’ensenyes 
coses que no t’ensenyen a l’aula. 
La jornada contínua: No conec cap 
estudiant d’institut que preferisca la 
jornada partida d’abans.

ELENA BERMUDO 
GARCÍA
17 ANYS. 2n BATXILLER. 
IES HENRI MATISSE, 
PATERNA, L’HORTA.

Diu que li agrada llegir, en particular el bloc 
d’Irene X. Una altra de les seues passions 
confessades és precisament l’escriptura: 
“escric quan m’abelleix”. Fa poc ha obert el 
seu bloc: Escuchando la gravedad. Escolta 
música rap –i en composa peces, per evadir-
se–, sense excloure ritmes indies, rock o 
metal,  “tot, menys regaeton”. Seguidora del 
cine francès, quan ha d’estudiar i concentrar-
se prefereix les bandes sonores de les seues 
pel·lícules preferides, Olvídate de mí, Ruby 
Sparks, Amelie..., i sobretot de cine francès.
M’interessen els aspectes socials. Al 
nostre país hi ha una gran desigualtat entre 
l’educació pública i la privada. El preu de les 
matrícules en la universitat s’ha disparat. 
Conec molta gent que ha hagut de deixar uns 
estudis, una carrera, un futur, un pla de vida... 
per no disposar de recursos. L’actual situació 
econòmica impedeix que puga estudiar la 
gent jove de famílies humils. Sense uns 
ingressos mínims i contra la seua voluntat, 

aquests joves es veuen obligats a abandonar 
els estudis. 
Obrir els instituts després de classe: Hi ha 
molts caps de setmana que necessite estudiar, 
però els meus pares volen descansar perquè 
treballen tota la setmana. Si estic a casa i 
ells posen música o la tele, em distrac amb 
qualsevol cosa, em desconcentre, no puc 
estudiar. Si el meu institut estiguera obert 
després de les classes i els caps de setmana, 
podria anar-hi a estudiar, no molestaria els 
meus pares ni els demanaria que callaren... 
La manca d’un espai propi provoca un conflicte 
perquè la meua família, que em dóna totes les 
oportunitats, mereix descansar. La gent sense 
recursos, ni una biblioteca a casa, ni ordinador 
ni internet... com ha d’estudiar? No s’ha de 
retallar en educació.
Organitzar-se el temps: Les tutories del meu 
institut s’aprofiten per aprendre coses útils. 
Però, amb una hora setmanal, la tutora només 
pot parlar amb dos o tres persones per sessió. 

Ens dóna orientacions, encara que jo sé com he 
d’organitzar-me, quines coses he de fer. Però 
hi ha dies que això no em  serveix de res. Quan 
torne a casa consulte l’agenda i veig tot el que 
he de fer, però estic tan saturada i cansada 
mentalment que no puc organitzar-me... El cos 
em demana fer alguna cosa que m’agrade per 
descansar, vull desconnectar del tot.
Aprendre al parc : A voltes a l’institut o a casa 
no m’he sentit escoltada... Amb els amics és 
diferent, parles en públic sense por. Anem a un 
parc –perquè no tenim cap altre espai–, seiem 
al sòl i, sense programar-ho, tenim converses 
sobre tot: els nostres sentiments, les il·lusions, 
els somnis... Intercanviem punts de vista i 
parlem de política, de feminisme, de música, 
de valors, d’un muntó de coses. Ací m’òbric i 
compartisc les coses que m’agraden. I també 
em forme com a persona. De fet, quan torne a 
casa i em mire al espill em senc diferent. 
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O ptar pel tipus de jornada que més convinga a cada centre escolar ha de ser el darrer 
pas d’un procés de reflexió autònoma de cada comunitat educativa, una decisió que 
s’ha de prendre de manera democràtica com a resultat final d’un debat en el qual 

s’ha de considerar l’aprofitament òptim de les infraestructures i els equipaments escolars, 
l’oferta i el finançament d’activitats complementàries adequades o la millora de les condici-
ons de treball: més professorat, personal educador i de serveis, entre altres aspectes.

La implantació d’un nou model de jornada adequat al mateix entorn escolar ha de servir 
per a millorar la conciliació de la vida personal i laboral de les famílies, propiciar les relacions 
familiars, facilitar la integració de les persones nouvingudes –especialment les més desafavo-
rides– i avançar cap a la supressió de tota mena de desigualtats, de gènere, socials i culturals. 

UNA DECISIÓ DE LA 
COMUNITAT EDUCATIVA

LA JORNADA 
ESCOLAR

_PARLEM DE TEMPS I ESPAIS_
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LES DEMANDES 
DEL SINDICAT
n Determinació de l’horari esco-
lar per cada comunitat educativa.

n Dotació econòmica, en els pres-
supostos de la Generalitat de 2017,
per a fi nançar les activitats extra-
escolars que organitzen els centres
que s’acullen a la jornada contínua,
per garantir-ne la gratuïtat.

n Flexibilitat dels centres per a
organitzar la jornada: hores d’en-
trada i d’eixida, horaris d’eixida del
menjador, etc.

n Autonomia perquè el claustre
acorde la distribució de les hores
complementàries del professorat.
En la immensa majoria dels cen-
tres educatius, la regulació de la
Conselleria obliga a fi xar uns hora-
ris complementaris que trenquen
l’organització actual, en imposar
uns horaris fi xos.

n Eliminació de la necessitat d’un
informe favorable de l’ajuntament
de la localitat: no és competència
local donar el vistiplau al model
de jornada dels centres educatius.
En tot cas, els ajuntaments han de
col·laborar, amb els centres que
s’acullen a la jornada contínua, a
l’organització i fi nançament de les
activitats extraescolars que es pro-
gramen.

n Percentatge d’aprovació per
part de les famílies, en relació amb
les persones votants, no del cens
total d’electors.

n Renovació del procediment
cada tres anys, només si ho sol·li-
cita algun sector de la comunitat
educativa.

L’Administració ha desestimat 
aquestes propostes. Per això, hi 
ha centres educatius que han vist 
entrebancada la implantació de la 
jornada continuada.

Per a saber-ne més: 

stepv.intersindical.
org/campanyes/ 
jornada_continuada

A l llarg de 2016, distints seminaris de treball integrats per 
actors representatius de la comunitat educativa de Cata-
lunya –USTEC-STEs, i altres sindicats, ampes, organismes 

públics i entitats del món de l’educació i la societat– han elaborat 
un document sobre el model de l’horari i la jornada escolar. La in-
tenció del col·lectiu promotor és que aquestes aportacions gene-
ren noves converses i grups de treball que aprofundisquen i traven 
un marc compartit per a construir l’escola desitjada i necessària.

La iniciativa, impulsada des del Marc Unitari de la Comunitat 
Educativa (MUCE) i la Fundació Jaume Bofi ll, recull tant els con-
sensos com els temes sobre els quals encara no hi ha coincidència. 

El document Cap a una educació a temps complet, s’estructura en 
quatre apartats: a) Criteris clau; b) Els temps educatius dels infants 
i adolescents; c) Els temps educatius del professorat i d’altres pro-
fessionals de l’educació; d) Finançament i gestió del temps educatiu 
no lectiu per part dels agents del territori. De la redacció del text de 
consens s’ha encarregat Jaume Carbonell, exdirector de Cuadernos 
de Pedagogía. 
Pel seu interés, es reprodueix ací el capítol sobre els treballadors 
i treballadores de l’ensenyament. En http://www.fbofi ll.cat es pot 
consultar el document complet. 

1. L’horari del professorat ha de ser 
fl exible. Es proposa que hi hagi un 
horari d’entrada i sortida del pro-

fessorat sense necessitat que tothom coin-
cideixi tota l’estona. Això suposa que el pro-
fessorat ha de pactar amb quines franges 
treballa, perquè hi hagi uns espais en que 
tots els docents estiguin presents al centre 
i es puguin realitzar activitats de coordina-
ció, reunions pedagògiques i formació per-
manent. També es recomana que hi pugui 
haver-hi espais de convivència més infor-
mal entre tot el professorat. D’acord amb els 
seus drets laborals, per aquestes activitats 
complementàries, a les que cal afegir, entre 
altres, les tutories i atenció als pares i ma-
res, es preveuen 5 hores de permanència al 
centre a Primària i 8 hores a secundària. I 
també es preveuen en els dos casos altres 7 
hores i 30 minuts per a preparació de clas-
ses, correcció d’activitats, assistència a cur-
sos i activitats de formació, que no s’han de 
fer necessàriament al centre. Pel que fa a les 
hores de docència es planteja passar de 25 a 
23 hores a Infantil i Primària, i de 20 a 18 ho-
res a Secundària, retornant a la situació an-
terior a la política de retallades. Per garantir 
la qualitat de la docència i de tot el temps 
educatiu calen unes condicions adequades: 
ràtios no elevades, amb possibilitats de fer 
diverses agrupacions d’alumnes; dotació de 
recursos tecnològics i d’altres tipus; espais 
diversifi cats, agradables, estèticament bells 
i adaptats per a la realització de diverses ac-
tivitats i a les condicions climatològiques, 
etc. Seria convenient eliminar o alleugerir 
moltes de les actuals tasques administrati-
ves i burocràtiques que realitza el professo-
rat; o bé transferir-les al personal no docent. 

2. La formació permanent és inherent 
a la funció docent. El reciclatge i ac-
tualització docent és tan necessària 

com en qualsevol altra professió. És, alhora, 
un dret i un deure. Una part d’aquesta, so-
bretot la que té a veure amb el projecte edu-
catiu de centre i altres projectes innovadors 
que s’estan portant a terme, ha de ser for-
çosament obligatòria i s’ha de realitzar dins 
del centre. Altres formacions que es realitzen 
fora del centre poden tenir caràcter volunta-
ri, especialment recomanable o obligatori se-
gons els casos. Actualment, però, hi ha bas-
tant confusió sobre les modalitats formatives 

més adients degut a l’absència de plans de 
formació rigorosos i sostinguts, així com a la 
manca d’una oferta de país per a la forma-
ció dels seus docents. La fl exibilitat horària 
ha de permetre al professorat l’assistència a 
congressos, visites de centres, viatges d’es-
tudi, llicències trimestrals o anuals per a la 
recerca i per l’elaboració, seguiment i avalu-
ació de projectes innovadors. 

3. El temps educatiu ha de cen-
trar-se en les necessitats dels in-
fants i adolescents. La fl exibilitat 

horària del professorat ha d’estar sempre 
supeditada al projecte educatiu de centre i 
a les característiques i necessitats dels in-
fants i adolescents de cada etapa educativa. 
I mai al revés. Cal procurar que totes les ho-
res lectives i no lectives siguin de qualitat i es 
puguin aprofi tar al màxim. I també cal pro-
moure especialment aquelles activitats que 
tenen un alt valor educatiu i socialitzador. 
Aquest és el cas, per exemple, de les sorti-
des, colònies i viatges d’estudi, en la mesura 
que posa l’alumnat en contacte amb altres 
contextos d’aprenentatge especialment rics 
en l’adquisició d’hàbits i continguts transver-
sals. Per això és important que, al contrari 
del que està passant els darrers anys degut 
a la crisi i a la política de retallades, aquest 
tipus d’activitats s’estenguin i es generalit-
zin. Això forma part del projecte educatiu i de 
la feina d’educar. Per tant, cal assegurar al-
hora l’acompanyament del professorat i l’ac-
cés de tot l’alumnat. 

4. Altres professionals de l’educa-
ció, altres persones que eduquen. 
Als centres educatius, apart dels 

docents, hi treballen i col·laboren moltes al-
tres persones amb perfi ls professionals ben 
diferents: monitors, educadors socials, vet-
lladors, psicopedagogs, cuiners, conserges, 
etc. Totes elles realitzen una funció educa-
tiva dins del que anomenem temps educatiu 
no lectiu –acollida matinal, pausa de migdia 
i menjador, atenció a la diversitat, reforç es-
colar, activitats artístiques, culturals i es-
portives diverses, tallers...– que formen part 
del projecte educatiu de centre. Per tant, és 
convenient que aquests actors també es-
tiguin representats d’alguna manera en el 
claustre, consell escolar, consell escolar o 
educatiu del municipi i del territori i altres 

organismes o comissions. 
Es tracta d’un sector professional molt 

divers i poc regulat. Alguns d’aquests 
professionals són contractats pel 
Departament d’Ensenyament, altres pels 
ajuntaments, directament pels centres i les 
AMPES i per diverses entitats de lleure sense 
afany de lucre, encara que també hi ha un 
sector creixent d’empreses que hi troba en 
aquest espai educatiu una oportunitat de 
negoci que caldria controlar amb criteris 
educatius. Fins a quin punt es pot regularitzar 
un sector tan divers i complex com el de 
l’educació no lectiva i del lleure educatiu? Cal 
avançar cap a una contractació laboral o cap a 
una certa funcionarització? Contracte laboral 
o funcionariat? Una vella i controvertida
polèmica. En qualsevol cas, l’important és
que els monitors i altres educadors gaudeixin 
d’un major reconeixement i formació, de
més estabilitat i d’unes condicions de treball
dignes. I en la mesura del possible d’una
jornada horària el més compactada possible.

La presència d’aquestes fi gures facilita 
la fl exibilitat horària del professorat. En 
qualsevol activitat no lectiva del centre 
sempre ha d’haver-hi un referent docent, 
com una mena d’acompanyament a l’ombra, 
que asseguri la coordinació, la vinculació amb 
el projecte educatiu i la qualitat de qualsevol 
servei i activitat. 

Per a la realització de diverses activitats 
educatives no lectives –i també en algunes 
lectives– hi ha centres que compten amb 
el voluntariat: pares i mares, mestres 
jubilats, exalumnes, amics de l’escola, altres 
persones de la comunitat, etc. 

5. Reestructurar la professió do-
cent a partir de la formació inici-
al. Aquesta nova visió sobre els 

temps educatius exigeix un canvi de paradig-
ma en la formació inicial del professorat. En 
aquest sentit caldria tenir en compte els re-
sultats dels plans experimentals de millora 
que s’estan portant a terme a les universitats 
catalanes (MIF); els mecanismes més ade-
quats per seleccionar els millors candidats a 
la docència; i com es va confi gurant una nova 
identitat professional, a partir de la refl exió 
sobre la pràctica, que sigui sensible a les de-
mandes de l’escola innovadora del segle XXI. 

Jaume Carbonell Sebarroja

Els temps educatius del professorat 
i d’altres professionals de l’ educació

CAP A UN NOU MODEL 
D’HORARI I DE JORNADA
Catalunya impulsa el debat entre la comunitat educativa 
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L’EDUCACIÓ EN 
L’ENTORN RURAL
UN MODEL DE COHERÈNCIA I COMPROMÍS CIUTADÀ

Les escoles rurals, depositàries del llegat de les 
antigues aules unitàries, representen uns espais 
idonis per a connectar l’educació amb el territori 
i la societat. Aquest model d’educació, considerat 
sovint com un referent per a la seua comunitat, 
aprofita i multiplica els recursos per a aprendre.

_ESCOLA, TERRITORI I SOCIETAT_
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L’EDUCACIÓ EN
L’ENTORN RURAL

E
l professor Àngel Pérez Gómez 
deia que hem d’entendre l’esco-
la com un espai ecològic d’en-
creuament de cultures. Sense 
aquesta mirada articulada des del 

paradigma de la complexitat, resulta agosa-
rat i arriscat aventurar-se a interpretar el que 
passa en aquest espai educatiu. Més encara 
si ens encabotem a mirar l’escola com un sis-
tema tancat, amb parets i sabers tan imper-
meabilitzats que en fan, d’aquesta, un món 
a banda. Els murs de l’escola, des d’aquesta 
darrera òptica, semblen infranquejables. 
Les cultures presents a l’escola són múltiples 
i diverses i totes es nodreixen dels sabers, les 
pràctiques, les creences i les experiències 
que hi tenen lloc dins, i també al territori i la 
societat que l’acull. Una d’aquestes cultures, 
l’“acadèmica”, goja d’un bon prestigi social 
i professional. Em referisc al conjunt de 
significats i comportaments de l’esfera pública 
i científica seleccionats per a ser treballats en 
l’escola. Altres cultures, com ara les infantils, 
les adolescents o les pròpies de grups socials 
desfavorits o marginals –considerades sovint 
fonts de conflictes o desavinences– són 
malauradament silenciades, menysvalorades 
o negades.

CULTURES ESCOLARS
Hi ha una altra cultura que naix i creix entre 
les quatre parets dels centres educatius i 
roman asseguda en un racó de les classes, 
corrent pels seus passadissos o trampejant 
al pati entre pilotes i entrepans... Em referisc 
a la cultura escolar, el conjunt de significats 
i comportaments que genera i alimenta la 
institució escolar. Són coneixements que, tot i 
que també s’aprenen al seu si, no sempre s’hi 
treballen explícitament. Conéixer les diferents 
cultures presents en l’escola resulta bàsic per 
a comprendre’n, articular-ne i valorar-ne la 
funció educativa.

Quan estudiava a l’antiga Escola Normal 
de Castelló vaig tindre un encontre revelador 
amb un d’aquests sabers propis de la 
cultura escolar de Magisteri; ningú no sabia 
quines autoritats acadèmiques hi donaven 
suport, però tothom tenia clara la força de la 
sentència: “Quan treballes de mestre en un 
poble, el millor és que visques en un altre 
de distint”. Amb els anys vaig comprendre 
que, en un exercici compromés del magisteri, 
aquesta dita era, a més de malintencionada, 
reaccionària. 

Més recentment he comprovat que, de 
manera subtil, la càrrega d’aquest lacònic 
missatge continua en vigor. Els processos 
d’acompanyament i formació que des 
del grup d’investigació MEICRI fem amb 
distintes escoles, quasi sempre inclouen 
una activitat adreçada a obrir la mirada 
docent cap al territori que es coneix com a 
“deriva”. Les indicacions són molt senzilles: 
diem als mestres que passejarem sense 
rumb pels carrers del barri o el poble de 
l’escola. Es tracta de descobrir-hi situacions, 
institucions, contextos i agents de la 

comunitat que puguen ser d’interés per a 
l’educació dels nostres infants. 

La primera sorpresa no tarda a produir-se 
de manera sorpresiva i alegre en sentir un 
crit: “Mestreee, mestraaa! Mira, mare, els 
mestres estan passejant pel barri. Holaaa, 
jo visc ací!”. A més d’un se li enrogeixen les 
galtes i hi ha qui et fa una confidència: “No 
t’ho creuràs però... és la primera vegada que 
faig un tomb pel barri”.

A propòsit d’aquesta situació, convé 
recordar les paraules d’Edgar Morin: “El 
caràcter professional de l’ensenyament 
condueix a reduir l’educador a expert. 
El caràcter funcional de l’ensenyament 
condueix a reduir el professor a funcionari. 
L’ensenyament ha de tornar a ser no només 
una funció, una especialització, una professió, 
sinó una tasca de salvació pública: una 
missió”. 

Una mestra o un mestre capaç d’iniciar el 
camí de la innovació i la millora professional 
ha d’anar a poc a poc despullant-se de totes 
les lloses socioprofessionals que l’oprimeixen 
per a desplegar propostes d’aprenentatge 
innovador i transformador. Són canvis difícils 
d’escometre des de l’esfera individual, la 
solitud de l’aula o el centre emmurallat que 
gira l’esquena a la realitat social i cultural de 
la seua pròpia comunitat.

Una mestra o un mestre que fa les primeres 
passes per aquest camí només pot ser 
una persona vitalista, solidària, capaç de 
compartir el seu projecte educatiu amb la 
seua comunitat educativa, d’apreciar la vida 
i de contagiar-nos d’aquesta alegria. Maite 
Larrauri diu que vitalista és qui s’estima la 
vida, no perquè s’hi ha acostumat, sinó perquè 
s’ha acostumat a estimar. Estimar la vida 
perquè estem acostumats a viure és estimar 
el que s’ha viscut. Estimar-la perquè estem 
acostumats a estimar ens porta al canvi, al 
moviment, al futur.

“No tot el que fem canviarà les coses o 
podrà canviar-les, sobretot quan la nostra 
acció no partisca de la informació correcta 
o quan es base en una concepció simplista
del context més ampli en què ens movem”,
diuen Trevor Gale i Kathleen Densmore.
Aquests autors afirmen que hi ha tres grans
qüestions que influeixen decisivament en
la comprensió i l’exercici compromés de
la docència: l’aïllament docent –i el greu
problema de l’individualisme competitiu–,
la manca de diàleg i entesa –enfosquida per
una professionalitat ràpida, corporativista i
obsessionada per l’eficiència– i una escassa
cultura de participació i implicació social –que
ens aboca a menystindre la missió educadora.

Acceptar tot això de manera passiva fa que 
el professorat se senta fàcilment superat per 
les dimensions dels problemes als quals ha 
de fer front. No obstant això, el territori i la 
història –l’escola rural i la Segona República, 

per exemple– són referències clau per a 
afrontar aquestes qüestions i exercir una 
influència positiva en les vides de l’alumnat i 
la comunitat educativa. Una influència que ha 
de partir d’una concepció de l’ensenyament 
com a qüestió pública i una funció docent 
que considera les dones i els homes que 
exerceixen el magisteri activistes polítics, no 
observadors passius.

És la concepció educativa que va fer seua la 
república d’una escola única, laica i gratuïta, 
una concepció que considerava el mestre o 
la mestra el primer treballador. Com que el 
destí de l’alumnat era la vida social, l’acció en 
la pròpia comunitat, el model docent republicà 
desplegava tots els recursos per estendre 
l’acció educadora a la família i al carrer. 

ESCOLA RURAL, TERRITORI I SOCIETAT
L’escola rural és a hores d’ara el context idoni 
per a afavorir aquesta connexió entre escola, 
territori i societat. En el món rural, l’existència 
d’una escola o un institut al poble és un bon 
indicador de les seues possibilitats de futur. Mai 
no és una qüestió menor. De fet, el naixement 
dels centres rurals agrupats (CRA), orientats 
amb una visió col·laborativa del territori, donen 
resposta a aquest fet. Tenim tant a aprendre’n! 

La revalorització i el reconeixement 
de la institució escolar per la comunitat 
mateixa és directament proporcional a les 
oportunitats i possibilitats de moviment, 
transformació i millora del territori, que de 
manera desinteresada li retorna la institució. 
No ha d’estranyar, doncs, que hi haja una 
gran consideració per tot allò que passa 
a una escola que té cura de l’entorn, que 
treballa per preservar-lo i connectar amb les 
iniciatives dels seus habitants.

L’escola unitària o multinivell, l’escola rural, 
pot ser un bon referent en el marc educatiu 
transformador perquè reuneix algunes 
característiques que la fan –i l’han feta– 
especial. Aquesta perspectiva també presenta 
dificultats, que l’allunyen sovint dels resultats 
esperats: itinerància del professorat, manca 
de recursos, soledat docent, etc. Moltes 
d’aquestes traves poden ser superades amb 
els nous escenaris educatius que es poden 
constituir, amb noves i renovades aliances i 
complicitats amb els agents de la comunitat 
i amb el recurs a les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) i tots els 
beneficis que ens aporten.

Aquest model escolar recull el millor llegat 
de les aules unitàries, on mai s’ha silenciat la 
diversitat, on se n’ha fet de l’heterogeneïtat 
dels seus membres, un dels trets diferencials. 
Les possibilitats discursives i dialògiques 
de les aules unitàries permeten establir 
nivells de comprensió i ajudes entre iguals 
que reforcen el treball del professorat. Les 
seues parets són permeables i permeten 

l’ampliació del territori i la connexió de 
l’escola amb la comunitat. Així, els recursos 
per a l’aprenentatge es multipliquen. El 
centre educatiu en el món rural és un referent 
comunitari, un objecte de desig: un lloc 
on passen coses que són importants per 
l’alumnat i la comunitat. La flexibilitat en 
l’organització de l’ambient d’aprenentatge 
i la gestió de l’aula unitària permet crear 
millors escenaris educatius, amb una major 
implicació afectiva, emocional i cognitiva de 
l’alumnat.

Però, l’escola rural ha d’emprendre encara 
transformacions importants per a inserir-se 
plenament en la societat de la informació: 
incorporar i democratitzar l’accés a les 
TIC per aconseguir noves competències i 
habilitats; endinsar-se en les propostes de 
l’aprenentatge transformador i millorar les 
possibilitats d’èxit educatiu; ampliar els 
límits del territori escolar cap a la comunitat; 
desenvolupar propostes d’inclusió; avançar 
des la cultura de la reproducció cap a la 
cultura de la transformació...

Connectar l’escola amb el seu territori 
necessita, entre altres qüestions, fórmules 
conciliadores per a cercar l’equilibri entre els 
temps i els horaris emprats a l’escola, d’una 
banda, i els que resulten crucials per al seu 
medi social: el context laboral i familiar i les 
institucions de la comunitat. Convé, per això, 
anivellar els espais destinats a ensenyar i 
aprendre portes endins de l’escola amb els 
que ofereixen el poble, el barri i la ciutat, amb 
tota la seua riquesa de contextos vivencials 
i experiencials. És important, doncs, que 
evitem identificar el temps escolar amb el 
temps educatiu. En aquest sentit, convindria 
encetar una discussió més atrevida sobre el 
conflicte que s’amaga davall d’aquests temes 
clau: les coordenades espaciotemporals que 
condicionen el fet educatiu.

Per avançar en aquesta direcció coincidim 
amb Gale i Densmore, que entenen que la 
implicació del professorat requereix tres 
elements íntimament relacionats: democràcia 
radical, disposició crítica envers la societat 
i activisme polític. Són tres elements que 
orientaven el projecte educatiu de la república 
i que encara estan presents en l’exercici 
vocacional de moltes persones, mestres que 
treballen en l’escola rural. Molta d’aquesta 
gent, dones i homes compromesos amb 
el magisteri, en van fer –i en fan encara–, 
d’aquests elements, peces centrals del seu 
ideari i la seua acció pedagògica. 

Repensar l’escola des d’una agenda 
de democràcia radical ens obliga, ara i 
ací, a rescatar de la memòria col·lectiva 
aquests mestres que ens ofereixen 
models de coherència i compromís ciutadà 
imprescindibles.

Per a saber-ne més

ESTRELA, M. I MARTÍNEZ BONAFÉ, J. 
(2014). “Aprendre a la ciutat a través de la 
deriva”, Kult-ur [http://www.e-revistes.uji.
es/index.php/kult-ur/article/view/1416]

GALE, T. I DENSMORE, K. (2007). La implicación 
del profesorado. Una agenda de democracia 
radical para la escuela. Barcelona: Octaedro.

LARRAURI, M. (2000). El desig segons 
Gilles Deleuze. València: Tàndem.

MORIN, E. (2001). Tenir el cap clar. 
Barcelona: La Campana.

Una mestra o un mestre 
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P
odem dir que la ciutat és un con-
tingut consolidat en el currículum 
d’infantil i primària. Cada any, el 
llibre de text inclou alguna unitat 
que la treballa, d’una manera o una 

altra. En secundària la cosa es complica. Ací, 
la ciutat esdevé una d’aquestes qüestions que 
és de tothom, però que després no treballa 
ningú. Per la seua part, la universitat ho té 
molt clar: cada disciplina té delimitada una 
parcel·la del coneixement on actuar. 

Les grans capitals van trobar amb l’etiqueta 
de “ciutat educadora” un aparador perfecte 
per a encobrir l’absència de polítiques 
educatives. Tinc la sensació que hem viscut 
uns quants anys amb un acord implícit de 
respecte mutu: si l’educació respecta la 
ciutat tal com és, la ciutat deixarà l’escola 
tranquil·la amb les seues contradiccions. Es 
tracta d’un immobilisme urbà i pedagògic que 
progressivament està uniformant les nostres 
ciutats i les nostres escoles. 

A través dels estudis del currículum es 
pot analitzar com l’escola ha incorporat 
tradicionalment la ciutat com un coneixement 
acabat –clarament definit i caracteritzat–, 
desconflictivitzat –obviant la diversitat, la 
pobresa, l’exclusió…–, fragmentat –carrer, 
comerç, transport, serveis, seguretat…– i de 
manera descontextualitzada –referint-se a 
qualsevol carrer o a un carrer “normatiu” 
en compte del més pròxim–. Amb aquesta 
perspectiva s’han desenvolupat propostes 
didàctiques com l’itinerari o el circuit, que 
reprodueixen les limitacions curriculars que 
caracteritzen les pràctiques en l’aula. És a 
dir, eixir del currículum, però sense obrir 
possibilitats a l’experiència.  

EIXIR A LES PLACES I ELS CARRERS
Des de fa uns quants anys, amb estudiants de 
Magisteri, he desenvolupat uns tallers basats 
en l’experiència de caminar per la ciutat d’una 
manera peculiar. Ens inspirem en la deriva, 
una actitud davant dels processos d’aprenen-
tatge i recerca, que ens permet connectar-nos 
amb els nostres sentits i relacionar-nos. Amb 
el taller trenquem la distància física i de pen-
sament entre l’aula i l’espai públic.

Una de les primeres conclusions d’aquesta 
proposta és precisament que la ciutat no és 
un espai més ni un espai qualsevol: és l’espai 
que compartim amb el conjunt de la societat. 
Aquesta idea és fonamental per a entendre 
que l’experiència urbana resulta ineludible 
per a totes aquelles que vivim en societat, 
per tant, és important provocar situacions 
dintre del procés educatiu on identificar els 
processos i les estructures que configuren el 
model social que quotidianament reproduïm, 
per a ser capaços d’actuar d’una manera més 
reflexiva i conscient. 

Sovint l’acció educativa situa la ciutat com 
allò que queda fora de les seues portes. 
Sembla que, sobre la ciutat, mestres i 
alumnes en tenim poc a dir. Contràriament, 

hem de trencar amb aquest procés 
d’aïllament per a recuperar el sentit públic 
de l’educació a través d’una acció educativa 
centrada en les persones –siga quina siga 
la seua edat– i en aquells processos que les 
ajuden a pensar-se i a pensar el món on viuen 
d’una manera crítica, participativa, sensible i 
constructiva. 

Per a fer-ho, necessitem acostar-nos al 
currículum de la ciutat i reconéixer-hi sabers 
i experiències que es representen als seus 
carrers i places. Però també cal que ens 
aproximem a les seues dinàmiques, tradicions 
i narratives, és a dir, a una ciutat que, a més 
de física, és humana i d’aspiració pública. 

Però no n’hi ha prou amb repensar el 
contingut, la reflexió curricular ens porta 
a plantejar-nos també la forma en què el 
construïm per abastar la complexitat que 
requereix. En aquest sentit, serà necessari 
provocar la trobada de les disciplines, ja 
que l’experiència de vida no resulta tan 
fàcilment fragmentable i requereix marcs 
transdisciplinaris que permeten crear nous 
significats. 

Caldrà encreuar quotidianitat i experiència 
per a obrir-nos a l’espai públic amb temps 
suficient per a contemplar-lo, pensar-
lo i subjectivar-lo, amb l’objectiu de 
desnaturalitzar les nostres concepcions i 
pràctiques sobre la ciutat, perquè la ciutat és 
també la interpretació que en fem. 

Per tant, no es tracta només de donar 
l’oportunitat de viure l’experiència, sinó 
d’aturar-nos-hi per desenvolupar processos 
de reflexió i d’anàlisi amb els quals poder 
interrogar-nos constantment sobre el sentit 
de les nostres pràctiques.  

LA CIUTAT, ESCENARI DE CONFLICTES
Els darrers anys, les ciutats del País Valencià 
han sigut l’escenari d’esdeveniments que ja 
són històrics. El 15-M, la Primavera Valencia-
na o les concentracions mensuals convocades 

per l’Associació de Víctimes del Metro a la pla-
ça de la Mare de Déu de València són fites que 
ens han ajudat a veure que el currículum de la 
ciutat ha de ser també un espai que permeta 
visibilitzar col·lectius que són víctimes d’un 
silenciament sistemàtic. 

Poques vegades les institucions educatives 
es refereixen a la ciutat com a espais de lluita, 
malgrat que és l’escenari on es visibilitza 
la mobilització, també la resistència i la 
construcció quotidiana d’alternatives. El nou 
projecte educatiu de la ciutat ha de prestar 
atenció, llavors, a les emergències socials, 
a les noves veus i discursos. Amb altres 
paraules: a les noves problematitzacions de la 
política. 

Mestres i alumnat hem de parlar de la ciutat, 
hem de construir-la i argumentar-la perquè 
ambdós en som part activa, no potencial. Hem 
d’obrir-nos a l’oportunitat d’aprendre “de” i 
“a” la ciutat, ja que el procés educatiu no es 
tanca dintre dels murs de l’aula ni és només 
responsabilitat del nostre àmbit familiar. 
L’educació, com diuen les companyes del 
col·lectiu Zemos98, “pot ocórrer en qualsevol 
moment i onsevol”.

Cal renovar la nostra mirada educativa 
a la ciutat, en un marc de mútua relació, 
on la pròpia experiència i la reflexió sobre 
aquesta ens obri portes a noves dinàmiques 

La ciutat és un espai públic que inclou 
dinàmiques, tradicions i narratives pròpies, un 
lloc que allotja multitud de sabers i coneixements 
i els posa a l’abast de qui en recorre les 
places i carrers. Les polítiques educatives han 
oblidat sovint aquest escenari, tot i que hi ha 
centres escolars i projectes que aposten per 
un diàleg fructífer entre escola i ciutat.

QUIN CURRÍCULUM 
PER A QUINA CIUTAT

Mar Estrela 
i Cerveró. 
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i significacions. D’alguna manera, en posar 
sobre la taula la ciutat amb tota la seua 
complexitat, interroguem la pedagogia, posem 
contra les cordes una comprensió tradicional 
de l’educació que és incapaç d’abraçar les 
múltiples dimensions de l’existència humana. 

En repensar críticament l’educació i la ciutat 
a través dels estudis del currículum, veiem que 
creixen juntes, que ciutat i escola s’influeixen 
mútuament, i mostren l’una a l’altra les seues 
carències però també les seues possibilitats.

Aquest canvi de perspectiva, que pot generar-
nos incomoditat perquè ens interpel·la com 
a professionals –també com a ciutadanes, 
mares, activistes, companyes, veïnes…–, ens 
fa adonar-nos que ens manquen experiències 
prèvies, formatives i vitals, amb les quals 
contribuir al canvi. 

Però no partim de zero: fem un 
reconeixement a la llarga tradició pedagògica 
que ha treballat i treballa tenint molt present 
l’arrelament de l’educació al territori. 

Entre aquests referents hi ha projectes com 
ara L’occhio se salta il muro, de les escoles de 
Reggio Emilia, que plantegen des de les edats 
més primerenques la importància del context 
com a camp d’experiència i apropament a la 
complexitat social des de la sensibilitat i la 
creativitat. 

Per la seua part, Célestin Freinet, en 
referència al que comporta eixir de l’aula per 
buscar la vida i actuar-hi, obri la possibilitat 
d’influir en el context i, en conseqüència, a 
transformar-lo. És el que també apuntava 
Paulo Freire envers aquest arrelament a la 
realitat que ha de connectar amb el component 
social i cultural. 

Pel que fa a la infància, la figura de Francesco 
Tonucci esdevé referència inevitable. No sols 
per la formulació de La ciutat dels infants, sinó 
també per la seua aportació en l’acostament 
dels problemes de la infància a l’esfera pública 
a través d’una figura adulta que principalment 
escolta i s’esforça per crear les condicions 
necessàries perquè puguen expressar-se. 

CAMINS PER EXPLORAR
M’he reservat les últimes línies per referir-me 
als projectes que m’inspiren, aquells que al 
llarg d’aquests anys de recerca poden il·lu-
minar i orientar-nos en aquest acostament 
educatiu a la ciutat. He fet una tria de projec-
tes dirigits a diferents etapes, des d’infantil 
fins a secundària. 

En primer lloc, vull destacar “Rayuela de 
Colorines”, una experiència que parteix del 
seminari-taller “Proyectos de trabajo en 
cultura visual y pedagogía cultural” del CEP 

de Granada, amb la participació del col·lectiu 
Transductores i el Laboratorio Pedagógico del 
centre José Guerrero. La iniciativa parteix d’un 
problema plantejat per una de les mestres 
d’educació infantil sobre la planificació 
urbanística i les relacions socials de l’alumnat 
fora de l’escola, a partir del qual es construeix 
un projecte amb l’alumnat de 5 anys d’una 
escola per fomentar la participació en l’espai 
públic a través d’un procés d’intervenció en 
una plaça del poble, ara en desús. 

En primària és un clar referent 
“Cartografiem-nos”, projecte del Museu 
d’Art Modern i Contemporani de Palma –més 
d’una desena de centres implicats durant 
huit edicions consecutives– que desenvolupa 
una visió crítica de l’entorn urbà, treballa el 
barri de cada centre i posa cura a la dimensió 
humana per recuperar la memòria oral de les 
persones majors i les nouvingudes. 

Quant a l’educació secundària, l’Institut 
Valencià d’Art Modern (IVAM) de València, en 
col·laboració amb l’arquitecte David Estal, ha 
realitzat un seguit de tallers amb alumnes 
de l’institut El Carme –ubicat just a la part de 
darrere del museu–, juntament amb veïns i 
veïnes majors del barri. En el projecte, que 
pretén analitzar l’entorn, els participants 
comparteixen caminades, converses i 

preocupacions, i expressen plàsticament 
l’experiència en una auca de sis panells.

Per acabar, faig una invitació a encetar 
camins desconeguts acompanyats d’alumnes, 
famílies i comunitat: a recórrer aquestes 
noves sendes i obrir la institució escolar 
al territori i a aprofitar les eixides per a 
moure’ns, pensar, formular-nos preguntes i 
passar a l’acció. La ciutat ens espera. 

Per a saber-ne més
Cartografiem-nos: http://www.esbaluard.org/ca/
activitats/69/cartografiem-nos

Col·lectiu Zemos98: https://lalegatti.wordpress.
com/2011/06/24/zemos98-un-proyecto-ejemplar/

Espais inacabats: https://www.ivam.es/noticias/
presentacion-del-resultado-de-los-talleres-
espais-inacabats/

L’occhio se salta il muro: https://www.youtube.
com/watch?v=MtqWnFogAV4

Rayuela: http://transductores.net/properties/
rayuela-de-colorines-jun/

TONUCCI, F. (1997): La ciutat dels infants. 
Barcelona, Barcanova.
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MIRADES 
INTERCULTURALS
CAP A LA CIUTADANIA
CRÍTICA

E m va cridar l’atenció que els meus fi lls 
miraren atentament aquell vídeo en 
què Germán, un famós youtuber, resu-

mia la seua vida i la dibuixava en ràpides vi-
nyetes. Germán hi mostrava la seua trajectò-
ria vital i explicava la difi cultat que tenia per a 
fer autèntiques amistats, “amics per a tota la 
vida”. La seua timidesa i els constants canvis 
de domicili li havien fet perdre les amistats i 
va haver d’aprendre a no vincular-se emoci-
onalment. 

D’aquesta manera, Germán es va crear 
el seu propi món d’històries desgavellades 
d’humor blanc i jocs de rol que ara el 
connecten, estiga on estiga, amb tothom que 
vullga compartir-les. Germán és un referent 
en les xarxes socials –allò que en diuen un 
infl uencer– que ens mostra la fragilitat de 
les relacions personals, la globalització i el 
dinamisme de la cultura, la provisionalitat del 
coneixement i la gran potència dels referents 
iconogràfi cs.

GERMÁN, NÒMADA CULTURAL
Aquest nòmada cultural, amb el seu públic in-
fantil i juvenil, exemplifi ca molt bé el pas cap a 

la societat de la comunicació i el coneixement. 
En una època de fragmentació social, el reco-
neixement de la pluralitat ens instal·la també 
en una societat del risc. No podem qüestionar 
la diversitat cultural com a estructural, però sí 
que caldrà que ens plantegem les estructures 
preexistents on el reconeixement d’aquesta 
diversitat fracassa. 

Com Germán, els éssers humans som el 
resultat de moltes i diverses infl uències. Hem 
d’aprendre, consegüentment, a pensar en un 
món híbrid, on la identitat cultural es dóna 
en un context intersubjectiu i és producte 
de relacions i raonaments amb constants 
fractures i camins encreuats. Més que 
encaixar els individus en diferents cultures cal 
reconéixer l’altre com a persona i entendre 
la “culturalitat” com un fenomen que abasta 
les dinàmiques, els processos, les barreges i 
les transformacions que es produeixen en les 
situacions de pluralitat cultural. 

Aquesta és la cultura de la diversitat 
i aquest és el sentit de l’enfocament 
intercultural de l’educació: la mirada cap als 
processos complexos d’heterogeneïtzació 
creixent del teixit social i de fragmentació dels 

elements culturals. És una mirada que ens fa 
entendre el canvi intrínsec al procés cultural 
des dels intersticis, les esquerdes i els espais 
imprevisibles de les interaccions humanes, 
uns espais de negociació i creació contínua.

FAMÍLIES INVISIBILITZADES
Quan el seu fi ll va a l’escola, Catalina Pallás 
(Kati) i la seua companya s’adonen que la 
família que han constituït està invisibilitzada 
en els materials didàctics, el discurs escolar 
i les pràctiques docents. Per això, amb la col-
laboració d’una il·lustradora, Kati mamprén 
una aventura literària i escriu una col·lecció 
de contes en què la protagonista, Alba, té dues 
mares. En paral·lel, l’escriptora –i professora– 
manté el seu compromís amb el reconeixe-
ment de la diversitat familiar i la visibilització 
de bones pràctiques educatives en l’associació 
de famílies LGTB.

La reivindicació de veus i col·lectius 
absents a l’escola ens trasllada a un model 
d’enfocament intercultural que revisa el 
procés constant de negociació de signifi cats 
per a construir sabers compartits i ens 
qüestiona la nostra identitat en relació amb 

Distints actors posen en 
marxa processos educatius 
singulars en els quals tracten 
de connectar de manera 
cooperativa el microescenari 
escolar amb la macropolítica 
pròpia d’una societat 
complexa, mestissa i global.

Auxiliadora 
Sales Ciges
Professora del 
Departament d’Educació 
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MEICRI (Millora Educativa 
i Ciutadania Crítica) 
de la Universitat 
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els altres. La mirada intercultural es focalitza 
així en les maneres en què cadascú utilitza 
els trets culturals per a dir i per a dir-se, per 
a expressar-se verbalment, corporalment 
i socialment. Com reclama l’antropòleg 
Manuel Delgado, “d’una banda, el dret a la 
diferència, és a dir, el dret de cada individu 
i de cada comunitat a creure’s diferent dels 
altres, i dotar de continguts aquesta voluntat 
de diferenciació, suposa; de l’altra, el dret a 
la igualtat, o siga, el dret d’aquells al fet que 
siguen acceptats com són, a ser indistingibles 
davant la lluita per la justícia”.

APRENENTATGES INESPERATS
A Carcaixent, en la classe de Música d’Adolf 
Murillo, es palpava la desmotivació pròpia del 
grup d’estudiants de secundària davant d’una 
educació musical que calia acceptar com a 
bona: tocar la flauta, escoltar música clàssica, 
reproduir, reconéixer, practicar... Mentrestant, 
fora de l’aula aquest mateix alumnat avorrit 
utilitzava plataformes col·laboratives per a fer 
la seua pròpia música, encara que la institució 
escolar no la valorava ni la reconeixia... 

Aquesta contradicció va provocar que el 
professor es replantejara el concepte del 
que és músic –i el que no ho és– a partir 
de la creació sonora i la improvisació amb 
l’alumnat, l’aprenentatge col·laboratiu 
amb les xarxes de creadors o l’ús de la 
tecnologia per a fer inclusiva l’educació 
musical. Calia reconéixer com a valuosos els 
aprenentatges aparentment més informals. 
D’aquesta manera, amb el projecte 
Soundcool, els telèfons mòbils, les tauletes 
digitals i les plataformes en línia entren a 
classe i comencen a generar nous espais 
de creació, processos educatius i productes 
culturals.

Aquesta proposta innovadora redefineix 
l’escola com un espai de negociació i 
recreació cultural, arrela en la dinàmica de 
la interculturalitat  i del mateix concepte 
de comunitat generat pel diàleg per a la 
construcció d’un coneixement compartit, que 
anomenem cultura. 

En l’escola intercultural inclusiva aquestes 
propostes provoquen, com adverteix 
Diana Sagástegui, “situacions autèntiques 
d’aprenentatge per a crear significat des 
de les activitats quotidianes de la vida 
diària”. Així, l’aprenentatge i la cultura fan 
referència al complex entramat de relacions 
existents entre el coneixement i l’entorn 
on aquest es produeix: en qualsevol lloc 
o moment els aprenentatges s’activen i
generen situacions inesperades, perquè els
aprenentatges no es poden dissenyar. Com bé
ens assenyala Etienne Wenger, només podem
generar situacions socials –mediatitzades
culturalment– que el fomenten.

En l’escola intercultural inclusiva 
entenem l’educació com “una experiència 
d’aprenentatge situat” i, per tant, com un 
procés que permet articular mirades culturals 
–transculturacions– per a desxifrar incerteses
que esdevenen ocasions d’aprenentatges.
L’activitat pot tindre diferents formes molt
indefinides però de gran poder creador.
L’educació s’entén així com una contínua
reinvenció de la realitat i la cultura en espais
híbrids de convivència i aprenentatge.

EL COS I LA IDENTITAT ADOLESCENT
Analitzant el seu propi espai docent, Elena 
Llopis, professora en un institut públic, també 
es va plantejar qui era ella, com es posicionava 
davant el seu alumnat i com els estudiants 
construïen la seua identitat en plena adoles-
cència, tot implicant-ne els seus cossos i la 
dansa com a llenguatges expressius i eines 
performatives. 

Prendre consciència del propi cos, 
reconéixer i treballar creativament a l’aula 

les maneres en què el cos es comunica amb 
nosaltres mateixos i ens relaciona amb els 
altres permet a aquesta professora i el seu 
alumnat posicionar-se en el seu context, 
entendre la influència dels mitjans de 
comunicació i els diferents referents culturals 
que formen part de la construcció de la seua 
pròpia imatge i identitat. 

Elena i el seu alumat conceben la dansa 
com un acte performatiu que visibilitza 
processos identitaris dinàmics i transforma 
la realitat des de l’expressió corporal i l’art. 
Així, la dansa dota de sentit –de pertinença–  
el currículum d’educació artística i el 
connecta amb la vida i la potència creativa de 
l’aprenentatge “en acció”. 

Els actors educatius es relaten a ells 
mateixos amb els seus cossos i performen 
la seua realitat: reivindiquen la dansa des 
de propostes d’aula amb projectes que 
traspassen les parets del seu institut de 
Benicàssim –la creació de musicals i la 
participació en el Com Sona l’ESO– que 
reconeixen la diversitat i generen escenaris 
per a nous relats personals i col·lectius de 
creixement i millora.

BROTS DE PRIMAVERA VALENCIANA
Com altres escoles valencianes, el centre rural 
agrupat Benavites-Quart (Camp de Morvedre) 
es troba immers en un procés de transfor-
mació cap a un model educatiu intercultural 
inclusiu. La intenció de millora de la partici-
pació de la comunitat, de democratització de 
la vida escolar i de vinculació del centre amb 
el seu territori han anat concretant-se en 
successius canvis en les pràctiques curri-
culars. En aquest procés s’ha recorregut a 
metodologies cooperatives –tutorització entre 
iguals, racons, puzzle d’Aronson–; estratègies 
participatives –constitució d’una comissió 
coordinadora que amplia les veus al consell 
escolar– i vinculació al territori –projectes 
d’aprenentatge-servei. 

Any rere any, el professorat reflexiona 
sobre les seues pràctiques docents en unes 
jornades de convivència i de portes obertes a 
les famílies, el veïnat i distints agents locals. 
L’alumnat presenta, en les assemblees i 
plens municipals, les seues propostes i 

demana la col·laboració dels veïns i les 
veïnes. També s’organitzen trobades amb 
equips docents d’altres centres per a 
compartir les innovacions metodològiques i 
la convicció que “tots i totes som escola”.

En un procés d’indagació col·laborativa i 
compromís ciutadà, la comunitat educativa 
–un agent crític arrelat al territori– es troba
immersa en un procés de millora constant
mitjançant el qual l’equip directiu delega
responsabilitats i es replanteja determinades
relacions de poder; el professorat confia
més en les mares i els pares; les famílies
s’impliquen en la presa de decisions i
l’alumnat pren la paraula per intervindre en
la vida escolar.

En aquest procés de construcció 
d’una comunitat educativa inclusiva i 
democràtica cal generar espais i temps per 
al debat, explorar problemes, reflexionar 
col·lectivament i transformar els conflictes 
que sorgeixen. Es tracta, al capdavall, d’un 
procés cap al lideratge compartit i la cultura 
col·laborativa que no és lineal sinó abrupte 
i frágil, ple d’amagatalls i derives, que fan 
del camí una autèntica serendipia educativa, 
una troballa casual farcida d’aprenentatges 
inesperats ben valuosos. 

Els agents educatius del CRA de Benavites-
Quart –com Germán, Kati, Adolf i Elena– 
generen relats compartits que construeixen 
i transformen en un procés d’identitat 
compartida i un sentiment de pertinença que 
eren invisibles abans d’iniciar-los. 

A hores d’ara, el gran repte és garantir la 
sostenibilitat de cada petit canvi i consolidar 
els processos de millora i desenvolupament 
professional i comunitari. Es tracta de 
connectar l’àmbit micropolític –l’aula, 
l’escola– amb el macropolític –la societat 
complexa, mestissa i global– i embolicar-ho 
tot plegat amb múltiples xarxes de suport i 
comunicació. 

Partint del que és i se sent cada un dels 
actors, des de distints àmbits i estratègies 
educatives, tots i totes segueixen explorant 
col·lectivament territoris desafiants i 
estimulants de ciutadania crítica.

MIRADES
INTERCULTURALS

Hem d’aprendre a pensar 
en un món híbrid, on la 
identitat cultural es dóna en 
un context intersubjectiu i 
és producte de relacions i 
raonaments amb constants 
fractures i camins encreuats

En la classe de Música es 
palpava la desmotivació 
davant d’una educació 
musical que calia acceptar 
com a bona: tocar la flauta, 
escoltar música clàssica, ... 
Mentrestant, fora de l’aula 
aquest mateix alumnat 
avorrit utilitzava plataformes 
col·laboratives per a fer 
la seua pròpia música

Elena Llopis, professora en 
un institut públic, també es 
va plantejar qui era ella, 
com es posicionava davant 
el seu alumnat i com els 
estudiants construïen la 
seua identitat en plena 
adolescència, tot implicant-
ne els seus cossos i la dansa 
com a llenguatges expressius 
i eines performatives
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En els espais escolars 
encara hi ha límits i àrees 
reservades per als distints 
agents educatius, tot i que els 
aprenentatges més fructífers 
solen ocórrer en els espais 
fronterers d’una institució 
que necessita permeabilitzar-
se a tot el que hi passa fora. 

MAPES, 
FRONTERES 
I ALTRES 
MURS 
ESCOLARS 
PEDAGOGIES PER AL CANVI  
DE LA CARTOGRAFIA EDUCATIVA

Q uan era ben menuda, m’agradava 
pintar els mapes polítics d’Europa 
que estudiaven els meus germans 
majors. Cada país amb el seu color 

perfectament definit, cada frontera ben se-
nyalada amb el retolador, cada espai deguda-
ment citat. Tot en ordre. 

Però un dia es va produir lo inevitable. 
Mirava a la televisió, amb mon pare, un 
documental que mostrava una vista des 
de l’espai del continent europeu. Sembla 
Espanya! –vaig dir– i ell va confirmar 
l’evidència: És que és Espanya, i Portugal, i 
França... Em vaig quedar de pedra. Com podia 
ser això, si no hi havia colors ni ratlles ni 
lletres? No recorde l’explicació que me’n va 
donar, però sí la seua sentència: en realitat, 

no existeixen les fronteres. 
L’anècdota m’ha servit en més d’una ocasió 
per a explicar les diferències entre les 
construccions polítiques generadores de 
mecanismes d’organització –les que separen 
i ordenen realitats humanes– i l’espai natural 
on aquestes realitats flueixen de manera 
caòtica i contínua. 

En el cas de l’educació, hem d’admetre que 
des de les institucions s’ha fet un gran esforç 
per delimitar els àmbits de l’ensenyament. 
Podríem dir inclús que tothom té molt clar 
el mapa que separa els espais formals 
–l’escola– dels no formals –les associacions,
les acadèmies...– i dels informals –la família,
els mitjans de comunicació...–. La legitimació
de l’educació reglada s’ha fet prioritàriament

_ESCOLA, TERRITORI I SOCIETAT_
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a força de construir murs, simbòlics i reals, 
que separen i protegeixen el que succeeix a 
les aules del que passa de portes enfora. I no 
només això. L’espai escolar mateix està ple 
de límits i àrees reservades, per a estudiants, 
docents, familiars... 

SENSE FRONTERES EDUCATIVES
Qualsevol persona que es dedique 
a l’ensenyament pot comprovar que 
aquestes barreres són tan defensives com 
improductives. També confirmarà que les 
relacions educatives més importants solen 
ocórrer en els espais fronterers en el si de les 
mateixes escoles o instituts. De fet, aquesta 
aparent ordenació del territori educatiu 
sempre ha fet aigües perquè l’experiència 
d’aprenentatge és impossible de parcel·lar. 

Aquesta vivència tampoc no és reduïble a 
tot el que ocorre des de les nou del matí fins a 
les cinc de la vesprada en un centre educatiu, 
sinó que és un procés continu, dinàmic i molt 
complex. 

Fa molts anys potser hi havia algú que 
s’atrevia a qüestionar, mentre s’aferrava a vells 
dogmes institucionals, la feblesa de les fronte-
res assignades a l’espai educatiu. Hui en dia, 
però, aquesta fragilitat és una evidència tan 
clamorosa com per a mi ho va ser el mapa na-
tural d’Europa.

Posem-ne un exemple. Jo mateixa, amb ca-
torze anys, eixia de classe i me n’anava a casa 
a fer els deures davant del llibre de text. Fins a 
l’endemà no tenia cap contacte amb els meus 
mestres. Com a màxim, telefonava a alguna 
companya. 

La meua filla, quan torna cada dia de l’insti-
tut, fa els deures connectada per whatsap amb 
la gent de la seua classe i amb altres grups 
amb els quals intercanvia informació. Sol en-
viar, pel correu electrònic, treballs a alguna 
de les seues professores, a qui li pot comentar 
alguna cosa de l’última classe. També, per a 
resoldre algun dubte complicat, pot triar au-
diovisuals tutorials que han penjat en Internet 
docents o estudiants, del seu institut o d’altres. 
És clar que el temps, l’espai i les dinàmiques 
d’interrelació educativa de la generació de la 
meua filla són ben diferents de les meues. 

Això si ens centrem en àmbits més acadè-
mics o de formació estrictament curricular, 
perquè si obrim l’angle de visió cap a altres 
continguts, narratives i discursos que els nos-
tres xiquets i xiquetes consumeixen i constru-
eixen diàriament, la diversitat d’accés al conei-
xement i a altres llenguatges es multiplica. 

ESPAIS EDUCATIUS DESDIBUIXATS
Ja fa molt que la majoria dels aprenentatges 
significatius dels joves no es produeixen a 
les aules. No sé quant de temps més caldrà 
esperar per a obrir de bat a bat les portes de 
les escoles... Des d’una perspectiva política i 
acadèmica, les fronteres entre l’educació for-
mal, la informal i la no formal haurien de ser 
més permeables que mai. 

Contemplada amb la deguda distància, la 
institució escolar és un espai desdibuixat on 
s’encreuen diverses cultures, com ara la cul-
tura pública, que es configura en disciplines 
científiques, i la cultura derivada de la pròpia 
experiència personal. En el procés educatiu 
cada persona reconstrueix la seua cultura 
experiencial mitjançant processos d’interac-
ció que necessàriament seran conflictius i es 
podran resoldre només des de plantejaments 
dialògics. 

Mentre que l’alumnat privilegia una repre-
sentació del món concreta, dinàmica, sensitiva 
i emotiva, en la cultura dominant dels docents 
predomina encara una representació del món 
estàtica, analítica i reflexiva. Curiosament, en 
les seues pràctiques, les noves generacions de 
mestres –tot i que dominen molt més la iconos-
fera i mantenen relacions personals i professi-
onals travessades pels canvis d’espais, temps 
i codis comunicatius– segueixen mantenint de 
manera quasi invariable la cultura racional, 
tancada i codificada pròpia de la logosfera: la 
paraula. Com s’explica sinó aquest fervor que 
encara senten alguns pel llibre de text o per 
les fitxes com a màxims referents del procés 
d’ensenyament?

BARRERES FORMATIVES
En l’experiència com a professora del Grau 
de Mestre/a en Educació Infantil i del Màster 
de Secundària he pogut contrastar aquesta 
tensió entre el que es demana que aprenga 
l’alumnat de Magisteri –que en realitat és molt 
més proper a la seua cultura i experiència– i 
la percepció que el mateix estudiantat té del 
que és important demostrar acadèmicament 

per a ser docent. Òbviament, les práctiques i 
les metodologies que reforcen aquesta lògica 
tradicional de l’ensenyament universitari –lo-
gocèntricament i didàcticament molt conser-
vador– contribueixen a dificultar els possibles 
canvis. En qualsevol cas, fins i tot en les àrees 
més compromeses, amb un enfocament 
holístic i complex de l’educació, apareixen els 
problemes vinculats sobretot a aquest marc de 
percepció de l’alumnat. Es tracta d’un aspecte 
preocupant, sobretot en el cas de la formació 
del professorat de Secundària. 

Mentre que l’alumnat del Grau de Mestre 
d’Infantil i Primària, en general, està més 
obert a la reflexió sobre les pràctiques 
comunicatives i la transformació de les 
dinàmiques pedagògiques per a traspassar 
velles fronteres, entre els futurs docents 
de Secundària sol haver-hi gent molt més 
immobilista, almenys d’entrada. Siga per por, 
per peresa o ignorància, és ben significativa 
aquesta resistència inicial que tenen a 
entendre la professió docent com una tasca de 
mediació entre territoris d’aprenentatge. 

Una possible explicació a aquestes 
reticències és l’especialització de la seua 
pròpia formació universitària i la idea 
prèvia –construïda a partir de la seua pròpia 
experiència d’estudiants– que l’institut 
de Secundària s’organitza mitjançant una 
parcel·lació del coneixement en assignatures. 

Com en els mapes, hi ha qui té tan 
interioritzats els colors dels diferents àmbits 
educatius que els costa identificar la imatge de 
conjunt. 

“No som els seus pares!” –protesten alguns 
que demà o despús-demà impartiran classe 
als instituts– quan se’ls planteja la necessitat 
d’acompanyar els adolescents en els seus 
processos de creixement, d’escoltar-los, 
protegir-los i marcar-los límits educatius. 

NO SOM PARES: SOM MESTRES
És com si tot el que resulta essencial en les 
relacions humanes fóra d’un altre color, d’un 
altre país o directament d’un altre planeta. 
En la universitat, la cosa sol començar amb 
la queixa original, un lament al qual cal 
respondre tot seguit: “Efectivament, no som 
els seus pares: som els seus mestres, vivim 
en llocs diferents i tenim funcions diferents 
però tots estem connectats pel mateix territori 
educatiu: la formació integral dels xiquets i les 
xiquetes.” 

Sempre hi ha qui enceta una nova trajectòria 
de pensament sobre la docència a partir 
d’aquests debats. Inclús m’atreviria a dir que 
a voltes és –després de conéixer experiències, 
treballar a les aules i reflexionar sobre el 
tema– una resposta majoritària. 

Però a totes les persones que han triat 
l’ofici d’ensenyar no els va bé descobrir el 
mapa natural de l’educació. De fet, hi ha qui 
se sent més segura amb un mapa polític que 
al cap i a la fi ordena, distribueix i jerarquitza. 
Fins i tot hi ha qui, per ser més papista que 
el papa, comença a delimitar subespais dins i 
fora de la institució educativa i a subratllar-hi 
noves fronteres: curriculars, de relació amb 
les ampes i el personal administratiu... I de 
portes enfora, més fronteres: amb els agents 
socials, el barri o els mitjans de comunicació. 
Són concepcions que contribueixen a reforçar 
els murs entre els diferents actors educatius 
perquè alguns s’autolegitimen en la seua 
talaia professional, que pressuposen lliure 
d’interferències externes. 

En travessar els murs de l’institut tot això es 
tradueix en una mena de malestar, de vertigen 
que a vegades ens acaba qüestionant la major: 
la tasca del professorat de Secundària no és 
educadora sinó formativa. No hi ha, per tant, 
territoris educatius compartits sinó, a tot 
estirar, camps d’especialització en els quals es 
pot “col·laborar”.

Aquestes actituds, tot i que potser no són 
majoritàries, representen un mal símptoma 
perquè molts d’aquests futurs docents 
entraran en una aula, tancaran la porta i 
començaran a ser partícips d’una construcció 
del coneixement allunyada dels aspectes 
que més afecten el seu alumnat. Molt 
probablement, continuaran reproduint un 
sistema educatiu que acabarà lesionant els 
drets comunicatius dels adolescents. 

Eixamplar la distància amb els llenguatges 
i les narratives de l’alumnat és suïcida des del 
punt de vista de l’eficàcia educativa, com ho és 
desvincular-se dels estudiants com a subjectes 
emocionals, creatius i de talents diversos. 
Ignorar les interaccions que intervenen en la 
configuració de les seues identitats o deixar 
d’intervindre en determinats aspectes que 
en dificulten el benestar intel·lectual i afectiu 
seria un autèntic menyspreu envers elles i ells. 

SABERS ENTRELLAÇATS
L’educació hauria de crear les condicions 
perquè els subjectes es desenvoluparen com 
a éssers comunicatius plenWs: actius, inscrits 
en un context i travessats per condicionaments 
culturals, lingüístics i personals. Ara per ara, 
l’eficàcia de l’escola, un espai òptim per a 
desenvolupar les competències que es reque-
reixen per a la formació d’una ciutadania lliure 
i responsable, dependrà de la interrelació amb 
els altres sistemes de producció cultural. 

Els aprenentatges que hi adquirisquen 
només els seran útils si són capaços 
de superar l’obsessió per la simple 
instrumentalitat tecnològica i s’entrellacen 
amb tots els sabers necessaris per a 
l’expressió creativa, la consciència cívica i el 
desig de conviure de forma cooperativa. 

Entés així, el plantejament de la institució 
escolar com un espai dialògic d’encreuament 
cultural exigeix que el professorat desenvolupe 
àmplies competències en el pla de la 
comunicació, a més d’una mirada inclusiva 
basada en l’empatia, l’escolta, la creació de 
vincles i la revitalització d’una tasca docent 
que actue com una mediació fronterera 
autènticament transformadora. 

Progressar per aquests itineraris requerirà 
al capdavall la implicació del col·lectiu 
d’ensenyants en una tasca que ens interpel·la 
a totes i a tots: ni més ni menys que la de 
transformar la cartografia educativa.
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EL SINDICAT, AL DIA

AGOST
30 d’agost 
STEPV IMPULSA UN ACORD 
PER L’ESCOLA PÚBLICA 
S’insta Educació a millorar les condicions labo-
rals del professorat i la qualitat del sistema 
educatiu. Es convoquen assemblees d’inici de 
curs per a consensuar les accions reivindica-
tives i participar en les accions acordades per 
la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament 
Públic el 6 de setembre contra la LOMQE i per 
la millora de l’ensenyament. Es reitera el com-
promís per a derogar la LOMQE i negociar una 
nova llei educativa, amb la participació de la 
comunitat educativa. En aquest sentit, el Sin-
dicat proposarà les mobilitzacions necessàries 
per a seguir pressionant, tant al País Valencià 
com en el conjunt de l’Estat.

SETEMBRE
8 de setembre
EL CURS S’INICIA AMB ELS 
MATEIXOS PROBLEMES 
D’ALTRES ANYS
Es fa públic el resultat d’una enquesta a 71 
centres. En relació amb altres anys, es repe-
teixen els problemes: plantilles incompletes, 
infraestructura, ràtios elevades, etc. S’ha re-
cuperat una part del professorat retallat pel 
govern anterior, però els centres es queixen de 
l’acumulació de tasques burocràtiques. Tam-
bé hi ha queixes per la gestió defi cient del pro-
grama Xarxa Llibres i per la incidència de les 
altes temperatures en les activitats docents. 
La Conselleria atén la petició del Sindicat de 
traslladar als centres el protocol d’actuació en 
cas d’emergència per l’onada de calor. 

16 de setembre
UNA MAJORIA DE 
CENTRES VOTA PER LA 
JORNADA CONTÍNUA 

Milers de mares i pares voten favorablement 
l’aplicació de la jornada contínua en els 315 cen-
tres on la vespra es va fer la consulta, la majoria 
a les comarques d’Alacant. Malgrat el desacord 
del Sindicat en alguns aspectes de la normativa 
–com l’exigència d’aconseguir un mínim del 55%
dels vots favorables del cens i no dels votants–, fi -
nalment es va publicar, i aquest curs la immensa
majoria dels centres que l’han sol·licitat la poden
aplicar a partir d’octubre. El Sindicat insta Educa-
ció a millorar la normativa i eliminar alguns en-
trebancs, com ara la falta de fi nançament.

29 de setembre
EL MODEL PLURILINGÜE 
NO RESPON A LES 
EXPECTATIVES CREADES
La Conselleria no accepta les propostes de mi-
llora del model del decret de plurilingüisme i el 
Sindicat no valora positivament la negociació 
d’aquesta normativa. STEPV planteja tres esme-
nes fonamentals: la reducció dels nivells, l’es-
tabliment d’un mecanisme per a garantir que 
els centres progressaran cap al nivell avançat i 
l’acurtament del calendari d’aplicació. D’acord 
amb l’estructura organitzativa del sindicat, aquest 
anuncia la convocatòria d’assemblees comarcals 
per a valorar el decret. El Consell Escolar Valencià 
és el marc institucional en què STEPV presentarà 
de nou les seues aportacions sobre la matèria.

OCTUBRE
3 d’octubre
NO ES DESCARTA LA 
MOBILITZACIÓ DEL 
PROFESSORAT INTERÍ
Docents interins manifesten el malestar per no 
haver cobrat la nòmina al mes de setembre i 
STEPV fa gestions amb la Conselleria per a co-
néixer el nombre de docents que no han per-
cebut el sou i els motius. El problema es deu 
a l’escassa plantilla de personal amb què les 
direccions territorials han de gestionar els mi-
lers de nòmines que s’han de gravar en aques-
tes dates. Davant d’aquesta situació, STEPV no 
descarta convocar mobilitzacions per a garantir 
que totes i tots disposen dels seus diners en el 
moment que pertoca.

LES PLATAFORMES 
COMARCALS CONVOCA 
MOBILITZACIONS 
La Trobada de Plataformes Comarcals per l’En-
senyament Públic rebutja el model proposat 
per la Conselleria d’Educació ja que no garan-
teix el dret de l’alumnat a conéixer el valencià 
en igualtat de condicions que el castellà. L’únic 
model que garanteix el coneixement d’ambdós 
idiomes ofi cials i permet introduir un tercer i 
quart idioma, entén la Plataforma, és el model 
d’ensenyament en valencià. La Plataforma dóna 
suport a la concentració del 7 d’octubre contra 
la LOMQE i la vaga estudiantil del dia 26. També 
s’anima a participar en la jornada de lluita con-

tra la LOMQE i les revàlides i en defensa d’una 
educació pública dels 8, 9 i 10 de novembre. 

7 d’octubre
ES PRESENTA L’INFORME 
EL VALENCIÀ EN 
L’ENSENYAMENT 

STEPV presenta a València el seu informe El va-
lencià a l’ensenyament. El document, que havia 
sigut presentat prèviament a Castelló i Elx, cons-
tata que en l’aplicació de la llei, malgrat els anys 
transcorreguts des de la seua promulgació, hi ha 
desequilibris en funció del territori, la titularitat 
pública o privada dels centres i les successives 
etapes educatives. El sud del País Valencià, els 
centres privats i els darrers trams –ESO, batxille-
rat i cicles formatius– són uns forats negres que 
trenquen la continuïtat. Entre les conclusions de 
l’informe, destaca la necessitat d’exigir al Consell 
el compromís amb la revitalització del vigor so-
cial del valencià per a redreçar la situació de la 
llengua. 

AMB L’ALUMNAT DELS 
INSTITUTS, CONTRA LES 
REVÀLIDES I LA LOMQE 
En nom de l’organització, diversos represen-
tants d’STEPV se sumen a la protesta i donen 
suport a la concentració de centenars d’estudi-
ants que s’han concentrat davant la Delegació 
del Govern a València, convocats per la Xarxa 
d’Instituts Valencians. L’alumnat protesta con-
tra la implantació de la LOMQE i les revàlides. 
Aquestes proves serveixen per a determinar 
el futur de l’alumnat, ja que si no se superen 
en ESO i batxillerat, es tanca la possibilitat de 
continuar els estudis posteriorment, encara 
que s’haja obtingut un resultat positiu en les 
avaluacions dels cursos en què s’apliquen les 
revàlides. El Sindicat planteja que cal una mo-
bilització sostinguda dels distints agents edu-
catius, fi ns a tombar la llei.

EL BLOC DE PROGRÉS DE 
L’ALCÚDIA PREMIA STEPV 
Per la contribució a “un sindicalisme nacional, 
autònom, assembleari i progressista”, el Sin-

dicat rep el premi en un acte en el qual també 
són guardonats Edicions del Bullent, El Tem-
pir d’Elx, Pep Gimeno, Botifarra, i Joan Martín 
Gallur. En el lliurament del premi es destaca 
l’arrelament del Sindicat, “des de les unitats 
més menudes, el centre de treball, la localitat i 
la comarca, a les més grans, el País Valencià”. 
STEPV va mostrar la satisfacció per la resta de 
persones i entitats amb les quals comparteix, a 
més del premi, l’estima per la llengua, la cul-
tura i el país.

13 d’octubre
STEPV DEMANA A LA 
CONSELLERIA QUE NO 
APLIQUE LES REVÀLIDES 
En la Mesa Sectorial, el Sindicat es posiciona 
contra aquestes proves fi nals en tots els cursos 
en què la LOMQE marca que s’han d’aplicar: 
3r i 6é de primària, 4t d’ESO i 2n de batxillerat. 
També demana que es modifi que el decret de 
currículum de batxillerat per incloure Història 
de la Filosofi a en 2n en totes les modalitats. La 
llei Wert arracona matèries com la Filosofi a, 
que contribueixen a despertar el sentit crític 
del nostre alumnat i els ajuda a pensar per ell 
mateix. El Sindicat ha sol·licitat la convocatòria 
de la Junta de Portaveus per a tractar el calen-
dari de negociació d’aquest curs.

20 d’octubre
MILLORAR LES 
CONDICIONS LABORALS 
DEL PROFESSORAT
Educació vol negociar durant el curs un nou 
decret de formació del professorat, el regla-
ment orgànic i funcional de totes les etapes 
educatives, els diferents currículums, un de-
cret d’escola inclusiva, les plantilles, entre al-
tres temes. La proposta la fa en una mesa sec-
torial en la qual STEPV planteja la necessitat 
d’un acord de legislatura i proposa incorporar 
a la negociació aspectes que servisquen per a 
revertir les retallades, millorar les condicions 
laborals del professorat i no aplicar la LOMQE. 
El secretari autonòmic d’Educació es manifes-
ta predisposat a tractar els temes proposats 
pel Sindicat. 

MOBILITZACIONS PER 
L’ESCOLA PÚBLICA, 
CONTRA LA LOMQE 
I LES REVÀLIDES
STEPV participa activament en les mobilitza-
cions que convoquen les diverses platafor-
mes unitàries del País Valencià. Les protestes 
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Ara, tombem la LOMQE

se enmarquen en la campanya sostinguda de  de-
núncia fins a la derogació de la LOMQE i contra 
l’aplicació de les revàlides. El Sindicat desconfia 
de les intencions del PP, PSOE i Ciutadans de 
consensuar un pacte per l’educació i demana un 
acord social i polític que dignifique l’educació pú-
blica: “L’ensenyament públic ha de ser l’eix verte-
brador del sistema educatiu”. 

27 octubre
PER UN PROCÉS DE 
CONSOLIDACIÓ PER AL 
PROFESSORAT INTERÍ
La Mesa Sectorial tracta l’Oferta Pública 
d’Ocupació (OPO) i la proposta de nou decret 
d’inspecció. Quant a l’OPO, la Conselleria 
d’Educació ha proposat no convocar oposi-
cions en 2017 i acumular les places en 2018 
i 2019. També proposa convocar places no-
més del cos de mestres en 2018 i de la resta 
de cossos en 2019. STEPV demana estudiar 
propostes que garantisquen la consolidació 
del professorat interí i proposa que s’aplique 
la disposició transitòria quarta de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic i que aquests pro-
cessos es realitzen a través d’un concurs de 
mèrits. La Conselleria es compromet a con-
vocar una comissió de treball per a buscar 
acords.

NOVEMBRE
4 de novembre
ES NEGOCIA 
L’ABONAMENT 
DELS SEXENNIS AL 
PROFESSORAT INTERÍ
La Conselleria, que aplicarà la sentència 
guanyada per STEPV contra el decret de se-
xennis, acorda negociar la modificació de 
la norma que permet al professorat interí 
percebre aquest complement retributiu. El 
DOGV publicarà un nou decret de sexennis, 
l’aplicació del qual no es farà efectiva fins a 
l’aprovació dels pressupostos de 2017. Edu-
cació garanteix que el reconeixement i l’abo-
nament del primer sexenni serà amb data d’1 
de gener de 2017 i que el profesorat interí 
que cobrava els sexennis en compliment de 
les sentències individuals podrà continuar 
cobrant-los amb normalitat.

ES RECUPERA LA 
BORSA ÚNICA PEL 
COS DE MESTRES.
STEPV havia exigit des de 2012 la recuperació 
de la borsa única que la Conselleria dirigida 
pel PP havia modificat unilateralment. Amb la 
borsa única es recuperen drets del professo-
rat interí del cos de mestres. El Sindicat havia 
denunciat que l’anterior regulació incomplia 
l’acord de 2010 i l’ordenació història d’aquest 
col·lectiu. La borsa única dóna més oportuni-
tats de treball perquè el personal està en un 
únic lloc en la borsa i des d’eixe lloc podrà op-
tar a places per qualsevol de les seues espci-
alitats i habilitacions. 

10 de novembre
CONSTITUÏDA LA 
PLATAFORMA PECEPI DEL 
PROFESSORAT INTERÍ
Es pretén crear un espai de debat i unificar la 
lluita per a fer possible la funcionarització del 
col·lectiu. La Plataforma Estatal per la Consoli-
dació i l’Estabilitat del Professorat Interí (PECEPI) 
defén l’establiment d’un procés de consolidació 
dels llocs de treball del professorat interí com 
a funcionaris i funcionàries de carrera, a través 
d’un sistema d’accés diferenciat a la funció públi-
ca docent, explicat en el document marc annex. 
La PECEPI està constituïda per la Confederació 
d’STEs-interindical, la Federació Estatal de Do-
cents Interins, la Coordinadora del Professorat 
Interí del País Valencià i l’Associació de Funciona-
riat Interí Docent-CV.

15 de novembre
EL GOVERN DEL PP, 
OBLIGAT A PARALITZAR 
LA LOMQE 

El Ple del Congrés dels Diputats aprova la 
suspensió del calendari d’implantació de la 
LOMQE. La totalitat de l’oposició, amb di-
ferents matisos exposats al llarg del debat, 
s’expressen unànimement davant d’un Partit 
Popular incapaç d’escoltar les demandes so-

cials produïdes des de la imposició de la llei 
educativa més retrògrada i elitista des que 
va arribar la democràcia. No obstant això, 
el procés que ara s’enceta s’estendrà durant 
diversos mesos fins que s’aprove definitiva-
ment. STEPV considera que hi cal anar més 
enllà, revertir totes les retallades educatives 
i derogar la llei de manera immediata.

22 de novembre
EDUCACIÓ INFORMA 
SOBRE CÀTEDRES 2009 
I ALTRES TEMES
En la reunió amb alts càrrecs de l’Administra-
ció educativa s’aborda la situació dels col·lectius 
afectats per la no-publicació dels nomenaments 
de catedràtics (convocatòria 2009). STEPV reite-
ra la necessitat d’acatar les sentències guanya-
des i de publicar el nomenament d’aquest per-
sonal. Quant al col·lectiu de docents d’FP sense 
el B1 de llengua estrangera requerit per al màs-
ter didàctic i pedagògic, s’anuncia la convocatò-
ria imminent d’uns cursos semipresencials amb 
els quals es podrà obtindre una equivalència 
amb el B1 d’anglés.

23 de novembre
RECLAMACIONS DE LES 
RETRIBUCIONS DELS 
EQUIPS DIRECTIUS 
El Sindicat enceta una campanya perquè els 
equips directius perjudicats per una resolució 
de 2013 de classificació dels centres públics. 
STEPV havia guanyat una sentència que anul-
lava aquesta resolució però encara no s’ha 
aplicat. Malgrat les nombroses peticions a la 
Conselleria d’Educació perquè aplique la sen-
tència i perquè recuperen els complements 
retallats els equips directius dels centres 
afectats per la nova classificació, l’adminis-
tració encara no ha rectificat. El Sindicat pre-
senta una esmena perquè els pressupostos de 
2017 garantisquen aquests pagaments.

EL SINDICAT PRESENTA 
ESMENES ALS 
PRESSUPOSTOS DE 2017 
Les esmenes plantegen l’increment pressu-
postari per a atendre l’abonament dels se-
xennis al professorat interí, el compliment 
de la sentència de STEPV sobre classifica-
ció de centres i l’abonament de la carrera 
professional al PAS d’universitats. Per a tot 
el personal docent universitari es proposa 
el cobrament de quinquennis de docència i 
sexennis d’investigació que reunisca els re-
quisits per a percebre’ls. El Sindicat motiva 
aquestes esmenes “per a acabar amb els 
greuges comparatius i amb les injustícies 
als col·lectius afectats dels impagaments 
corresponents”.

26 novembre
EL PLA D’ACCIÓ SINDICAL 
PREVEU MANTINDRE 
LES MOBILITZACIONS

El Consell Nacional d’STEPV assenyala que 
cal mantindre la mobilització per a derogar 
la LOMQE i les revàlides. El Sindicat insisteix, 
entre altres temes, a millorar les condicions 
laborals de tots els sectors, continuar la re-
cuperació de les retallades i millorar el decret 
de plurilingüisme. També s’aprova consolidar 
i estabilitzar el professorat interí, amb un sis-
tema de selecció per barem de mèrits, sense 
concurs oposició. Les propostes es trasllada-
ran a l’administració i a les patronals en les 
respectives meses de negociació.

27 de novembre
SOLIDARITAT AMB ELS 
DOCENTS ENCAUSATS A 
CASTELLA-LA MANXA 

STEPV exigeix l’absolució dels docents encausats 
a Castella-la Manxa per participar en una protes-
ta, el 7 de setembre de 2011, contra l’acomiada-
ment de centenars de companys i companyes. A 
Guadalajara, centenars de docents van interrom-
pre el pregó en una protesta després de la qual 
es van identificar quatre professors i un activista 
social del 15-M, per als quals es demana quatre 
anys de presó, 7.000 euros de multa i una indem-
nització. El cas, que ha anat retardant-se de ma-
nera reiterada, s’emmarca en l’intent del govern 
espanyol de criminalitzar les lluites socials i sin-
dicals per fer-les callar.

30 novembre
UNA SENTÈNCIA 
EXIMEIX D’APLICAR 
L’IRPF A LA PRESTACIÓ 
PER MATERNITAT
En contra del criteri de l’Agència Tributària, el 
Tribunal Superior de Justícia de Madrid decla-
ra que la prestació per maternitat que abona 
la Seguretat Social està exempta de l’IRPF. 
La sala considera que la interpretació que 
realitza l’Agència Tributària de la normativa 
no és encertada. La sentència, que no genera 
jurisprudència, permet reclamar la devolució 
d’aquestes quantitats. La devolució d’aques-
tes quantitats s’haurà de plantejar al Tribunal 
Econòmic Administratiu i, posteriorment, al 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Autònoma.
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Allioli 

“ÉS EL SINDICAT DE LA CONSELLERIA”. 
L’afirmació resum el contingut d’una campanya 
concebuda per acusar STEPV d’inspirar les 
decisions  que es prenen des de l’avinguda de 
Campanar de València. Fa unes setmanes, el di-
ari Levante-EMV publicava una informació sobre 
una reunió entre les patronals de l’ensenyament 
privat i el conseller per abordar els concerts 
educatius que podria provocar una falsa impres-
sió que cal desmentir de manera rotunda. 

STEPV és un sindicat de classe. És 
sabut que l’acció sindical en els centres de 
titularitat privada està condicionada per 
unes circumstàncies molt adverses. A més 
de la legítima competència o confrontació 
ideològica amb altres organitzacions, davant 
de l’empresariat defensem de manera radical 
els interessos dels treballadors i treballadores, 
un compromís que en aquest sector comporta 
també unes motivacions polítiques. Per 
atacar-nos es recorre a la desqualificació i la 
manipulació, tant del nostre model sindical i 
l’assemblearisme, com dels plantejaments 
ideològics.

En la campanya de desprestigi alguns 
recorren sense complexos al col·laboracionisme 
entre patronals i sindicats, com si els interessos 
de l’empresariat foren els mateixos que els de 
la classe treballadora. S’ha arribat al punt de 
negar drets sindicals elementals, com ara la 
representativitat, les persones alliberades o la 
capacitat de negociació.

No som només “el sindicat dels interins”, 
“del valencià” o “de l’ensenyament públic”. 

També ho som de l’ensenyament privat: 
de totes les persones que hi treballen en 
aquests centres, tant el personal docent 
com el d’administració i serveis. STEPV és 
una alternativa consolidada l’ensenyament 
concertat. Ningú no aconseguirà invisibilitzar 
el treball que despleguem en l’agenda 
educativa, en defensa dels treballadors i 
les treballadores. Quan se’ns acusa de no 
defensar amb suficient èmfasi la concertació 
de batxillerat, encara pendents de negociar, 
cal recordar que els concerts naixen als 
anys 70 com a subvencions, quan l’estén 
l’escolaritat obligatòria fins els 14 anys i 
la xarxa pública és incapaç s’absorvir el 
creixement de població escolar. L’aplicació 
dels concerts legalment en vigor, que no 
és responsabilitat de cap sindicat, es fa en 
clau ideològica com va fer el govern del 
PP en concertar els nivells no obligatoris. 
La publicació en la premsa d’informacions 
interessades davant d’una hipotètica 
supressió de concerts no és gens innocent 
si es té compte que coincideix en el temps 
amb la renovació ordinària dels concerts de 
batxillerat. 

La clau de volta de l’STEPV sempre 
ha sigut la seua afiliació, la militància i 
el suport que rep en les eleccions. Els 
delegats i delegades d’aquesta organització 
no estan pressionats per les direccions de 
les empreses educatives que, a més de 
defensar els seus interessos econòmics, 
actuen sovint com a corretges de transmissió 
d’entitats autoritàries de febles conviccions 
democràtiques. 

En aquests entorns laborals tan adversos, 
els delegats i delegades han d’atendre els 

seus companys amb una considerable dosi 
de militància pedagògica, una insubornable 
adhesió a les necessitats i preocupacions del 
col·lectiu, un respecte a la pluralitat... Fan tot 
això sense sectarismes inútils i en benefici 
de la unitat d’acció.  El nostre model és 
participatiu, assembleari, autònom i plural. 
Estem prop de les persones i lluitem per 
transformar la realitat, també la dels centres 
de treball.

MODEL D’ESCOLA
Un autèntic servei públic, plural, democràtic, 
participatiu, tolerant, científic, arrelat al seu 
entorn, solidari i en valencià: aquest és el 
nostre model, el model d’escola pública que 
des de sempre han defensat els moviments 
de renovació pedagògica. Però sabem que 
la realitat social és una altra, amb una triple 
xarxa educativa: de titularitat pública, privada 
concertada i privada sense concert. Els cen-
tres concertats del País Valencià escolaritzen 
un 33% d’alumnat. 

Segons la normativa, les condicions per 
concertar l’ensenyament d’un centre són tres: 
complir necessitats d’escolarització, atendre 
a població escolar socialment desafavorida i 
desplegar programes d’innovació pedagògica.

Qualsevol treballador o treballadora de 
l’escola concertada pot afiliar-se a l’STEPV, 
l’organització que va ser el motor de la 
Intersindical Valenciana, on conflueixen 
distintes branques sector privat. El Sindicat 
acull qualsevol persona que treballa en 
l’ensenyament concertat, no fem distincions 
per raó del sector laboral de l’afiliació. 

L’escola concertada, finançada amb diners 
públics, ha de ser un servei adreçat al conjunt 
de la societat, sense selecció ideològica o 
econòmica ni adoctrinament o ideari. L’escola 
concertada ha d’avançar fins aconseguir 
l’homologació funcional i laboral amb la xarxa 
de titularitat pública. 

La mobilització ha d’estar present en tot 
procés negociador, també en l’ensenyament 
concertat. A més d’assolir unes condicions de 
treball dignes i de qualitat, la primera prioritat 
d’un sindicat de classe com STEPV ha de ser 
la defensa del lloc de treball. 

Si un centre té una reducció d’unitats 
concertades i, per qüestions econòmiques o 
organitzatives, decideix tancar la unitat sense 
concert es posa en perill el lloc de treball. En 
aquests casos, el Sindicat tracta de minimitzar 
els efectes de la supressió del concert, total o 
parcial, sobre els llocs de treball. En els tres 
centres que enguany concorrien aquestes 
circumstàncies, només STEPV va defensar 
el manteniment d’un lloc de treball en cada 
centre, per mantenir els nivells de qualitat 
educativa. En el cas d’un acomiadament 
del treball, no hi ha cap criteri a seguir ni 
normativa a aplicar: l’empresari determina a 
quin treballador o treballadora despatxa.

LÍNIES DE NEGOCIACIÓ D’STEPV
El Sindicat planteja uns eixos per afrontar els 
acomiadaments:
nnn Negociació d’una normativa que defense 

l’antiguitat per a romandre en el centre i esta-
blisca criteris objectius (Les patronals – amb 
la callada per resposta d’altres sindicats– es 
neguen a negociar escudant-se en què són 
empreses privades i tenen autonomia de ges-
tió).
nnn Opció pels treballadors i les treballadores 

que han d’eixir del centre per reducció d’uni-
tats, per la via immediata de la recol·locació 
en altres centres concertats mitjançant la bor-
sa de centres en crisi. Aquesta bossa s’ha re-
activat recentment en el preacord d’addenda 
sobre el punt desé: un treball amb control sin-
dical cobrint vacants, jubilacions, a través dels 
programes PMAR i de compensatòria, entrada 
en la borsa d’interins, etc. 

És l’empresari qui té llibertat de 
contractació. El Sindicat reivindica que, amb 
diners públics, els contractes han d’estar 
controlats amb total transparència. 

En el cas dels batxillerats, cal considerar 
alguns aspectes: a) Si es tracta d’antigues 
filials; b) Si procedeixen d’antigues unitats 
de FP2 concertades que, amb l’aplicació de 
la LOGSE, van transformar-se en unitats de 
batxillerat; c) Si eren unitats de batxillerat 
que recentment va concertar el govern del PP. 
Aquest casos són jurídicament diferents.

Si la Conselleria d’Educació entén que són 
innecessàries les places escolars gratuïtes 
dels batxillerats concertats serà el titular 
qui decidirà si manté el centre sense concert 
–com ho feia fins fa uns pocs anys– o si
tanca les unitats i acomiada al professorat.
En aquest cas s’ha d’aplicar el procediment
previst en els acords amb les patronals i
l’administració.

STEPV REAFIRMA 
EN ELS CENTRES 
CONCERTATS  
EL SEU MODEL  
D’ACCIÓ SINDICAL  
La negociació dels acomiadaments, una 
qüestió clau en l’actual conjuntura.

Per atacar-nos es recorre 
a la desqualificació i la 
manipulació, tant del 
nostre model sindical i 
l’assemblearisme, com 
dels plantejaments 
ideològics

_ENSENYAMENT PRIVAT_
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LA DANSA I LA MÚSICA  
DEL PAÍS VALENCIÀ, PROTAGONISTES 
D’UN ERASMUS DE JOVENTUT 
L ’Escola Sindical de Formació Melchor Bo-

tella ha coordinat i gestionat el projecte 
de mobilitat juvenil “La dansa i la música 

com a arrels d’una identitat cultural”, una inici-
ativa emmarcada en els projectes Erasmus de 
joventut –abans Joventut en acció–. El projecte 
va mobilitzar cinquanta joves del País Valencià 
i Itàlia, que van posar en comú les cultures tra-
dicionals sobre la dansa i la música d’ambdós 
territoris. Hi van participar el grup de danses 
Les Folies, el cantaor Jonathan Penalba, el li-
ceu Pretti-Frangipane i el conservatori de mú-
sica de Reggio Calàbria. Els viatges culturals 
d’intercanvi van servir per a unir en un parell 
de setmanes el bagatge cultural present en les 
danses, la indumentària, els instruments i les 
músiques tradicionals, sense excloure’n experi-
ències innovadores d’aproximació i mestissatge 
entre els dos països.

En l’actuació conjunta del 16 de maig a Car-
caixent (Ribera Alta), els instruments italians es 
van fondre amb el tabal i la dolçaina valencians. 
El cant tradicional del País, a càrrec del canta-
or d’albaes Jonathan Penalba, es va emparellar 
amb el del seu corresponsal italià, un músic 
que va interpretar temes típics calabresos men-
tre tocava la guitarra i era acompanyat per un 
intèrpret amb una flauta antiga [https://youtu.
be/55qndi46f1q]. 

Enguany ha sigut aprovat un nou projecte, 
“La dansa i el cant”, de característiques sem-
blants, que es desenvoluparà des del desembre 
del 2016 fins al juliol de 2017 amb la participació 
de 60 alumnes italians. En aquesta convocatòria 

poden integrar-se els grups valencians que de-
senvolupen danses tradicionals, música, vestits 
i danses valencianes.

Per a participar-hi des de qualsevol comarca, 
cal adreçar-se a l’Escola Sindical de Formació 
Melchor Botella (tel. 960 805 397, adreça elec-
trònica: europa@esfmb.org)

A casa nostra

El valencià 
llengua vehicular 
de l’ensenyament
Per un model plurilingüe integrador

El projecte va mobilitzar 
cinquanta joves del País 
Valencià i Itàlia, que van 
posar en comú les cultures 
tradicionals sobre la dansa i la 
música d’ambdós territoris

ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA
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Fent camí

La taperera, 
un exemple 
d’intel·ligència 
vegetal (I)
JOAN PÉREZ ALBERO

L a primera vegada que vaig veure una 
taperera, Capparis spinosa L. –en avant 
tapenera, que és com se la coneix a 

Beneixama–, va ser a Sanxet, un caseriu ín-
timament lligat a aquesta població per més 
que situat al terme de Biar. Em va cridar 
l’atenció l’exuberància de les flors, però so-
bretot el filament allargat amb una espècie 
de protuberància verdosa que sobreeixia 
al capdamunt entre els nombrosos estams 
de color porpra que contrastaven amb el 
color blanc immaculat dels quatre pètals 
que formaven la part més vistosa de la flor. 
Més avant, en estudiar les flors més a fons, 
em vaig adonar que aquesta protuberància 
no és, sinó, l’òrgan femení de la flor, és a 
dir, l’ovari. En botànica se l’anomena ovari 
súper, per la seua posició per damunt dels 
estams, en compte d’estar pròxim als pètals 
i als sèpals. El conjunt de l’ovari amb el fila-
ment que el sosté és el ginòfor. Quan l’ovari 
forma el fruit, el tàlem que el sosté s’allarga 
encara més i rep el nom de carpòfor, que no 
és altre que el tapenot, el fruit de la tapenera 
resultant de la fecundació de l’ovari.

Més avant, en una altra visita que vaig 
fer a Sanxet amb uns amics, un d’ells em va 
comentar que la tapenera era de la varietat 
Capparis ovata, que es distingeix de la Cappa-

ris spinosa L. per tindre les fulles de forma 
ovalada aguda mentre que aquesta última 
les té més arredonides. Com la resta de les 
tapeneres és molt resistent a la sequera: en 
busca de la preada humitat, el seu sistema 
radical supera a voltes els 20 m de profun-
ditat. L’hàbitat natural de les tapeneres el 
conformen les terres àrides de la conca de la 
Mediterrània i arriba fins a l’est de Turquia, el 
Caucas i l’Àsia central, on es troba fins a una 
altitud de 1.600 m, mentre que la C. spinosa 
creix entre els 200 i 300 m. Això em fa pensar 
que les tapeneres que posteriorment he tro-
bat al terme de Beneixama siguen totes de la 
varietat C. Ovata.

El terme Capparis, que prové del grec 
(kappariz), és el nom que li va donar Teofrast 
al s. IV abans de Crist i que posteriorment va 
ser avalat per Dioscòrides (s. I dC). L’epítet 
específic spinosa fa referència a les estípu-
les en forma d’espina que ixen de vegades a 
la base del pecíol. Dic de vegades perquè la 
varietat Inermis presenta caràcters morfolò-
gics diferents: fulles relativament crasses i 
d’un verd molt intens, absència d’estípules o 
pèrdua d’aquestes al llarg de llur creixement 
i fruit allargat acabat en punta.

La tapenera, originària de l’Àsia, va ser 
propagada pels fenicis i després pels grecs a 

les illes i territoris de la Mediterrània, i la van 
cultivar com a planta culinària i medicinal, 
cosa que després també farien els romans. 
En temps dels romans la tapenera havia colo-
nitzat la major part de les illes de la Mediter-
rània situades al nord d’Àfrica, la difusió de la 
cultura àrab faria la resta. El gènere Cappa-
ris va ser creat per Linnaeus (1753-54) amb 
la descripció de Capparis spinosa L. i com-
prén unes 250 espècies distribuïdes en zones 
tropicals i subtropicals de l’Amèrica del sud, 
Europa, Àfrica, Madagascar, Àsia, Austràlia, i 
les illes del Pacífic. 

Aquest elevat nombre d’espècies i la seua 
distribució geogràfica denota que les pobla-
cions de C. spinosa tenen un nivell molt alt de 
variabilitat genètica. Alguns estudis (1) sug-
gereixen, sobre la base dels resultats d’anà-
lisis moleculars, que C. Spinosa, en compte 
de ser una veritable espècie, és una notoes-
pècie resultat de la hibridació de dues espè-
cies diferents. El nom de Capparis x spinosa 
és una simplificació habitual en la literatura 
botànica que correspondria només a plantes 
cultivades o subespontànies procedents de 
cultius.

(1) http://www.regmurcia.com/servlet/s.
Sl?sit=c,365,m,1050&r=ReP-30077-
DETALLE_REPORTAJESPADRE

L’ educació dels pobres és injusta i es
manifesta en diversos aspectes. En 
el cas de l’Amèrica Central les últi-

mes reformes educatives, instruments d’un 
neocolonialisme ideològic, es posen al servei 
dels interessos socioeconòmics dels grups de 
poder estrangers. Des de l’època colonial, els 
grups oligàrquics posseeixen el poder polític, 
econòmic, militar i social. 

El neoliberalisme ha construït una realitat 
basada en la manipulació conceptual: ningú no 
pot estar en contra de la igualtat, de la qualitat, 
de la llibertat, etc. Per això, en contextos so-
cioeconòmics fortament diversos a la cultura 
d’origen del context on van nàixer, el discurs 
de l’educació neoliberal s’ha implantat sense 
oposició, debat ni diàleg. 

No es poden entendre les últimes reformes 
educatives a Guatemala sense mirar cap als 
EUA i, en particular, l’Agència per al Desenvo-
lupament Internacional (USAID), un organisme 
de pressió per a implantar les polítiques fa-
vorables als seus interessos. No hi ha docu-
ment ni programa educatiu a Guatemala que 
no s’haja realitzat a l’empara de la USAID. Es 
confirma així la tendència històrica d’exercir el 
domini i la influència a través de l’exportació de 
la ideologia hegemònica. 

Un altre element clau per a entendre l’edu-
cació és el pes, la força i la influència de les es-
glésies evangèliques. La USAID va afavorir des 
dels anys setanta la penetració massiva d’insti-
tucions evangèliques que es van involucrar en 
l’educació i van començar a castellanitzar els 
mestres de comunitats indígenes. Aquestes es-
glésies, afins a les polítiques neoliberals, són 
més aptes per a afavorir el control social i la 

subordinació al poder establit per l’exèrcit. 
Qui dirigeix de facto l’educació a Guatemala? 

La USAID. Això suposa la derrota de les peda-
gogies progressistes, amb el que això implica 
per a la presa de consciència de les comuni-
tats indígenes. Tot el nou marc ideològic de la 
cultura individual i de l’èxit està relacionat di-
rectament amb la introducció de les esglésies 
evangèliques, més propícies a la pedagogia per 
objectius i a les visions competitives.

Un altre punt important per a entendre 
l’abast de les concepcions neoliberals ens 
porta a la Declaració de Brasília del 16 de se-
tembre de 2011. A instàncies del Banco Intera-
mericano de Desarrollo es va constituir la Red 
Latinoamericana de Organizaciones de la Soci-
edad Civil por la Educación, REDUCA, un lobby 
de pressió sobre els governs llatinoamericans 
que representa les idees neoliberals propicia-
des des dels EUA: privatització, descentralitza-
ció de l’administració, educació per a formar 
mà d’obra, etc. 

STEPV, amb l’ONG Ensenyants Solidaris, 
coopera amb Hispanoamèrica en iniciatives de 
formació a docents, en línia i presencials. Totes 
les afiliades i afiliats al Sindicat poden partici-
par com a cooperants en aquestes accions de 
solidaritat internacionalista.

Educació i neocolonialisme 
a Guatemala 

Fent camí

No es poden entendre 
les últimes reformes 
educatives a Guatemala 
sense mirar cap als EUA 
i, en particular, l’Agència 
per al Desenvolupament 
Internacional (USAID), 
un organisme de pressió 
per a implantar les 
polítiques favorables 
als seus interessos

INTERNACIONAL

DARÍO MARTÍNEZ MONTESINOS

NATURA VALENCIANA

OLI

A totes les plataformes i 
marees de lluita i resistència 
contra la LOMQE i en defensa 
de l’escola pública. Les seues 
mobilitzacions sostingudes 
han assolit un primer objectiu: 
doblegar el Ministeri en el seu 
model de revàlides.

ALL

Als equips rectorals de les 
universitats valencianes i 
al conseller d’Educació, per 
seguir negant-se a resoldre 
la discriminació laboral del 
professorat associat sense 
respectar el principi “a igual 
treball, igual salari”. 
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Escrits

“La Rella”, una fi ta 
de la recuperació 
nacional

FERRAN PASTOR I BELDA

“Cortos por la 
igualdad”, un referent 
per a la coeducació

BEGOÑA SILES OJEDA

Q uan encete aquest escrit és darrer diu-
menge d’octubre de l’any del Senyor 
dos mil setze. Com cada any, hem anat 

amb els xiquets al Puig (Horta Nord) i he vist un 
País més optimista que mai. Enguany ha sigut 
guardonada  l’Associació  Civica per la Norma-
lització del Valencià El Tempir d’Elx. Després 
del parlament he raonat amb el seu president, 
Josep Escribano, que m’aclareix alguns dubtes 
sobre  la llengua a la seua ciutat. 

Per poca bibliografi a sobre el tema que hom 
conega d’aquestes comarques meridionals, la 
conclusió és que la frontera amb Castella –jun-
tament amb altres factors– han bastit una parti-
cular història sociolingüística. Jo recomanaria es-
pecialment el monogràfi c de la revista Canelobre 
“Viure en valencià a Alacant” (tardor del 2002). Si 
ens centrem en Elx i el Baix Vinalopó és impres-
cindible –i impagable!– la lectura de Des del rove-
llet de l’ou d’Elx, de Joan Carles Martí i Casanova.

Les col·leccions de les revistes El Tempir i La 
Rella són també necessàries per a estar-ne ra-
onablement informats. Per a copsar la vitalitat 
bibliogràfi ca del Baix Vinalopó, totes aquestes 
lectures no poden substituir el viatge a la seua 
capital: parlar amb la gent, assistir a un assaig 
del Misteri, visitar algun dels museus de la ciutat 
i xafardejar per la llibreria Ali-i-Truc, que és el 

que vaig fer el passat agost amb la família. Bé, 
i si la divina providència ho vol, seure en una ter-
rassa del nucli antic amb Josep Escribano, Joan 
Carles Martí, Tudi Torró, Biel Sansano, Gaspar 
Jaén, Joan Castaño o Assumpció Boix, convertiria 
el viatge en insuperable, que diria l’estimat Xavi 
Castillo.

Val a dir que d’informació sobre Elx, ja en te-
nia en els anys huitanta. A la Ribera del Xúquer 
no era –ni és– difícil trobar-te amb companys que 
han treballat en aquesta ciutat. En els noranta la 
mestra elxana Assumpció Boix em va ordenar un 
poc les idees amb rudiments d’història sociolin-
güística local que m’explicava en els dinars de les 
reunions del sindicat. També Carme Molina, ex-
presidenta de la FAPA, que va viure la Transició 
en aquesta ciutat, m’ha fet observacions sobre 
l’ús de la llengua en l’ambient polític d’aquells 
anys que la conversa amb Josep Escribano han 
confi rmat. 

Una conclusió telegràfi ca de tot plegat seria 
la següent: durant la Transició no es va aturar el 
procés de substitució lingüística en la transmis-
sió familiar que, iniciat de manera signifi cativa en 
els anys quaranta en les classes mitjanes, s’havia 
intensifi cat durant els seixanta, ara ja de manera 
generalitzada, inclús al Raval, el barri més valen-
cià. A la substitució endògena d’aquells anys, que 

va arribar a un màxim del 75% pel 1981, s’afegia 
un immens  contingent d’immigració castellano-
parlant. Cal exceptuar-ne el camp d’Elx, les ex-
tenses partides rurals del terme municipal on “la 
continuïtat  del valencià ha estat gairebé absolu-
ta”, manllevant els mots a Joan Carles Martí. 

Tanmateix, i fruit d’una dinàmica interna amb 
arrels molt anteriors –una valencianitat difusa re-
forçada per la frontera, llibrets de festa i sainets, 
activistes com Antoni Bru, el mateix Misteri i pu-
blicacions com la revista Festa d’Elig...– es va con-
fi gurar un nucli de resistència valencianista, un 
món associatiu sufi cientment potent per a passar 
a l’ofensiva durant els huitanta, que és quan im-
pulsaren una considerable recuperació lingüística 
i cultural. La revista La Rella és el principal sím-
bol intel·lectual d’aquesta voluntat de ser. Aques-
ta embranzida, integrada en una altra de més 
general al País Valencià –llei d’ús, aplicació de 
l’Estatut, etc.– va tindre com a protagonistes, en 
l’àmbit públic, l’administració local –immersió a 
les escoles infantils municipals, Comissió de Nor-
malització, política cultural...– i l’ensenyament: 
mireu les dades contextualitzades del darrer in-
forme d’STEPV, El valencià a l’ensenyament.

E l certamen internacional Cortos por la 
igualdad està d’aniversari: celebra deu 
anys. Una dècada que la directora Paqui 

Méndez resumeix com a “molt satisfactòria, 
perquè aquests curts s’han convertit en un re-
ferent per a la coeducació”. 

Són deu edicions que, òbviament, han tingut 
l’objectiu de denunciar,  sensibilitzar i conscien-
ciar sobre la discriminació que pateixen les do-
nes en tots els àmbits de la societat. Per dur a 
terme aquesta tasca, en cada edició, els curts de 
fi cció o documentals seleccionats són recollits 
en un DVD perquè “puguen exhibir-se en centres 
educatius, biblioteques, associacions i entitats 
socials i entre el públic interessat i, d’aquesta 
manera, propiciar el debat sobre temes relacio-
nats amb la situació de la dona en l’espai públic i 
privat”, explica la directora del certamen.
Fer visible el que és invisible.
En la dècada dels seixanta del segle XX, el mo-
viment feminista va recollir les seues propos-
tes reivindicatives en dos interessants lemes, 
“El que és personal és polític” i “Fer visible el 

que és invisible”. En aquesta última edició del 
certamen, la temàtica que hi predomina gira 
al voltant del segon lema. 

Fer visible el que és invisible suposa anome-
nar per recordar i reconéixer. En defi nitiva, su-
posa fer Història, amb majúscula. Si, com deia 
el fi lòsof Jean-François Lyotard, la història és la 
petjada que deixa la cerca darrere seu, les in-
vestigadores feministes van encetar la cerca per 
recuperar els noms de les dones i la contribució 
històrica que havien realitzat en els distints àm-
bits: social, polític, cultural. 

La desena edició Cortos por la igualdad visibi-
liza la presència de la dona en la història. D’una 
banda, amb el documental premiat Ellas. Muje-
res que han hecho historia, pero no están en la 
historia, de Mercedes Sánchez, un documental 
que narra l’experiència d’un taller de coeducació 
en un institut de Màlaga. El treball a l’aula con-
sisteix a posar en evidència la falta dels noms de 
científi ques, fi lòsofes, artistes, etc. en els llibres 
de texts d’ESO i de batxiller, amb l’objectiu de 
conscienciar els estudiants de la seua absència.

Per una altra banda, la peça documental di-
rigida per la mateixa Paqui Méndez, Campeonas 
invisibles, dóna veu a esportistes professionals, 
moltes d’elles líders olímpiques absolutes –in-
ternacionals o nacionals– en la seua especia-
litat, amb triomfs que queden marginats en la 
informació esportiva. 

En Después de los números, Mariola Ponce 
critica l’absència i l’anonimat de la subjectivitat 
de les dones, considerades un simple número 
dins de l’engranatge panòptic i burocràtic de la 
presó.

El certamen també ha seleccionat alguns 
curts de fi cció: Un billete a nunca jamás, de Jor-
ge Taronger; El azul, el rosa y los otros colores, 
de Cristina Linares; i Madres libres, de Viktoria 
Videmia. 

Des de fa deu anys, tots aquests curts per la 
igualtat, de fi cció o documentals, fan visible el 
que és invisible i consideren el que és personal, 
polític, en un certamen en què col·labora l’Àrea 
de la Dona d’Intersindical Valenciana.

E l primer número d’aquesta publicació de-
dica un monogràfi c a l’espai on vora d’una 
vintena d’articles evidencien que per als 

processos d’ensenyament i aprenentatge aquest 
tema és un aspecte prioritari. La revista inclou, 
entre altres temes, la infl uència dels espais físics 
i simbòlics en les relacions pedagògiques, les re-
lacions entre el medi escolar i l’entorn, els espais 
que defi neixen les pedagogies innovadores del se-
gle XXI, el pes dels espais virtuals en la confi gura-
ció de la identitat dels adolescents, els reptes de la 
inclusió i les escoles inclusives d’avui, els canvis 
en les estructures didàctiques i organitzatives de 
l’ofi ci d’ensenyar o la participació dels distints ac-
tors en els processos de transformació educativa. 
Els nous escenaris educatius, lluny de ser entesos 
com a realitats estàtiques, permeten i estimulen 
l’encontre i la interrelació entre uns subjectes que 
troben en aquests espais mòbils i diversos noves 
oportunitats propícies per a la inclusió i l’aventura 
d’aprendre.

“Escenaris nous, 
aprenentatges nous” 
JAUME CELA, MONTSERRAT 
FONS, JULI PALOU 

ESCRIT AVUI

ESCRIT AHIR

EN PANTALLA

Graó, Barcelona. 

El valor del tiempo 
en educación
JOSÉ GIMENO SACRISTÁN

Madrid, Morata. 

T ot i que no és una novetat, es tracta pot-
ser del treball més ambiciós que enca-
rar el tema del temps educatiu des d’una 

perspectiva interdisciplinar. “El temps de l’educa-
ció val el que d’impactant, signifi catiu i enriquidor 
té pels qui l’experimenta. Una mirada a l’educa-
ció des del que de valuós té el temps en què es 
desenvolupa, és una forma d’exercici del sentit 
comú en la comprensió de molts falsos proble-
mes i una aproximació no menyspreable a una 
altra concepció de la qualitat de l’educació”, ens 
diu l’autor en la presentació. L’obra conclou amb 
una anàlisi comparativa sobre la importància i els 
efectes de la jornada escolar i la jornada partida. 
Gimeno ve a dir que el plantejament d’un projec-
te escolar integral no depèn tant del tipus de jor-
nada, sinó de si aquesta organització del temps 
s’orienta a promoure o no la igualtat d’oportuni-
tats entre la comunitat educativa del seu context. 
També ens hi adverteix dels perills de més pri-
vatització que poden acompanyar aquest debat.
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D
esprés d’una sinistra etapa de 
retallades, privatització i des-
regulació, i a pesar que l’equip 
d’Educació ha rescatat una part 
del professorat retallat pels 

consells del PP, des de la comunitat edu-
cativa s’han seguit produint manifestacions 
de malestar per distints motius. El curs 
2016/17 va arrancar amb problemes sem-
blants als de cursos anteriors –plantilles 
incompletes, dèficits en infraestructures, 
ràtios excessives...– als que enguany s’hi 
van afegir els derivats de les deficiències 
en la gestió del programa Xarxa llibres. 

Assolir les condicions materials que 
permeten un ensenyament de qualitat o 
la dignificació de les condicions laborals 
dels docents són metes que encara tenen 
un llarg camí per recórrer. La millora 
del sistema educatiu valencià –en tots 
els sectors i nivells– i la reversió de les 
retallades són eixos cabdals de l’acció 
sindical pel nou any escolar. En aquest 
sentit, la reducció del volum de requisits 
administratius i de tasques burocràtiques 
dels centres educatius, la recuperació de 
la totalitat de les plantilles o la reversió 
íntegra de les retallades són aspectes 
que els actuals gestors de l’avinguda de 
Campanar de València han d’encarar sense 
dilacions. 

OPORTUNITAT PERDUDA 
En el primer tram de curs, la negociació 
del decret de plurilingüisme amb 
l’administració no ha comptat amb 
el suport d’importants sectors de la 
comunitat educativa, compromesos 
històricament amb el valencià. El Sindicat 
es va manifestar públicament amb 
altres organitzacions representatives 
i va presentar esmenes per millorar la 
normativa que proposava la Conselleria, 
però l’Administració va rebutjar aquestes 
propostes malgrat les condicions socials i 
polítiques favorables que s’hi donen. S’ha 
perdut així una oportunitat històrica d’eixir 
de l’arraconament a què administracions 
anteriors havien condemnat la llengua. 
Al remat, el decret aprovat no aborda 
la regulació de les exempcions en les 
comarques castellanoparlants fins que la 
Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià no es 
modifique o se substituisca per una altra 
que elimine les exempcions.  

LLEI VALENCIANA I LOMQE
Un tema estrella anunciat pel conseller 
d’Educació ha estat la presentació d’una 
Llei Valenciana d’Educació. Tot i que des del 
primer moment el Sindicat va traslladar a 
l’Administració l’exigència que la comunitat 
educativa participara en la seua elaboració, 
a hores d’ara els promotors no han 
convocat cap reunió en aquest sentit. 

Pel que fa a la lluita contra la Llei 
Wert en què està compromés l’STEPV, 
les distintes plataformes, les entitats 
representatives d’estudiants i de pares 
i mares han promogut diverses vagues i 
manifestacions, processos en els quals el 

Sindicat ha insistit en la importància de 
mantenir una pressió ferma i sostinguda en 
el temps, més que en promoure iniciatives 
puntuals.  

PROFESSORAT INTERÍ
Arran de la publicació de les sentències 
jurídiques sobre el personal temporal, la 
Intersindical ha traslladat la seua posició a 
les instàncies negociadores. Les mesures 
de reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública són un aspecte central de l’acord 
de legislatura en vigor. En aquest sentit, 
STEPV defensa, ara com sempre, l’accés 
diferenciat a la funció pública docent, 

un sistema que preveu que les places 
ocupades interinament s’oferisquen a 
aquest col·lectiu. Les places noves, per 
jubilació o ampliació de plantilla, s’han 
d’oferir a la resta d’aspirants. En qualsevol 
cas, mentre no es modifique el marc 
jurídic (RD 276/2007 d’ingrés a la funció 
pública), s’ha de garantir l’estabilitat i 
la consolidació del professorat interí, en 
aplicació de les disposicions contemplades 
en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

RETALLADES A LA PRIVADA
L’ensenyament privat continua patint 
les retallades de l’anterior govern, 
que empitjoren les condicions laborals 
del personal, sobretot per la reforma 
laboral (2012) que limita la capacitat de 
negociació col·lectiva. Mentre el sector 
continua implicat en la campanya per la 
desjudicialització de la paga d’antiguitat 
–25 anys–, se n’encetarà una altra per al
cobrament del complement de formació.
Hi ha pendents de negociació amb la
Conselleria temes com les retribucions
(triennis, complements de càrrec, paga
extraordinària, sexennis...), la formació del
professorat i les plantilles en les distintes
etapes.

CONVENI DE UNIVERSITAT
Les traumàtiques restriccions 
pressupostàries dels darrers anys a les 
universitats públiques valencianes han 
tingut conseqüències greus per al seu 
funcionament. A més, la pujada de taxes i 
la reducció de beques n’ha dificultat l’accés 
d’estudiants, sobretot dels qui tenen menys 
recursos. D’altra banda, la constitució de 
la mesa negociadora del conveni col·lectiu 
de les universitats públiques valencianes a 
finals de juliol representa l’inici del procés 
negociador al País Valencià, l’únic territori 
de l’Estat sense conveni. La situació 
delicada del personal laboral, docent i no 
docent, requereix l’adopció immediata de 
mesures en aquesta instància negociadora. 
Amb la reivindicació d’aquestes qüestions, 
STEPV materialitza el seu compromís amb 
la defensa del model d’”universitat pública 
de qualitat i en valencià”.

ESCOLA DE QUALITAT, 
TREBALL DOCENT DIGNE
El Sindicat actualitza el seu compromís amb la comunitat 
educativa i desplega l’acció sindical en distints fronts i sectors

Allioli




