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ENSENYAR EN TEMPS DE PANDÈMIA
El requeriment a protagonistes de l’educació valenciana –docents
i no docents, familiars i estudiants de distints territoris i sectors,
nivells, modalitats i àmbits– perquè resumisquen el seu particular
confinament ha servit per configurar un mosaic il·lustratiu amb
les vivències i inquietuds que ara mateix somouen el món de
l’ensenyament i que es presenta en les pàgines centrals d’aquest
número. Sense vacunes ni fàrmacs eficaços per combatre la
COVID-19, és més que probable que la incertesa que dibuixen
aquests testimonis i els reptes a què caldrà fer front en la “nova
normalitat” seguiran presents fins ben entrat el curs pròxim.
Cal reivindicar l’esforç immens que des de la declaració de l’estat
d’alarma ha fet la gran majoria del professorat per adaptar-se a les
noves circumstàncies, sovint sense formació ni recursos. En molts
casos, la resposta docent a l’emergència ha servit per impulsar
la reflexió pedagògica, incorporar models d’ensenyament actius i
destacar el valor de pràctiques interdisciplinars i arrelades a l’entorn
o aprenentatges per projectes, entre d'altres.

L’organització que edita aquestes pàgines ha disposat des de l’inici de
la crisi de tots els recursos personals i estructurals per a atendre les
treballadores i els treballadors. Des que les dependències sindicals
van haver de tancar les portes, STEPV va adaptar els seus canals de
comunicació per tal d’atendre a qui ho necessitara.
Després d’una adaptació en un temps rècord a l’ensenyament
no presencial, hi ha docents que teletreballen, de vegades en
condicions precàries, amb horaris que excedeixen la seua jornada
lectiva, mentre que les autoritats es manifesten insensibles als
requeriments llargament reclamats sobre seguretat i salut laboral
en l’ensenyament.
Les polítiques de la Generalitat i de l’Estat no poden deixar passar
un minut més sense posar els mitjans necessaris per a garantir,
blindar i reforçar un servei públic amb una missió medul·lar:
fomentar la convivència social, la igualtat, la llibertat i la solidaritat,
valors bàsics d'una societat democràtica. És el sentit que atorguem a
l’Educació i al treball docent en aquesta edició extraordinària.
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L’ATENCIÓ DEL SINDICAT ES MANTÉ
DURANT LA SITUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
Des del 6 d’abril, STEPV ha représ l’atenció telefònica des de les seus de Castelló, València i Alacant.
L’horari d’atenció és de dilluns a dijous, de 9.30
a 14.00h i de 16.00 a 18.30h, i divendres, de 9.30 a
14.00h. També s’atén a qui ho necessita pels mitjans telemàtics habituals: correu electrònic, whatsapps comarcals, telegram, facebook, twitter...). La
informació s'actualitzarà d'acord amb les fases de
desescalada i el Sindicat s'adequarà per atendre el
professorat d'acord amb la nova normalitat.
Informació i atenció telefònica,
per correu-e i xarxes socials
■ web: https://stepv.intersindical.org
■ Telf Intercomarcal de Castelló: 964 269 094
■ Telf Intercomarcal de València: 963 919 147
■ Telf Intercomarcal d'Alacant: 965 985 165
■ correu-e: stepv@intersindical.org
■ correu-e ensenyament privat:
privada.stepv@intersindical.org
■ twitter: @STEPV_Iv
■ facebook: STEPV
■ Telegram: @STEPVinforma
■ Instagram: stepv_iv

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

Amb la col·laboració de:

EDITORIAL

Plantar cara, canviar el sistema

S

i hui enviàrem una fotografia al
nostre jo del passat, segurament
s'aborronaria. Li sobtarien les
mesures de separació social i
l'obligació d'eixir al carrer amb mascareta.
Com en una pel·lícula de catàstrofes. Però
no és ficció. Ja vivim la distopia. D'unes
setmanes ençà la vida ens ha canviat. Hem
hagut de modificar molts dels nostres
hàbits per fer front a una pandèmia que s'ha
emportat centenars de milers de vides arreu
del planeta. A l'Estat espanyol, el 14 de març
va entrar en vigor l'estat d'alarma que va
obligar a la confinació de la població per tal
de contindre el virus. El país, com bona part
del planeta -tret dels serveis essencials-,
parava per complet. Una situació que ha
afectat directament el desenvolupament del
curs 2019/2020.

MÉS DESIGUALTATS
Amb els centres tancats i el professorat i
l'alumnat a casa s'obria un període ple
de reptes i d'incerteses en què s’ha substituït
la presencialitat per les classes a distància.
L'enorme esforç i la dedicació del col·lectiu
docent ha compensat la falta de preparació,
en línies generals, per dur endavant aquest
model telemàtic. Un model imperfecte,
per a aquest moment d'emergència, ja que
les pantalles no poden substituir el contacte
directe entre mestres i alumnes, la base
per construir l'escola que defensem des
de l'STEPV. L'educació a distància, a més,

ha evidenciat les desigualtats socials
existents. Hi ha un percentatge significatiu
de la població escolar, més vulnerable

Hem hagut de modificar
molts dels nostres
hàbits per fer front a una
pandèmia que s'ha emportat
centenars de milers de
vides arreu del planeta
socialment i econòmicament, sense els
mitjans tecnològics necessaris per que
no pot seguir el procés educatiu al mateix
ritme que la resta.

ESTAT D'ALARMA
Durant aquestes setmanes, l'STEPV ha
hagut d'adaptar-se a la nova realitat. A
pesar de mantindre les dependències
tancades, seguim atenent les necessitats de
l'afiliació, gràcies a un sistema informàtic.
El Sindicat tampoc no ha deixat de lluitar
pels drets del conjunt del professorat. Va
aconseguir que la Conselleria rectificara
i que tancara completament els centres,
sense que cap persona tinguera l'obligació
d'acudir-hi. Des del principi, hem defensat
que les tasques de coordinació es realitzen

de manera telemàtica. També hem exigit a
l'Administració un pla de contingència per
a l'àmbit educatiu. No es pot improvisar la
reobertura dels centres educatius. Ni ara
ni, sobretot, en l'inici del nou curs. El curs
vinent també estarà marcat per la COVID-19
i, conseqüentment, caldrà estar-ne a l'aguait.
Ens jugem la salut de les treballadores i
treballadors de l'ensenyament, de l'alumnat i
de les seues famílies.

QUINA NORMALITAT VOLEM?
A la crisi sanitària succeirà una altra
econòmica i social, que s'espera encara més
forta que la del 2008. Com sempre hem fet en
situacions semblants, no dubtarem a plantarli cara, perquè no siguen les classes més
desafavorides les que, novament, hagen de
pagar el convit.
La pandèmia, això sí, ha tingut algun efecte
positiu: mentre ha durat el confinament, els
nivells de contaminació ambiental han baixat
i la natura ha renascut, dos signes evidents
de la importància de canviar algunes coses.
Per a una organització de classe com la
nostra, compromesa amb l’ecologisme i la
sostenibilitat, la defensa d’unes condicions
laborals i de vida dignes per a les majories
socials està vinculada de manera indissoluble
a la lluita per la defensa del planeta i contra
els abusos d’un capitalisme voraç i insaciable.
L’emergència de la COVID-19 actualitza de
nou la imperiosa necessitat de qüestionar i
canviar eixe sistema.

NEGOCIAR: NO TOT EL QUE SEMBLA ÉS,
LA PANDÈMIA
NO TOT EL QUE ÉS SEMBLA

1.500 MILIONS D’ESTUDIANTS I
63 MILIONS DE DOCENTS AFECTATS

Joan Blanco

E

scrivia Saramago que "No tot el que
sembla és, no tot el que és sembla".
Però entre l'ésser i el parer hi ha
sempre un punt d'enteniment, com si ser
i semblar foren dos plans inclinats que
convergeixen i s'uneixen." La negociació
col·lectiva és una lluita constant entre el que
és i el que sembla ser. Es negocia quan hi
ha una mobilització que obliga o quan hi ha
voluntat perquè se'n pot derivar un nivell de
corresponsabilitat que beneficiarà les parts.
En el món del treball hi ha interessos
de classe contraposats que dificulten la
negociació i la possibilitat de pacte. En la
funció pública, a més i per normativa, la
negociació té més d'escolta que realment de
pacte. Però què passa quan "sembla" que hi ha
interessos convergents i, a més, necessitat de
corresponsabilitzar actuacions?
La negociació en el marc de l'ensenyament,
a València o a Madrid, "sembla" estar marcada
per la manca d'interés i la renúncia a l'acord.
Si sempre és complicada però necessària, ara
ho és més que mai per la inèdita situació que
obliga a reinventar la manera d'ensenyar i que
hauria d'obligar a reinventar la negociació i
l'exercici de la corresponsabilitat.

La negociació sempre ha sigut difícil
perquè qui governa es resisteix a modificar
la seua posició, en especial quan estan
molt allunyades ideològicament. Però, que
passa quan "sembla" que hi ha proximitat
en la defensa d'un model d'escola pública,
democràtica i valenciana? Què passa quan
"sembla" que hi ha voluntat de comptar amb
el professorat en la gestió educativa?
Si la negociació ratifica les propostes
de l'administració, es valora. Però disgusta
quan no hi ha coincidència. I així, al País
Valencià, quan "sembla" que hauria d'haverhi corresponsabilitat, el que hi ha és una
incomunicació pràcticament desconeguda —si
exceptuem el període més fosc del conseller
Font de Mora—. Si, a més, "sembla" que se
substitueix la representació del professorat
legítimament elegida per altres fòrums es crea
un problema afegit.
En el passat s'han donat situacions,
sempre fallides, de desviar la negociació fora
de l'ensenyament o, sobrepassant les seues
atribucions, prioritzant la interlocució amb
alguns gestors educatius.
Quin model de negociació defensa i practica
ara l'administració educativa?
Entre "l'ésser i el parer" cal buscar "un punt
d'enteniment" abans que siga massa tard.

IMPACTA EN L’EDUCACIÓ
ARREU DEL MÓN

L

a Internacional de l'Educació, que agrupa
els principals sindicats de docents de tot
el món, calcula que la pandèmia ha afectat
uns 1.500 milions d'estudiants i vora 63
milions de docents i personal administratiu.
En la reunió d'emergència del mes d'abril,
la Internacional reivindica una mena de Pla
Marshall, “perquè la crisi no accentue la
precarietat de les classes més vulnerables”.
L'organització ha elaborat una guia per a la
reapertura dels centres amb una prioritat
inequívoca: garantir la seguretat de tota la
comunitat educativa.
En distints racons del món s’han fet
públiques diverses iniciatives de sindicats
amics. Al Marroc i a Palestina, col·lectius
de docents han donat part dels seus salaris
per combatre la pandèmia. A Costa Rica
s'ha distribuït aliments entre l'alumnat més
desafavorit. A l'Argentina s'ha posat en marxa
"Seguimos educando" una campanya per
compartir materials pedagògics. A Libèria, el
sindicat de docents proporciona material de
protecció personal al professorat.
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POSICIONAMENTS I REACCIONS DE L’STEPV DES DE L’INICI DE LA CRISI

EL SINDICAT, EN ESTAT D'ALARMA

En fer-se pública la declaració de l’estat d’alarma, aconseguir el tancament dels
centres va ser per a l’STEPV una màxima prioritària. Calia garantir la contenció
de la COVID-19 i no posar en perill la salut de les comunitats educatives. Hi
havia, a més, altres aspectes que la comunitat científica i sanitària remarcaven.
Mentre que l’evolució de la pandèmia a casa nostra s’assemblava cada volta
més a la dramàtica situació d’Itàlia, Corea de Sud ens mostrava que era possible
detindre els contagis amb mesures contundents, com ara l’aïllament de la
població. La següent és una crònica resumida dels successius posicionaments del
Sindicat des d’abans inclús que el Govern espanyol declarara l’estat d’alarma.
12 de març. El Sindicat demana tancar els
centres educatius de manera preventiva, com
ja havia decretat Catalunya.
13 de març. La Conselleria de Salut Pública
decreta la suspensió temporal de l'activitat
educativa presencial en tots els centres
d'ensenyament. Contràriament a tota lògica
científica i a les decisions polítiques adoptades
en altres territoris, la Secretaria Autonòmica
d’Educació dicta una resolució que ordena
als professionals del centre acudir-hi, «amb
caràcter general». STEPV s’hi oposa.
14 de març. La declaració de l’estat d’alarma
reforça les tesis del Sindicat. Malauradament,
la Conselleria adopta decisions allunyades de
la realitat. Educació no convoca cap comité
d’emergència amb presència de sindicats i
s’enroca en una interpretació inexplicablement
contrària al sentit del mateix estat d’alarma.
16 de març. La Secretaria d’Educació
envia una missiva als equips directius

per puntualitzar que els centres han de
romandre oberts i marca la plantilla mínima
que ha d’acudir al centre: una persona de
l’equip directiu i, en el seu cas, una altra
d'administració i serveis.
16-22 de març. La realitat torna a desdibuixar
la normativa aprovada per Educació: es
registra un increment de les xifres de contagi;
la comunitat científica demana mesures més
contundents per evitar desplaçaments de
població; es tanquen la pràctica totalitat dels
centres educatius de la resta de l’estat...
17 de març. STEPV insta el president de la
Generalitat a ordenar el tancament immediat
dels centres educatius.
20 de març. El Sindicat presenta una
denúncia davant la Inspecció de Treball,
que es trasllada posteriorment al Ministeri
de Sanitat, la Conselleria de Sanitat i la
Delegació de Govern. El mateix cap de
setmana, les Juntes de Personal de Castelló,

Alacant i València presenten resolucions
exigint el tancament dels centres.
22 de març. La Secretaria d’Educació anuncia
la publicació d’una resolució que regula el
tancament dels centres educatius des de
l’endemà. Des d’eixe moment es prorroguen
de manera successiva els estats d’alarma.
28 d’abril. L’Executiu de l’estat anuncia
la relaxació progressiva de la mesura
excepcional que suposa l’estat d’alarma
mitjançant fases successives de la situació de
confinament a partir del mes de maig.
7 de maig. El Sindicat insisteix en Mesa
Sectorial que cal negociar un Pla de
Contingència en l’àmbit educatiu per preparar
l’inici del curs 2020/21.
13 de maig. El Govern espanyol preveu la
reobertura dels centres educatius quan
la situació ho permeta. En l’àmbit de la
Conferència Sectorial d’Educació, les
comunitats autònomes negocien les pautes

d’avaluació, promoció i titulació del curs
2019/20, una normativa ja negociada al País
Valencià en la Mesa Sectorial del 30 d’abril.
STEPV manifesta l’acord amb la proposta
i considera que el darrer trimestre no pot
computar a efectes de promoció o titulació.
El Sindicat adverteix però, del seu desacord
amb la represa d’activitats lectives abans de
l’estiu, ni amb grups reduïts.
18-22 de maig. S’intensifiquen les Meses
de negociació i les reunions dels Comités de
Seguretat i Salut Laboral per a adaptar el
sistema educatiu a les fases successives de la
desescalada i negociar un Pla de Contingència.
21 de maig. El Sindicat es manifesta
especialment crític en la negociació de la
Fase 2. En els darrers cursos de les distintes
etapes educatives, llevat d’Infantil, la
Conselleria insisteix que cal atendre l’alumnat
amb tutories presencials o amb classes amb
un màxim de 10 alumnes.

EL SINDICAT ADAPTA EN UN TEMPS RÈCORD ELS SEUS MITJANS

ARA TAMBÉ: ‘AMB TU, MÉS FORÇA, MÉS LLUNY’
Malgrat la crisi sanitària i el tancament dels locals, l’STEPV ha seguit el mandat “amb tu, més força, més lluny”, lema de l'últim
congrés de l'organització. Des de la declaració oficial de l’estat d’alarma i l’inici del confinament, el Sindicat s’ha bolcat a disposar
tots els mitjans necessaris per atendre les treballadores i els treballadors de l’ensenyament amb les màximes garanties.

Imma Coret

E

l Secretariat Nacional, reunit a Bunyol
l’11 de març —abans que fora decretat
l’estat d’alarma— acordava una sèrie
de mesures per a respondre i atendre el
professorat: teletreball, manteniment de
l’atenció telefònica, consultes a l’espai de
l’afiliació, informació i atenció a les xarxes
socials, etc. A més a més, es va garantir des del
primer moment la seguretat del personal que
treballava i acudia a les dependències sindicals,

des d’on s’informava sobre les recomanacions
sanitàries d’higiene i seguretat.
En decretar-se l’estat d’alarma, el Sindicat
va planificar els serveis i l’organització
perquè el tancament dels locals durant el
confinament no impedira atendre i respondre
les demandes del professorat.

ATENCIÓ SEGURA
El 16 de març, el web de l’STEPV informava
de l’ampliació d’horari d'atenció i incorporava
un llistat amb els noms de les persones

permanents de les distintes comarques, amb
telèfons d'atenció i adreces electròniques.
Des del 6 d'abril, mitjançant un nou sistema
informàtic i en l'horari habitual, a cada seu
sindical es reprenia l'atenció telefònica.
Fins i tot durant els períodes de
vacances, el Sindicat ha seguit al costat
de les treballadores i dels treballadors de
l’ensenyament. Via telefònica o a través dels
canals telemàtics, s’ha assessorat tothom
sobre les tasques pròpies del teletreball. Per
a facilitar la docència no presencial, el web ha
publicat diversos recursos pedagògics.

En paral·lel a aquesta atenció, davant d’una
actitud ara tossuda, ara precipitada per part
de responsables de l’Administració educativa,
l’STEPV ha desplegat un discret però intens
treball per a garantir i preservar la salut i la
seguretat laboral en l’educació valenciana.
Amb un teletreball que garanteix la continuïtat
de les diferents tasques i funcions sindicals,
l’organització ha adequat les seues instal·lacions,
l’equipament i l’atenció personal a les noves
circumstàncies, tot combinant el treball a
distància i el presencial, amb garanties plenes per
a la seguretat i la salut de les persones.

4

ALLIOLI 276/ JUNY 2020

ENSENYAR, ESTUDIAR
I TREBALLAR ENMIG
DE LA PANDÈMIA
E

nmig del confinament obligat per la pandèmia, quinze persones del món de
l’educació del País Valencià —treballadores i treballadors de l’ensenyament,
docents i no docents, familiars i estudiants de distintes etapes, modalitats
i àmbits educatius— resumeixen les preocupacions i les dificultats a què
s’enfronten en l’actual conjuntura. Aquest mosaic de testimonis, útil per a identificar
conflictes viscuts en diferents àmbits i assenyalar-hi possibles eixides, també serveix
per a constatar l’abast de la incertesa existent i per a esbossar alguns dels reptes als que
haurà de fer front el sistema educatiu valencià en la “nova normalitat” que de ben segur
s’allargarà fins ben entrat el curs vinent.

M. Carmen Andreu
Carrasco (Paterna,
l’Horta, 1962)
Netejadora de El
Plantío-International
School, Paterna
Estic sotmesa a un
ERTO i desconec quins
criteris es consideraran per a decidir el
retorn al treball o l’acomiadament, de tota
o d’una part la plantilla. És una situació
incerta, ningú no ens informa tampoc
de les previsions sobre les mesures que
eventualment s’adoptaran en reincorporarnos. Ens trobem perdudes, abandonades.
En la neteja i la cuina d’un centre escolar
hem hagut de treballar amb temperatures
altes i amb màscara i guants; el moviment
continu ens obliga a seguir pautes estrictes
d’higiene; els desplaçaments per anar i
tornar del treball els fem amb transport
públic… Ara mateix no sabem encara si ens
faran tests abans de reprendre l’activitat,
si ens proporcionaran els mitjans i els EPIs
bàsics. Podrem negar-nos a treballar, si
l’empresa no ens els subministra? Tindrem
la seguretat de treballar lliures de possibles
contagis? Com es regularà la convivència
de xiquetes i xiquets amb treballadores no
docents amb risc de contagi? Ningú no ens
ha respost encara.
Les administracions públiques han
gestionat bé la situació, tot i que el
pagament s’ha retardat dos mesos des de
l’anunci de l’ERTO. L’administració interna,
en canvi, no ha actuat amb transparència ni
sinceritat. De fet, l’últim dia de treball ens
van invitar a no fitxar i no ens l’han abonat.

Sofia Almela Martínez
(Elx, Baix Vinalopó,
1971) Professora
de l’Escola Oficial
d’Idiomes de Dénia,
Marina Alta
Des que es va
iniciar la crisi de la
Covid-19, les Escoles d’Idiomes hem estat
les últimes a disposar de mitjans per a
fer el treball no presencial. De fet, no
disposàrem de mitjans de videoconferència
fins pràcticament final de curs. A més, les
plataformes de la Conselleria d’Educació

donen fallides i es col·lapsen sovint. Quan
retornen les activitats presencials, caldrà
que les administracions ens doten de
mitjans útils per a oferir el millor servei,
perquè el treball amb les noves tecnologies
requereix disposar de tots els mitjans
materials i d’una formació efectiva. A les
EOI necessitem més professorat, que
es revertisquen les retallades, que es
minimitze la burocràcia i s’hi invertisca molt
més. Valorar el nostre treball vocacional
comença per ahí.
Per a ensenyar calen espais de contacte
amb l'altre, per a reconéixer-nos i escoltar.
En aquest sentit, entenc que les classes
on-line són impersonals. És cert que
l'ensenyament a distància facilita el contacte
entre persones allunyades, però els éssers
humans necessitem espais per relacionarnos de tu a tu. És la societat la que ens fa
humans i pròxims, no les noves tecnologies.
Podem servir-nos dels avantatges
tecnològics, però sense oblidar que la nostra
essència no és viure aïllades.

Daniel Andrés
Roig (Castelló de
la Plana, 1975)
Pare d’alumne d’ESO,
IES Ximén d’Urrea,
L’Alcora, Alcalatén
L'ensenyament a
distància funciona
gràcies a la tasca dels docents i les
famílies, un esforç digne de tota lloança.
A casa disposem de material suficient
i recursos per seguir les tasques, però
aquest tipus d’ensenyament suposa una
barrera per a una part de l'alumnat.
Per a corregir aquesta desigualtat, les
tasques enviades des de l’institut han
estat generalment realistes: s'ha contactat
amb les famílies, s'ha respost a les
problemàtiques sorgides i la coordinació
ha servit per a no deixar ningú enrere.
Però a les administracions hem d’exigirlos més claredat, més fets, respostes més
contundents i eficaces. En ocasions, des
de la Conselleria s’ha pecat d’ambigüitat i
no s'ha tingut prou present l’alumnat que
posa interés i ganes per seguir totes les
tasques proposades, sense oblidar que cal
parar atenció, sobretot, a qui no pot arribar
a uns mínims.

Vivim un moment que planteja un canvi
qualitatiu en l’ensenyament que potser farà
que els recursos on-line guanyen terreny, un
fet que comportarà riscos. El futur dependrà
de la convivència dels models presencial
i no presencial. En qualsevol cas, el món
de la “nova normalitat” haurà de ser lliure,
inclusiu, igualitari i garant dels drets socials i
nacionals de les valencianes i els valencians.

Consol Gimeno Gimeno
(Pinedo-València,
1963) Mestra d’Infantil
del CEIP Lluís de
Santàngel, El Saler,
l’Horta
Després de més de
30 anys de treball,
mai havia pensant que viuria aquesta
situació. Des de la incredulitat inicial, he
travessat tot tipus d’emocions: por, enuig,
alegria, tristesa, etc. Actualment, sent
tristor quan veig que des de l’educació
infantil s’intenta fer classes no presencials
com si estiguérem a l’escola, seguint la
programació curricular i “carregant” les
famílies, en lloc d’aprofitar la situació
perquè puguen transmetre’ls ensenyaments
vitals. Tot i això, també sent esperança
quan pense que tota aquesta experiència
servirà per a retornar a l’essència de
l’educació: el que fem a l’escola ho fem
per ser competents en la vida, partint
sempre de compartir i aportar experiències i
coneixements entre companyes i companys.
Aquesta situació ha de servir també
per a aconseguir que l'administració es
replantege les ràtios actuals. Tinc clar que
haurem de reinventar-nos una vegada més
i que ho aconseguirem perquè som, sempre
ho hem sigut, un col·lectiu amb una gran
capacitat d’adaptació.
Amb les criatures, només hi ha una cosa,
el distanciament social, que per més que
ho intente no puc visualitzar: una abraçada,
un bes, posar-me a la seua altura per a
escoltar-los. Sempre mantinc la il·lusió i
les ganes de retrobar-me amb les meues
xiquetes i xiquets.

Enrique Giménez
Lucía (València, 1976)
Professor de l’IES
Hort de Feliu, Alginet,
Ribera Alta
Aquests dies
experimentem
emocions derivades de
la incertesa i l’estrés, volem comunicar-nos
amb els nostres estudiants, necessitem
xarxes i espais de diàleg perquè l’aïllament
físic no esdevinga un aïllament social. En
una de les classes recents, mentre llegíem
La pesta d’Albert Camus, gaudíem amb unes
meravelloses tertúlies dialògiques.
A més de distribuir mitjans tècnics,
les claus més inclusives ara mateix
consisteixen a contactar cada dia amb els
estudiants, treballar amb altes expectatives
d’aprenentatge i establir espais de diàleg,
suport i intercanvi.
Trobe que les administracions han sigut
inconsistents, no han garantit una bona
comunicació ni uns espais igualitaris d’ajuda
solidària i tampoc no han ajudat
a reduir la incertesa.
En el món educatiu potser la crisi tindrà
efectes ambivalents. Els ensenyants hem
de pressionar per establir un diàleg sobre

els canvis que calen per a avançar cap a
una educació inclusiva, igualitària i amb
els millors resultats acadèmics, haurem de
trobar maneres d’accelerar aprenentatges
i d’unir-nos proactivament. Amb tot, des de
les comunitats educatives hem d’identificar
les dificultats de la situació actual i posarhi totes les energies i la imaginació per
a convertir-les en noves possibilitats de
transformació.

Irene Gómez Hourmat
(Valladolid, 1971)
Professora d’ESO de les
Escoles Sant JosepJesuïtes, València
Tinc un sentiment de
desbordament, estic
bolcada a la vida, amb
un sobreesforç per mantenir la calma i no
perdre el trellat. He estat centrada en tindre
cura: tutoria, alumnat i famílies, els iaios,
les amistats, les companyes i les seues
famílies, l’AMPA de les meues filles i el
meu fill, la meua família nombrosa, l’altra
militància de les mares... El meu home, que
és el meu suport, s'ha mantingut a casa, té
molt clar que la salut és el més important,
no els diners. Ha estat un gust.
Treballe al si d’un equip menut, estable
i format, acostumat a encarar dificultats
i a treballar de manera col·laborativa. El
teletreball és molt complicat, les jornades
es fan eternes, però la meua cap ha estat
capaç de dinamitzar un lloc a internet amb
el qual estem molt satisfetes. Sense sentir
la pell, es difícil treballar amb alumnat amb
diversitat funcional, encara que ho estem
fent rebé. Tot i que la nostra patronal és
molt dura, l'hem felicitat en dues ocasions
per la sensibilitat que ha mostrat.
Confie que la reinvenció de la professió
docent es relaxe. Resistents, lluitadores i
compromeses... aquesta marxa no podrem
resistir-la de manera indefinida. La nova
normalitat em fa por: necessitem contacte,
però la salut és el primer i les mestres i
mares hem de conciliar.

Anna Iniesta Esteve
(La Vall d´Uixó, Plana
Baixa, 1975) Professora
interina, CEIP Santa
Àgueda, Benicàssim,
Plana Alta
L’actual Odissea ens
ha carregat de temors
i desinformació i ha fet tremolar el món. A
més de l’estrés, la multiplicació d'hores ens
ha buidat emocionalment. Aquest Posidó
pretén deshumanitzar-ho tot però s’ha
trobat amb mestres que no han dubtat a
tripular la nau per conduir-la a bon port.
Com altres col·legues, he hagut de deixarho tot enrere, arrimar-hi el muscle i aportar
els nous coneixements que el bagatge de la
travessia m’ha regalat. Nits sense dormir
pensant en recursos nous i despertars
amb desenes de correus que et recorden
que la bretxa digital és ben palesa. A la
desorientació general s’hi ha sumat una
administració que ens ha obsequiat amb
un degoteig d’indicacions i d’ordres que
han augmentat el malestar docent. Amb tot
i això, pensant en normalitzar l’educació,
hem unificat esforços per mantindre
els contactes i acompanyar les famílies.
Tornarem a l'edifici escolar en setembre
conscients que educar és molt més que
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tornar a Ítaca: és abraçar, compartir i jugar
junts. El professorat interí, com a milotxes
portades pel vent, obtindrà un altre destí,
amb xiquetes i xiquets nous i milions de
somriures que fan rodar el món... Una
vegada més, les dones i els homes que hem
triat l’ofici d’educar seguirem conjugant a la
perfecció l’estar i l’ésser.

Encarna López Fornas
(Sogorb, Alt Palància,
1963) Monitora
de menjador del
Col·legi Parroquial
don José Lluch,
Alboraia, Horta nord
Em trobe en l'atur a
causa de la COVID-19, amb molta incertesa
perquè desconec què passarà. No crec que
es troben ràpidament solucions positives i
segures. La pandèmia ha vingut gran a tots
els països i no ho han sabut gestionar bé.
Espere que dialoguen més, que aproven
mesures beneficioses per a tots.
La crisi econòmica, que no se
solucionarà a curt termini, afecta també
el sector educatiu, i la situació repercutirà
en el nostre treball. Si al setembre ha
d’assistir a classe la meitat de l’alumnat,
descendirà el nombre de persones usuàries
de menjador i hi haurà criatures que no
faran ús del servei perquè moltes famílies
s’han quedat sense faena. La disminució
de persones usuàries potser provocarà una
pèrdua de llocs de treball de les monitores
de menjador.
El retorn a la “nova normalitat" ens
costarà molt. Ens hi haurem d'acoblar
al curs dels esdeveniments, haurem
d’aprendre a viure d'una altra manera,
canviar molts dels nostres hàbits i
respectar totes les precaucions d'higiene i
sanitàries, mesures que s’hauran d’adoptar
en els centres, també en els menjadors.
Hi ha moltes persones al món treballant
incansablement per a trobar una vacuna
contra el virus. Confie que junts, respectant
les mesures sanitàries, tirarem avant.

Vicent Llorca Esteve
(Oliva, Safor, 1976)
Professor interí
de l’Escola d’Art i
Superior de Disseny
d’Alacant, Alacantí
Els equips docents
de les set EASD del
País Valencià que imparteixen Cicles
Formatius i Estudis Superiors de Disseny
hem hagut d’acomodar exercicis, millorar
presentacions i crear materials didàctics
ajustats als equipaments informàtics
de l’alumnat. A les EASD, les principals
víctimes del teleensenyament han sigut els
tallers de Ceràmica Artística, en els quals
cal treballar amb forns. També estan patint
la situació estudiants que han de presentar
TFT o PFC i amb dificultats per a finalitzar
les pràctiques en unes empreses, la majoria
d’elles afectades amb ERTOs. El treball
docent ha estat generalment ben acceptat,
encara que ha topat amb les dificultats
pròpies de les condicions familiars de
l’alumnat: persones malaltes, dependents,
menors necessitats d’atenció...
Hi ha qui planteja, per al curs 2020/21, fer
unes jornades “extra” i recuperar pràctiques
no realitzades, tot i que està més estesa la
necessitat de reduir les ràtios, augmentar

les plantilles docents i potser mantindre
classes telemàtiques en alguna franja
horària. Totes les hipòtesis de futur, però,
resten en l’aire fins no disposar de vacunes
i medicines per a véncer la COVID-19. Tot i
la incertesa que es respira, tinc l’esperança
que algun dia tot torne a ser com abans.

Miquel Ortells Roca
(Vila-real, Plana
Baixa 1960) Mestre
de l’IES Francisco
Tàrrega de Vila-real,
professor associat de
la Universitat Jaume I
de Castelló
Aquest és el meu darrer any com a docent.
Per qüestions organitzatives de l’Àrea
Teoria i Història de l’Educació, vaig reduir
els meus crèdits a la universitat: només
atendria nou pràcticums i catorze treballs
de final de Grau (TFG). Vam començar bé:
visitar centres, entrevistar tothom, suggerir
temes d’investigació, atendre tutories... I de
sobte, la perspectiva canvià. Es van acabat
les visites i les entrevistes a les escoles
o al despatx. Per comunicar-nos, només
correu-e i meet. Dues reunions on-line de
grup i desenes i desenes de correus amb
preguntes i respostes sobre memòries i
TFG. Tot complicat per les actualitzacions
de normatives emeses per la Conselleria
d’Educació, el Rectorat o les Coordinacions
de les assignatures. Cada dia veig que
el fòrum virtual de suport tira fum, de
vegades sembla un desgavell... Açò no
acabarà bé! Comencen a arribar-me les
tasques pendents de les darreres revisions
i comprove que alguns treballs dels
estudiants són excel·lents. Hi ha d’altres
als que els manquen encara uns quants
minuts de forn. Encara no han arribat les
presentacions on-line... Déu ens valga!
No tornaré a la “nova normalitat” escolar:
pel setembre ja no hi seré. Aquest ha estat
l’imprevist acomiadament del meu ofici. Trist.

Salvador Pérez Garcia
(València, l’Horta, 1967)
Professor de Formació
de Persones Adultes,
Quart de Poblet, l’Horta
L’arribada de la
pandèmia ha evidenciat
virtuts i carències
en l’ensenyament valencià. En l’FPA, tot
i l’heterogeneïtat de l’alumnat, hi ha una
majoria que pertany a la generació anterior als
“nadius digitals” i en ocasions té competències
molt elementals en TIC. No és tant que
puguen accedir a eixos mitjans, sinó que en
puguem aprofitar les seues possibilitats.
En les circumstàncies com les actuals, que
reclamen un esforç addicional, els col·lectius
més desfavorits solen eixir més perjudicats.
Pel que fa a la funció socialitzadora de les
aules, de relació personal i d’integració,
l’ensenyament en línia mediatitza perquè
impossibilita o limita el contacte, la interacció
del grup. En una aula, a més, l’aprenentatge
sempre és multidireccional i alhora simultani,
amb debats, intercanvis de punts de vista,
cooperacions... Amb el teleensenyament,
l’alumnat es troba amb dificultats que
minven la riquesa inherent a l’ensenyament
presencial.
La qüestió a què ens enfrontem és la
incertesa que presenta la nova normalitat.
Els nous ensenyaments demanaran voluntat

de diàleg, inversions, col·laboració, de
manera que la institució escolar siga la base
de la societat més justa, més participativa,
més integradora, més solidària que totes i
tots mereixem.

Josep Ripollès
Sanahuja (Castelló
de la Plana, 1973)
Professor de Cicles
Formatius de l’IES
Politècnic de Castelló
La situació més
preocupant en Cicles
Formatius seran les condicions amb què
es realitzaran les pràctiques i els tallers el
curs vinent. Teleensenyar és més complicat
amb l'alumnat més menut, perquè a les
famílies els toca formar part activa de
l'ensenyament, un fet que sovint genera
conflictes a casa. L'alumnat més desfavorit
es veu en inferioritat de condicions, sense
el suport familiar li resulta més difícil
seguir les classes.
Caldrà estar vigilant a partir de setembre,
no podem permetre´ns cap retallada
en el sistema educatiu, molt menys
acomiadaments de personal interí. A
diferència de la crisi anterior, ara cal donar
més suport a l'alumnat per tal que ningú no
es quede enrere: això significa augmentar
de manera sensible les plantilles de
professorat.
La crisi canviarà la docència, que ja no
serà únicament presencial i haurà d’anar
de la mà, de manera simbiòtica, de la
tecnologia. Un eix rellevant en la formació
del professorat haurà de ser el domini d’un
ampli ventall tecnològic.
I des del punt de vista de la prevenció
dels riscos sanitaris en Cicles Formatius,
en la nova normalitat serà molt complicat
poder toquejar absolutament tota classe
d'eines i materials diversos i realitzar
pràctiques en tallers i laboratoris.

Paula Rodríguez
Tendero (Museros,
Horta nord, 2002)
Estudiant de batxillerat
de l’IES Francesc
Ferrer i Guàrdia,
Benimaclet-València
Ens han ajornat les PAU
al 7, 8 i 9 de juliol. En la recta final de curs,
hem hagut de canviar el mètode de treball i
estudiar a casa. En el meu cas, només tinc
classes en línia de tres assignatures, d’un total
de nou, algunes professores les fan oralment
—ara no disposen de pissarra—, altres ens
encomanen treballs sobre parts dels temaris
que no vam acabar de vore presencialment.
M’he hagut de buscar la vida i descobrir parts
de la matèria pel meu compte, però encara
tinc sort: dispose d'un ordinador i connexió
a Internet. Sé de companyes amb només un
ordinador a casa que han de compartir-lo
amb tota la família: no poden connectar-se a
les classes ni treballar quan ho necessiten.
Hi ha centres que fan classes per internet
de totes les assignatures seguint l'horari
anterior a la crisi i disposen de recursos
tecnològics adequats: això il·lustra la gran
desigualtat i injustícia que hi ha, perquè totes
i tots els estudiants haurem de respondre
a unes mateixes proves. Havíem assajat un
tipus d'examen de les PAU que ens els han
canviat a última hora, això també provoca
una gran incertesa i inseguretat. En un altre
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sentit, no poder quedar amb les amigues
ni fer activitats que m'agraden perquè
m’impedeix concentrar-me i fa que baixe el
meu rendiment.

Núria Valladolid
Company (València,
1998) Estudiant de 4t
curs de Periodisme,
Universitat de València
Abans de l’estat
d’alarma, quan érem
a l’antiga normalitat,
ja es qüestionaven alguns trets d’un
sistema educatiu que deixa fora bona part
d’alumnes. Ara, aquestes crítiques s’han
intensificat. Aprendre ha de ser la finalitat
de l’ensenyament: aprendre de veritat (no
aprovar, memoritzar o copiar). L’escenari
que vivim evidencia, com ja ho havien fet
altres abans —sovint no ens fixem en la llum
fins que ens dona i afecta de cara– que la
situació de cada estudiant, les seues distintes
capacitats, l’accés als recursos, la seua salut
mental i un gran etcètera de circumstàncies
particulars són factors secundaris. Sembla
que l’únic que importa és l’expedient, seguir
i respectar el cànon. És una llàstima, perquè
enfosca la feina d’una sèrie de docents que
sí fan mostra d’una vocació i una voluntat
d’ajudar als estudiants, però que es veuen
limitats. M’agradaria afirmar que d’aquesta
crisi eixirem millors, però una planta no pot
ser millor si la terra des d’on creix no es
rega diferent. Si les administracions tracten
estudiants i docents com a elements de
producció, si l’educació no s’adapta a les
diferents circumstàncies de les persones,
continuarem emplenant expedients, sense
educar. I ens deixarem una majoria pel camí.

Jordi Vicedo i Payà
(Alcoi, 1978) Pare
d’alumnes del Col·legi
Públic El Romeral
d’Alcoi, l’Alcoià
La crisi de la Covid-19
ens ha canviat la manera
de viure i de relacionarnos amb la gent. Em preocupa l’incertesa
en el futur, no només laboralment, també
acadèmicament: em preocupa la pèrdua de
mig any de continguts, però em preocupa
més encara que els xiquets i xiquetes deixen
de jugar entre ells.
El teleensenyament pot ser adequat en
algunes etapes però en primària és difícil:
fer una classe on-line és complicat perquè
no es pot mantindre l’atenció de l’alumnat,
hi ha més distraccions potencials i falta la
interacció i el debat entre iguals. A més,
molts pares i mares hem seguit treballant i
no hem pogut donar als nostres fills i filles
l’atenció que necessitaven. Tal com ho tenim
muntat ara mateix, amb exercicis diaris i
sense avançar matèria, l’ensenyament no
presencial és un pedaç temporal que cal
que no s’estenga en el temps. Tot i això,
la relació amb les mestres ha millorat
perquè ara fem comunicació a tres bandes,
les videoconferències individualitzades
serveixen per a motivar l’alumnat i fer-los el
seguiment.
En tornar a la normalitat podrem eixir
totes i tots guanyant si es redueixen les
ràtios, encara que només siga per a evitar
contagis. En qualsevol cas, hem de pensar en
noves maneres d’ensenyar i dotar de material
adequat a l’alumnat i el professorat.
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ANÀLISIS I PROPOSTES PER A UN INICI DE
CURS AMB LES MÍNIMES COMPLICACIONS

QUINA DOCÈNCIA
I EN QUINES
CONDICIONS?

El curs 2020/21 serà diferent. No pot ser d’una altra manera
fins que aparega la vacuna contra la COVID-19 o, almenys,
fins que hi haja la certesa que reprendre l’activitat lectiva
presencial no comportarà riscos per a la salut de l’alumnat
i de les treballadores i treballadors de l’ensenyament. Tot
dependrà del comportament del coronavirus els pròxims
mesos. En qualsevol cas, les eventuals adaptacions o canvis
en l’organització de la docència hauran d’acompanyarse d’una millora de les condicions de treball.

E

l temps del confinament i del
teletreball han demostrat que
la presencialitat és fonamental
en l’ensenyament, especialment
fins a l’adolescència, on el creixement
maduratiu i emocional requereix
necessàriament del contacte presencial.
El treball des del confinament també
ens ha ensenyat que el professorat ha

El professorat ha fet un
esforç monumental i s’ha
deixat la pell per intentar
mantindre el contacte
telemàtic amb el seu
alumnat i les famílies
fet un esforç monumental per adaptars’hi i s’ha deixat la pell per intentar
mantindre el contacte telemàtic amb el
seu alumnat i les famílies i intentar, en
la mesura de les possibilitats, reduir al
màxim la bretxa digital. Si pensem en
l’alumnat més vulnerable, la presencialitat
és l’única manera de treballar amb

garanties: educació especial, alumnat amb
necessitats educatives especials, famílies
sense recursos, etc.
En el pròxim curs caldrà ensenyar
d’una altra manera. L’escenari que es
preveu ara mateix combina el treball
presencial amb el telemàtic. Per tant,
la comunitat educativa haurà de fer un
esforç suplementari d’adaptació a la nova
realitat. També el professorat, òbviament.
Viurem situacions inèdites a les quals
haurem de fer front i això ens obligarà a
repensar, de nou, la manera d’ensenyar i
de treballar.

ALTRES CONDICIONS DE TREBALL
El col·lectiu docent ha vist alterades les
condicions laborals durant el confinament.
L’adaptació a la nova realitat i al teletreball
ha comportat la dedicació de moltes
més hores de docència, però també de
coordinació que amb el treball presencial.
En aquesta etapa, el cansament i l’estrés
també han acompanyat una majoria de
docents que ha hagut de readaptar-se
a les noves situacions a mesura que el
País Valencià entrava en desescalada.
Els equips directius, a més, han hagut de
prendre decisions a les quals mai havien

fet front per la gran responsabilitat que
l’administració els ha posat sobre les
esquenes.
STEPV porta molt de temps reclamant
a l’administració la preparació del curs
2020/21. Ha demanat la constitució d’una
comissió integrada per membres de
l’administració i les organitzacions de
la comunitat educativa que es reunisca
periòdicament per analitzar les situacions i
acordar mesures de forma corresponsable.
Pocs dies abans de decretar-se l’estat
d’alarma, en març, la Conselleria va
convocar aquestes organitzacions diverses
vegades, però va deixar de fer-ho i no ha
atés la petició de reprendre aquesta manera
de treballar.
Quant a les condicions laborals del
professorat, el Sindicat reclama un pla
de xoc perquè s'aplique des de setembre
per fer front a les noves realitats. STEPV
defensa ampliar les plantilles docents per
atendre millor l’alumnat, sobretot si els
grups es desdoblen per garantir l’espai de
seguretat. Cal reduir l’horari lectiu en totes
les etapes educatives i incrementar l’horari
de coordinació. Cal també normalitzar la
figura de la coordinació de riscos laborals,
amb les hores de dedicació imprescindibles
per a exercir les seues funcions. S’han

de negociar les condicions del treball
telemàtic per evitar jornades esgotadores
com fins ara. Urgeix una formació sobre
les plataformes digitals, però també en
noves metodologies de treball (1r d’ESO
s’organitzarà per àmbits i això requereix
professorat preparat per treballar
d’aquesta manera).

MILLORES INAJORNABLES
Les anteriors no són propostes noves. El
Sindicat reclama des de fa molts anys la
majoria d’elles tot i que, ara, és evident que
són fonamentals, si volem garantir l’èxit
del procés educatiu i evitar professorat
estressat i cremat a partir del curs que
ve. Qualsevol canvi en l’estructura i
l’organització de la docència ha d’anar
acompanyat necessàriament de la millora
de les condicions de treball. No ens podem
carregar sobre les esquenes tota la feina
i no tindre les condicions òptimes per
dur-la a terme. Igualment, cal redefinir
els currículums per adequar-los a la
nova situació, una percepció compartida
per l’administració. Però eixa redefinició
curricular ha d’arribar al professorat
en temps i forma, per preparar-se en
condicions abans que comence el curs.
Quant a l’alumnat, cal formar-lo en les
mesures de seguretat i en la importància de
respectar-les. Les criatures més menudes
no entenen de distanciaments ni de jocs
individuals, en una aula on hi ha presents
altres xiquetes i xiquets. És impossible
evitar el contacte entre l’alumnat i entre
alumnat i professorat. D’això se n’ha de
parlar seriosament i en profunditat, perquè
el professorat d’educació infantil, educació
especial i educació primària és el que més
exposat estarà al contacte físic.
Un dels debats que presenciem, sovint de
manera interessada, és el de la conciliació
de la vida laboral i la familiar. Què fer amb
les nostres filles i fills si hem de treballar
i no podem atendre’ls ni deixar-los a
càrrec d’altres persones? És un debat que,
ben orientat és molt interessant, perquè
evidencia que no s’ha resolt en absolut
aquesta qüestió (ni hi ha interés en fer-ho).
El debat continuarà els pròxims mesos, si
el curs que ve cal combinar presencialitat i
treball des de casa.
També cal que la patronal i
l’administració aborde aquesta qüestió
i atenguen d’una vegada les demandes
sindicals perquè les famílies puguen també
implicar-se en el procés educatiu. Com
podem assumir la nova situació si ni tan
sols els convenis col·lectius no contemplen
una mesura tan elemental com un permís

Com podem assumir la
nova situació si els convenis
no contemplen un permís
al familiar per acudir a
una reunió a l’escola amb
el tutor o la tutora?
al familiar per acudir a una reunió a l’escola
amb el tutor o la tutora?
Hi ha molts aspectes que cal solucionar
i poc de temps per preparar-nos per al que
vindrà. Fa temps que l’administració hauria
d’haver obert el debat sobre el curs que ve:
des del primer minut de l’estat d’alarma. I
no ha estat així, malauradament.
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EL SINDICAT EXIGEIX LA RETIRADA DE L'ESBORRANY DE CONSELLERIA

STEPV REIVINDICA UN PLA DE CONTINGÈNCIA
EFICAÇ PER AL PERSONAL DE L'ÀMBIT EDUCATIU
El Sindicat ha conegut l’esborrany del Pla de Contingència que la
Conselleria d’Educació ha presentat als Comités de Seguretat i Salut
laboral i ha demanat la seua retirada. “El redactat inicial no inclou
continguts suficients per a esdevindre un instrument útil en l’àmbit
educatiu”, ha assenyalat STEPV, que també recorda que “per planificar la
desescalada, és preceptiva la participació dels comités en la redacció”.

E

n la sessió d’inici dels plenaris, el
Sindicat va demanar que es retirara
un document que, adverteix,
“ignora l’especificitat dels diversos
ensenyaments, els tipus de centres i
l’adaptació a les realitats peculiars”. El procés
de debat i elaboració d’un document tan
important com és el Pla de Contingència dista
molt de propiciar la participació plena dels
Comités de Salut Laboral i dels sindicats.
“Davant la negativa dels responsables
de l’Administració a retirar-lo, en un gest
de responsabilitat, i després d’un procés
de participació dels comités i de la mateixa
afiliació”, la representació de l’STEPV va
elaborar un conjunt d’esmenes i propostes
incloses en un document que el Sindicat va
presentar a la directora general de Personal
Docent en una reunió el 22 de maig. A la
reunió, a la que a més de les organitzacions
sindicals estaven convocats els tres comités
territorials de Seguretat i Salut Laboral del
País Valencià, es va presentar l’esborrany del
Pla de Contingència específic que el Sindicat
fa més de dos mesos que demana amb
insistència. La directora general va informar
que remetrà el Pla de Contingència definitiu
a les direccions dels centres, als comités de
Seguretat i Salut laboral i als sindicats.

QUIN PLA DE CONTINGÈNCIA?
■ El document que ha presentat la
Conselleria és un pla genèric que no
cobreix les especificitats d’Educació
Infantil, Primària, Centres Rurals
Agrupats, Secundària, centres integrats,
Formació Professional, Escoles Oficials
d’Idiomes, Conservatoris, Educació
Especial, Formació de Persones Adultes,
Ensenyaments Artístics. Per això cal
un Pla de Contingència específic per a
cada tipus d'ensenyament, amb un detall
precís de les situacions a abordar.
■ D’acord amb la Guia Tècnica de
l’INVASSAT, que és el marc de referència
de la funció pública, calen Plans de
Contingència amb referències revisables,
actualitzades i adaptades a les fases de la
desescalada.
■ La redacció i l’execució del Pla de
Contingència no correspon a la

direcció dels centres —que actua en
representació de l'Administració— sinó
a persones qualificades en prevenció.
La direcció dels centres educatius ha
de comptar amb un tècnic de Prevenció
de Riscos laborals de l’INVASSAT,
responsable de l’assessorament en
el centre de l’adaptació del Pla de
Contingència.
■ Exigim recuperar el Servei de Prevenció
de Riscos Laborals en l’àmbit d’Educació.
La dotació d’una tècnica o un tècnic per
província és insuficient i no respon a les
necessitats dels centres.
■ El Pla de Contingència ha de contemplar
uns escenaris reals d’acord amb el
grau d’exposició en què es troben les
persones treballadores en les tasques
que realitzen. L’esborrany presentat
per Educació descriu tres supòsits,

RISCOS LABORALS: L’ALERTA SANITÀRIA
MAGNIFICA LES MANCANCES EXISTENTS
Javier Juan, Ferran Pastor

M

ilers de treballadores i treballadors
de l’ensenyament han reconduït a la
via telemàtica i en un temps rècord la tasca
docent, sovint en condicions precàries i
amb horaris de teletreball que sobrepassen
la seua jornada de treball. Pel que fa a la
seguretat i salut laboral, la crisi provocada
per la pandèmia evidencia la necessitat
estratègica d’enfortir el servei públic
educatiu i les polítiques de prevenció de

riscos en el sector. Una assignatura pendent
per a una administració responsable
d’incompliments reiterats en el temps la
resolució dels quals no pot ajornar més.

■ El Sindicat reivindica la recuperació d’un

■ Arran d’una denúncia de l’STEPV la
Inspecció de Treball de València, va dictar
en 2015 un requeriment a l’administració
per tal que elaborara, aprovara i
implantara el Pla de Prevenció de
Riscos Laborals en Educació i específic
per centres de treball. Han passat més
de cinc anys i el pla segueix pendent
d’aprovar.

■ Les Unitats de Resolució de Conflictes,
organismes destinats a previndre i evitar
els riscos psicosocials, han començat a
funcionar sense disposar d’un reglament
ni de l’assignació de personal mediador
especialitzat.

Servei de Prevenció per al sector docent,
amb més professionals, en compliment
de la llei.

■ El Protocol d’actuació davant de
l’assetjament laboral en centres docents

el tercer d’ells de “baixa probabilitat
d’exposició”; un escenari inexistent en les
circumstàncies que coneixem i que cal
suprimir.
■ Mentre no es resolga la contradicció
entre les normatives de la Secretaria
Autonòmica d’Educació i l’esborrany
del Pla de Contingència, la “declaració
responsable” ha de ser suficient perquè
el personal sensible i amb risc de contagi
no haja d’assistir al centre educatiu.
■ Cal reconsiderar el calendari previst per
a la realització de les proves d’accés als
Conservatoris Professionals, a les Proves
d'accés als Cicles Formatius de Grau
Mitjà dels Ensenyaments Esportius i als
d’Arts Plàstiques i Disseny i les d’accés
als Ensenyaments Artístics Superiors.
■ Pel que fa al total d’alumnes per aula,
el nombre total ha d’estar determinat
amb garanties perquè es respecten les
distàncies i l’espai interpersonal entre
cada estudiant: 4 metres quadrats.

(2017) no ha estat revisat, malgrat les
carències evidenciades i les peticions de
l’STEPV.
■ INVASSAT no ha atés totes les peticions
de vigilància de la salut per part de
docents. El fet ha motivat una denúncia
de l’STEPV davant la Inspecció de
Treball.
■ Resta pendent de desenvolupar, amb la
participació dels comités, una normativa
que concrete l’ de docents amb
particularitats de salut que la justifique.
■ No s’ha actualitzat un protocol sobre
agressions al professorat.
■ Manca una climatització adient en una
majoria d’aules i centres.
■ Manca un seguiment de les avaluacions
inicials de riscos dels centres.
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COMPROMÍS DOCENT I NOVES PEDAGOGIES EN TEMPS DE PANDÈMIA

UNA OPORTUNITAT PER MILLORAR L’EDUCACIÓ
Des del 16 de març els centres educatius del País Valencià atenen de manera
no presencial, un fet que ha comportat la reorganització dels processos
d’ensenyament-aprenentatge. Des del principi, aquest canvi ha estat
encapçalat pel professorat que, des de l’educació a distància i en un gran
esforç d’adaptació, s’ha bolcat a impulsar noves maneres d’arribar a l’alumnat
i a les famílies. La resposta a l’emergència, que ha obligat a assumir nous rols
i reptes pedagògics, és una oportunitat per a fer-nos més i millors docents.
Sònia Ibáñez Abad
Inspectora d’Educació

E

l professorat ha treballat de valent
per tal d’adaptar la seua àrea,
matèria o mòdul a unes noves
condicions en les quals alumnes
i docents es troben confinats a les seues
respectives cases. Ens ha mancat temps
per adequar els nostres particulars espais
vitals des dels quals calia reprendre l’activitat
docent en circumstàncies ben complexes.
Tot això ha comportat que, amb les realitats
diferents de les famílies, l’ensenyament
també es desenvolupe amb distints ritmes i
tinga un impacte desigual entre l’alumnat.
Ens reafirmem en la riquesa que suposa
disposar d’escoles públiques amb un alumnat
divers i plural amb el qual seguim apostant
per avançar cap a una resposta inclusiva. Al
si d’aquests espais físics vitals d’acció que
són els centres escolars, es desenvolupen
tasques importantíssimes de compensació
de desigualtats, perquè cada xiqueta o xiquet,
independentment de la motxilla amb què hi
arriba —circumstàncies familiars, socials,
econòmiques...— reba tot el que necessita per
progressar i assolir el seu èxit escolar.

PRESERVAR L’EQUITAT
Des de l’inici del confinament, el trasllat
de l’activitat educativa des dels centres a
cadascuna de les llars familiars no permet
garantir l’equitat a l’ensenyament, una
premissa que obliga a replantejar totes les
accions docents. El professorat ha de vetlar
per a establir canals de comunicació amb
les famílies a les quals ha de fer-los arribar
orientacions per fer front a la situació. Cada
docent ha de traslladar als familiars que
poden seguir comptant amb el seu suport
per garantir-los que el procés educatiu de

les seues filles i fills segueix viu. En aquest
sentit, les propostes de treball remeses a
l’alumnat han de servir per reforçar xiquetes,
xiquets i joves en els seus processos
d’ensenyament-aprenentatge, sense oblidar
l’acompanyament emocional, tan necessari
en moments delicats com els presents. En
la comunicació entre docents i alumnes,
però, els mitjans tecnològics poden ampliar
les desigualtats de partida i provocar que
la bretxa digital accentuada per l’educació
online esdevinga un impediment afegit a
la distància física entre les persones que
integren les comunitats educatives.
Desenes de milers de docents han engegat
una maquinària pedagògica virtual que ha

El trasllat de l’activitat
educativa des dels centres
a cadascuna de les llars
familiars no permet
garantir l’equitat
servit per articular processos i redefinir
prioritats: els missatges i les tasques que cal
remetre a l’alumnat, els moments més idonis,
el tipus de materials més convenients... Tot
això com a resultat de successives reunions
on-line que han posat més si cal el focus en
la necessària coordinació pedagògica que ha
d’acompanyar qualsevol procés educatiu.
En aquest context han augmentat
considerablement els espais de reflexió en
matèria pedagògica que pretenen entendre
millor el context real d’ensenyamentaprenentatge, amb l’enriquiment de les
propostes didàctiques compartides per
estudiants i mestres. Hi ha professores
i professors de diferents territoris units
ara per una idèntica realitat, la necessitat

de respondre als reptes que la pandèmia
planteja al món de l’educació.
Ara mateix, amb un senzill clic, podem
connectar-nos a un seminari o grup de
treball per internet (webinar) i reflexionar
juntament amb col·legues del món de
l’educació sobre qüestions ben interessants
com ara el desenvolupament de destreses
per aprendre a aprendre en l’educació a
distància, competències particularment
necessàries per potenciar l’autonomia de
l’alumnat confinat. En temps de pandèmia,
aquestes videoconferències són escenaris
idonis per abordar aquest i altres debats
que servisquen per donar un impuls renovat
a la tasca docent: el tipus de competències
imprescindibles a promoure; les alternatives
a plantejar des del món de l’educació
per la transformació social; l’intercanvi
d’experiències pedagògiques; l’avaluació
formativa i contínua, etc.

NOUS REPTES PEDAGÒGICS
En el proper curs, tot i la incertesa
que presenta l’escenari escolar, caldrà
reflexionar sobre diferents reptes pedagògics.
Per començar, per no recular en el
desenvolupament dels drets de l’alumnat,
com a docents hem d’acceptar la “nova
normalitat”, acceptar la inevitabilitat dels
canvis i respondre a l’increment de la
diversitat. És a dir, la pluralitat d’alumnes i
de situacions que requeriran d’un diagnòstic
precís abans de finalitzar el curs. Un
diagnòstic que, juntament amb la l’avaluació
inicial del curs 2020/21 serà el punt de partida
per a engegar processos de transformació
sòlids i compartits, un procés que té una peça
clau i insubstituïble: el professorat.
És, doncs, un bon moment per posar en
valor pràctiques educatives arrelades a la
pròpia naturalitat en què aprén l’alumnat,
propostes interdisciplinars, activitats
globalitzadores, aprenentatges basats en

projectes, treball per àmbits... Ara més
que mai és imprescindible cuidar al màxim
els processos de transició entre les etapes
educatives per no perdre cap estudiant, siga
quina siga la seua situació particular.
Cada xiqueta o xiquet aprén del seu
context i en el seu context. L’espai educatiu
s’ha traslladat des de les aules a un racó
de les seues cases. Com a docents, hem
d’acompanyar les famílies en la nova funció
educativa que juguen, hem de reinventar
les actuacions tutorials i reforçar les vies
de comunicació. El canvi de paradigma
comunicatiu implica incorporar de manera
plena els referents visuals i auditius,
simultanis o en diferit: videoconferències

És imprescindible cuidar
al màxim els processos de
transició entre les etapes
educatives per no perdre
cap estudiant
en directe o gravacions d’àudio o vídeo,
respectivament. Tot sense perdre de vista
les variables socials i econòmiques, i les
carències d’un sistema educatiu en una
societat desequilibrada i desigual.
Al capdavall, el compromís assolit per cada
docent en el nou context servirà per assentar
les bases des d’on construir el nou teixit
educatiu que ens acompanyarà mentre hi haja
perill de contagi i no disposem de vacuna.
Algunes variables posades en pràctica en
el procés de transformació educativa han
vingut per a quedar-se. Cap d’elles, però,
pot substituir el marc incomparable de la
presencialitat a l’aula. No oblidem que, per
damunt de tot, l’escola és un servei públic
compensador de desigualtats.

