
Allioli
Quaderns de l’ensenyament del País Valencià · núm. 257 · Època IV · Juny 2014

>pàg. 10 >pàg. 16>pàg. 6>pàg. 11

Balanç del curs 2013/14

Una escola que somnia junta
Les escoles valencianes s’apunten a les comunitats d’aprenentage >pàg. 9

>pàg. 3

ProfessorAt Interí

L’acord no 
acompleix 
cap dels seus 
objectius

PolítIQues d’IguAltAt

Som, però 
hi estem?

Les dones en el Sindicat

Ruta “Del faristol 
a l’ordinador”

Rutes ciutadanes 
de València per 
l’escola pública

Burnout
La síndrome del 
professorat cremat

El País Valencià, en lluita 
per l’escola pública

La lluita contra la supressió d’unitats, que ha tocat tot el territori 
valencià, protagonitza el dos darrers trimestres del curs.
També han sigut actualitat l’oposició a la LOMQE i les retallades, i els 
recursos pels 44 dies de la paga extra de Nadal de 2012 >pàg. 2 a 7



2 257 / juny 2014

en PrIMer PlA  BAlAnç del curs 2013/14

ÈPOCA IV - Núm. 257· jUNy 2014  
SINDICAT DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’ENSENyAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ. INTERSINDICAL VALENCIANA (STEPV) 
DIRECTOR: Amadeu Sanz • REDACCIÓ:  Marc Candela, Juli Capilla, Beatriu Cardona,  Vicent Mauri • COL·LABORACIÓ:  Xavi Izquierdo, Alícia Martí, Vicent Monroig, Lola Navarro, Mavi Oliver, Patri Teruel, Antoni Josep 
Soriano. REVISIÓ LINGÜÍSTICA: Antoni Josep Soriano • DISSENY I MAQUETACIÓ:  Jordi Boluda, Amadeu Sanz • ADMINISTRACIÓ, REDACCIÓ I PUBLICITAT: Juan de Mena, 18, bxs. 46008 València. Telèfon 96 391 91 
47 · Fax 96 392 43 34 ·allioli.stepv@intersindical.org · www.intersindical.org/stepv · TIRATGE: 15.000 exemplars · ISSN: 1576-0197 · DEPÒSIT LEGAL: V-1.454-1981 · FRANQUEIG CONCERTAT: 46/075  · INTERSINDICAL 
VALENCIANA · ALACANT: Glorieta P. Vicente Mogica, 5-12. 03005.·Tel. 965985165 · ALCOI: Oliver, 1-5a. 03802. Tel. 966 54 06 02 · ALZIRA: Av. Luis Suñer, 28, 16. 46600.· Tel. 96 240 02 21 · ELX: Maximilià Thous, 121, 
bxs. 03201 Elx· Tel. 966 22 56 16 · CASTELLÓ: Marqués de Valverde, 8. 12003. Tel. 964 26 90 94 · GANDIA: Av. d’Alacant, 18, 1r. C.P. 46701 Telèfon - Fax: 96 295 07 54 . Tel. i Fax. 96 295 07 54 · VALÈNCIA: Juan de Mena, 
18, bxs.  46008 València. Tel 963919147 · XÀTIVA: Portal del Lleó, 8, 2a. 46800. Tel. 96 228 30 67 · UNIVERSITAT D’ALACANT: Edifici Ciències Socials. Tel. 965 90 95 12 · UNIVERSITAT JAUME I CASTELLÓ: Ed. Rectorat. 
Campus Riu Sec. Tel. 964 72 88 12 · UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Blasco Ibáñez, 21.  Tel. 96 398 30 18 · UPV: Camí de Vera, s/n. Tel. 96 387 70 46 · UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ (ELX): Maximilià Thous, 121, bxs. 
Tel. 966 22 56 16 · UNIVERSITAT CARDENAL HERRERA - CEU: Alfara del Patriarca. Tel. 96 387 70 46 · UNIVERSITAT CATÒLICA SANT VICENT FERRER: Godella. Tel. 96 387 70 46. 

Allioli

Aquest curs, el sisé consecutiu 
de crisi econòmica i de 
retallades, s’ha caracteritzat per 
l’aprofundiment de les polítiques 
de desmantellament de l’Estat i 
del patrimoni públic, la nostra 
escola pública, i de pèrdua de drets 
laborals. Tanmateix, en el balanç 
del curs hem d’anotar, en positiu, 
tres fets que ens indiquen que, ara 
sí, s’acosta un canvi d’escenari en 
la correlació de les forces socials.
En primer lloc, la irrupció d’una 
alternativa d’organització social al 
voltant del moviment del 22-M, 
al marge d’unes cúpules sindicals 
que s’han mostrat burocratitzades 
i paralitzades davant l’ofensiva 
neoliberal, l’expressió màxima de 
la qual són els governs espanyols 

i un govern valencià intervingut. 
Amb una organització horitzontal, 
descentralitzada i democràtica, 
l’èxit de les marxes del 22-M i, 
especialment, la manifestació de 
Madrid, significa la irrupció d’una 
manera nova d’oposició social al 
neoliberalisme i la troica.En segon 
lloc, en l’educació del País Valencià, 
han sorgit noves plataformes i 
formes de mobilització que planten 
cara al desmantellament de 
l’escola pública que s’ha proposat 
la Conselleria d’Educació. La 
mobilització del Cremona, a 
Alaquàs, la lluita de les escoles 
de Castelló contra la supressió 
de les línies en valencià, o la 
constitució de la plataforma 
PROU, a la Vall d’Albaida, a més 

de la Coordinadora d’Assemblees 
i Plataformes Comarcals, que ja 
s’ha reunit dues vegades aquest 
últim trimestre, i que proposarà 
mobilitzacions per al final del 
curs i per al començament del 
pròxim, suposa l’aparició de 
noves formes d’autoorganització 
de la comunitat educativa, més 
democràtica i horitzontal.En 
tercer lloc, els resultats electorals 
europeus fan pensar que al País 
Valencià, després de més de vint 
anys de governs del PP, pot quallar 
una majoria política alternativa 
que, des de la Generalitat i els 
ajuntaments, ature l’austericidi de 
les polítiques de la troica i permeta 
una eixida més justa de la crisi.

El País Valencià, en lluita 
per l’escola pública
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Si en 2010 les retallades de plantilles se cen-
traven en secundària, batxillerat i FP, en 2013 
pertocava el torn a les plantilles de primària. 
Si la modificació unilateral d’aquestes planti-
lles feta per la Conselleria el gener de 2013 
ja va suposar la pèrdua de més de 400 llocs 
de treball i el desplaçament de centenars de 
docents funcionaris de carrera dels seus cen-
tres, l’arranjament escolar de l’any 2014 ha 
suposat la supressió de 146 unitats d’infantil 
i la pèrdua de 203 llocs de treball. A més, la 
Conselleria va procurar obstaculitzar el pro-
cés de presentació d’al·legacions deixant molt 
poc de marge als centres per a preparar-les, 
i tancant el termini el 2 de gener, en mig del 
període no lectiu de Nadal.

La cruesa de la tisorada va posar en peu 
de guerra els centres valencians i, molt 
especialment, aquells que veien compromesa 
llur supervivència. Els primers centres que 
es van mobilitzar-se van ser el Ciutat de 
Cremona, d’Alaquàs, i el Ciudad de Oviedo, 
de Torrevieja. El Cremona perdia l’única 
unitat d’infantil que els quedava, fet que 
en suposava a mitjà termini la desaparició, 
mentre que el Ciudad de Oviedo es tancava 
i el seu alumnat es distribuïa per la resta 
de centes de Torrevieja. La mobilització 
del Cremona ha representat un exemple 
de resistència per a tota la comunitat 
educativa, per la seua determinació i 
per l’autoorganització democràtica de la 
comunitat. Amb una tancada indefinida des 
del febrer, pares i mares, alumnat i docents 
han conviscut després de la jornada lectiva en 
una assemblea permanent per a organitzar 
accions i mantindre viva la reivindicació del 
manteniment de l’escola.

Seguint aquests exemples, la mobilització 
es va estendre per les comarques 
valencianes: a Castelló, centres com ara els 
A. Armelles, Herrero, Bisbe Climent, Mestre 
Canós i Blasco Ibáñez han protagonitzat 
mobilitzacions. A València, el Sara Fernández, 
el Ballester Fandos, el Ramiro Jover, de la 
ciutat de València, a més del Sant Joan de 
Ribera, de Burjassot, el Cervantes d’Alboraia, 
el Joanot Martorell de Xeraco, o el mateix 
Ciutat de Cremona. A les comarques 
centrals, la recentment creada Plataforma 
Prou aglutinava centres d’Ontinyent, com 
el CEIP Martínez Valls i el CEIP Bonavista, 

i ha promogut tancades i mobilitzacions 
comarcals i de país. A la Vega Baja, la 
lluita del Ciudad de Oviedo, amb diverses 
manifestacions, tancades i una concentració 
a València, el 6 de març, davant les Corts 
valencianes, ha aconseguit l’obertura d’una 
línia al centre El Acequión, que permetrà el 
manteniment d’alguns dels llocs de treball.

Mentrestant, a Castelló, centres com 
els Bisbe Climent, Mestre Canós, Herrero 
i Antonio Armelles han protagonitzat una 
mobilització continuada pel manteniment 
d’unitats suprimides. El CEIP Herrero es 
concentra cada dia a les 17 h a la porta del 
centre, i anuncia que tant l’equip directiu com 
tot el Consell Escolar dimitiran en bloc si la 
Conselleria no manté la línia en valencià.

Immediatament a la retallada de les 
plantilles de primària, la Conselleria 
anunciava la dotació de 800 llocs de treball 
provisionals per a l’aplicació dels contractes 
programa per a lluitar contra el fracàs 
escolar. És a dir que, mentre que per un 
costat retalla plantilla estable, per l’altre dota 
els centres de plantilla provisional i canviant 
curs rere curs. Tot el contrari del que cal fer 
per a lluitar contra el fracàs escolar. 

Supressió de línies 
en valencià
A l’abril, per justificar el tancament de 
línies d’infantil, que afecten especialment 
les escoles de Castelló, la consellera 
d’Educació, María José Catalá, va realitzar 
unes declaracions a Castelló on justificava 
la supressió de línies en valencià per a 
equilibrar l’oferta en valencià i castellà, 
ja que segons la conselleria, el castellà 
està marginat a Castelló. En la línia 
d’”espanyolització” que impulsa la LOMQE, 
per a la qual serveix de proves el sistema 
educatiu valencià, Catalá suprimeix línies en 
valencià contra la voluntat expressa de les 
comunitats educatives que demanen més 
ensenyament en valencià, en comptes de 
menys.

A la Conselleria no li dol contradir la 
proclama de la “llibertat d’ensenyament” que 
reconeix el dret dels pares i mares i tutors 
legals a elegir “el tipus d’educació i el centre 
per als seus fills.” Aquest principi sembla que 
només és possible quan es tracta de l’elecció 
d’educació religiosa i dels centres concertats, 
però no serveix per a l’ensenyament en 
valencià i en centres públics.

STEPV ha fet una crida als centres 
educatius a rebel·lar-se contra la Conselleria 
d’Educació, a aplicar mesures per a esquivar 
la llei i a continuar impartint programes 
en valencià encara que els ho prohibisca 
l’Administració. Perquè el nostre alumnat, 
el professorat i els pares i mares no es 
mereixen patir les polítiques liquidadores 
del tresor lingüístic del nostre poble. En 
aquest context, el 31  de maig va celebar-se 
a Castelló una marató cultural per l’escola 
pública organitzada per Castelló per la 
Llengua, amb la participació de tota la 
comunitat de l’ensenyament no universitari i 
universitari. 

manifestació del 12 d’abril 
a valència, contra la 
supressió d’unitats

manifestació del 23 de gener a 
torrevieja, contra el tancament 
del ciudad de oviedo

La lluita contra la 
supressió d’unitats

1
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El tancament d’unitats decretat en el darrer 
arranjament escolar destina a la mort del 
centre les escoles petites d’infantil que tan 
sols tenen una línia, com és el cas de l’escola 
Santa Quitèria d’Almassora o Mestre Canós 
de Castelló, però també de línies en valencià: 
de les 34 unitats suprimides a les comarques 
de Castelló, 33 són d’ensenyament en 
valencià. A la ciutat de Castelló a més del 
ja esmentat Mestre Canós, hi ha 4 escoles 
més que queden greument perjudicades 
per la pèrdua d’aules en infantil i primària: 
Herrero, Bisbe Climent, Blasco Ibáñez i 
Antonio Armelles. La Conselleria ni tan sols 
ha oferit la possibilitat d’habilitar aules de 
manera transitòria un any més i dóna, com 
a única solució, l’agrupament d’aules de 
diferents edats: 3 i 4 anys. Açò és el que ha 
oferit al Canós i a l’Herrero: a la resta no.

Antecedents
En un seguit de desencerts, l’arranjament 
escolar provisional es donà a conéixer 
sobtadament el darrer dia abans de les 
vacances de Nadal, i establia com a data 
límit per presentar al·legacions el 2 de 
gener, dia no lectiu. Les directives i els 
consells escolars de les escoles afectades 
no tenien cap altra eixida que reunir-se 
durant les vacances per estudiar, redactar 
i presentar les al·legacions. Els consells 
escolars municipals també es van reunir i a 
Castelló les al·legacions defensades van ser 
aprovades pels 16 vots de la representació 
sindical, dels representants de les ampes i 
les direccions, amb els 3 únics vots en contra 
dels dos regidors del PP de l’ajuntament 
i la Inspecció d’Educació. Ni tan sols les 
sessions plenàries de l’Ajuntament, en 
les quals es demanava que rectificaren, 
ho van aconseguir i les mateixes dades 
d’arranjament provisional es van mantindre 
en l’arranjament definitiu, publicat 14 de 
febrer, excepte per un nou canvi, segons 
el qual l’eliminació d’una aula passava del 

col·legi Bernat Artola al Mestre Canós i 
deixava aquest últim sense possibilitat de fer 
al·legacions.  

L’Ajuntament estava decidit a seguir 
les directrius que la consellera marcava 
i el regidor d’Educació, Vicent Sales, 
argumentava que les retallades eren fruit 
de la baixada de natalitat. Poc ha convençut 
aquesta excusa, ja que altres mesures com 
l’augment de ràtio a 30 alumnes per aula i 
el districte únic, són de sobres conegudes 
com les veritables causes d’eliminar aules i 
professorat. 

La imposició del districte únic, a més, 
desequilibra la distribució de l’alumnat, tot 
traslladant matriculació d’un barri cap a un 
altre barri, cosa que provoca la competitivitat 
entre escoles, i afavoreix la matriculació en 
les escoles privades concertades. 

Des del primer moment que es va tindre 
coneixement de la reducció d’aules, les 
comunitats escolars es van fer sentir. El 
24 de gener STEPV, en una col·laboració 
amb les escoles afectades, va convocar una 
concentració en les portes de les escoles 
i va mostrar des d’aleshores suport a les 
mobilitzacions.

Mestre Canós va iniciar la protesta en 
uns primers moments, defensant la seua 
continuïtat eixint als carrers, presentant-se 
als plens de l’Ajuntament, concentrant-
se… La seua lluita ha sigut reconeguda per 
Onda Cero, que li lliurà el premi a l’educació 
per la defensa de l’ensenyament públic i 
en valencià el passat 29 de maig. Prompte 
la resta d’escoles de la ciutat de Castelló 
afectades per l’arranjament es van unir per 
mamprendre accions. 

la lluita conjunta
Les escoles amb reducció d’aules han 
ajuntat ànims i lluiten conjuntament. Mestre 
Canós, Antonio Armelles, Bisbe Climent, 
Blasco Ibáñez i Herrero han organitzat tot un 
seguit d’accions, i pares i mares, professorat 

i alumnat han explicat les raons a favor del 
manteniment d’aules i línies: una millor i 
major dedicació a l’alumnat en les aules si 
s’abaixa la ràtio, la possibilitat que germans 
grans i menuts a punt d’escolaritzar 
compartisquen escola, la no-supressió de 
professorat, la continuïtat de programes, 
estudiar al barri on viuen, el respecte per 
la llengua i la cultura pròpies… Les accions 
que començaren de portes endins, com 
la globustada del Mestre Canós, han anat 
obrint-se i ampliant-se a tota la societat, 
esclatant en una gran festa per l’escola 
pública en valencià: la Marató Cultural 
organitzada per la Plataforma Castelló 
per la Llengua. Altres accions van tindre 
lloc el 12 de febrer, amb concentracions a 
l’eixida de classe; el 28 de febrer, amb una 
marxa de cinc columnes que partien dels 
5 centres i confluïen en una concentració a 
la plaça Major; i el 10 d’abril, amb tancades 
simultànies en els centres. La manifestació 

del 10 de maig a Castelló va ser la més 
nombrosa de les convocades aquell dia al 
País Valencià. 

A banda del suport de la Plataforma de 
l’Ensenyament Públic, partits polítics com 
EU, PSOE i Compromís, entitats cíviques 
i socials, com la PAH i iai@flautes, han 
participat en les xiulades i tallades de trànsit 
de cada dia a l’eixida de classe de l’Herrero.  
També a la plaça de Santa Clara, en ‘Los 
lunes al sol’ de dilluns de vesprada, iai@
flautes ens han oferit un micròfon obert 
on exposar a la població els problemes de 
l’escola.

El 15 de maig la tancada de l’escola 
Herrero arreplegava més de 150 persones 
entre pares, mares i mestres, i el 29 de maig 
va ser la darrera tancada.

A Castelló,  
triem valencià
Amb el lema ‘A Castelló, triem valencià’, la 
plataforma Castelló per la Llengua, a la qual 
pertany STEPV, s’ha afegit a la reivindicació 
de les escoles de Castelló i s’ha erigit en el 
seu altaveu. Dins una àmplia campanya que 
s’allargarà en el temps, la Marató Cultural 
al parc Ribalta va tindre un èxit contundent 
el passat 31 de maig. Més de 3.000 persones 
des dels més menuts fins als grans, 
gaudiren de tallers, actuacions musicals, 
fira d’entitats... en un àmbit lúdic, cultural i 
esperançador. 

Espanyolitzar les escoles de Castelló, 
no sembla ser objectiu fàcil per al ministre 
Wert. Els programes d’immersió lingüística 
s’han anat implantat en moltes de les 
escoles de les comarques, independentment 
del partit polític que governa. De tal manera 
que pobles com la Vilavella, a la Plana Baixa, 
amb una alcaldia del PP, encara continua 
les converses per a capgirar la decisió inicial 
de convertir la línia en valencià del CP José 
Alba en una escola de línia en castellà. 
Imposar per la força l’ús d’una llengua en 
una comunitat és estratègia del passat que 
mai no hauria de tornar.

el 31 de maig va tindre lloc 
la marató cultural i festiva 
per l’escola en valencià, 
convocada per castelló per 
la llengua per a reivindicar 
l’ensenyament en valencià

marató cultural del 31 de maig a castelló

Les escoles de Castelló, per 
l’escola pública i el valencià
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Després de més de 100 dies de tancada en el 
centre educatiu, la Consellera d’Educació va 
informar que, definitivament, se suprimiria 
la unitat d’infantil que els queda al Ciutat de 
Cremona. 

I això malgrat que Alaquàs necessita 
que s’habilite una unitat d’infantil en la 
localitat perquè les dades d’admissió així ho 
reclamen. I malgrat que el Consell Escolar 
Municipal (CEM) ha demanat que aquesta 
habilitació siga en el Cremona. Però això poc 
importa a la Consellera, que ha preferit fer 
cas a la Comissió d’Escolarització, que no té 
competències per a pronunciar-se en aquesta 
matèria enlloc de al CEM, que sí les té, 
d’acord amb la normativa vigent. D’aquesta 
manera l’habilitació serà en el CEIP Vila 
d’Alaquàs, que ja ha manifestat públicament 
que no l’ha vol ni l’ha sol·licitada i prefereix 
que s’habilite en el Cremona.

Tot plegat demostra que la decisió de 
no atorgar l’habilitació d’aquesta unitat al 
Cremona respon purament a criteris polítics 
que no tècnics, perquè la demanda d’aquest 
centre per part dels pares i mares justifica 
aquesta habilitació, a la qual cal afegir la 
petició del CEM d’habilitar-la en el Cremona.

La reacció de la Plataforma Tots Som 
Cremona no es va fer esperar i va anunciar 
que, no només mantindria la mobilització sinó 

que la intensificaria. D’aquesta manera l’acció 
següent a aquest anunci va ser l’ocupació de 
la Conselleria d’Educació el passat dimecres 
4 de juny, als pocs dies de l’anunci de la 
consellera. Aquesta ocupació per part de 10 
pares i mares del centre, va comptar amb el 
suport de STEPV i tres membres del sindicat 
van compartir aquesta ocupació, que va durar 
des de les 13h fins les 20h.

Aquestes accions també van 
acompanyades de noves accions legals que, 
en el moment de tancar aquesta edició de 
l’Allioli, estan en estudi, per a intentar que 
finalment l’habilitació siga en el Cremona.

Els pares afectats per aquesta supressió 
ja han anunciat també que estan disposats a 
dur els seus fills i filles de 3 anys al Cremona 
el 3 de setembre i estan estudiant fòrmules 
perquè els seus fills es queden en aquest 
centre en companyia dels seus germans ja 
matriculats.

Així i tot, STEPV va sol·licitar el mateix dia 
en una reunió amb el Director General de 
Personal que estudiaren també la possibilitat 
d’agrupar l’alumnat de 3 i 4 anys en una aula 
mixta tal i com també preveu la normativa i 
d’aquesta manera no es produiria la situació 
de tindre germans separats en centres 
diferents.

La Consellera manté la supressió malgrat 
que el CEM d’Alaquàs demana que 
s’habilite la unitat en aquest centre.

Els centres tancats a Ontinyent 
resisteixen malgrat la supressió 
de les unitats d’infantil

La Conselleria no té en compte la 
demanda en valencià i manté les 
supressions

Si la Conselleria informava un 
divendres al Cremona que suprimia 
definitivament la unitat d’infantil, 
dilluns següent li tocava el torn als 
centres d’Ontinyent que, aplegats en la 
Plataforma PROU, també han emprés 
la lluita del Cremona i porten setmanes 
tancats. Parlem del Martínez Valls i el 
Bonavista. 

El dia 2 de juny, la Conselleria 
els informava que també suprimia 
definitivament dues unitats d’infantil 
i en valencià en aquests centres, una 
per cada centre. D’aquesta manera, la 
Conselleria castiga “les dues úniques 
escoles en tot Ontinyent, de nou, amb 
tradició de defensa de la llengua (…). A 
partir d’ara, els dos barris més grans 
de la nostra ciutat veuran limitada, 
i molt, l’opció de l’ensenyament en 
valencià”, tal i com ressa la nota de 
premsa d’aquests centres el mateix dia 
2 de juny.

Una altra mesura incomprensible 
atenent que són els centres més 
demandats d’Ontinyent. Són víctimes, 
com molts altres centres, de les 
nefastes conseqüències del districte 
únic i del menyspreu cap al valencià 
que abandera la Conselleria d’Educació, 
en una política d’eliminació de línies en 
valencià que suposa un punt d’inflexió 
en la seua política d’entrebancar l’ús 

del valencià com a llengua vehicular.
La Conselleria, però, ha tocat amb 

pedra dura, com amb el Cremona 
d’Alaquàs. La comunitat educativa 
d’aquests centres, que s’estima l’escola 
pública, continua amb la lluita pel 
manteniment de les unitats i línies en 
valencià.

La Plataforma PROU, creada aquest 
mateix curs 2013/14 per a fer front a les 
polítiques educatives de l’estat i de la 
Generalitat, ha desplegat una intensa 
activitat a la Vall d’Albaida aquests 
darrers mesos. Entre els diferents 
actes que ha organitzat cal destacar 
la multitudinària manifestació i festa 
a Ontinyent el passat 29 de març per 
l’escola pública, contra la LOMQE i les 
retallades.

La Plataforma PROU també va 
convocar i acollir la trobada de 
plataformes comarcals del passat 31 
de maig, que va acordar noves accions 
per a la fi del curs 2013/14 i per al 
començament del curs, reunió que va 
tindre lloc en el CEIP Martínez Valls, 
un dels dos centres que mantenen el 
tancament.

I a l’igual que amb la Plataforma 
Tots Som Cremona, STEPV ha estat 
i està al costat d’aquests centres, de 
la seua comunitat educativa i de les 
plataformes que les amparen.

3
El Ciutat de Cremona 
continua la lluita per 
la unitat d’infantil
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L’acord de professorat 
interí no acompleix cap dels 
objectius que es proposava
La primavera de 2013 es va signar un 
nou acord de professorat interí entre la 
Conselleria d’Educació i els sindicats de la 
Mesa Sectorial, excepte STEPV. La filosofia 
d’aquest acord era que els “millors” docents 
interins formaren part de les llistes, que són, 
segons Conselleria, els que aproven la fase 
completa d’oposicions. Així mateix, l’acord 
havia de servir perquè uns 1.500 opositors 
amb la fase completa de l’oposició aprovada 
pogueren treballar.

Per aconseguir-ho, l’acord envia al final 
de les llistes aquells interins que no tenen 
cap oposició aprovada en el passat per 
substituir-los pels que sí que en tenen. En 
cada convocatòria d’oposicions es produirà 
aquesta reordenació de les llistes. En 2013 ja 
ha passat en el cos de mestres i en algunes 
especialitats de secundària i professorat 
tècnic d’FP, arran de les oposicions que van 
tindre lloc en el passat mes de juliol.

En conseqüència, els llistats d’interins 
del cos de mestres ja han patit aquesta 
reordenació, que la Conselleria xifra en 
només 276 interins reordenats: segons 

un estudi elaborat per STEPV, AFID i la 
Coordinadora de Professorat Interí, això no 
és, ni de bon tros, cert: en les conclusions 
de l’estudi es desprén que l’acord no ha 
aconseguit cap dels objectius per als quals 
estava concebut i, en tot cas, ha perjudicat 
el col·lectiu d’interins més que no l’ha 
beneficiat.
L’estudi conclou que:
1.  L’acord ha reordenat en el cos de mestres 

744 docents interins, que han perdut 
el seu lloc en la llista i han passat al 
final. En 2012 estaven convocats i han 
desaparegut de les llistes en l’adjudicació 
de juliol de 2013. En canvi, hi han eixit 
beneficiats 794 docents interins, que no 
van ser convocats en 2012 i han aparegut 
en les llistes de 2013. Per tant, no són 
els 276 reordenats com va afirmar 
recentment la Conselleria en alguns 
mitjans de comunicació.

2.  Dels 744 reordenats que estaven 
convocats en les adjudicacions de 2012, el 
60% va aconseguir vacant. En canvi, dels 
794 que van millorar la seua situació en 

les adjudicacions de 2013 (en substitució 
dels reordenats que passen al final), 
només el 50% va aconseguir una vacant. 
Per tant, el balanç és negatiu en 10 punts, 
per la qual cosa l’acord ha perjudicat més 
gent que no n’ha beneficiat.

3.  La Conselleria va fer referència en 
diverses notes de premsa a l’acord que 
tot el professorat que aprovara la fase 
completa d’oposicions mantenia el seu 
lloc en la borsa. STEPV ja ha denunciat 
que no és així. De fet, hi ha dos col·lectius 
que són automàticament reordenats 
en cas de convocar-se oposicions de 
la seua especialitat. Són els que han 
prestat serveis i no tenen res aprovat en 
el passat; i els que no han prestat serveis, 
tenen una oposició aprovada abans de 
la publicació de l’acord i comencen a 
treballar després de la publicació de 
l’acord. El fet de tindre una oposició 
aprovada no els serveix de res.

4.  En l’informe que adjuntem, a banda 
d’explicar el procediment per a arribar a 
aquestes conclusions, informem de les 
diferents casuístiques que ha generat 
l’acord en el professorat interí, que 
reafirmen el posicionament d’STEPV, 
CPI i AFID de rebutjar l’acord i exigir-ne 
la derogació per a retornar a l’acord de 
2010, que no generava cap dels greus 
perjuís que està generant el nou acord.

Les vacants en les 
adjudicacions de juliol 
es coneixeran abans de 
tancar-se el programa

La Conselleria accepta aquesta 
proposta d’STEPV. És una reivin-
dicació històrica del Sindicat des 
que les adjudicacions són telemà-
tiques.

El programa de peticions te-
lemàtiques es mantindrà obert 
entre el 14 i el 30 de juliol. Les 
vacants es coneixeran el 29 de 
juliol, per tant, el professorat par-
ticipant podrà modificar les seues 
peticions en funció de les vacants 
durant el dia 30. El resultat de les 
adjudicacions es publicarà el 31 
de juliol. 

Una altra novetat que incorpo-
ra la normativa de les adjudicaci-
ons de juliol negociada hui en la 
Mesa Sectorial és que el progra-
ma informàtic que farà servir el 
professorat interí és el mateix que 
el de les adjudicacions contínues, 
que s’utilitza durant tot el curs. 
D’aquesta manera, s’aconseguei-
xen dues coses. Una, que s’eli-
minen les quotes de participació 
que limitaven el nombre d’interins 
que hi podien participar; i, dues, 
que, com que ja han fet peticions 
durant el curs, no s’exclourà nin-
gú si no participa en el procedi-
ment del juliol. Només els que van 
rebre plaça en les adjudicacions 
del juliol de 2013 estan obligats a 
participar en el procediment si no 
volen ser exclosos de la borsa. Un 
altre avantatge d’usar el progra-
ma de les contínues és que es po-
dran elegir places a temps parcial 
combinades amb itineràncies, etc.

Novament, STEPV aconsegueix 
millorar el procediment d’adjudi-
cacions de vacants en el mes de 
juliol. Recordem que STEPV va re-
butjar la substitució de l’adjudica-
ció presencial per la telemàtica, ja 
que el professorat triava a cegues, 
quan en les presencials sempre 
havien disposat dels llistats de les 
vacants.

Alllioli
Els nous horaris de primària han 
creat alarma entre el professorat i 
els equips directius de primària, ja 
que s’allarguen les sessions setma-
nals de 25 a 30 i s’acurten els temps 
a 45 minuts per a totes les assigna-
tures, d’acord amb la proposta de 
decret curricular de la Conselleria.

A més, aquests nous horaris no 
s’aplicaran només a 1r, 3r i 5è de 
primària, cursos on s’aplicarà la 
LOMQE a partir de setembre, sinó 
també a 2n, 4t i 6è, que encara fun-
cionaran amb els currículums LOE. 
D’aquesta manera, tot el profes-
sorat de primària ha d’actualitzar 
els currículums i pràctiques do-
cents als nous horaris, uns perquè 

imparteixen noves assignatures i 
nous currículums en els cursos on 
s’aplica la LOMQE i altres perquè 
han d’ajustar el currículum LOE als 
nous horaris de 45 minuts.

STEPV ha plantejat que és una 
barbaritat forçar als centres a 
adaptar-se a aquesta nova situació 
pel poc temps de preparació que 
tindran, tenint en compte, a més, 
que el curs s’ha avançat al 3 de 
setembre i que una part important 
de les plantilles canvia de centre el 
curs que ve, per concurs de tras-
llats, comissió de serveis o adjudi-
cacions d’interins.

Per això STEPV ha plantejat la 
retirada del document, al qual s’ha 
negat la Conselleria. Per tant, el 

Sindicat ha proposat que o bé es 
consideren els nous horaris de 45 
minuts de forma experimental o bé 
que es permeta a cada centre edu-
catiu triar entre l’horari actual i el 
que proposa Conselleria.

A més, també ha proposat la in-
corporació de la jornada continuada 
com a un altre model possible i no 
limitar-ho a la jornada partida com 
contempla el decret.

Horari de vesprada
Hi ha una altra situació que introdu-
eix el nou horari quant a les sessions 
de vesprada. Segons la proposta de 
Conselleria l’horari de l’alumnat és 
de 9 a 17h i les sessions de 45 minuts 
es repartiran en 4 pel matí i 2 per la 

vesprada. Això significa que per la 
vesprada les classes començaran a 
les 15:30h per acabar a les 17h. Si 
algun centre vol començar a les 15h 
com ara i acabar a les 16:30h ha de 
sol·licitar un horari especial. Doncs 
bé, el termini per a sol·licitar hora-
ris especials per al curs que ve aca-
ba aquest diumenge 15 de juny. Es 
dóna la paradoxa que els centres no 
podran demanar-lo perquè el decret 
no està publicat. Per això STEPV ha 
demanat l’ampliació del termini per a 
sol·licitar horaris especials. Trenca-
ment dels cicles i dels equips de cicle

El currículum incorpora també 
el trencament dels cicles en edu-
cació primària i dels equips de cicle 
que tenien la responsabilitat d’ela-
borar conjuntament les programa-
cions, les decisions d’avaluació i 
promoció, etc.

Del cicle passem al curs, com 
en secundària. I dels equips de ci-
cle als equips docents del curs. Es 
trenca així una tradició pedagògica 
de tractament global de la primària 

i d’implicació del conjunt dels do-
cents en l’evolució de l’alumnat.

cultura Valenciana
Un altre tema de debat en la Mesa 
ha estat la matèria de Cultura Va-
lenciana. STEPV ha criticat el sub-
terfugi emprat per la Conselleria 
per a convertir aquesta matèria 
optativa en obligatòria. Segons la 
LOMQE, aquesta matèria entra en 
les de lliure configuració autonòmi-
ca i és optativa, a triar entre altres 
matèries específiques o de confi-
guració del propi centre. Doncs bé, 
l’administració ha eliminat aques-
ta optativitat ofertant únicament 
aquesta matèria entre les autonò-
miques, mentre que si algun cen-
tre vol optar a una matèria pròpia 
o específica l’ha d’ofertar fora de 
l’horari lectiu, obligant el profes-
sorat a treballar eixes hores gratis. 
Aquesta és la manera que el govern 
valencià té d’esquivar una llei amb 
la qual s’ha mostrat tan d’acord du-
rant la seua tramitació.

nous HorArIs I currIculuMs en PrIMàrIA

STEPV proposa que els centres 
trien l’horari que els convinga
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I la 
LOMQE, 
què?
El 28 de novembre, amb el 
mèrit d’haver aglutinat un 
ampli consens de rebuig en la 
comunitat educativa, el Congrés 
espanyol aprovava la reforma 
educativa del PP, la LOMQE. 

En contra de la reforma, impulsada pel 
ministre Wert, la Plataforma Estatal per 
l’Escola Pública havia convocat dues vagues 
en l’ensenyament, el 9 de maig i el 24 
d’octubre, que van tindre un seguiment 
massiu al País Valencià, on les havia 
convocades STEPV. A més, durant el curs 
2012/13, el Sindicat havia desplegat una 
àmplia campanya informativa sobre les 
conseqüències de l’aplicació. STEPV ha 
elaborat una sèrie de propostes per a evitar 
l’aplicació de la LOMQE. Amb aquesta 
publicació, STEPV compleix el compromís 
adquirit durant la jornada del 23 de gener 
de 2013, a Gandia, de facilitar una guia al 
conjunt de la comunitat educativa per mirar 
de minimitzar l’aplicació de la llei. La guia ha 
obtingut una gran acollida en la comunitat 
educativa, no només valenciana, sinó 
també en tot l’Estat espanyol, on diferents 
organitzacions l’han adoptada com a punt de 
partida per a llurs propostes de resistència a 
la llei Wert.

La guia, que pretén ser un document 
obert, una proposta de treball per a ser 
discutida en els claustres, assemblees de 
professorat, equips directius, associacions 
d’estudiants, ampes i consells escolars, vol 
ajudar a trobar la manera d’evitar els greus 
perjuís que tindrà aquesta llei en el sistema 
educatiu.

Els eixos en què es basa la proposta 
d’STEPV són els següents:
1. Quant a l’elecció d’assignatures. Són 

mesures en principi adreçades a les 
famílies i l’alumnat. Com a principi 
general, es recomana no triar Religió en 
cap cas.

2. Quant a l’avaluació. L’avaluació es 
transforma amb la LOMQE en una font 
d’informació per a establir rànquings i 
segregar l’alumnat, i no per a la millora 
del procés educatiu. Les mesures 
orientades al professorat s’acosten a la 
il·legalitat.

3. Quant als recursos previstos per la llei. 
La llei preveu la dotació dels centres, 
l’alumnat i el professorat amb una sèrie 
de recursos, especialment per a les TIC, 
l’alumnat de NESE, desdoblaments. Es 
recomana demanar i exigir la dotació 
d’aquests recursos.

4. Quant al foment de la participació i 
l’autonomia de la comunitat educativa. 
S’anima les direccions a esquivar-ne 
l’aplicació, abstindre’s d’exercir les 
competències que la llei li atorga sense 
comptar amb la comunitat educativa, siga 
a través dels consells escolars, com de 
les organitzacions de pares i mares, de 
l’alumnat i del professorat.

Més in formació sobre la LOMQE
stepv.intersindical.org/pensades/lomqe

A l’octubre, l’Administració va signar amb els 
sindicats de la Mesa General de la Funció 
Pública un acord pel qual es prorrogaven 
parcialment les retallades del decret Vela. 
STEPV va decidir no signar-lo per diverses 
raons: de primer, perquè suposaven allargar 
un altre any, com a mínim, unes retallades 
que havien de caducar al final de 2013. 
També, perquè suposaven legitimar una 
pèrdua de drets que l’Administració havia 
decretat i que el personal de la Generalitat 
havia rebutjat inequívocament en unes 
quantes mobilitzacions importants dutes a 
terme al llarg del 2012, incloent-hi una vaga 
de sis dies en l’ensenyament i un referèndum 
en què un 99% les van rebutjar.

STEPV va quantificar les pèrdues salarials 
a què pujaven les retallades salarials del 
decret Vela i de l’acord de retallades, i que 
oscil·laven entre els 1.436 euros, per a les 
persones amb un sexenni, i els 7.694 euros, si 
ja es tenien cinc sexennis.

A més, el Sindicat també recordava que 
l’acord no fa referència a altres mesures 
que continuen en vigor i que impliquen un 
deteriorament de les condicions de treball i 
de la qualitat de l’ensenyament: així, l’acord 
no fa cap referència a la càrrega de treball 
lectiu i burocràtic, l’augment de les ràtios, o 
les retallades en transport, menjadors, etc. 
Per altra banda, l’acord inclou una clàusula 
de renúncia a qualsevol mobilització en el seu 
marc durant la seua durada; és a dir, fins a 
2016. Això implica, de fet, firmar la pau social 
amb el govern fins després de les eleccions 
autonòmiques i espanyoles, barata una 
recuperació parcial i incompleta dels drets 
dels treballadors i treballadores, i d’algunes 
prebendes sindicals. Cal recordar que el 
Sindicat va ser l’únic que no va signar l’acord 
de 2012, que incrementava les persones 
alliberades: no era just aleshores, i ara 
continua sent-ho, que les organitzacions dels 
sindicats obtinguen alguns beneficis mentre 
els drets del conjunt del personal continuen 
sota el dictat de la tisora.

Els 44 dies de la 
paga de Nadal
La Generalitat i els sindicats de la Mesa 
General de Negociació, a excepció 
d’Intersindical, han subscrit un acord sobre 
el pagament de 44 dies de la paga extra de 
Nadal de 2012. El Sindicat considera que 
no calia un acord per a pagar el que s’està 
guanyant en nombroses sentències judicials, i 
que el govern valencià hauria de pagar d’ofici 
i de manera immediata a tot el personal que 
hi treballa: la Generalitat ha de pagar i ha 
de pagar ja. Per contra, l’acord diu que es 
pagarà, com a màxim, en la nòmina de gener 
de 2015. És a dir serà un pagament diferit a 
més de sis mesos vista.

Per altra part, ni en el document signat 
per la Generalitat ni la resta de sindicats de la 
Mesa General de la Funció Pública Valenciana 
es fa cap referència a la recuperació de la 
totalitat de la paga extra suprimida en 2012.

El document final arreplega algunes 

de les propostes que han fet STEPV i la 
Intersindical Valenciana des del primer dia 
del procés de negociació. Una és la referència 
a tot el personal al qual se li va suprimir 
la paga extra i no depenen directament 
de la Generalitat valenciana (personal de 
privada concertada i les universitats, de les 
empreses del sector públic…) de forma que 
la Generalitat valenciana comunicarà, en un 
termini de 15 dies, a les diferents entitats 
i institucions afectades l’acord que s’ha 
subscrit hui.

A més, també s’ha llevat del text de l’acord, 
com ha demanat Intersindical Valenciana, 
la referència a la renúncia a promoure 
reclamacions jurídiques per aquest assumpte 
durant el període de vigència d’aquest.

D’altra banda, l’acord no preveu, com 
s’ha demanat reiteradament, un compromís 
de negociar la recuperació de totes les 
retallades salarials (paga extra completa, 
decret Vela, etc.). Un bon acord hauria sigut la 
recuperació de tot el que s’ha anat llevant els 
darrers anys.

Finalment, la Intersindical informa que 
traslladarà als diferents òrgans sindicals 
l’acord perquè valoren els canvis produïts 
en la Mesa General de Negociació celebrada 
hui perquè en facen les corresponents 
valoracions i determinen la posició final del 
sindicat sobre aquest assumpte.

STEPV fa campanya 
per la recuperació 
de tots els drets

El Sindicat considera que, més enllà de la 
recuperació d’una part dels sexennis en 
2014, i d’una part de l’extra de Nadal de 2012, 
cal continuar reclamant tot allò que ens 
han furtat en matèria salarial, però també 
en condicions laborals i en pèrdua de drets 
d’alguns col·lectius molt damnificats per les 
retallades, com és el professorat interí. 

Així, recordem que hi ha molts drets 
encara per recuperar: descongelació i 
actualització del salari, de ràtios, horaris, 
substitucions….; de desburocratització de 
la tasca docent; de millora de les plantilles 
docents i manteniment  d’unitats i llocs de 
treball; desexennis, amb el pagament del 
100% dels sexennis  que ens han furtat durant 
el Decret Vela; d’aplicació de les sentències 
del  professorat interí perquè també els cobre; 
del còmput de les activitats de formació 
 en arribar als 100 crèdits, sense màxims; 
pagament d’ofici dels 44 dies meritats 
Retorn complet de l’extra de 2012; i el 
retorn a l’acord de 2010 i la recuperació  del 
professorat interí rebaremat

concentració contra la lomQe, el 10 d’octubre, a valència
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TUDI TORRÓ

des del sud VAlencIà

El més important és 
tindre, almenys, una 
llengua, la que servirà 
de pont a totes les 
altres, que ens seran 
“útils”, però que no 
necessàriament les 
haurem de fer nostres

No em negareu que “L’educació emo-
cional” està en auge i això és bo. Els 
docents responen molt positivament 

a l’oferta de cursos, xarrades i jornades que 
tracten el tema. 

He constatat que n’hi ha demanda, ja no 
hi ha “reparos” a parlar de l’estima, de la 
necessitat de tractar les emocions a l’aula 
com un aspecte fonamental per possibilitar 
aprenentatges, un xiquet que no és feliç no 
pot aprendre. És fals això que la “letra con 
sangre entra”. I amb aquest plantejament, 
quin paper hi juga la llengua? Sabem que 
la llengua és el fil conductor de l’aprenen-
tatge, com a éssers humans és el que ens 
defineix, no naixem parlant, però abans de 
nàixer ja distingim i responem als sons que 
produeixen les emocions d’alegria, de do-
lor, de tristesa, les paraules de la nostra 
mare... 

En l’escola, de primer oralment, després 
per escrit, l’hem d’interioritzar adequadament 
per a poder expressar-nos correctament. Si 
construïm un discurs coherent i ben estruc-
turat, això diu molt del nostre pensament, i 
amb aquest objectiu hem de treballar. Sempre 
he dit, perquè ho pense sincerament, que les 
llengües tenen ànima, però amb quina ànima 
s’identifiquen els nostres alumnes? De quina 
ànima hem de partir perquè el nostre alumnat 
s’hi senta emocionalment unit, arrelat, iden-
tificat, compenetrat? Ens podem identificar 
amb més d’una llengua? És clar que sí; els 
humans som éssers plurilingües per natura, i 
la identificació serà positiva depenent de com 
se’ns presenten les llengües i de la necessitat 
del seu ús. És evident que aquestes reflexions 
no se les fan els nostres alumnes, de petits 
no tenen consciència lingüística, molts d’ells 
parlen la mateixa llengua a casa i a l’escola, 

altres es troben que a l’escola parlen una llen-
gua diferent de la de casa i només si se senten 
qüestionats i/o amenaçats per parlar la llen-
gua que parlen és quan prendran “consciència 
lingüística” i actuaran en conseqüència, ne-
gant-la, amagant-la o defensant-la. Aquestes 
actituds dependran de l’entorn. Si volem que 
la llengua represente sempre una emoció po-
sitiva i no siga motiu d’enfrontament ho hem 
de treballar, amb els alumnes però també 
amb les famílies.

Com diu l’escriptor Norman Manea “la 
llengua n’és la casa i la pàtria”. No cal dir 
quina ha de ser la casa dels nostres alumnes 
ara i ací, després, amb el temps, arribaran al-
tres cases i, en conseqüència, altres llengües, 
però el més important és tindre, almenys, una 
llengua interior, la que servirà de pont a totes 
les altres que ens seran “útils” però que no 
necessàriament les haurem de fer nostres.

jAUME MARTÍNEZ BONAFé

teAtres de l’escolA Celebració de l’educació infantil

L’educació de veres, l’educació que edu-
ca, l’educació que emancipa, l’educa-
ció que ens fa créixer i ésser nosal-

tres, des de la nostra voluntat d’autonomia, 
l’educació pública perquè és de tots i de totes, 
l’educació que ens invita a viure la vida de la 
manera més viva, l’educació total, l’educació 
desitjada, l’educació en llibertat, ....comença 
amb l’amorosa tendresa de la mare i el savi 
i dolç acompanyament de la mestra d’infantil. 
Són els primers passos, fonamentals per a la 
vida -no sols per a la vida futura, també per 
a la vida present en el cada dia de sorpresa 
i descoberta. En el present irrepetible i únic, 
efímer, però a la vegada intens i ple de signi-
ficacions. 

Crec que és important fer visible, donar 
reconeixement a l’etapa decisiva de l’educa-

ció infantil i entendre-la amb identitat pròpia i 
no propedèutica d’etapes posteriors. I això, és 
clar, reclama de nosaltres, com a educadors i 
educadores, el nivell més alt de formació, res-
ponsabilitat professional i compromís amb la 
idea més emancipatòria i llibertària possible 
de l’educació. Sempre he pensat que les mes-
tres i els mestres d’educació infantil eren la 
punta de llança de la renovació pedagògica, i 
molts dels meus aprenentatges com a docent 
deuen molt a les seues trobades i seminaris, 
en què he anat descobrint el món complex de 
l’infant i la saviesa de la mestra per a anar de-
senvolupant el projecte educatiu des del re-
coneixement del desig, l’experiència vital, la 
cultura familiar i l’entorn de l’infant. 

Per això vull fer ara una doble celebració: 
la creació d’una jove i il·lusionada associació 

de mestres (AMESTI EDUCACIÓ. Associació de 
Mestres Grup de Treball per la Infància http://
amestieducacio.wix.com/infancia) i la convo-
catòria pel mateix grup, els dies 5 i 6 de se-
tembre, de les Primeres Jornades d’Educació 
Infantil. Un esforç cooperatiu per a fer visible 
i donar reconeixement a una etapa de l’esco-
larització poc reconeguda, si no menyspreada 
per les polítiques públiques. Volen una dada 
recent: em comenta una companya d’un MRP 
de Getafe que tota l’oferta de les escoletes 
municipals 0-3 a la Comunitat de Madrid ha 
sigut “externalitzada” per a la gestió per una 
important empresa tradicionalment dedicada 
a la seguretat, no diré noms... ja que, enfront 
del menyspreu neoliberal per l’educació ens 
trobarem i formarem per ajudar l’infant a créi-
xer lliure i en pau. 

Llengua i emoció

[…]
No deja de ser sorprendente la unanimidad 
que concita la docencia para atraer, contra 
sí, las iras, los arrebatos, el furor y la 
indignación de todos los que se aventuran 
a opinar sobre el presente y el futuro de la 
educación. Y sobre el presente y el futuro 
de la educación se aventura a opinar todo el 
mundo.
[…]
No deja de ser cierto que los docentes, 
a diferencia de otras profesiones, suelen 
ejercer de manera tortuosa una especie 
de corporativismo invertido. A pesar de las 
acusaciones de que los trabajadores de 
la educación sólo defienden sus intereses 
y ocultan sus problemas bajo estrictos 
secretos de sumario, la docencia suele ser 
una profesión que se muestra públicamente 
mucho más adepta a evidenciar sus errores 
que a disimularlos. Por ejemplo, los 
congresos, simposios y foros profesionales 
docentes son, en su gran mayoría, eventos 
en los que se discuten los problemas 
de la práctica magisterial, los errores 
cometidos en el aula y la necesidad de 

mejorarlos; los defectos y no las virtudes de 
la profesión; los retrocesos y no los avances 
en el desempeño pedagógico. Puede 
consultarse la programación de cualquiera 
de los congresos de docentes que se hayan 
realizado en su ciudad, para verificar que 
quienes ejercen la docencia se critican a sí 
mismos mucho más de lo que los critican 
sus crueles calumniadores externos. ¿Qué 
tipo de corporativismo es éste en el que 
quienes ejercen una profesión se muestran 
por lo que les falta y no por lo que los 
caracteriza? Los congresos de educación 
suelen estar dedicados a poner en evidencia 
una visión muy crítica o autocrítica de la 
práctica escolar.
Nada de esto ocurre en otras profesiones.
[…]
Particularmente, creo que es importante 
que los docentes revisen sus estrategias 
de lucha para conquistar el justo reclamo 
de una educación de calidad para todos. 
Considero que las huelgas y otras acciones 
no siempre consiguen generar la adhesión 
y solidaridad de los sectores más pobres 
y de las clases medias, quienes necesitan 

más que nadie de la escuela pública. Hay 
una enorme dificultad en las organizaciones 
gremiales docentes para encontrar canales 
más efectivos de lucha que integren a 
los sectores sociales que, al igual que el 
magisterio, nada se benefician con las 
políticas neoliberales y conservadoras que 
cuestionan y amenazan el derecho a la 
educación, transformándolo en un privilegio 
de pocos.
[…]
No cabe duda que los trabajadores y 
trabajadoras de la educación deben 
mejorar y redefinir sus estrategias de 
lucha. Deben hacerlo para volverlas más 
efectivas, no para disminuir su intensidad. 
Las reivindicaciones docentes son justas 
y necesarias, ellas aspiran a fortalecer la 
educación pública y ampliar el derecho 
efectivo a una escuela de calidad para todos. 
El ataque a las organizaciones sindicales 
docentes suele ser parte de un ataque 
más amplio contra cualquier expresión de 
defensa y transformación democrática de la 
educación pública.

¡Disparen contra los docentes!
Extracte de l’article de Paolo Gentili, publicat a elpais.es, el 16 
de març de 2014. (blogs.elpais.com/contrapuntos)

reVIstA de PreMsA

Crec que cal fer visible 
i reconéixer que l’etapa 
de l’educació infantil és 
decisiva i entendre-la 
amb identitat pròpia

olI

de nou, a les comunitats 
educatives de tots els centres 
afectats per l’arranjament, 
que han protagonitzat una 
mobilització exemplar pel 
manteniment de les seues 
escoles i per la dignitat de 
l’escola pública valenciana.

All

a la consellera d’educació, per 
no atendre les peticions de la 
comunitat educativa quant a 
arranjament o línies en valencià, 
i per sobrecarregar els centres 
de feina per avançar el curs i 
canviar l’horari de primària.
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coMunItAts d’APrenentAge

Allioli
Tal com les defineix un dels seus im-
pulsors, Ramón Flecha, les comuni-
tats d’aprenentatge són “un projec-
te de transformació social i cultural 
d’un centre educatiu i del seu entorn 
per a aconseguir una societat de la 
informació per a totes les persones, 
basada en l’aprenentatge dialògic, 
mitjançant una educació participati-
va de la comunitat, que es concreta 
en tots els seus espais, inclosa l’au-
la”. Es caracteritzen per la partici-
pació de tota la comunitat educativa: 
familiars, professorat i persones 
voluntàries, que treballen en peu 
d’igualtat amb l’objectiu compartit 
d’aconseguir un aprenentatge in-
clusiu dels xiquets i xiquetes en la 
societat de la informació.

La construcció del model d’es-
cola a partir de l’imaginari de la 
comunitat educativa, els “somnis”, 
com els agrada dir als seguidors 
d’aquest model, defineix “una esco-
la compensadora de les desigual-
tats, una escola solidària on edu-
quem persones lliures i crítiques 
amb capacitat de poder transformar 
aquest món. El concepte d’escola 
es transforma i s’obri al seu entorn, 
i somnia junta i que treballa junta 
per fer realitat aquests somnis”.

Hi ha diverses tendències en la 
manera d’entendre això de les co-
munitats d’aprenentatge. Ací us 
n’exposem tres de diferents sabors 
a través de l’experiència de tres es-
coles valencianes.

ceIP Jaume I el conqueridor 
de catarroja (Horta sud)
Escola adscrita al Centre Especi-
al de Recerca en Teories i Pràcti-
ques Superadores de Desigualtats 
(CREA), que “malgrat no disposar 
de cap ajuda per part de l’adminis-
tració, s’ha convertit en una escola 
compensadora de les desigualtats, 
una escola solidària on s’eduquen 
persones lliures i crítiques amb 
capacitat de poder transformar 
aquest món”, conta Vicent Moreno, 
mestre del centre. Per a la conver-
sió en comunitat d’aprenentatge, 
“ens ajuntàrem un grup de mes-
tres amb molta il·lusió per trans-
formar l’escola. Coincidí amb una 
ampa participativa i implicada i tots 
junts vam acordar que calia millo-
rar l’organització de la nostra esco-
la i aconseguir un millor rendiment 
acadèmic de l’alumnat.” Així, des-
prés d’una etapa de documentació, 
formació i visites a escoles que de-
senvolupaven experiències similars 
vam decidir en assemblea la trans-
formació del centre en comunitat 
d’aprenentatge.”

I van arribar a la gran pregun-
ta: “Quina escola volem? I tota la 
comunitat va començar a somniar. 
Una vegada arreplegats els som-
nis de tot el món, es van classificar 
i per dur-los a terme es van crear 
diferents comissions de treball: vo-
luntariat, pedagògica, tecnologies, 
convivència, infraestructura i mà-
gica, totes coordinades i dinamit-

zades per la comissió gestora, en 
la qual hi ha dues persones de cada 
comissió. També hi aparegueren les 
persones voluntàries, que dediquen 
una part del seu temps a aquest 
projecte i volen ajudar a aprendre 
més i millor conjuntament.”

El procés de transformació d’un 
centre en comunitat d’aprenentat-
ge “consta de dos passos, que cal 
adaptar sempre al temps i la situa-
ció de cada comunitat: la posada en 
marxa, que inclou la sensibilització, 
la presa d’acords, el somni i la pla-
nificació, i la continuïtat, és a dir, la 
investigació, la formació, l’avaluació 
i l’actualització de la planificació.” Al 
curs següent la comunitat d’apre-
nentatge era ja una realitat en el 
seu centre, que es va concretar en 
diverses actuacions: grups interac-
tius, on l’alumnat treballa en grups 
heterogenis de 5 o 6 persones amb 
el suport d’una persona voluntària; 
tertúlies literàries dialògiques on 
entre tots i totes comenten el llibre 
que han llegit i aprenen dialogant; 
o la biblioteca tutoritzada es tracta 
que la biblioteca es convertisca en 
un espai on poder interactuar.

ceIP Princesa d’Astúries 
d’elx (Baix Vinalopó)
El cas del Princesa d’Astúries és 
únic al País Valencià. Les membres 
de l’equip docent no estaven satis-
fetes amb el model educatiu que 
estaven reproduint. Moltes d’elles 
sentien que el que feien en l’esco-

la ni produïa felicitat, ni motivava 
l’alumnat, ni respectava els seus 
ritmes ni interessos. Per contra, te-
nien la certesa que una altra edu-
cació era possible i van iniciar una 
recerca d’altres models educatius 
alternatius. Es van posar en contac-
te amb el CRAEV i van participar en 
diverses formacions.

Aquesta formació va marcar un 
abans i un després. El projecte es-
cola viva i activa (eva) era un somni 
que no es pensaven que fóra possi-
ble portar-lo a l’escola, però va ser 
tan gran l’entusiasme, que es va re-
unir l’equip docent i va decidir fer el 
pas cap a la transformació de l’es-
cola tradicional a l’escola viva. 

A continuació, van organitzar 
una sèrie de xarrades explicatives 
adreçades als pares i mares dels 
alumnes del centre, als veïns i ve-
ïnes de la ciutat i als docents inte-
ressats a conéixer aquesta filosofia 
educativa. Van sol·licitar l’assesso-
rament d’Àstrid Ruiz, directora de 
l’Escola Congrés-Indians de Barce-
lona, en el procés de transformació 
escolar. I van informar Inspecció 
Educativa del canvi organitzatiu i 
metodològic.

Amb el començament d’aquest 
curs (2013-2014), es va començar 
a funcionar segons una escola EVA. 
Això va suposar un gran esforç per 
part del centre que havia d’informar 
els nous mestres del canvi escolar. 
Es va oferir a tot l’equip docent una 
formació inicial i una d’aprofundi-
ment sobre l’EVA. Es va sol·licitar 
un contracte-programa a la Conse-
lleria d’Educació. Es va dotar i orga-
nitzar el nou mobiliari de les aules i 
es va preparar els materials didàc-
tics adequats (amb una greu man-
cança econòmica). Es va distribuir 
molta informació sobre el projecte 
a les famílies, tant de forma escrita 
com de forma oral (per tutories, re-
unions grupals, xarrades d’experts 
i portes obertes)... i van començar a 
caminar.

Al llarg del curs escolar, s’han 
fet contínues reunions d’avaluació 
i reflexió sobre com s’estava im-
plementant el projecte de trans-
formació i s’ha anat observant una 
millora tant en els rendiment aca-
dèmic com en les habilitats socials 
dels alumnes. Per al proper curs 
s’intentarà iniciar el projecte de vo-
luntariat, dissenyat enguany, obrint 
el projecte a altres membres de la 
societat i de la comunitat (famílies, 
estudiants universitaris, col·lectius 
socials, etc.).

ceIP Mestre carles selma 
de castelló (Plana)
El grup millora educativa i ciuta-
dania crítica (meicri), del Depar-
tament d’Educació de la Universi-
tat Jaume I de Castelló, proposa la 
construcció d’una escola Intercul-
tural Inclusiva a partir dels proces-
sos d’investigació-acció participa-
tiva. Aquest projecte parteix de la 
concepció de l’escola com una or-
ganització que aprén, que reflexiona 
sobre la seua pràctica i transforma 
el seu entorn.  

El CEIP Mestre Carles Selma 
és una petita escola del barri de 
Sant Llorenç, a la ciutat de Caste-
lló de la Plana. El centre va iniciar 

la transformació el curs 2011/12. 
Javier Beltrán, director del centre, 
ens explica que el motor per a ini-
ciar la transformació del centre va 
ser “l’inconformisme del claustre 
enfront d’un model d’escola tradi-
cional que no atenia algunes de les 
necessitats dels nostres alumnes, 
de les seues famílies i el seu entorn 
i que contribuïa a perpetuar un mo-
del sociocultural deprimit i inadap-
tat a la resta de la societat actual.” 

“Tots érem conscients de la ne-
cessitat de canvi per a millorar la 
convivència en l’escola com a ob-
jectiu principal, ja que amb una 
millor convivència millorarien la 
resta dels aspectes”, ens explica 
Noèlia Sánchez, mestra de Primà-
ria del centre. Javier ens comenta 
que “ara l’escola està al servici de 
la Comunitat, que està present en 
les principals decisions del centre i 
el recinte escolar ha de ser un es-
pai obert en què les persones que 
desitgen col·laborar ho puguen 
fer”. El present curs es va iniciar 
amb una assemblea de barri on el 
projecte va rebre el suport de les 
famílies i els agents locals. A partir 
del compromís de tota la comuni-
tat es va desenvolupar una jornada 
de portes obertes on es va fer un 
diagnòstic social participatiu, que 
ens mostrà la història compartida 
del centre i el barri, els desitjos de 
millora, les necessitats del territori 
i les possibles accions per a iniciar 
la transformació escolar i social. 
S’han creat nous espais de partici-
pació on els recursos del barri i les 
famílies tenen veu i poder de de-
cisió: les comissions. En aquestes 
participen en igualtat de condicions 
els mestres, les famílies, l’alumnat 
i els agents del barri, per prendre 
totes aquelles decisions relaciona-
des  amb el centre. Actualment, es-
tan en funcionament les comissions 
de Convivència, Millores de l’escola, 
Extraescolars, Infraestructures i 
Supersomnis, en les quals partici-
pen més de 40 persones. Els dar-
rers 4 anys l’absentisme en el cen-
tre s’ha reduït a menys de la meitat 
i els expedients disciplinaris greus 
pràcticament han desaparegut. Les 
pràctiques en l’aula van canviant, 
en un procés de formació contínua 
del professorat cap a estratègies 
didàctiques més cooperatives. A 
més a més, una de les millores que 
més destaca Javier és l’augment de 
la participació de les famílies: “Ara 
s’involucren en el procés d’ense-
nyament-aprenentatge per aconse-
guir l’èxit escolar”. Per altra banda, 
s’ha aconseguit un augment molt 
significatiu de col·laboració entre 
l’escola i la resta de recursos del 
barri. “Pense”, diu Javier, “que el 
que més destaca és l’ambient que 
hi ha. El missatge de respecte, col-
laboració i millora ha fet impacte 
i és recíproc.” Per la seua banda, 
“les famílies també perceben la 
preocupació dels professionals que 
treballen al barri per les seues ne-
cessitats. Aquest nou escenari es 
tradueix en una millora diària de 
les relacions i també anima les fa-
mílies a sentir-se responsables de 
les possibles problemàtiques que 
puguen sorgir i presten la seua col-
laboració per resoldre-les.”

Des de fa uns quants anys, un nombre creixent de 
centres valencians han adoptat el conjunt d’estratègies 
i receptes d’allò que s’anomena comunitats 
d’aprenentatge. Tres centres valencians ens expliquen 
el seu procés, amb l’inconformisme amb el model 
actual d’escola, com a punt de partida comú.

Una escola que 
somnia junta
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Normalment –llevat d’alguna ex-
cepció per sectors– l’afiliació dels 
sindicats està constituïda per una 
majoria de dones. Aquesta majoria 
sovint es tradueix també en perma-
nents sindicals. Aquestes dues da-
des ens poden portar a pensar que 
les dones tenim un paper predo-
minant dins de les organitzacions, 
però la realitat és ben diferent.

La incorporació de les dones ac-
tivament al món polític està costant 
molt, i el mateix ocorre pel que fa 
als sindicats.

Segons Carmen Castro, econo-
mista experta en gènere, “els sin-
dicats són estructures piramidals 
que es regeixen pels estàndards del 
sistema patriarcal. S’organitzen en-
torn del patró de l’obrer industrial 
masculí. No hi ha molt d’espai per 
a la dona”.  

El sindicalisme és un món d’ho-
mes on les dones s’obrin pas a poc 
a poc i a costa de molt esforç.

No obstant això, nosaltres tenim 
un model assembleari, una estruc-
tura horitzontal i un secretariat na-
cional, en què les àrees poden ser 
ocupades indistintament per dones 
o homes.

soles? 
Encara que en la lluita sindical a 
voltes ens sentim soles, la cosa 
més normal és comptar amb l’aju-
da o orientació de companys i com-
panyes. 

Però, ai, quan et poses les ulleres 
violeta tot canvia. Sí, són aquestes 
ulleres que t’ensenyen la realitat 
tal com és, amb les seues discrimi-
nacions de gènere. Llavors no pots 
veure les coses com abans. Eres 
conscient de les desigualtats, tam-
bé en el teu entorn sindical. Veus 
que a penes hi ha dones en la direc-
ció del sindicat, o participant en una 
assemblea, o debatent en un ple. 
Que són molt poques les que acu-
deixen a les rodes de premsa, les 
que són imatge pública del sindicat. 
I menys les que són titulars d’àrees 
o despleguen la tasca de portaveu.

Et sents sola quan planteges 
que no hi ha paritat i en comptes 
de compartir la teua preocupació i 
buscar solucions, sempre hi ha al-
gun company que s’ofén, com si fe-
res acusacions personals. I què dir 
quan has d’escoltar la frase gasta-
da: “No hi esteu perquè no voleu”, 
sense plantejar-se –inclús en el cas 
que fóra cert– perquè no hi volem 
estar. Estàs sola també entre altres 
dones que tampoc porten aques-

tes ulleres violeta per a percebre 
que és necessari un canvi, en les 
estructures i en la nostra forma de 
pensar i actuar. Quan sembla que 
sigues l’única que s’adona que el 
teu sindicat no predica amb l’exem-
ple quan denuncia la falta de paritat 
en l’administració o l’ús d’un llen-
guatge sexista, i ell mateix en els 
seus no utilitza un llenguatge inclu-
siu en les seues comunicacions i ni 

molt menys s’acosta a la paritat en 
els seus òrgans. Sóc l’única que ho 
percep?

som, però hi estem?
Amb aquest nom he pretés fer re-
flexionar des del mateix títol sobre 
el nostre paper en les organitzaci-
ons a les quals pertanyem. 

He partit dels resultats de dife-
rents enquestes realitzades en el 

taller sobre micromasclismes que 
impartírem l’any passat en les jor-
nades, intentant veure la visió que 
tenim de les nostres organitzacions, 
com sentim que participem i treba-
llem i com ens sentim amb els nos-
tres companys i companyes. 

Realitzàrem enquestes en els 
grups de treball dels tallers, de 
forma anònima perquè les contes-
tacions no es veren condicionades. 
Els temes van ser el repartiment de 
responsabilitats i tasques, la repre-
sentació en els òrgans del sindicat i 
de la confederació, titularitat de les 
diferents àrees, participació, rols i 
estereotips, etc. 

no sobredimensionar les coses
Per a analitzar-ne els resultats, 
hem de partir de la premissa de les 
diferents realitats territorials i/o 
sectorials. Hi ha sindicats de majo-
ria masculina, hi ha sindicats el se-
cretariat dels quals és paritari i uns 
altres que no. 

També hem de considerar que 
és un mostreig xicotet i la diferent 
percepció i mirades de les unes i 
les altres sobre les realitats del 
nostre entorn sindical. Algnes ens 

sentim valorades, escoltades. Al-
gunes pensem que participem de 
manera igual que ells, unes altres 
ens sentim en una posició de de-
sigualtat. I quasi totes mostrem 
un respecte immens pel nostre 
sindicat, ens en sentim orgullo-
ses…, però aquest orgull sovint 
ens fa veure les coses una mica 
disfressades. I açò es plasma en 
algunes contestacions contra-
dictòries. Per exemple, diem que 
participem però no estem en cap 
àrea. Diem que realitzem les ma-
teixes tasques que ells, però hi ha 
un repartiment desigual d’aques-
tes –per exemple– en un con-
grés, on les qüestions tècniques 
segueixen sent cosa d’ells, com 
també la presentació de ponènci-
es o esmenes.

la piràmide de responsabilitats
Quan veiem les contestacions anò-
nimes de l’enquesta sobre aquest 
tema, comprovem que encara que 
en alguns casos els òrgans de di-
recció (secretariats, plens) la com-
posició siga paritària, els homes 
són titulars de la majoria de les àre-
es. Això es tradueix en la percepció 
de sentir-nos valorades dins de les 
nostres organitzacions. Sentim que 
hi tenim veu, però... no que valga el 
mateix que la d’ells. 

El nostre model assembleari i 
horitzontal ens dóna dret a partici-
par igualment en la presa de deci-
sions, no obstant això no estem en 
les meses de negociació, en la titu-
laritat de les àrees, en el que con-
siderem dins dels nostres sindicats 
“reunions importants”.

les dones, àrees d’igualtat
La incorporació de les dones als òr-
gans de direcció dels sindicats ha 
vingut de la mà de la de les políti-
ques d’igualtat. És curiós compro-
var que –segons els resultats del 
mostreig– àrees com publicacions, 
organització, relacions institucio-
nals o finances són ocupades per 
homes. No obstant això, acció sindi-
cal (considerada o percebuda sem-
pre de “molt important”) segons 
els sindicats va canviant la titulari-
tat d’home a dona. El mateix ocor-
re amb la salut laboral. Però la ti-
tularitat de les àrees de polítiques 
d’igualtat és nostra sempre.

comunicant i repartint temps
És important treballar la forma en 
què ens comuniquem, encara que 
la percepció general és que par-
ticipem igualment en els debats i 
se’ns escolta igual que a ells, sen-
tim que ells utilitzen més temps en 
les seues intervencions i es repetei-
xen en els seus arguments. També 
podem escoltar-los fent-se costat 
els uns als altres, citant-se. És cu-
riós que poques vegades es referis-
quen a la intervenció d’una dona. 
Nosaltres som més poc inclinades 
a intervindre i quan ho fem solem 
anar directes a l’assumpte. 

Finalment, no hi ha igualtat en el 
repartiment dels temps dedicats a 
les diferents àrees. Quasi sempre es 
deixen per al final els temes relaci-
onats amb les polítiques d’igualtat, 
amb poc de temps i la sensació que 
no importen massa. 

el sindicalisme és 
un món d’homes on 
les dones s’obrin pas 
a poc a poc i a costa 
de molt esforç

A penes hi ha dones 
en la direcció del 
sindicat, o participant 
en una assemblea, o 
debatent en un ple

Quasi sempre es 
deixen per al final les 
polítiques d’igualtat, 
amb poc de temps i 
la sensació que no 
importen massa

Som, però hi estem?
Amb aquest títol, Intersindical Valenciana va 
impartir un taller en les Jornades de Formació de 
l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical, 
Claus Feministes per a una societat malalta, que 
van tindre lloc a Madrid els dies 7 i 8 de juny. 

algunes conclusions, algunes coses 
bones i unes altres no tant

aquest guisat ens ha eixit regular. té bons ingredients. per 
exemple,  nosaltres: 
�� participem en la presa de decisions,
�� fem les mateixes tasques,
�� sabem portar una assemblea,
�� ens sentim bé en el nostre sindicat, 
�� participem en els debats,
�� no patim acudits ni situacions sexistes.

però... hi ha altres ingredients que si deixem que predominen poden 
desbaratar-nos el guisat:
�� no som paritaris,
�� els homes són els titulars de les àrees,
�� ells són els ponents, els que assisteixen a les rodes de premsa, a 

les meses de negociació,
�� la igualtat de gènere no és un tema important,
�� a voltes no som capaços de refutar els arguments dels 

companys,
�� els temes de gènere no formen part transversal del sindicat, es 

deixen per a les dones. 

per què no som perfectes? Què 
podem canviar per a millorar?

Ho diu marcela lagarde: fan falta més dones en els espais de poder 
i decisió. però també, més feministes. Homes i dones. siguem 
més les persones que reivindiquem que la igualtat de gènere és la 
premissa prèvia perquè tota la resta funcione. 

els sindicats han sigut sempre estructures piramidals, 
arrosseguem massa cultura patriarcal que es perpetua en tots 
els àmbits de la nostra vida, també en el sindicat. pensem en 
els càrrecs ocupats per homes i com es perpetuen en el temps. 
pensem en el fet que ens fem poc de costat les unes a les altres, 
aprenguem d’ells en aquest punt. 

nosaltres treballem molt en les nostres organitzacions, però 
sembla que la glòria sempre és per a ells. 

identificar els problemes és el primer pas per a buscar 
solucions. som conscients de la dificultat de conciliar sindicat i 
vida personal. sabem que fa falta més formació en igualtat, en 
assertivitat, en usos del temps, en apoderament, per a parlar en 
públic... una formació per a totes i tots.

deixe la porta oberta a aquesta pluja d’idees que entre totes 
anirem apuntant en les jornades. perquè entre tots i totes hem 
d’aconseguir que la igualtat de gènere arribe als nostres sindicats. 
si els nostres estatuts diuen que som feministes, siguem-ho de 
deveres. 

MACU GIMENO MENGUAL
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A quest terme l’usà per pri-
mera vegada el psiquiatre 
Herbert Frenderberger en 

1974 i el va definir com un estrés ca-
racteritzat per la pèrdua d’energia i 
desmotivació pel treball.

S’entén com a síndrome d’esgo-
tament professional o del cremat 
(també coneguda com a burnout 
syndrome) quan una persona perd 
el sentit de la seua relació amb el 
treball i tot allò que hauria d’impor-
tar-li i resultar-li interessant, grat i 
motivador, deixa de ser-ho.

Les persones treballadores, i 
més les que es dediquen a prestar 
un servei assistencial amb una ele-
vada implicació emocional, entren 
en una fase de desgast professional 
quan les coses ja no els importen i 
qualsevol esforç sembla inútil.

No es tracta exactament d’estrés 
laboral però hi està molt relacionat 
ja que les causes són pràcticament 
les mateixes. Si de cas, caldria des-
tacar d’aquesta síndrome que més 
que un estat és un procés i la seua 
progressivitat.

Però el pitjor d’aquesta síndro-
me ja no és tant l’afectació personal 
de l’individu en concret sinó la seua 
contagiositat entre les persones 
que estan en el mateix àmbit de tre-
ball que qui la pateix.

De la mateixa manera que una 
poma podrida acaba podrint la res-
ta de pomes de la mateixa cistella, 
les persones que pateixen de des-
gast professional acaben contagiant 
als companys i companyes la seua 
desgana, el seu esgotament emo-
cional, la seua falta de realització i 
baixa autoestima així com la seua 
frustració.

En l’origen de tot aquest mal que 
de mica en mica s’instal·la entre 
els companys i les companyes d’un 
departament o d’un sector concret, 

trobem com a font inicial d’aques-
ta patologia l’organització del propi 
treball i les cada vegada més altes 
exigències laborals que es pateixen 
els últims temps i que, amb l’excusa 
de la crisi, les successives retalla-
des en el sector han anat empit-
jorant les condicions de treball: 
augment de càrrega de treball per 
l’increment de les ràtios i d’hores 
lectives, l’augment de tasques bu-
rocràtiques per desplegar una hipe-

ractivitat normativa en forma de 
plans i programes, el trasllat dels 
exàmens del setembre al juny i juli-
ol dificultant d’aquesta manera l’or-
ganització del curs amb la pretensió 
d’avançar-lo a l’inici de setembre, 
les contínues tisorades als salaris, 
els desprestigi continu de la profes-
sió articulat de manera conscient i 
expressa pels dirigents de les ins-
titucions públiques, la supressió de 
personal amb la consegüent reduc-
ció de plantilles estables, la inesta-
bilitat del col·lectiu interí, així com 
la falta de reconeixement social de 
la nostra faena i en concret de la 
professió docent.

A més, cal afegir a tot açò que 
l’Administració de la qual depenem 
mai no ha dut a terme entre els 
seus treballadors i treballadores 
(tot i estar obligada a fer-ho per la 
llei de prevenció de riscos laborals 
de l’any 1995) polítiques preventives 
que diagnostiquen o identifiquen en 
un primer estadi la síndrome del 

professional cremat ni, en un se-
gon estadi, ha dissenyat plans d’in-
formació i formació del personal 
per a dotar-lo, individualment o bé 
col·lectivament, d’estratègies per 
pal·liar els efectes d’aquesta xacra 
laboral que si bé ara per ara no està 
considerada malaltia professional, 
no deixa de tindre la consideració 
de risc psicosocial.

Segons totes les autoritats sani-
tàries i psicològiques, per fer front i 
a aquesta patologia psíquica relaci-
onada amb el treball i combatre-la, 
no ha de ser la persona treballa-
dora, considerada com un individu 
aïllat, qui ha de canviar; sinó més 
prompte les organitzacions en les 
quals aquestes persones treballen 
facilitant-li la comunicació i la par-
ticipació, la formació i la informació, 
oferint-li el suport personal o bé 
dissenyant un lloc de treball més 
humà alhora que se li deixen clares 
quines són les funcions i les res-
ponsabilitats que ha d’assumir la 
persona a partir de les seues capa-
citats personals. No podem deixar 
d’esmentar com a ferramenta per 
a enfrontar-se amb a l’esgotament 
professional la necessitat de dotar 
de recursos humans i econòmics 
cada centre de treball i formar els 
equips directius i la resta de perso-
nal del centre.

Com veiem, les necessitats i 
la realitat que, tant la Conselleria 
d’Educació com el govern central 
amb reformes, decrets, retallades 
i noves lleis educatives partidistes 
ens imposen dia a dia, disten molt 
de ser les idònies i adequades  per 
a crear un ambient de treball sa, 
productiu i de qualitat, on puguem 
desenvolupar el nostre saber fer 
com els preparadíssims i qualificats 
professionals que som.

benjamí giménez milán és respon-
sable Salut Laboral STEPV

257 / juny 2014

sAlut lABorAl

BENJA GIMéNEZ

l’Administració mai 
no ha dut a terme 
polítiques preventives 
de la síndrome del 
professional cremat
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Allioli
El RD Llei 16/2013, de 20 de de-
sembre, de mesures per a afa-
vorir la contractació estable i mi-
llorar l’ocupabilitat dels treballa-
dors, obliga les empreses a inclou-
re la retribució en espècies com, 
per exemple, aportacions a plans 
d’ocupació, assegurança mèdica, 
guarderia, bo de menjador, trans-

port a domicili, etc., en les bases 
de cotització.

Tant les empreses com els treba-
lladors/res han de pagar un percen-
tatge del sou a la Seguretat Social. 
En el cas de les empreses era al 
voltant del 30% i en el cas dels tre-
balladors/res el 5%. 

Després de 4 mesos el govern ha 
decidit excloure de la base de cotit-

zació dels mestres l’ensenyament 
dels seus fills/es que estiguen en 
centres concertats.

Així doncs, queden excloses de 
les bases de cotització les presta-
cions del servei d’educació en totes 
les etapes educatives sempre que 
siga a impartir en centres educatius 
i els beneficiaris siguen els fills/es 
dels mestres contractats.

Allioli 
La declaració, amb el títol “LA 
SOCIETAT NECESSITA ESTIMAR 
L’EDUCACIÓ INFANTIL”, porta com 
a criteri essencial la reivindicació 
directa al dret fonamental d’una 
d’educació infantil en el primer ci-

cle, sense retallades i amb els re-
cursos humans i econòmics sufici-
ents per a garantir un aprenentatge 
de qualitat. Mantenint així, el prin-
cipi d’igualtat d’oportunitats que 
marca el tarannà d’una societat de-
mocràtica.

Exclosa de la base de cotització dels 
mestres l’ensenyament dels seus 
fills/es en centres concertats
Afecta totes les etapes educatives, sempre que siga 
a impartir en centres educatius i els beneficiaris 
siguen els fills/es dels mestres contractats

STEPV-Iv, en la V Declaració 
educativa de la UCEV

Vaguistes de fam, al centre octubre, el 30 de maig. 

Allioli 
El 30 i 31 de maig representants 
d’entitats, partits i sindicats, entre 
els quals Intersindical Valenciana, 
van declarar-se en vaga de fam de 
24 hores, en solidaritat amb amb 
Jaume Sastre, docent mallorquí 
en vaga de fam per la negativa del 
Govern balear a obrir vies de diàleg 
en el conflicte provocat per les se-

ues polítiques educatives i lingüís-
tiques. Les entitats convocants van 
voler mostrar la solidaritat amb una 
persona que ha decidit prendre una 
mesura tan extrema com aquesta.

Amb aquesta acció, els i les va-
guistes volien també cridar l’aten-
ció sobre les polítiques del Govern 
balear contra l’ensenyament públic, 
de qualitat i en català, i en general 

contra la nostra llengua, que afecten 
les Illes i també tot l’àmbit lingüístic, 

perquè la llengua no es pot parcel·lar.
Així mateix, també volien denun-

ciar que el govern valencià està se-
guint les mateixes polítiques que el 
balear i, igualment, es nega a qual-
sevol via de diàleg. Perquè el govern 
valencià no fa altre que multiplicar 
els conflictes i negar-se a dialogar 
amb els sectors afectats (censura 
de TV3, tancament de RTVV, atacs a 
l’ensenyament i la llengua…).

En la roda de premsa d’expli-
cació de la iniciativa, Toni Gisbert, 
secretari d’ACPV, i Raquel Sánchez, 
de la Confederació d’ampes Gonçal 
Anaya, van destacar la gravetat que 
expressa el fet que una sèrie de re-
presentants d’organitzacions hagen 
decidit fer un gest simbòlic com el 
d’una vaga de fam de 24 hores, i tot 
per una exigència que, en una de-
mocràcia plena i consolidada, hau-
ria de ser un criteri assumit per les 
institucions i el Govern de manera 
efectiva: el diàleg i el consens.

llenguA

Vaga de fam per jaume 
Sastre, l’ensenyament 
i la llengua
Representants d’entitats reclamen 
diàleg al president Fabra.

MARIA LOZANO ESTIVALIS

PA I roses Avaluació al pil-pil

R ecorde un conte d’Eduardo Galeano en 
què un cuiner fa una assemblea per 
preguntar als animals amb quina salsa 

volen ser cuinats. Passen d’un en un mentre 
van triant diversos condiments, fins que arriba 
una gallina que es planta i diu: “Jo no vull ser 
cuinada”. “Això –li refuta el cuiner– està fora de 
tota la discussió”.

Cada volta que sent parlar de mètodes 
d’avaluació em ve al cap aquesta història. Diuen 
que no hi ha educació sense avaluació i potser 
és així, però moltes persones que treballem en 
l’ensenyament o que tenim fills o filles en edat 
escolar constatem diàriament que hi ha massa 
avaluació sense educació. Conec universitaris 
brillants –si atenem la nota final que figura en 
els seus expedients– que obtenen bona part de 
les seues altes qualificacions a costa de do-
mesticar una vida d’estudiants que hauria de 
ser, per definició, oberta, compromesa i en-
grescadora. Res d’això no hi ha en qui serveix 
voluntàriament i de forma acrítica als dictats 
de la meritocràcia: control, mesura i jerarquia. 
Ja pots trencar-te les banyes com a mestra per 

donar un sentit diferent al fet educatiu. Al final, 
l’únic que et permet l’organització universitària 
és fer-los la pregunta del cuiner: “Vosaltres, 
amb quina salsa voleu ser avaluats?”.

Tant de bo només fóra aquest el problema 
més greu. Pitjor és encara que l’alumnat es-
tiga cada volta més domesticat fins al punt 
de sentir-se manifestament incòmode davant 
la possibilitat de triar el sistema d’avaluació 
que li ofereix l’equip docent. Acostumats a ser 
etiquetats i ordenats segons competències, 
bona part d’aquests estudiants ens exigeixen 
continuar amb el sistema que coneixen, sen-
se el qual se senten perduts o enganyats: una 
jugada perfecta per a un sistema satisfet amb 
la força d’aquestes servituds voluntàries. Per 
això pense que urgeix un debat i una acció edu-
cativa crítica enfront del sentit de l’avaluació i 
de la seua instrumentalització en aquesta so-
cietat competitiva, excloent i subjectivament 
alienada. 

Reflexionem ara sobre les proves diagnòs-
tiques a què fa unes setmanes han sigut sot-
mesos molts alumnes de primària i secundà-

ria. ¿Com pot ser que en compte de respectar i 
enfortir els sabers que mestres i famílies tenen 
de la personalitat, la creativitat, i els desitjos 
d’aquests infants, l’administració desplegue 
any rere any una faramalla d’artefactes de di-
agnosi quantitativa controladora, tramposa i 
tendenciosa, i som incapaços d’articular-hi una 
contundent resistència pedagògica? 

Les criatures mereixen una educació de 
qualitat i cap persona compromesa amb l’edu-
cació pot oposar-se que millore els seus apre-
nentatges. Ara bé, o aconseguim una avaluació 
respectuosa amb la diversitat dels i les estudi-
ants, la professionalitat docent i la participació 
real de les famílies, o contribuirem a progra-
mar simples recol·lectors de mèrits, sense 
capacitat per a transformar res. 

Si cal guisar, cuinem entre tots i avaluem 
seriosament les relacions educatives amb una 
avaluació crítica i participativa, vinculada als 
processos, al context i a les necessitats dels 
col·lectius implicats. Digueu-me gallina però 
em negue a deixar que aquestes coses esti-
guen fora de la discussió. 

Diuen que no hi 
ha educació sense 
avaluació però, 
a vegades, hi ha 
massa avaluació 
sense educació. 
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Allioli
El mestre de Castalla Francesc 
Verdú Pérez ha sigut guardonat en-
guany amb el XX Premi Joan Valls i 
Jordà per l’Ús i Promoció del Cata-
là que atorga l’Associació Cultural 
Amics de Joan Valls i Jordà d’Alcoi. 
Els premiats rebran els seus guar-
dons –una escultura obra d’Antoni 
Miró– en un acte públic que Amics 
de Joan Valls organitza per a aquest 
dissabte 15 de març, a les 20 h, al 
Casal Ovidi Montllor de la nostra 
ciutat, on també es farà públic el 
XXXI Premi de Poesia Manuel Ro-
dríguez Martínez–Ciutat d’Alcoi a la 
poeta de Terrassa Empar Sáez pel 
seu llibre Dona i ocell, publicat per 
l’Editorial Denes.

Francesc Verdú Pérez ha exer-
cit com a mestre durant 37 anys a 
Castalla, durant els quals ha ocupat 
diversos càrrecs de responsabilitat 
en els centres on ha impartit do-
cència. La seua activitat en defensa 
de la llengua i el país, però, s’ha ei-
xamplat a l’àmbit cultural i cívic, on 
destaca especialment el seu treball 
com a president del Centre Cultu-

ral Castallut. Des d’aquesta entitat, 
Francesc Verdú va contribuir decisi-
vament a l’organització de congres-
sos i jornades d’estudi i debat com 
el Simposi d’Estudi i Festa dedicat 
a Enric Valor, el Centenari d’aquest 
mateix escriptor, l’Any Estellés o 
l’Homenatge a Joan Fuster, les 
dues Trobades d’Escoles en Valen-
cià celebrades en aquesta població 

de l’Alcoià, la promoció del Grup 
de Senderisme del Centre Cultural 
Castallut o el Premi Literari Infantil 
Foia de Castalla, que ja compta amb 

25 edicions. Promotor així mateix 
de fires del llibre, setmanes verdes, 
representacions teatrals, conferèn-
cies, projecció de pel·lícules en va-
lencià i un llarg etcètera, Francesc 
Verdú és un autèntic dinamitzador i 
activista cultural de llarga i recone-
guda trajectòria que també ha exer-
cit com a delegat sindical d’STEPV o 
com a regidor municipal en repre-
sentació del Bloc Nacionalista Va-
lencià. Amb aquest guardó Amics de 
Joan Valls reconeix la importància 
que per a la normalització lingüís-
tica i nacional té la faena abnegada 
i eficient, discreta i sovint anònima, 
d’activistes cívics com Francesc 
Verdú. Però amb la figura d’aquest 
mestre emblemàtic també subratlla 
el suport que l’escola pública valen-
ciana mereix de tota la ciutadania 
especialment en aquests moments 
en què la ineptitud, la gasiveria i els 
interessos espuris dels governants 
estan posant-la en greu perill.

També ha rebut el premi en la 
modalitat de col·lectiu la Platafor-
ma en Defensa de la Llei de la De-
pendència Alcoià-Comtat.

Allioli
Els premis Agermanats tenen 
dues modalitats: una a la trajec-
tòria cívica i cultural d’una perso-
na o entitat que s’ha distingit per 
la defensa dels valors i recursos 
propis, que rep el nom de Premi 
Agermanat, i una altra de reconei-
xement al compromís amb el País 
Valencià i la seua cultura i entorn, 
que rep el nom de Premi Ximo 
Llorca Pascual, com a homenatge 
permanent al malaurat exalcalde 
de Muro i incansable lluitador.
El Premi Ximo Llorca Pascual ha 
correspost enguany a Antoni San-
juan Francés, mestre i militant 
històric d’STEPV, per la seua de-
fensa de la normalització social 

de la nostra cultura i llengua en 
diversos aspectes de la vida del 
nostre poble, tant en moviments 
cívics, socials com culturals. 

El Premi Agermanat a l’Associ-
ació per a la Representació de la 
Llegenda de Sant Jordi, el Drac i 
la Princesa, un projecte transver-
sal que ha impactat dins del mo-
viment cultural i social del poble, 
en què ha participat gran part del 
nostre veïnat com també del món 
cultural. A més d’això, és l’única 
peça de teatre de carrer que es 
representa al nostre poble en va-
lencià des del seu inici.

Els guardons van ser lliurats 
en un sopar el 28 de febrer a Ba-
nyeres de Mariola.

Professorat i sindicalistes valencians visiten Portugal en el marc del Projeto VETPRO

Es tracta d’una activitat formativa  dins del projecte europeu de formació VETPRO: Leonardo da Vinci, que té com a 
aobjectiu el Coneixement dels participant de les demandes del mercat laboral en el sector de les TIC a Portugal, en 
concret en la regió Nord, i que està organitzat per l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella.

En la setmana del 21 al 27 d’abril un grup de 21 professors, inspectors i sindicalistes van visitar el Centro de 
Formaçao de Assossiaçao de Paços de Ferreira, Paredes e Panafiel (CFAEPPP), en un projecte VETPRO-Leonardo 
da Vinci anomenat “Competència i Qualitat en Innovació FP Europa”. La visita a Portugal va tindre com a objectius 
principals el contacte amb la realitat educativa portuguesa i l’intercanvi d’experiències educatives.

ferran Pastor i Belda 
Un amic de Mallorca em truca pera 
dir-me que ha mort  sobtada de  
Sebastià Serra i Juan,s’ havia aca-
bat de jubilar. En penjar el telèfon 
la meua ment  em transporta al 
curs 1992-93, quan  vaig començar 
a treballar de permanent a l’STEI, a 
Ciutat de Mallorca on estava desti-
nat de mestre de primària.  Em vaig 
trobar un ambient  molt familiar i 
agradable. Hi érem molt pocs: Biel 
Caldentey, Neus Santaner, Pere 
Polo, Joan, Tino i  una altra xica. 
Com que era nou en aquell tre-

ball sindical,  em posaren durant 
una temporada sota la “tutela” del 
company  Sebastià Serra. A partir 
d’aquesta circumstància Sebastià 
esdevendria el company i amic  amb 
qui compartiria més hores de tre-
ball. Conectàrem bé i vaig conèixer 
molts aspectes de la seua biografia 
política i sindical. Sebastià va ser 
un de tants mallorquins que anà a 
estudiar a Barcelona on conegué a 
Mercè, la seua parella. Estem a ca-
vall dels 60 i 70 i el món estudian-
til català bollia. A l’antifranquisme 
de  Barcelona  inicià una trajectòria 

d’activista social que no abandonà 
mai. De tornada a Mallorca s’impli-
cà en el sindicalisme i durant molts 
anys ha estat un dels puntals de 
l’STEI, sobretot en l’acció sindical. 
La seua vinciulació amb el naciona-
lisme d’ esquerres a Mallorca (era 
militant del PSM) ha estat  compa-
tible amb la sol·lidaritat amb altres 
reivindicacions. Així , també  era un 
militant ecologista i col·laborador 
de l’esquerra abertzale vasca.  El 
que més em va sobtar durant  els 
dos cursos que treballàrem junts 
va ser la coherència que practicava. 
Va participar, representant a l’STEI 
en el Segon Congrés de l’Escola Va-
lenciana el 1997. La darrera vegada 
que coincidírem va ser el 2006 a Va-
lència, en les Jornades de Violència 
en el Treball que organitzà la Con-
federació d’ STES. Xarràrem molt. 
Era el mateix Sebastià de 1992-94, 
el mateix lluitador i bona persona. 

Sebastià Serra i Juan. Un 
sindicalista  mallorquí 
sense fronteres

Francesc Verdú Pérez i la 
Plataforma en Defensa 
de la Llei de Dependència 
Alcoià-Comtat, premis 
Joan Valls i Jordà 2014

francesc Verdú, en el llirament del premi Joan 
Valls i Jordà 2014. foto: tomàs tàpia

un mestre a peu 
d’aula que s’apassiona 
compartint els 
seus coneixements 
amb l’alumnat

Antoni Sanjuán Francés 
rep el premi Agermanats
El premi és atorgat pel BLOC de l’Alcoià-
el Comtat-les Foies de Castalla i Xixona.
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JOSé A. ANTÓN VALERO

Allegro MA non troPPo

Democràcia i 
poder en l’escola

Les pràctiques de poder en les escoles 
es van aproximant, a vegades, però amb 
més freqüència, a l’emulació de l’actual 

democràcia representativa, basada en la dele-
gació del poder individual de cada ciutadà i ciu-
tadana en una minoria. Per a posar en marxa 
una experiència participativa on la ciutadania 
lliure i responsable siga la protagonista, ne-
cessitem recuperar la paraula i l’acció comu-
nitària. 

Com hem arribat a aquest punt? Encara 
que la pràctica democràtica sempre ha sigut 
una assignatura pendent en termes generals, 
la llei Wert aguditza aquest problema. Ja no 
és estrany trobar situacions on els subjectes 
educatius són capaços d’acceptar qualsevol 
situació que garantisca el pa per a hui, siguen 
quines siguen les conseqüències que genere 
per al demà. El paradigma individualista es 
nodreix de la fragmentació i la despolitització, 
que atomitza l’individu i deixa sense contingut 
la convivència democràtica. Enfront d’això és 

important identificar i visibilitzar els mecanis-
mes a través dels quals els agents educatius, 
i la ciutadania en general,  poden expressar 
l’opinió i participar-hi per prendre decisions 
quant a la gestió de la comunitat educativa i, 
en aquest cas, del seu entorn.  

En el procés d’aprenentatge s’entrecreuen 
dimensions que no solament afecten l’àm-
bit organitzatiu i els recursos materials, sinó 
també les relacions humanes, simbòliques, 
creant espais d’interacció col·lectius, que con-
tribueixen a l’intercanvi d’experiències i la cre-
ació de xarxes, transformadores de la realitat i 
de la consciència individual i col·lectiva. 

Vivim una simulació freqüent en els òr-
gans de participació dels centres educatius 
d’aquesta democràcia, tant per part de l’alum-
nat (per exemple consell de delegats/des, ac-
tivitats culturals), com per part del professorat 
(claustre, comissió pedagògica, de convivèn-
cia...). Però no solament s’hi pot practicar la 
democràcia i la participació.

Els canvis haurien d’afectar tant l’acció cap 
a “fora” (les normes, les decisions, els instru-
ments...), com en el mateix creixement perso-
nal i l’autoestima (com ens veiem a nosaltres 
mateixos, l’alumnat i el professorat, les famí-
lies?). Si cada u té l’oportunitat de viure l’esco-
la i expressar-se lliurement, valorant totes les 
aportacions, pot ser que el marc relacional co-
mence a desprendre’s d’aquestes formalitats. 
Es tractaria de fer que funcione així l’entorn 
educatiu amb les aportacions de tots i totes, 
nodrir-se i enriquir-se amb altres perspecti-
ves, fent-lo créixer més enllà dels murs del 
centre educatiu.

Cal passar de la sensació d’impotència i 
perplexitat a l’acció de cada dia, transformant 
l’acció individual i ajudant al canvi en el col-
lectiu, cal reclamar la instauració d’una de-
mocràcia directa. 

Si es vol, es pot.

La digital (II): 
una llarga història 
d’encerts i desencerts 
joan pérez albero

nAturA VAlencIAnAnAturA VAlencIAnA

InternAcIonAl

L a notícia referent al fet que la digital cu-
rava la hidropesia començava a esten-
dre’s de boca en boca entre el món ci-

entífic; aleshores, Withering va esbrinar que 
hi havia un altre metge que tractava d’atri-
buir-se el seu descobriment, era l’eminent 
Dr. Erasmus Darwin. Tothom sabia que el 
descobriment era de Withering, i ara, un dels 
seus propis col·legues s’atribuïa tot el mèrit i 
així ho proclamava davant la classe mèdica.

Withering va publicar les seues conclusi-
ons en el llibre Descripció de la digital i alguns 
dels usos medicinals amb anotacions pràcti-
ques sobre la hidropesia i altres malalties, que 
li va valdre els honors de la Real Society i de 
la Linneum Society. Va morir en 1799, amb 55 
anys, malalt de tuberculosi.

Durant la primera meitat del s. XIX, Ma-
teu Orfila i Rotger, menorquí nacionalitzat 
francés, que es pot considerar el fundador 
de la toxicologia moderna, va estudiar les 
propietats metzinoses de la digital i, paral-
lelament, Claude-Adolphe Nativelle, aïllà el 
principi actiu d’aquesta planta, que va ano-
menar digitalina.

Però no solament s’emprava la digital per 
a curar les malalties del cor. Des de temps 
immemorials s’ha usat la ceba marina (Dri-
mia maritima, abans anomenada Urginea 
maritima o Scilla maritima), per al tractament 
d’edemes i, fins i tot, les infusions de fulles 
i branques de baladre (Nerium oleander). 
També plantes d’origen tropical com la tan-
ginia (gènere cerbera), emprades per tribus 

natives de Malàisia, els extractes de la qual 
mataven igual que la digital, però que, utilit-
zades a xicotetes dosis, enfortien el cor; o el 
làtex que s’obtenia d’alguns arbres del gène-
re Antiaris (Antiaris toxicaria) amb el qual els 
indis emmetzinaven les fletxes, que anome-
naven ipoh o upas (verí), o el kombé, metzina 
descrita per Livingstone amb el qual algunes 
tribus de l’Àfrica tropical untaven també les 
fletxes i que s’obtenia de l’arbust enfiladís 
Strophanthus kombe.

Totes contenien glucòsids cardíacs igual 
que la Digitalis purpurea, que podien curar o 
matar, tot era qüestió de dosi.

Allioli
STEPV – Intersindical Valenciana, 
junt a l’STEI i Ensenyants Solida-
ris, continua la seua tasca de col-
laboració amb diverses organitza-

cions sindicals i populars de països 
d’Amèrica Llatina. En aquest marc, 
hem obert dos nous àmbits de tre-
ball: voluntariat a Guatemala i cur-
sos a distància per professorat de 

Guatemala i Perú. El voluntariat a 
Guatemala consisteix en realitzar 
tallers de formació a mestres i edu-
cadors a diversos indrets del país. 
Aquesta formació respon als pro-

grames de formació de diverses or-
ganitzacions guatemalenques amb 
les quals col·laborem. Entre aques-
tes organitzacions es troben: Sindi-
cato de Trabajadores de la Educa-
ción de Guatemala (STEG) de Retal-
huleu;  STEG San Marcos; Universi-
dad Totonicapán; Comité Nacional 
de Alfabetización - Conalfa; Coope-
ración Indígena para el Desarrollo 
Integral - Coindi; SEFCA o Asocia-
ción de Educadores Populares Re-
asentados del Quiché – AEPREQ. 
El temps de treball de les perso-
nes cooperants que viatjaran en els 
propers dies a Guatemala serà d’un 
mínim de tres setmanes per realit-
zar els tallers de formació. 

Per altra part, els cursos de for-
mació a distància per professorat 
de diversos països, principalment 
Guatemala i Perú, responen als 
mateixos criteris que el voluntari-
at. Ara bé, aquesta tasca es fa des 
del País Valencià o les Illes Bale-
ars amb professorat voluntari, que 
no cobra, i amb alumnat que hi és 
als seus països. Les organitzacions 
amb què col·laborem ens han indi-
cat les seues necessitats formati-
ves i nosaltres hem buscat profes-
sorat que desinteressadament les 
realitzen. 

A més, enguany tornem a parti-
cipar en la realització del Seminari 

Internacional que cada any realitza 
l’Institut de Pedagogia Popular del 
Perú. Aquest és un espai de troba-
da de mestres de diverses regions 
del Perú interessats en aprofondir 
en assumptes d’interés pedagògic 
a càrrec d’especialistes d’arreu del 
món. Tant STEPV com STEI i Ense-
nyants Solidaris estem col·laborant 
aportant recursos per possibilitar 
la realització del Seminari. 

Per al Sindicat, la cooperació 
internacional amb sindicats i or-
ganitzacions educatives i socials 
dels diversos països del món és 
necessària per enfortir els llaços 
de suport i solidaritat que possibi-
liten fer front a les polítiques neo-
liberals que s’apliquen a tot arreu. 
A més, considerem que aquesta és 
més necessària que mai en un mo-
ment de crisi que ens afecta a totes 
i tots. És ara, en aquesta situació, 
quan cal demostrar la veritable so-
lidaritat i cooperació amb les treba-
lladores i treballadors i els països 
empobrits. 

Tots aquests programes de 
solidaritat han de tindre, des del 
nostre punt de vista, una continu-
ïtat en el temps, per la qual cosa 
animem a tota la nostra afiliació 
a participar-hi i col·laborar acti-
vament per poder mantindre’ls i 
ampliar-los. 

El Sindicat continua la seua participació en programes 
de formació del professorat llatinoamericà

seminari celebrat a guatemala l’estiu passat.
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Pàtria Nova 
(1915), portaveu 
de la Joventut 
Valencianista
ferran pastor i belda

escrIt AVuI

escrIt AHIr

En els darrers concerts del grup Obrint Pas al 
Teatre Principal de València vaig acompanyar 
–amb altres pares– els xiquets de la Coraleta 
de la Societat El Micalet, la qual col·laborava 
en algunes cançons del repertori. L’ experièn-
cia, tres llargues vesprades entre bastidors, 
va donar per a molt. Per exemple per a evocar 
l’escàndol dels Jocs Florals de 1915 esdevingut 
en aquest mateix local. Aquell juliol, durant la 
celebració de la tradicional vetlada, una gran 
part del públic xiulà i cridà quan començà a 
parlar en castellà el mantenidor de l’acte, un 
diputat castellà. De fet fins que en la platea la 
policia no detingué els principals dirigents de 
la Joventut Valencianista no s’acabà de xiular 
i una bona part del públic se n’eixí del teatre 
en solidaritat amb els enxampats. La revista 
Pàtria Nova i la Joventut Valencianista havien 
protagonitzat la campanya prèvia. Aquesta era 
la portada de la revista el mateix dia de la xiu-
ladissa en el Principal:

 “Esta nit se celebra en el Teatre Principal 
la festa dels Jocs Florals, la festa de la Pàtria, 
la festa de tots els nostres amors, qu’elements 

rebordonits han prostituit. Els organissadors 
de la festa están desposeits de tot sentiment 
valencianiste – S’han premiat trevalls en caste-
llà- Estarà representat l’odiós Centralisme. S’ha 
nomenat un Mantenedor centraliste que parlarà 
en castellà. “Pàtria Nova” protesta ab tota ener-
gia de que’n la festa de les lletres valencianes 
se menyspree tan vergonyosament nòstre glori-
ós idioma i s’atente contra el sentiment ptriòtic 
valencià.”   

 Quan en aques-
tes nits de maig, en-
tre bastidors, mirava 
el públic jove entu-
siasmat que omplia 
el teatre i els caste-
llers d’Algemesí i de 
València fent el cas-
tell al compàs de la 
magnífica interpre-
tació que Obrint Pas ha fet de la Muixeranga i 
altres cançons com “La Flama”, vaig pensar en 
aquells jóvens valencianistes de 1915: els ger-
mans Martínez Ferrando, els germans Duran, 

Marià Ferrandis Agulló, Pasqual Asins, Lluís 
Cebrian… Vaig pensar que les seues lluites i 
publicacions han omplit un segle després el 
Teatre Principal de l’esperit de la nostra terra i 
els ideals d’un públic escolaritzat en valencià. 
No és cap casualitat que Obrint Pas volgués 
acomiadar-se en el Principal. Ells mateixos ho 
digueren: “Nosaltres, que hem començat en 
l’Institut Benlliure i a Benimaclet, volíem aco-
miadar-nos ací al Teatre Principal, al centre de 

la ciutat. Era com una 
assignatura pendent 
que hem aprovat amb 
matrícula d’honor.” 

 Pàtria Nova va ple-
gar després de 23 nú-
meros l’agost de 1915. 
Va tornar a publi-
car-se amb les matei-
xes idees i amb molts 

més col·laboradors el 1923. Però l’arribada de 
la dictadura de Primo de Ribera va acabar amb 
aquest portaveu del valencianisme més com-
batiu.

jULI CAPILLA

E l 12 de setembre de 1940 va ser afuse-
llat a Paterna Francisco Gregori Chuliá, 
després d’un d’aquells judicis suma-

ríssims amb què el franquisme “liquidava” 
els elements díscols del sistema. De res van 
servir els testimonis que van testificar al seu 
favor. Perquè don Paco era mestre i republi-
cà, com molt encertadament se’ns indica en 
el títol d’aquest llibre tan breu com intens, 
prova esfereïdora de la terrible repressió que 
el franquisme exercí sobre els vençuts en la 
immediata postguerra. A Francisco Gregori 
Chuliá l’afusellaren per defensar la llibertat, 
la dignitat, la democràcia, la República; i, cal 
dir-ho també, l’escola moderna i emancipado-
ra, crítica i laica, que s’havia intentat fer exten-
siva durant els anys previs a la Guerra Civil. 
Després de la contesa, tot el pla d’alfabetitza-
ció i educació progressista argüit pel Govern 
republicà va ser escapçat de sobte en favor del 
nacionalcatolicisme imposat pel franquisme. 
Perquè per al nou règim calia extirpar el laï-
cisme de les aules; calia purgar els mestres 
també, apartant-los de l’ensenyament o, més 
greu encara, aniquilant-los. Francisco Gregori 
Chuliá, Don Paco, fou un dels vuit mestres afu-
sellats al País Valencià pel règim franquista. 

De tot plegat en dóna raó aquest llibre, 
“Don Paco, mestre de chicuelos i republicà”, 
fruit de la col·laboració entre Batiste Malonda 
Grau i Mª del Carmen Agulló Díaz. El primer, 
a més de mestre, és un històric de la reno-
vació pedagògica i de l’escola en valencià. 
La segona, és historiadora i professora de la 
Universitat de València. Agulló Díaz s’ha en-
carregat de contextualitzar l’època del mestre 
afusellat, “d’una república de ciutadans a una 
dictadura de persones silenciades”. Mentre 
que Batiste Malonda se n’ocupa del cas espe-
cífic de Don Paco: la seua biografia, el judici 
sumaríssim a què va ser sotmès, els testimo-
nis vius dels qui el conegueren en vida, el seu 
mestratge com a mestre i pedagog avançat.   

El resultat n’és un llibre fascinant i col-
pidor alhora. Fascina la bondat –segons les 
veus dels qui el conegueren– d’un home que 

va ser afusellat pels seus ideals democràtics, 
sempre en favor de la llibertat. Un home que 
defensà sempre l’escola unificada, l’ensenya-
ment primari gratuït i obligatori, la llibertat de 
càtedra del docent i l’esperit crític dels alum-
nes. Fascina i aborrona conèixer la peripècia 
vital d’un home que creia en les persones, i en 
la docència com a mitjà de creixement intel-
lectual i moral d’aquestes. Emociona, sobre-
tot, quan llegeixes les declaracions d’alguns 
dels testimonis que aplega el llibre. Com ara 
el de Juan Chaume Miravet, que fou alumne 
seu a Tales (Castelló): “En aquells temps els 
mestres pegaven, però a don Paco en la vida 
l’he vist pegar. Tenia una forma d’ensenyar 
moderna. [...] Ha estat el millor mestre que 
jo he conegut [...] Donava diplomes si et por-
taves bé, si havies fet bé els exercicis o els 
exàmens. Ensenyava d’una forma que els xi-
quets teníem interès per aprendre. Era molt 
aficionat al teatre, va formar una companyia, 
era molt emprenedor i molt bona persona”. 

Don Paco confiava en les persones. Per 
això es va mostrar convençut que res no 
passaria quan el va requerir un treballador 
de l’Ajuntament de Bellreguard amb l’excu-
sa que l’alcalde el necessitava per a fer “uns 
papers”. De seguida el van empresonar. I ho 
pagà amb la vida. 

en PAntAllA

Una història 
exemplar
begoña siles ojeda

El Gran Hotel Budapest
direcció: Wes Anderson
Interpretació: Ralph Fiennes (M. Gustave), F. 
Murray Abraham (Mr. Moustafa), Mathieu 
Amalric (Serge X.), Adrien Brody (Dmitri), Wi-
llem Dafoe (Jopling), Jeff Goldblum (assessor 
legal Kovacs), Harvey Keitel (Ludwig), Jude 
Law (jove escriptor), Bill Murray (M. 
Ivan), Edward Norton (Henckels),  Saoirse Ro-
nan (Agatha), Jason Schwartzman (M. Jean), 
Léa Seydoux (Clotilde), Owen Wilson (M. 
Chuck), Tilda Swinton (Madame D.), Tom 
Wilkinson (escriptor), Tony Revolori (Zero).
guió: Wes Anderson
Música: Alexandre Desplat
fotografia: Robert D. Yeoman
Muntatge: Barney Pilling
gènere: Comèdia. Estats Units. 2014. Festival 
de Berlín: Gran Premi del Jurat
recomanada per a les assignatures d’ètica i 
literatura

La pel·lícula El Gran Hotel Budapest, a banda 
de la bella història d’amistat i amor que s’hi 
narra, és un homenatge a un acte essencial 
i diferenciador de l’espècie humana: el fet de 
contar i d’escoltar històries com a experièn-
cia transcendental de l’ésser humà. Aquesta 
és l’essència de la pel·lícula d’Anderson, ba-
sada en un conte de Stefan Zweig, l’obra de 
ficció o biogràfica del qual és sobretot una re-
flexió sobre la importància d’aquest acte, de 
contar i d’escoltar històries, com a vehicle per 
a comprendre l’essència humana.

La història d’El Gran Hotel Budapest co-
mença com totes les històries, quan en la 
realitat quotidiana i anodina alguna cosa sor-
prén el personatge fins a generar la interro-
gació. En la pel·lícula d’Anderson tot s’inicia 
quan el  jove escriptor, interpretat per Jude 
Law, hoste del decrèpit hotel Budapest, es 
queda fascinat per la presència d’un altre 
hoste: “Qui és aquest home major, de mirada 
malenconiosa assegut al vestíbul?”, pregunta 

al grum. Aquest home (Mr. Moustafa / Murray 
Abraham) és l’actual amo de l’hotel, la histò-
ria del qual donarà a conéixer el passat tant 
del mateix hotel com del singular director 
que el va precedir. 

Serà la figura d’aquest, Gustave (Ralph 
Fiennes), el centre d’una narració que des-
velarà un cert acte heroic fundador del relat 
modern. Açò és, el relat de valors com ara la 
racionalitat i l’impuls artístic, base de la ci-
vilització europea, que tindrà el seu correlat 
sinistre en forma de totalitarisme.

Gustave representa la figura de l’home 
que, enmig de la barbàrie, aconseguirà amb 
els seus actes preservar la vida de l’emigrant 
Moustafa, grum de l’hotel, fet que possibilita-
rà que aquest continue la seua digna labor al 
capdavant del Gran Hotel Budapest al costat 
de la seua muller, Agatha (Saoirse Ronan). 
Heus ací la importància del relat, com a espai 
de transmissió d’experiències que val la pena 
ser viscudes.

Batiste Malonda Grau i Mª 
del Carmen Agulló Díaz
Don Paco, mestre de 
chicuelos i republicà
Alfons el Vell, col·lecció 
“Quaderns Comarcals”, 27, 
Gandia, 2014, 87 pàgs.

fascina i aborrona conèixer 
la peripècia vital d’un 
home que creia en les 
persones, i en la docència 
com a mitjà de creixement 
intel·lectual i moral

Pàtria Nova va plegar, després 
de 23 números, l’agost de 1915. 
Va tornar a publicar-se amb 
les mateixes idees i amb molts 
més col·laboradors en 1923
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jOAN BLANCO PAZ

el Morter El sindicalisme i les lliçons no esperades d’unes eleccions 

S’anunciava un procés electoral avor-
rit i sense novetats, en la línia de les 
darreres convocatòries a eleccions 

al Parlament Europeu: un debat sense pro-
postes significatives, candidats insulsos, una 
abstenció a la mesura de la campanya... però, 
per a sorpresa de tiris i troians, els que esta-
ven destinats a convertir-se en actors i actrius 
principals d’una comèdia vulgar han canviat 
els seus papers i han deixat el protagonisme 
a altres que no estava previst que aparegueren 
en el guió sinó com a convidats a fer alguna 
intervenció divertida.

Tot, però, s’ha trastocat. L’espèrit de Pirro 
ha tret el cap entre els suposats guanyadors 
que han celebrat “l’èxit” amb amargor. Tan-
ta com el segon classificat, que no encerta 
a comprendre el que passa. Per contra, els 
eterns actors secundaris caminen per la pas-
sarel·la amb soltesa, només alterada per la 
irrupció d’una nova banda d’artistes que pas-
segen per tot l’Estat tocant una sintonia que 
estava “oficialment” soterrada. 

Al terratrémol electoral s’ha afegit l’abdica-
ció d’un cap de l’Estat que ningú no va triar i 
que devia la seua situació privilegiada als de-
signis del dictador i a la vergonyosa imposició 

del suposat model “exemplar” de transició de-
mocràtica.

Però si estem davant d’un nou escenari és 
perquè els darrers anys una enorme onada 
d’indignació i de resistència s’ha enlairat per 
dalt    de les nostres consciències provocant 
una marea de mobilitzacions desconeguda 
des dels anys de la Transició. I aquesta ona-
da ha arribat acompanyada d’una nova forma 
d’organització de les persones i col·lectius que 
l’han promoguda, perquè si nova ha sigut l’am-
plitud de la resistència, més nova ho ha sigut 
la forma en què ho ha fet: més horizontal, més 
viva, més democràtica... 

Si de vegades la impaciència es troca en 
desencís perquè no veiem immediatament els 
efectes de la mobilització, ara hem de com-
provar que hi ha processos que tenen ritmes 
propis.

I enmig d’aquesta nova perspectiva, el sin-
dicalisme, com a sector de la resistència més 
ampli i millor organitzat de tot l’Estat, què fa? 

En el cas del País Valencià, i en cas de l’en-
senyament, és força desconcertant, amb una 
bona part del  sindicalisme que es reclama 
d’esquerres immers en una delirant espiral de 
concertació i de persistent adhesió als anuncis 

de pau social promoguts pel partit governant 
a la Generalitat tan propagandistes com buits 
de contingut. 

Fa uns pocs dies em comentava un amic 
que algunes persones del nostre sindicat i 
d’una altra opció sindical “obrera” d’una lo-
calitat valenciana estaven temptats d’escriu-
re un manifest per reclamar una confluència 
en l’acció sindical que, segons pensàvem, ha-
via desaparegut perillosament. El vaig convi-
dar que ho feren, nosaltres podem donar mil 
i una explicacions d’estar on sempre hem 
estat i on ens vol veure el professorat. Ara 
bé, tenen raó, explicava al nostre amic que 
algunes coses no són comprensibles. Només 
feia dos dies que no s’havia pogut celebrar 
una junta de personal de València, destina-
da a aprovar quasi per unanimitat resoluci-
ons sobre la LOMQE, contra les supressions 
o en solidaritat amb el Cremona d’Alaquàs, 
perquè la majoria de delegades d’aquest al-
tre sindicat s’alçava de la cadira quan anava a 
començar la sessió per evitar que hi haguera 
quòrum.

Vinga! La nova realitat social reclama 
transparència i horitzontalitat! Parlem i po-
sem solucions! Tots i totes som necessaris.

I enmig d’aquesta 
nova perspectiva, el 
sindicalisme, com a sector 
de la resistència més 
ampli i millor organitzat 
de tot l’Estat, què fa?

Sabies que el patriarca Joan de Ribera va ser au-
tor intel·lectual de l’expulsió dels moriscs, alho-
ra que potenciava la contrareforma catòlica i el 
control de la Universitat de València?; coneixes 
la disputa entre els ordes religiosos per l’edu-
cació de les elits des del segle XVIII?; saps que 
els hereus dels asils de la infància del Marqués 
de Campo i Sant Joan han reclamat la devolució 
d’aquests edificis ja que han sigut convertits en 
seus flamants de la Universitat Catòlica de Va-
lència distorsionant les seues finalitats?; t’han 
ensenyat algun vestigi de les diferents escoles 
racionalistes, casinos republicans o ateneus 
obrers que poblaven la ciutat del Turia?

Aquestes i moltes altres qüestions referi-
des a la història del nostre sistema educatiu 
formal i de l’educació no formal, així com a 
les diferents concepcions ideològiques i dels 
grups d’interessos que han perfilat el poder de 
l’educació a València, són explicades en l’ano-
menada “Ruta del faristol a l’ordinador” en un 
complet itinerari pels llocs més significatius 
de la ciutat que conté el relat de personatges, 
institucions i esdeveniments transcendentals.

Difícilment es poden comprendre a hores 
d’ara la situació de l’educació en general i del 
sistema educatiu en particular, sense conéi-
xer ben bé els orígens, l’evolució i els diferents 

fets i esdeveniments històrics que han marcat 
aquests en el si de la nostra societat valenci-
ana.

La llibertat de creació de centres docents, 
la llibertat de càtedra, la suposada llibertat 
d’elecció del tipus d’educació dels pares i al-
tres drets reconeguts per les lleis educatives 
actuals, han xocat amb la realitat dels qui ma-
joritàriament no han tingut accés a l’educació 
sinó, a molt estirar, a una instrucció i formació 
bàsiques per a garantir el bon funcionament 
del sistema productiu passat i present.

 Dissortadament els relats oficials sobre la 
qüestió han amagat, sovint d’una forma ma-

joritàriament intencionada, molts dels perso-
natges, grups d’interessos i episodis que ens 
podrien explicar més clarament l’actual fun-
cionament de les institucions educatives i dels 
sectors informals d’aquesta i, per descomptat, 
del perquè de l’actual política educativa que 
tant de malestar ens provoca i que posa en pe-
rill les conquestes dels períodes més demo-
cràtics i avançats de la nostra història.

Des de les Rutes Ciutadanes de València, 
iniciativa periodística i de difusió didàctica de 
molts temes de carácter social, polític, cultu-
ral i històric que porta a cap el col·lectiu Xarxa 
Urbana, hem volgut oferir a totes les perso-
nes en l’ensenyament un itinerari de caràcter 
historicopedagògic, en què s’experimenta un 
recorregut complet de l’evolució d’aquest a la 
nostra ciutat.

Amb aquesta ruta resultarà més fàcil em-
bastar el fil conductor de la història a través 
del relat in situ dels orígens i l’evolució de les 
diferents institucions que van voler posseir el 
control moral, polític i econòmic de l’ense-
nyament, i que hui dia segueixen volent do-
minar-la, ara en clau més actual d’“oferta i 
demanda” del mercat educatiu.

El recorregut suposa un trasllat vivencial 
en el temps, des de l’època de les primeres 
escoles de llatí i gramàtica (i dels faristols), 
atorgades com a privilegi a València pel Con-
queridor Jaume I, fins a les actuals retallades 
en l’educació pública i l’expansió d’una con-
cepció mercantilista i tecnòcrata que prioritza 
la introducció de les noves tecnologies a les 
aules (els ordinadors) abans què l’equitat, la 
veritable qualitat i l’accés universal a aquesta. 

Lluís Vives, Jaume I i els Privilegis atorgats 
a la capital, Sant Joan de Ribera, Escrivà de 
Balaguer, Cavanilles, escolapis i jesuïtes, l’ar-
quebisbe Mayoral, el mestre Ripoll, Blasco 
Ibáñez, el marqués de Campo, el pare d’orfes, 
i molts altres personatges històrics desfilen 
per aquesta visita organitzada. 

Aquesta ruta és una ferramenta per a la 
conscienciació de la ciutadania, però també 
dels professionals de l’educació. Si esteu inte-
ressats a participar en una de les convocatòri-
es o formeu un grup mínim de mestres, pares 
o alumnes, podeu contactar amb nosaltres a 
través del núm. 695 594 489 o de: despilfarro-
valencia@gmail.com

miguel angel ferrís és coordinador de les 
Rutes Ciutadanes de València. Afiliat a STEPV

Ruta “Del faristol a l’ordinador”
Recorregut per la veritable història de l’educació a València

MIGUEL ÁNGEL FERRIS


