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EN PRIMER PLA inici del curs 2014/15

No és la calor,
és la política educativa
L’avançament de l’inici de les classes al 3
de setembre en tots els nivells educatius
ha marcat el començament del curs
2014/15. Enguany, la conseqüència més
visible d’aquesta decisió de la consellera
María José Catalá ha sigut l’esperpent
d’unes aules on la calor de les primeres
setmanes del setembre ha impedit el normal
desenvolupament de l’activitat acadèmica.
Aquesta situació viscuda als centres és
una petita mostra de les conseqüències
d’una política educativa basada en les
ocurrències i en el menyspreu a la comunitat
educativa, però també en un perillós esperit
visionari que fermenta en l’avinguda
de Campanar des de ja fa massa anys, i
que infecta tot el sistema educatiu.

La irritació entre la comunitat educativa del
País Valencià no és producte de dos setmanes
de caos organitzatiu i de calor sufocant en
els centres, encara que aquest inici de curs siga el que s’haja
visibilitzat en els mitjans de comunicació.
La irritació, el cansament, ve d’unes polítiques educatives
que es basen en atacs constants a les condicions en què ha de
viure l’ensenyament públic valencià. S’hi han augmentat les
ràtios d’alumnat; s’hi han eliminat unitats a sac; es tanquen
escoles públiques per fer lloc a privades per la via dels CIS;
es rebarema un professorat interí per precaritzar-lo encara
més; s’ha rebaixat el sou del professorat i se’l carrega, any
rere any, de noves obligacions burocràtiques la utilitat de
les quals és, si més no, discutible; no s’atura el degoteig
d’insídies que pinten un professorat culpable de tots els
problemes del sistema educatiu; les noves infraestructures
que ens havien promés no estan fetes ni s’espera que arriben,
tot i que, en algun cas, ja havien aplegat els fons europeus
per a construir-les. I, a més, fa calor, molta calor en les
aules la primera setmana del setembre, i no estan totes les

profes en els centres –algunes encara estan fent cua a les
direccions territorials per presentar tots els papers, altra
vegada–. Perquè a la consellera se li ha ocorregut decorar la
seua fantasia de sistema educatiu amb la foto dels xiquets
entrant a escola el primer dia de setembre. Com aquell a qui
se li ocorregué que també seria molt aparent fer classe de
Ciutadania en anglés. O com aquell altre, el ministre Wert,
a qui se li ocorregué una altra reformeta educativa, que això
va molt bé per als rànquings. Perquè cada vegada que anava
a l’OCDE li ho retreien: “Gasteu massa en educació i sou dels
més burrots en PISA, que està demostrat que encara pagueu
massa als professors…”.
La comunitat educativa està farta d’improvisacions
i d’ocurrències, del fet que es prenguen decisions que
afecten la vida de la gent sense comptar-hi, que es miren
les estadístiques en despatxos refrigerats a 21 graus, sense
haver entrat mai en una aula, sense conéixer la jornada de les
mestres en cada escola, en cada institut, les virgueries que han
de fer les famílies per a dur els fills a escola, i amb un total
desconeixement de les seues expectatives i esperances.
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La Conselleria justificava la decisió per la
demanda existent en la comunitat educativa.
Ara ha quedat palés el que deia STEPV
llavors: que no era certa aquesta demanda
i que l’avançament generaria un caos
organitzatiu en els centres, sense el temps
suficient per a organitzar com cal l’inici del
curs. Cal tindre en compte que hi ha molt de
professorat, tant de funcionaris de carrera

n Evolució de les temperatures durant la primera
quinzena del setembre a la ciutat de València
Dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AET)
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improvisar jornades ludicoreivindicatives,
on l’alumnat acudia al centre en banyador i
tovalloles com a acte de protesta, i celebrant
“poalades” d’aigua, per a refrescar-se durant
el matí. El Sindicat té també constància de
diversos casos d’alumnes que van haver de
rebre atenció mèdica urgent per lipotímies.
Per tot això, “hem hagut d’actuar amb
rapidesa des del Sindicat” diu Benjamí
Giménez, responsable de l’àrea de Salut
Laboral de STEPV. “Per un costat, de cara
a la Inspecció de Treball, el 4 de setembre
hem presentat la denúncia corresponent
perquè s’aturara l’activitat docent de manera
imminent. Per l’altre, també ens hem dirigit
a l’administració autonòmica: hem demanat
a la Conselleria, a l’INVASAT, a cada Direcció
Territorial i a cada comité provincial que es
paralitzara l’activitat docent. La normativa en
matèria de prevenció, concretament el RD
486/1997, referent a temperatures, estableix
els 27 graus com a valor tèrmic màxim,
com ja sabem per la difusió que se n’ha fet,
en combinació amb la humitat; hi ha una
forqueta que va de 50 % al 70 %; tot el que
sobrepasse aquestes xifres incompleix el
Reial Decret.”
Per altra banda, continua Giménez, “cal dir
que és de compliment obligatori en l’empresa
privada, però no així en la pública, on pareix
que els nostres governants no el tenen en
compte i no l’apliquen, diversament al fet que
sí que l’exigeixen a l’empresa privada, i això
no és just per la contradicció que implica.”
L’Administració calla

Sense negociació ni consens
La Conselleria d’Educació va anunciar la modificació del calendari escolar al maig amb
una nota de premsa, i sense que l’anunci estiguera precedit de cap negociació en la Mesa
Sectorial d’Educació. La Conselleria va obviar aquest procediment de consulta als representants del professorat, que és preceptiu perquè implica una modificació de les condicions laborals. No va ser fins al 19 de juny que es va comunicar als sindicats en Mesa
Tècnica, on tota la representació del professorat va expressar-ne la disconformitat.

És una responsabilitat
sindical i una obligació de
la Conselleria vetlar per
la salut i seguretat dels
treballadors i treballadores i,
alhora, per la de l’alumnat

com d’interins, que canvia de centre per
concurs de trasllats, comissions de serveis
o adjudicacions del juliol. Aquest professorat
ha de tindre temps per a coordinar-se amb
els equips directius i docents, acció que
es fa al setembre, quan prenen possessió
del lloc. A més, fan falta els primers dies
del mes per a presentar la documentació
que l’administració requereix quan es pren
possessió d’una plaça en un centre nou,
especialment el professorat interí: titulació,
certificats diversos, domiciliació, etc.
El mateix juny, el Sindicat ja advertia del
perill que les altes temperatures que se solen
registrar al setembre impediren el normal
desenvolupament de les classes. En una
informació del 19 de maig, STEPV deia que
“els centres educatius al juliol no reuneixen
les condicions tèrmiques que estipula el Reial
Decret 486/1997, que per als centres docents
ha de ser entre 17 i 27 ºC”.
En l’enquesta que fa cada inici de curs, el
Sindicat va detectar que en vora 200 centres
educatius del País Valencià les temperatures
estaven, el 3 de setembre, per damunt del
màxim de 27 °C permés per la legislació. En
el 96 % dels centres enquestats tenien més
de 27 °C en les aules i en el 35 % d’aquests
centres el mercuri va marcar entre 27 i 30 °C
el matí del 3, mentre que en el 65 % restant,
les temperatures no baixaren dels 30 °C.
En alguns centres les AMPA van haver
de comprar ventiladors per a combatre la
calor. En els dies successius, es van haver de
suspendre les activitats lectives per a eixir
fora de l’edifici perquè la temperatura interior
era insuportable. En molts centres es van

“A hores d’ara encara no n’hem rebut
notícies ni instruccions concretes sobre la
paralització de l’activitat, encara que sí que
és veritat que per la pressió exercida en
Inspecció de Treball, així com les accions
que s’han dut a terme en els centres,
la consellera s’ha vist forçada a donar
instruccions a les direccions dels col·legis
perquè s’actue en cada un en funció de les
necessitats plantejades”, afig Giménez.
La calor no és una circumstància
extraordinària i són possibles mesures de
prevenció: “A Noruega o Suècia no hi ha
escoles sense calefacció. En canvi nosaltres,
que vivim en un país en què les temperatures
pel juny i setembre solen ser altes, no tenim
uns centres docents dotats d’aire condicionat.
Cert és que enguany hem patit una onada
de calor –un risc potencial cada any en el
nostre territori–, però no és menys cert que
l’avançament de l’inici de curs ha agreujat
encara més la situació. En altres països més
avançats en matèria preventiva, els centres
estan adequats per a complir la normativa;
ací no passa ni en els centres més nous.
Per bé que potser alguns sí que tenen aire
Passa a la pàgina 4 >>>

Benja Giménez, responsable de
Salut Laboral de STEPV

3

Sobre els
atacs de la
consellera
a STEPV
Sobre les declaracions de la consellera
d’Educació, María José Catalá, en què
acusa STEPV de fer electoralisme perquè
anima els centres a suspendre les classes
per la calor, el Sindicat vol manifestar el
següent:
➊ El Sindicat no fa electoralisme, sinó
que compleix la seua responsabilitat i
obligació de vetlar per la salut i seguretat
dels treballadors i treballadores i, alhora,
per la de l’alumnat, cosa que hauria de
fer també el departament que dirigeix la
consellera Catalá.
➋ STEPV ja va advertir fa un any que no
era bona idea avançar el curs al 3 de
setembre, no per la calor, fet imprevisible
a un any vista, sinó perquè no estava
fonamentat pedagògicament i comportaria
molts problemes organitzatius, com així ha
sigut, a banda de la calor. Cas omís.
➌ STEPV va proposar una solució i
era que la Conselleria decretara la
suspensió de les classes fins que es
normalitzaren les temperatures. Cas
omís. La conseqüència ha sigut el que
la premsa va denominar “rebel·lió en
les aules” i l’abandonament de milers
d’alumnes dels instituts i la convocatòria
de manifestacions espontànies el dijous
11 de setembre. També la convocatòria
d’una vaga d’estudiants el 18 de setembre
acompanyada de manifestacions a la
vesprada.
➍ Argumentar que STEPV fa electoralisme
és intentar desviar l’atenció de l’opinió
pública davant la manca d’arguments. La
consellera i el govern valencià estaven en
un atzucac. Si decretaven la suspensió
de les classes –que era el més sensat
i recomanable– estaven reconeixent
que s’havien equivocat avançant el curs
al 3 de setembre. Si mantenien les
classes s’exposaven a les crítiques i a la
mobilització de la comunitat educativa,
com així ha sigut. Es van estimar no
reconéixer un error i tindre el personal
mobilitzat.
➎ Celebrem que la consellera afirme
que està disposada a revisar el calendari
escolar del curs que ve, però li hem
de recordar que novament ha mentit a
l’afirmar als mitjans que tots els anys
es negocia amb els sindicats. Doncs bé,
enguany no s’ha negociat el calendari
per al present curs i STEPV va presentar
un recurs contenciós quan es va publicar
en el DOCV, com ja va anunciar en el seu
moment.
Per tant, la Consellera d’Educació és
víctima de les seues pròpies decisions
i d’obviar les aportacions i demandes
dels sindicats de la mesa de negociació
i del conjunt de les organitzacions de la
comunitat educativa, que hem rebutjat la
proposta d’avançament del curs.
En aquest sentit, el Sindicat insta la
consellera Català a respectar el procés
electoral sindical, que no té res a veure
amb aquest inici de curs, a atendre
les peticions de la comunitat educativa
(li aniria molt millor, sens dubte), a
reconéixer públicament que s’ha equivocat
i que ha gestionat de forma nefasta aquest
inici de curs (i no només per la calor)
i, finalment, a dimitir com a consellera
d’educació.
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l
condicionat, en molts altres no tenen,
per exemple, una simple vela que aïlla i
protegeix de la calor les aules que estan
exposades al sol.”
El 16 de setembre, la reunió de la Mesa
de Direccions amb la consellera Catalá
va traslladar la demanda de la comunitat
educativa que les classes s’inicien a partir
de la segona setmana del setembre, per
la impossibilitat material d’organitzar
adequadament l’inici del curs.

un

ió

L’any de la
LOMQE

a.

i
at

Alumnat i professorat de l’IES Sos Baynat de Castelló protesten
al pati durant l’onada de calor del setembre.

I mentrestant, des de l’àmbit estatal i amb
el suport decidit de la Conselleria, la LOMQE
s’estrena en cursos alterns de tot els
itineraris educatius. Amb el propòsit explícit
d’“españolizar a los niños catalanes”, i el

propòsit ocult de convertir l’escola pública
en subsidiària de la privada, i els xiquets i
xiquetes en mà d’obra barata i disponible
per a les necessitats de les empreses,
la reforma educativa del PP arriba per
extirpar tot vestigi de gestió democràtica
dels centres, nomenar a dit les direccions,
triar professorat i alumnat, segregar per
sexes i per rendiment acadèmic, reforçar
l’adoctrinament religiós i afeblir la presència
de matèries sospitoses d’estimular el sentit
crític de la persona. A més, crea nínxols
d’oportunitat de negoci per a editorials,
acadèmies privades i patronals educatives.
La LOMQE és, sens dubte, la llei educativa
més rebutjada per la comunitat educativa
i la societat en general, per ideològica i
per injusta, tant com la reforma de la llei
de l’avortament. La reforma ja ha propiciat
dues vages generals educatives i desenes
de mobilitzacions. El Sindicat, per a evitar
els danys que generarà l’aplicació d’aquesta
llei, ha oferit una guia per a la inaplicació
de la LOMQE, a l’abast de tota la comunitat
educativa, amb un conjunt de 41 mesures
per a esquivar-la.

La Policía Nacional, al Cremona
El dia 3 de setembre començà el curs amb la Policía Nacional uniformada i la
Inspecció Educativa, no uniformada, en l’escola Ciutat de Cremona d’Alaquàs.

ria
Des del curs passat, quan l’arranjament suprimia la unitat d’infantil
que condemnava a la pena de mort
el centre, les famílies en demanen
l’habilitació immediata per a poder
portar els seus fills i filles a la mateixa escola que els germans majors.
La intervenció policial i de la Inspecció Educativa anava destinada a
impedir que nou xiquetes i xiquets
de tres anys i els pares i mares entraren al Cremona. La plataforma
Tots Som Cremona havia decidit
portar-hi els menuts de tres anys
a l’inici del curs, tot i haver-se suprimit la unitat, com a mesura de
pressió perquè la Conselleria els
escoltara. En l’aula, els xiquets eren
atesos per un grup de professores i
professors voluntaris.

El dia 4 tant la policia continuava
dins del centre, però ara sense uniforme, com la Inspecció Educativa.
Al llarg de la segona setmana del
setembre, el grup de pares i mares
que portaren els fills es van trobar
que havien canviat el pany de l’aula
i no hi podien entrar. Mentrestant,
es va impedir una reunió de l’ampa
i, el matí del dijous 11, la Inspecció
Educativa, que seguia anant cada
dia al centre, va accedir a reunir-se
amb un grup de pares i mares, però

EL Cremona continua
la lluita per recuperar
la unitat de 3 anys

volien que fóra abans de les deu del
matí perquè se n’anaven, i ja eren
les nou i mitja. Com que no tots els
pares n’estaven assabentats ni hi
podien anar, la reunió no va tindre
lloc.
Des del divendres 12 la lluita ha
canviat: les famílies de 3 anys ja
han escolaritzat els xiquets i les xiquetes en la unitat habilitada al Vila
d’Alaquàs, però continuen la lluita.
Volen poder portar els dos fills a la
mateixa escola i que se’ls en construïsca una de nova. La idea actual
és continuar la pressió i recordar a
tot el món el que ha fet el PP amb
les famílies del Cremona perquè la
ciutadania exigisca una rendició de
comptes i instar el pròxim govern
perquè faça l’escola i que hi haja
unitat de 3 anys.
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Els flamencs
de l’Ebre
La nostra comunitat
educativa acostumava
a moure’s, a buscar
noves vies, nous reptes

Milers de persones es
manifesten per exigir la dimissió
de la consellera Catalá
Manifestacions unitàries a Alacant, Elx, Dénia, València i Castelló.
Allioli
Els dies 17 i 18 de setembre milers
de persones convocades per les plataformes comarcals en Defensa de
l’Ensenyament Públic van eixir al
carrer per exigir la dimissió de la
consellera d’Educació, María José
Catalá, per la seua nefasta gestió de
l’educació, especialment en aquest
inici de curs 2014/15.
Així, a Alacant, es convocava una
cordada d’aigua i una manifestació
el dia 17 de setembre, per manifestar el rebuig a l’avançament de l’inici
del curs, marcat per l’onada de calor.
I a València, Elx, Dénia i Castelló la
mobilització va coincidir amb la vaga
estudiantil, d’ampli seguiment.
La vesprada del dia 18, milers
de persones van omplir els carrers
d’aquestes ciutats en manifestacions
que van ajuntar alumnat, pares i mares i professorat per dir que ja n’hi

ha prou de la mala gestió per part de
la consellera i exigir-ne la dimissió.
Totes les manifestacions també
exigien la finalització de les retallades, de l’acomiadament del professorat interí, de la supressió de línies
en valencià i rebutjaven l’aplicació de
la LOMQE.
STEPV anunciava, així mateix, la
continuació de les mobilitzacions
durant la tardor i la resta del curs i
proposa al professorat la convocatòria d’una vaga general en educació el
23 d’octubre, coincidint amb la vaga
de tres dies convocada pel Sindicat
d’Estudiants el 21, 22 i 23 d’octubre.
El Sindicat també està treballant juntament amb les marees per
l’educació pública en la campanya
“12 mesos, 12 lluites” que proposen
accions cada mes per revertir les
polítiques de retallades en educació
arreu de l’estat.

Manifestacions de la comunitat educativa en diverses localitats
del País Valencià: Alacant (baix esquerra), Elx (ací dalt) i Castelló
(baix dreta). La imatge superior de les pàg. 4 i 5 correspon a la
manifestació de València, en arribar a la plaça de la Mare de Déu.

Patri Teruel
De fa uns quants anys ençà, al
meu poble, Sant Carles de la
Ràpita, al Delta de l’Ebre, s’ha
instal·lat de manera permanent
una colònia de flamencs. Aquest
és un fet insòlit, ja que els
flamencs són aus migratòries
i, normalment, el seu pas per
l’Ebre és temporal i transitori.
De fet, excepte aquesta colònia,
la resta de flamencs continuen
utilitzant el Delta de l’Ebre com
un lloc de pas.
Desorientats a causa del canvi
climàtic, aquest grup va decidir
un bon (o mal) dia no moure’s
més. Va decidir que ja els estava
bé el clima suau del Delta, que
no pagava la pena moure’s cap al
nord per buscar-hi “frescoreta”
a l’estiu ni baixar cap al sud per
trobar-hi caliu a l’hivern. Es van
conformar i van decidir no buscar
res de millor.
Els ebrencs que conec
somriuen i s’alegren pel fet que
aquest grup d’aus hage decidit
restar tot l’any a les nostres
terres. Jo no puc estar-hi més en
desacord.
Crec que és una bona
metàfora del que succeeix a
una part de la nostra comunitat
educativa, tan acostumada a
moure’s, a progressar, a buscar
noves vies, nous camins, nous
reptes. De fa uns quants anys
ençà, desorientats a causa de
les retallades i congelats pel
conformisme i la por, aquesta
“colònia” resta immobilitzada
mentre el nostre govern –bé, jo
meu no el sento gens, però és
el que em toca– desmantella
l’escola pública valenciana. Hi
ha una part de la nostra societat
(afortunadament, no és tota) que
s’està conformant i ha decidit que
no paga la pena buscar res de
millor.
I jo, gran defensora de les
meves estimades Terres de
l’Ebre, entenc perfectament
que alguns flamencs decideixin
instal·lar-se permanentment en
un bell paratge com és el nostre
Delta. Però també us he de dir
que, si em donen a triar, jo i els
que estimem l’escola pública
triem sense cap dubte volar
buscant nous horitzons. Volar
per millorar. Volar per descobrir.
Volar cap a un paratge millor. I,
si cal –que ja sé que sí– lluitarem
per fer-ho. Perquè ens hem de
moure sempre cap a endavant.
Perquè sense moviment no hi ha
progrés i sense progrés no hi ha
futur.
Patri Teruel és permanent
sindical de STEPV en les
comarques de Castelló.
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Des del sud valencià

La tirania de l’anglés

A

tudi torró

Quant de temps,
diners i energies
s’han d’invertir per
assolir un domini
similar al d’un nadiu
de parla anglesa?

vui en dia, qualsevol que es manifeste qüestionant la necessitat de saber
anglés sembla que està fora d’aquest
món, especialment d’un món que demana
actualització, competència, professionalitat,
capacitació... i tots els qualificatius que vulgueu posar per indicar l’excel·lència. En no
pocs treballs, sense l’anglés et consideren un
analfabet funcional. Ara bé, ho hem d’acceptar
així, sense qüestionar-ho? El camí és aprendre i incorporar l’anglés com l’única llengua
útil per a la comunicació amb el món? Tots els
sistemes educatius que no tenen l’anglés com
a llengua pròpia, l’han d’incorporar de manera
que els alumnes assolisquen una competència similar a la llengua pròpia? Tanmateix, és
això possible? Jo he arribat a la conclusió que,
com sempre, estem sent sotmesos a la tirania
lingüística dels països que tenen el poder polític i econòmic, ara mateix els països de parla
anglesa; davant aquest fet, a països com Espanya els ve molt bé aquesta situació, perquè
així s’omplin d’arguments per demostrar allò
de “llengües útils” (castellà i anglés) i “inútils” (las lenguas regionales), també per defensar les bondats del bilingüisme (castellà/an-

glés) manipulant vergonyosament el que diu
La Carta Europea de les Llengües Regionals
i Minoritàries. Tinc molts exemples que demostren aquesta tirania que ens vol convertir en gent sotmesa, amb baixa autoestima i
poca riquesa lingüística... Fa unes poques setmanes, em comentava un company que en un
congrés en què presentava una comunicació,
en una ciutat europea on es parla alemany,
era prescriptiu presentar-la en anglés; ell se
la va preparar durant dies, sap un anglés suficient per a comunicar-se, la taula redona en
què participava hi havia italians, llatinoamericans i anglesos; el moderador sabia castellà i
anglés perfectament, les preguntes del públic
només podien ser en anglés, i quan es van dirigir a ell, no entenia ni podia contestar amb
fluïdesa, i va demanar al moderador que li traduïra les preguntes del públic i les seues respostes, a la qual cosa es va negar, fent-lo sentir com un autèntic analfabet funcional.
Aquest episodi el va sumir en una inseguretat i baixa autoestima, no perquè desconegués la matèria, el contingut, sinó perquè no sabia expressar-se correctament en
una llengua imposada tirànicament per una

Un inici escolar vergonyós

L’

pilar tormo

inici d’aquest curs escolar ha
tingut, com a ressò popular les
altes temperatures, inadequades
per al treball escolar, inadequades per a
l’agrupament d’alumnes en les aules. Aules
que no estan preparades per a mantenir un
bon ambient en una temperatura de calor.
Es fa difícil d’entendre que una consellera,
abans de prendre una mesura com aquesta
d’avançar l’entrada de les criatures als
centres, no consulte les condicions en
què es donarà. L’Institut de Meteorologia
–una institució de l’administració pública–
disposa de registres que avalen que la
primera quinzena del setembre és de
les més caloroses de l’any i enguany,
especialment, s’han agreujat aquestes
previsions... Canvi climàtic? Així doncs,
podem dir, sense por d’equivocar-nos, que
irresponsable haver pres una iniciativa
d’obertura del curs per als alumnes en
un període de poques condicions per a
treballar en els centres. La natura ha
volgut insubordinar-se davant una mala
decisió, rebolicant les consciències.
També és del tot irresponsable que un
govern aplique una llei educativa amb tanta
improvisació, amb tanta pressa, com si es
tractara d’un automatisme, com si parlar

Teatres de l’escola

Fa temps que estic
fart de sentir dir en els
informatius que els
valencians sols som
notícia per barbaritats
com aquestes.

Allò que em sembla més
greu d’aquest començament
és la manca de respecte
cap els docents, cap els
mestres, cap els alumnes
rebutjada per tots els sectors socials i
que compta únicament amb el suport
pel poder–, el que no és acceptable
és el tractament poc respectuós cap
al procediment d’incorporació i canvis
que suposa tota imposició i que aporta
una gran confusió i intranquil·litat.
Però, el que em sembla més greu d’aquest
començament i que ha quedat soterrat,
solapat, és la manca de respecte envers
els docents, envers els mestres, envers els

OLI

Al professorat que ha reaccionat
amb dignitat i determinació
en un inici de curs caòtic, per
la crisi climatològica i per la
incompetència de l’Administració
educativa.

ALL

A aquells inspectors/ores que
s’atribueixen funcions d’ordre
públic i de repressió de la
dissidència en els centres, i són
els ariets de la defensa d’una
administració despòtica.

Pilar Tormo és membre de la Plataforma
per l’Escola Pública de l’Horta Sud.

“Muy muelles... muy muelles!”

N
Jaume Martínez Bonafé

de canvis educatius, com si parlar de les
nostres criatures no comprometera tota
la societat per a demanar rigor i especial
cura en les propostes de canvis legislatius,
que requereixen uns acords que donen
estabilitat a l’estructura escolar. El que
vull dir és que amb independència de
la qualitat de la llei LOMQE –més que

alumnes, ja que no valora com a necessari
aquest temps de preparació que exigeix
tot inici educatiu, tot començament de
curs, tota acollida que demana un cert
temps de relació perquè germine el que
s’inicia. Temps de relació i acollida dels
nous mestres que s’incorporen al centre;
temps de relació entre els equips docents
que han de compartir l’aventura que
han de començar; temps de preparació
de l’espai, que és alguna cosa distinta
de posar-hi cadires i taules; temps per
a poder gestar alguna cosa que vindrà;
temps de fer projecte i anar donant forma
a aquesta acollida; temps de preparació
de les noves relacions que s’engendraran
tant importants i decisives en el procés
educatiu. Ser mestres no és qualsevol
ofici. Les criatures no són màquines
esperant a connectar amb automatismes
externs. Preparar l’inici és ja tot un
posar-se en relació educativa amb el
que serà viscut de la mà dels mestres,
del que viurà l’alumnat i el centre com
a espai que propicia aquesta trobada.
No, el malestar docent d’aquests dies no
és reductible a les temperatures, la calor,
ni tan sols a una mala llei –que també–.
El malestar dels docents és sobretot
perquè no ens deixen SER MESTRES.

comunitat científica dominant de parla anglesa; es trobaven en les mateixes condicions els anglesos participants en el congrés?
Quant de temps, diners i energies s’han d’invertir per assolir un domini similar al d’un
nadiu de parla anglesa? Què passa amb els
traductors? Hauran de desaparéixer perquè
ens dirigim a una llengua comuna de comunicació que finalment farà inútils la resta de
les llengües? I mentrestant, els països de
parla anglesa han trobat un negoci multimilionari en acadèmies, lloguer d’habitacions,
de cases, au-pair baratíssimes per als seus
fills, estades d’estudiants per a practicar la
llengua que serveixen per a ben poc i costen
a les famílies una “pasta”... I una dada significativa de l’any 2009, el 51 % dels estudiants
de secundària del Regne Unit no estudia cap
llengua estrangera. Per a què? ells ho tenen
clar, són l’imperi i la resta, gent sotmesa. I
nosaltres, ho tenim clar? Continuarem participant en aquesta farsa o ens reivindicarem
en tots els àmbits científics, acadèmics, socials, culturals... en la llengua del nostre territori, el català/valencià, i a partir d’ella totes
les altres.

o sé què ens passa. Serà la por que
paralitza, serà la indiferència miop
dels conformistes, serà que som més
muelles, que era com ens qualificà aquell botifler –“Tenemos a los valencianos por más
muelle”–, el comte-duc d’Olivares en el segle
XVII–. El cas és que ja és difícil suportar major nivell d’estupidesa, d’incompetència i arbitrarietat. L’ultim exemple és el de l’avançament en l’inici del curs. Una barbaritat. Una
barbaritat, darrere d’una altra i d’una altra.
Certament, hi ha hagut protestes exemplars,
gestos rebels, denúncies..., però insuficients,
mentre molts i moltes han tret el ventall i han
tirat avant com si no passara res.

És una qüestió de dignitat, de dignitat professional. Hi ha alguna persona, entre l’anomenat –i acalorat– cos docent que crega que
hi ha hagut algun avanç significatiu, des del
punt de vista pedagògic, per començar més
prompte les classes? Hi ha alguna persona
que trobe un sol argument que ens permeta
pensar que era una mesura a favor dels xiquets i les xiquetes. Que a ells i elles els convenia? Era una mesura educativa? Era realment educativa?
Doncs, és clar que no. I si no era educativa,
si no tenia cap trellat pedagògic, quina ha sigut la paraula professional dels professionals
de l’educació? Quina la resposta pedagògica

dels pedagogs? Quina la resposta educativa
dels educadors i les educadores?
Fa temps que estic fart de sentir dir en els
informatius que els valencians sols som notícia per barbaritats com aquestes. Fa temps
que veig indignat prendre decisions sobre
qüestions educatives sense cap argument
seriós, per gent que mana i ordena en un
despatx –amb aire condicionat, això sí!–, però
té una supina ignorància sobre l’assumpte
del qual mana. I fa temps que espere una esquerra, amb un projecte unitari i seriós per a
la cultura i l’educació del nostre país, que els
done un i definitiu puntelló al cul. Metafòricament parlant, és clar.
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Consellera dimissió
marc candela

de 3 anys no puguen compartir escola amb
els seus germans en el Cremona d’Alaquàs
o en el col·legi municipal de Benimaclet,
ni que el professorat del Roís de Corella
siga suprimit per una falsa integració del
Josep Camarena, ni que a les escoles de
Castelló o Ontinyent s’elimine la línia en
valencià malgrat la demanda majoritària
de les famílies, ni que les aules estiguen
a rebentar i l’alumnat no tinga prou
professorat per atendre’l correctament. A
la consellera li fa igual que l’aplicació de

n Factors de reducció de la Taxa d’Abandonament
Primerenc de l’Educació i la Formació
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El que de veres importa
són unes aules farcides
d’alumnat sense futur

Trobada de Plataformes Comarcals. Ens
acusa d’”empañar el inicio de curso”. La
consellera volia que tots els telediaris de
l’estat obriren el noticiari el 3 de setembre
destacant que el País Valencià era la primera
autonomia en començar el curs, que som
l’avantguarda de l’educació i de l’aplicació de
la LOMQE a tot l’estat. Però es va trobar amb
les imatges de la policia nacional entrant al
Cremona d’Alaquàs per a desallotjar xiquets
de tres anys i les seues famílies que estaven
ocupant –ai mare!- l’escola. I es va trobar
les imatges d’alumnes i docents impartint
classes en el pati en banyador i tovalloles
per combatre la intensa calor. Lamentem
haver-li perturbat l’idíl·lic inici de curs que
volia, però vosté mateixa s’ho ha buscat.
No és l’única que ens acusa. Guillermo
Martí, secretari general de FETE-UGT PV,
en un article publicat també a El País el
passat 29 de setembre, acusa falsament
i sense vindre a tomb l’STEPV de no
mobilitzar contra la LOMQE en una marxa
a Madrid i de promoure ara una vaga en
l’ensenyament contra la LOMQE. Absurd.
Sembla que som el punt de mira
per a la consellera, però també per a
altres, que haurien d’estar fent-nos
costat i exigir la dimissió de la consellera
d’educació per la seua gestió, que
està arruinant l’ensenyament públic
i fomentant-ne la privatització.
Això ens confirma que anem pel bon
camí en la lluita per l’escola pública, en
la defensa del professorat, de les famílies
i de l’alumnat. I així continuarem fent.
Marc Candela és President de la Junta de
Personal Docent no Universitari i membre
del Secretariat nacional de STEPV.

-5,63

Català, contra la immersió
diego gómez

l’inici d’aquest socarrant curs 20142015, la Consellera Català hauria
d’explicar a la societat valenciana
per què s’allunya d’acomplir un objectiu
educatiu de llei: que tot l’alumnat tinga igual
competència lingüística en valencià i en
castellà. I és que el passat dia 3 de setembre,
l’alumnat d’Infantil i Primària ha començat
un nou curs amb novetats que afecten
als programes d’ensenyament de forma
negativa, per l’aprovació d’un decret de la
Conselleria d’Educació que, una vegada més,
margina l’aprenentatge i la competència
lingüística en valencià de l’alumnat i el
plurilingüisme educatiu. Un decret que fa
desaparèixer la immersió lingüística.
La consellera d’Educació està promovent
el monolingüisme educatiu amb l’augment
d’hores lectives en castellà a tots els
programes educatius vigents. Una de les
conseqüències més rellevants del nou decret
ha estat la jugada de dividir Coneixement
del Medi en dues assignatures, Socials i
Naturals, per a oferir una de les dues en
castellà. El fet d’oferir Naturals o Socials en
castellà empobreix encara més el Programa
d’Incorporació Progressiva, conegut com
a línia en castellà. L’alumnat que estudia
en aquest tipus de programa tindrà encara
menys competència lingüística en valencià.
El nou decret trenca un consens establert
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l passat 20 de setembre la Consellera
d’Educació, María José Català,
publicava en el diari El País l’articlem
“Lo que de verdad importa”, en el qual
es vanagloriava de la reducció de la taxa
d’abandonament escolar al País Valencià
i ho atribuïa a l’esforç de la comunitat
educativa i al “empeño incansable de
la Administración por garantizar el
óptimo funcionamiento del sistema”.
De l’esforç de la comunitat educativa
per tirar endavant el sistema educatiu en
tenim constància cada dia des del sindicat
que represente. Ara bé, afirmar que
l’administració s’està deixant la pell perquè
el sistema funcione ens sembla una burla
a la comunitat educativa. Sobretot quan
s’autoatribueix el mèrit per la reducció
de la taxa d’abandonament escolar. En
tot cas a qui li ho hem d’atribuir, en bona
mesura, és a la crisi i a la manca de futur
laboral del nostre jovent. Com menys
oportunitats laborals més temps en el
sistema educatiu. Però pensant-ho millor,
potser té raó la consellera i ens hem de
felicitar per les polítiques econòmiques
dels governs del PP, que impedeixen la
creació de llocs de treball per al nostre
jovent i el fa quedar-se a l’escola.
Reduir la taxa d’abandonament escolar és
important. Però no és l’única cosa important,
ni molt menys “lo que de verdad importa”.
El benestar de l’alumnat, les famílies i el
professorat és importantíssim, fonamental
per a garantir la millora de la qualitat
educativa. I en eixe punt la Conselleria ha
fet ingents esforços per complicar-li la vida
a la comunitat educativa. A la consellera
Català només li importen els números, però
no les persones. No li importa que criatures

la LOMQE siga precipitada i caòtica, que el
professorat tinga poc temps per a prepararse o més hores lectives i menys salari. Poc
importa si el professorat interí no cobra
el mes de setembre. I si l’alumnat i el
professorat passen calor que es compren
ventalls, perquè els ventiladors estan
prohibits i els aires condicionats són massa
cars. No passa res si cada vegada és més
complicat accedir a les beques de menjador
i tenim alumnes desnodrits a les aules.
Tot això no influeix en els números
de l’abandonament escolar, perquè
el que de veres importa són aules
farcides d’alumnat sense futur.
La consellera aprofita l’article per a
carregar contra la mobilització d’inici
de curs, una mobilització que STEPV ha
fomentat i secundat, de forma unitària amb
altres entitats i col·lectius, aplegats en la

des de fa 30 anys, aquell pel qual es va
establir que almenys hi haguera una
assignatura de quatre hores a la setmana
no lingüística que s’impartira en valencià
en el programa monolingüe en castellà. Es
va decidir que fóra Coneixement del Medi,
per ser una àrea arrelada al nostre entorn
més proper. La consellera d’Educació Maria
José Català ha trencat amb eixe acord
establert al principi de la democràcia.
Per altra banda ens trobem amb el
desgavell pedagògic que suposa l’entrada
de la nova llei a les aules. Amb cursos LOE
(2n, 4rt i 6é ) i cursos LOMQE (1r, 3r i 5é)
amb diferents carregues horàries, amb
diferents tractaments d’ús vehicular de les

llengües i amb directrius organitzatives
tant laxes que maregen a equips
directius, docents, famílies i alumnat. I
mentrestant la inspecció desapareguda.
L’aplicació de la LOMQE al sistema
educatiu valencià ha suposat que, després
de tres dècades s’anul·le la immersió
lingüística en el curs escolar que ara
s’enceta. És la conseqüència de l’actuació
de la Conselleria d’Educació, que deixa
de marcar la obligació a impartir certes
matèries en valencià a només plantejar
la possibilitat de triar, mentre en el cas
contrari sí que fixa l’obligació a impartir
més hores en castellà. L’Administració
educativa menysprea la nostra llengua a
l’educació. El valencià i el castellà no són
llengües que estan en igualtat de condicions
i per a aconseguir que ho estiguen cal
incentivar la llengua minoritzada. S’ha

n Percentatge d’ús vehicular de les llengües amb l’aplicació del
nou Decret de currículum de Primària- LOMQE
En nombre i en percentatge.
Programa Plurilingüe
d’Ensenyament en
Valencià (PPEV)

Programa Plurilingüe
d’Ensenyament en
Castellà (PPEC)

Sessions en valencià

14 (46,6%)

7 / 24%.

Sessions en castellà

11 / 36,8%

18/ 60%.

Sessions en anglés

5 / 16,6%

5 / 16%.
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de fer exactament el mateix que es fa
amb la discriminació positiva de gènere
i per raons ideològiques la consellera
ha impulsat una campanya burocràtica
molt violenta en contra del nostre màxim
tret d’identitat i com a conseqüència,
en contra del plurilingüisme real.
La consellera d’Educació ha imposat el
lliure albir als centres i d’ells dependrà
infringir la Llei d’Ús i Ensenyament del
Valencià. Una administració seriosa i
responsable no pot fomentar aquestes
mesures. En aquest sentit, tal com està
plantejat el Decret de currículum de
Primària, els centres poden arribar a
uns màxims d’assignatures impartides
exclusivament en castellà molt alts i es
bloqueja la mateixa possibilitat quan
la llengua vehicular és el valencià.
Des del STEPV ens sumem a la proposta
d’Escola Valenciana que recomana a tots
els centres educatius, tinguen línia en
castellà o línia en valencià, que asseguren
el màxim equilibri lingüístic a l’hora
d’impartir les matèries educatives amb
l’objectiu d’afavorir la qualitat educativa
del seu alumnat. L’entitat recomana que
tant Socials com Naturals s’impartesquen
en valencià, així com la nova assignatura
de Cultura del Poble Valencià.
Diego Gómez és membre de la
Junta de Personal de València i ex
president d’Escola Valenciana..
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professorat interí

En aquest context de retallades en
educació, la pitjor part se l’ha enduta
el col·lectiu de personal interí entre
el professorat. El funcionariat de
carrera ha perdut poder adquisitiu
o ha sigut desplaçat del seu lloc de
treball, però des de 2010 milers de
docents interins han allargat les
cues de l’atur o han vist degradar-se
els llocs de treball als quals poden
accedir –temps parcials, itineràncies,
substitucions de poc de temps, etc.

La llarga lluita del
professorat interí
A més, els seus drets mai no s’han
equiparat amb els del funcionariat
de carrera quant a retribucions –no
cobren sexennis– o accés a excedències
i llicències, per posar-ne alguns
exemples. Per això STEPV ha tingut una
sensibilitat especial envers el col·lectiu
més feble en relació amb els drets i les
garanties laborals. Aquests darrers anys
la situació del professorat interí s’ha
complicat més encara per les retallades
i pel nou acord de 2013, que trau
centenars de docents dels seus llocs en
les borses de treball i els impossibilita
encara més l’accés a llocs de treball.
Ací repassem les dificultats que han
hagut de passar, passen i passaran, des
de l’inici de les retallades i la resposta
a totes les agressions que han patit.

Acord de 2010
En 2010 es va signar un nou acord sobre
la gestió de les borses de treball. En
un primer moment STEPV no va signar
aquell acord (30 d’abril de 2010), perquè

no incorporava una de les potes que el
Sindicat reclamava des de fa anys: la
millora de les condicions laborals i un pla
d’estabilitat del professorat interí. Dos
mesos després, la Conselleria anunciava
les primeres retallades de plantilles
(en secundària, FP i batxillerat) que
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afectaven directament el col·lectiu interí.
Aquella signatura, tanmateix, quedava
invalidada perquè no es complia el requisit
de la denúncia de l’acord anterior amb sis
mesos d’antel·lació. Per això, es va repetir.
La Conselleria va triar el 23 de novembre
de 2010, en plena campanya electoral de les
eleccions sindicals en ensenyament, per a
escenificar novament la signatura de l’acord.
La data no era casualitat. La Conselleria
pretenia influir en el resultat electoral perquè
es pensava que STEPV no signaria l’acord,
com havia fet mesos abans. Però STEPV va
signar. I ho va fer per dos motius: perquè
començaven les retallades de personal
interí i perquè l’acord mantenia l’ordre en les
borses que estava estipulat des de feia trenta
anys. La signatura de STEPV va arruinar
la campanya mediàtica i electoral de la
resta de sindicats, que ja estava preparada
prèviament a l’acte de signatura de l’acord.
STEPV va valorar que, en un context
d’inici de retallades de professorat interí, era
millor signar l’acord i defensar unitàriament
aquest col·lectiu amb la resta de sindicats. El
temps ha demostrat que només STEPV s’ha
mantingut ferm en la defensa del col·lectiu.
Primera denúncia de l’acord de 2010
Just un any després de la signatura
d’aquell acord, el novembre de 2011, la
Conselleria denunciava tres articles de
l’acord. Els referits al cobrament de l’estiu
per al professorat adjudicat fins al 31
de desembre, al compromís d’adjudicar
setmanalment i la imposició de cessaments
al juny quan finalitze la docència.
Això va provocar la reacció dels sindicats
firmants que, de forma més o menys unitària,
van convocar mobilitzacions per frenar-ho.

Nou acord de
professorat interí
I el febrer de 2013, la Conselleria
denunciava l’acord de 2010 per substituirlo per un altre que introduïa la nota de
l’oposició com a element ordenador de les
borses en detriment de l’experiència.
Immediatament es van convocar
assemblees arreu del País Valencià per
informar de les pretensions de la Conselleria
i acordar mesures de rebuig. El col·lectiu de
professorat interí va assistir massivament
a aquelles assemblees en les quals es va
acordar la convocatòria de sis dies de vaga
al març. Per desgràcia, l’únic sindicat que va
atendre aquesta demanda del col·lectiu va
ser STEPV, malgrat els intents de convocarla de forma unitària per tots els sindicats
i malgrat el compromís d’alguns sindicats
en l’assemblea d’Alacant de convocar-la.
El 3 d’abril la resta de sindicats i la
Conselleria d’Educació firmen l’acord, a
pesar de l’oposició de STEPV i de centenars
de docents interins que s’oposaven a l’acord.
Les conseqüències de l’acord ja s’han deixat
sentir en el cos de mestres amb la reordenació
de centenars de docents que han perdut la
possibilitat d’accedir a vacants. I es farà sentir
igualment en la resta de cossos docents
quan en 2015 es convoquen oposicions.
És un acord nefast per al professorat interí
que compta amb la complicitat de sindicats
que diuen defensar els interessos dels
treballadors i treballadores de l’ensenyament.
Immediatament després de la publicació
de l’acord en el DOCV, STEPV va presentar
el corresponent recurs contenciós i
esperem la sentència, que confiem que siga
favorable i prèvia a les oposicions de 2015.

Decret Vela
La irrupció del decret Vela el gener de 2012
va paralitzar la negociació de la denúncia
parcial de l’acord de 2010, perquè imposava
el cessament de tot el professorat interí el 30
de juny. El decret, que afectava moltes altres
condicions laborals del personal funcionari de
l’administració, va provocar les mobilitzacions
més massives dels últims anys al País
Valencià i un treball unitari dels sindicats,
tant en ensenyament com en el conjunt de la
funció pública sense precedent. Sota el lema
“No a les retallades en els serveis públics.
Depuració de responsabilitats en el Consell”
es van convocar assemblees unitàries
massives, mobilitzacions i accions de tot tipus
durant diversos mesos en aquell any 2012.
El govern valencià va intentar suavitzar
el decret amb una proposta que va ser
rebutjada en referèndum pel 96 % dels
votants el 10 de maig de 2012. Mentrestant
els sindicats educatius convocaven sis dies
de vaga aquell mateix mes, en rebuig a
les retallades del decret Vela, però també
contra les retallades del ministre Wert i el
govern valencià en matèria educativa.

La Coordinadora de
Professorat Interí
Les retallades en plantilles anaven en
augment. Per això STEPV i AFID (Associació
de Funcionaris Interins Docents) van decidir
crear un espai de trobada del professorat
interí, principal víctima de les retallades.
Aquest espai es va començar a gestar cap
al final de 2011, quan la Conselleria va
denunciar parcialment l’acord de 2010. En
juny de 2012 es va presentar públicament la
Coordinadora de Professorat Interí (CPI).
Aquest espai de trobada del professorat
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Oposicions 2015
Si en 2013 la rebaremació va afectar el cos de
mestres i algunes especialitats de secundària
i FP, en 2015 el gruix de professorat interí
rebaremat serà el de secundària i la resta
de cossos en què es convoquen oposicions.
L’acord de 2013 preveu que qui no tinga
cap oposició aprovada en el passat serà
reordenat encara que passe la fase completa
d’oposicions en la pròxima convocatòria i no
obtinga plaça. Aquest col·lectiu no té més
remei que obtindre plaça. Però a més, qui
tinga aprovada l’oposició en el passat però
no haja prestat serveis abans de l’aplicació
de l’acord, també serà rebaremat. Un
altre col·lectiu tindrà una oportunitat per
a aprovar la fase completa d’oposicions
si no vol ser rebaremat. Es tracta del que
en el passat ha aprovat una part o fase
de l’oposició. Absurd i discriminatori.

interí, independentment de la seua afiliació
sindical, intentava aglutinar el màxim
nombre de docents interins per a fer
visible la situació del professorat interí i
acordar les accions que es consideraren
necessàries per aturar les retallades.
La primera acció de la recentment
creada CPI va ser la convocatòria
d’una acampada reivindicativa en la
seu de Conselleria d’Educació durant
el mes de juliol d’aquell 2012.

Més retallades
La política de retallades de plantilles del
govern valencià i la Conselleria d’Educació
continuava. Cada any STEPV denunciava que

en les adjudicacions del juliol es perdien vora
un miler de llocs de treball de professorat
interí. També s’aprofitava l’arranjament
escolar en infantil i primària per a aplicar
sense pietat l’augment de ràtios i reduir el
nombre d’unitats i, per tant, de professorat,
en els col·legis públics. Conseqüències:
centenars de funcionaris de carrera suprimits
i desplaçats a altres centres i docents
interins a l’atur. L’increment de la càrrega
lectiva en secundària, FP i batxillerat també
condemnava centenars d’interins a l’atur.
El gener de 2013, la Conselleria
modificava unilateralment les plantilles
de primària i retallava més de 400 llocs
de treball de professorat interí.

La lluita continua
La signatura de l’acord no ha aconseguit
aturar la mobilització i la lluita del
professorat interí per les seues condicions
laborals, pel manteniment del seu lloc en
borsa i contra les retallades de plantilles.
STEPV, AFID i la CPI continuaran mobilitzant
el professorat interí fins que es retire l’acord
de 2013, es retorne a la situació anterior,
es recuperen i milloren les plantilles i es
dignifiquen les condicions laborals d’aquest
col·lectiu. També la lluita contra la LOMQE,
que empitjora les condicions laborals
dels docents i, novament, del professorat
interí, és un element mobilitzador que
també s’ha incorporat a la plataforma
reivindicativa d’aquestes organitzacions.
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condicions laborals

STEs-I afirma que “amb el projecte
de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2015, el govern de
Mariano Rajoy emmascara les
retallades socials i educatives”, i
que la pèrdua de poder adquisitiu
acumulada arriba al 30 %.

El govern de Rajoy
torna a congelar el sou
i segueix precaritzant
el treball docent
Vora un miler de docents interins
no cobra el mes de setembre
Tampoc han cobrat els tribunals d’oposicions de 2013 ni els nous sexennis
Allioli
El Sindicat ha rebut desenes de
queixes de docents interins que
no han cobrat el mes de setembre, tot i tindre l’adjudicació des
del juliol. El Sindicat ha pogut saber que la immensa majoria dels
impagaments s’han produït a Alacant, uns 800, mentre que a València els impagaments han sigut menors, però també se n’han
produït. A Castelló, aquesta incidència ha sigut mínima. En total,
el Sindicat calcula que un miler

de docents interins no han cobrat
la nòmina d’un total de 8.700 interins adjudicats al juliol, és a dir,
vora el 10 %.
El Sindicat també ha detectat
altres incidències en les nòmines,
especialment entre el professorat del cos de mestres que treballa en instituts. Molts han cobrat com si treballaren un temps
parcial, quan en realitat treballen
un temps complet. Això ha passat perquè en primària la jornada
lectiva completa és de 25 hores

setmanals i en secundària de 20
hores. A molts docents del cos de
mestres que treballen en IES els
han pagat com si encara treballaren en col·legis i no en instituts
i, per tant, han cobrat menys –la
part proporcional de treballar 20
hores sobre 25, quan haurien de
cobrar el 100 % del sou.
Càtedres i tribunals d’oposició
D’altra banda, el Sindicat ha preguntat per l’abonament de les despeses dels tribunals d’oposició de

ELECCIONS SINDICALS 2014

ANPE i STEPV acorden una mesa
per centre en les pròximes
eleccions sindicals
La resta de sindicats es neguen a sumar-se a l’acord
Allioli
Les pròximes eleccions sindicals
del 4 de desembre de 2014 també
se celebraran en cada centre educatiu, com en les passades elecci-

ons, gràcies a l’acord assolit entre
ANPE i STEPV, que representen la
majoria de la Mesa Sectorial d’Educació. La resta de sindicats educatius s’han negat a signar l’acord que

permetrà que cada docent vote en
el seu propi centre, sense necessitat de desplaçar-se a una mesa
electoral en un altre centre educatiu. Anteriorment, les meses se si-

Allioli
D’una banda, amb l’anunci de
tornar una part insignificant de
la paga extra de l’estiu de 2012.
De l’altra, amb l’augment al 50 %
de la taxa de reposició d’efectius.
Mentrestant, torna a congelar per
cinquena vegada el sou del funcionariat, amb una pèrdua del seu
poder adquisitiu, que supera ja el
30 % en aquests anys. L’esmentada devolució parcial de la paga extra està precedida de nombroses
sentències territorials.
Davant la seua generalització,
el gabinet de Montoro anuncia ara
el pagament en efectiu, més que
com una iniciativa de dret, com una
clara acció electoralista: “I no n’hi
ha prou”, continua el comunicat de
premsa de STEs: “Ni el professorat
ni les empleades i empleats públics
hem sigut els responsables de la
crisi”. STEs-Intersindical exigeix,
per tant, “la devolució completa de
les dues pagues extraordinàries

suprimides.” Quant a l’augment al
50 % de la taxa de reposició d’efectius, el Sindicat estima que és insuficient i reclama el restabliment
del 100 %.
En aquesta qüestió, la disminució de l’oferta pública d’ocupació
aquests últims anys ha afavorit un
clar empitjorament de les condicions laborals, i ha duplicat els percentatges d’interinitat en el treball
docent. A més, l’augment de ràtios
amb les retallades ha provocat que
moltes de les places adjudicades al
professorat interí tinguen el caràcter de jornada parcial, amb la disminució correlativa d’havers.
“El secretariat de STEs-Interindical”, acaba el comunicat, “exigeix
la recuperació dels llocs de treball
perduts i l’estabilitat laboral del
professorat interí, així com la retirada del Reial Decret Llei 14/2012,
de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en
l’àmbit educatiu.”

2013. La resposta de l’administració
és que depén d’Hisenda i, per tant,
no saben quan les cobraran. Tampoc no han abonat els nous sexennis que s’haurien d’haver pagat a
l’agost, la qual cosa confirma que,
en principi, s’abonaran a l’octubre,
just un any després de la signatura
de l’acord de retallades que prorrogava el cobrament dels sexennis a
l’agost.
D’altra banda, STEPV també
s’ha interessat pels nous catedràtics, seleccionats abans de l’estiu,
que tampoc no han cobrat en funció de les retribucions que els correspondrien per canviar al cos de
catedràtics. Segons Conselleria,
fins que no es publique en el DOCV
el nomenament de catedràtics no
els pagaran, i això s’està retardant
per problemes de gestió, especialment, amb les titulacions d’alguns

docents que no es corresponen
amb les titulacions requerides per
a l’accés a càtedres.

tuaven majoritàriament en els instituts, la qual cosa obligava milers de
docents a desplaçar-s’hi, sobretot
d’infantil i primària.
En les últimes eleccions de 2010
ja es va assajar el model de mesa
per centre i va resultar molt satisfactori quant a la participació, ja
que es va incrementar fins a arribar
al 67% de participació. De fet, tots
els sindicats van celebrar en aquell
moment l’alta participació del professorat gràcies a aquest model de
mesa per centre.
Aquesta proposta s’ha discutit
en les diferents reunions que s’han
mantingut entre els sindicats per a

preparar el calendari d’eleccions i,
fins aquest matí, s’ha oferit a tots
els sindicats signar l’acord. Tanmateix, no ha sigut possible, motiu pel
qual ANPE i STEPV, que representen una àmplia majoria del professorat, han decidit signar l’acord per
facilitar el dret de vot del professorat i mantindre, com a mínim, el
mateix nivell de participació que fa
quatre anys.
ANPE i STEPV aposten, d’aquesta manera, per la màxima participació en les eleccions sindicals i no
entenen com la resta de sindicats
s’oposen a facilitar al professorat el
seu dret de vot.

Conselleria al·lega
falta de personal
Lamentablement aquest fet passa
tots els anys i la resposta de la Conselleria sempre és la mateixa: que
no hi ha prou personal per a gravar
les nòmines de tant de professorat.
Per això, STEPV exigeix:

Que doten les direccions territorials de les plantilles necessàries
per a garantir que tot el professorat
cobre la nòmina del setembre.

Que l’administració no s’espere al
final del mes d’octubre per a abonar
les nòmines d’aquest professorat,
com fa habitualment, sinó que les
abone a mesura que les tinga gravades en el programa informàtic.
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polítiques educatives

n Els salaris del professorat i el rendiment en matemàtiques

Resultats en matemàtiques

Gomendio: “La
inversión educativa
se fue en mejorar
el sueldo de los
profesores”

taula 2
Països amb una PIB inferior a 20.000 $

Mitjana ajustada d’aquests països

Països amb una PIB superior a 20.000 $

Mitjana ajustada d’aquests països
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Són certes aquestes afirmacions? La
percepció que tenim els treballadors i
treballadores és, més prompte, la contrària. I això ho confirmen els càlculs de
la Confederació de STEs, a la qual pertany STEPV, que calcula en un 30 % la
pèrdua de poder adquisitiu del professorat espanyol des de 2010.
En què es basa l’OCDE, llavors? Hem
revisat l’informe, i hi hem trobat dades
que, o contradiuen o bé matisen, i molt,

En la nova era d’austeritat,
el salari és l’objectiu
primer dels governs per
a reduir la despesa

el que afirma Gomendio. En primer
lloc, Gomendio, a partir de l’informe de
l’OCDE, sosté que ha augmentat el sou
del professorat la darrera dècada. Com
veiem en la TAULA 1, així va ser fins a

2010: d’ençà de llavors, s’ha produït una
caiguda salarial que ens retorna quasi a
nivells de 1995, i que ens situa per davall de la mitjana dels països del nostre
entorn, el grup UE21, tot i que puga estar per damunt de la mitjana de l’OCDE.
Si vivim en una de les zones més riques
de l’OCDE, no és estrambòtic que cobrem d’acord a aquesta riquesa.
A més, en el període 2013-2014, les
dades que no arreplega l’informe, la
congelació salarial i altres retallades
han augmentat, sense cap dubte, el declivi salarial.
En tots els països del món, la partida
destinada als salaris dels docents és el
capítol més important de la despesa en
educació. Per això, en la nova era d’austeritat, el salari és l’objectiu primer dels
governs per a reduir la despesa. Això,
que en qualsevol societat democràtica
pot ser una opció ideològica legítima,
tot i que no la compartim, a l’Estat espanyol, i al País Valencià especialment, és
una urgència per a una part del poder
polític, social i econòmic que ha malbaratat durant anys en gürtels, valmors,
rescats bancaris, subvencions escandaloses i corrupcions polítiques, tota la
riquesa que produïa un país.
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El govern espanyol, per boca de Montserrat Gomendio,
secretària d’estat d’Educació, sosté que el professorat
està massa ben pagat. Per a dir-ho, es basa en l’informe
de l’OCDE Education at a glance 2014. La conseqüència
d’aquesta premissa ha de ser, necessàriament,
que cal abaixar el salari del professorat.
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En aquest gràfic de l’informe Education at a
glance 2014 podem veure la base de l’argument
del Ministeri d’Educació per a sostindre que el
professorat espanyol està massa ben pagat en
relació amb els resultats que se n’obtenen, en
aquest cas sobre la competència matemàtica
del PISA 2013.
El seu raonament seria que, com que els
salaris del professorat espanyol es troben en
un nivell semblant als dels Països Baixos, per
exemple, però els resultats en matemàtiques
són pròxims als dels EUA, hauríem de cobrar
el mateix, estatunidencs i espanyols, o que
l’alumnat obtinguera les qualificacions dels
holandesos.
Com ja hem assenyalat en l’Allioli anteriorment, els resultats en PISA mostren, al final
de la correguda, una molt escassa variació en
els resultats en les distintes competències de
la majoria de països de l’OCDE. Aquesta és una
conclusió contrària a la dels nostres governs,
que magnifiquen les diferències per fer recaure

sobre el professorat la culpa d’una falta que, en
realitat, no existeix. A més a més, el càlcul dels
salaris està fortament “cuinat” pels estadístics de l’OCDE. Per a calcular-lo, es fan fortes
correccions basades en les ràtios de l’alumnat
(per aula i per professor/a) i es torna a corregir a partir del PPP (Purchaising Power Parity),
un índex que iguala el poder adquisitiu de cada
docent segons els preus del país. El càlcul permet considerar iguals els salaris d’un docent
espanyol d’educació primària, amb 15 anys de
serveis, que és realment de 32.421 euros, amb
el d’un neerlandés en les mateixes condicions,
però que en realitat està guanyant 47.845 euros
(Vegeu “TableX2.4a.: Teachers’ statutory salaries at different points in their careers (2012)“ en
Education at a glance 2014, p. 551).
El cert és que es compara països amb un
nivell de desenvolupament social i econòmic
molt heterogeni, i no es té mai en compte l’heterogeneïtat social i econòmica en l’interior de
cada estat o país.

taula 3

n Despesa en educació en percentatge del PIB (2000-2011)
Per a tots els nivells educatius. Font: Education at a glance 2014. Elaboració pròpia.
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Segons l’OCDE, en el període 2000-2012, els salaris del professorat esponyol van
augmentar, d’una manera relativa al grup de països de la UE21. A partir de l’any
2009, van començar a minvar respecte al mateix grup.A més, cal tindre en compte
que és a partir de 2012 quan hi ha hagut una rebaixa salarial més gran, a partir de
l’arribada al govern espanyol del PP, a finals de 2011.
*L’OCDE distingeix dos nivells salarials per la l’Educació secundària: lower i upper, que entenem que no són
significatives per al’Estat espanyol.

En aquest gràfic (veieu “Chart B2.1. Expenditure on educational institutions as a percentage of GDP for all levels of education (2000,
2008 and 2011)”, en Education at a glance
2014, p. 222) s’observa que l’evolució de la
despesa educativa a l’Estat espanyol com a
percentatge del PIB, tot i que augmenta quasi un punt, encara es troba lluny de la mitjana de l’OCDE, i que el clavill amb altres països més desenvolupats va fent-se més gran
en el període 2000-2011. Cal tindre en comp-

2011

te que es tracta del període més expansiu de
l’economia i que és a partir de 2011 quan la
política de retallades ha conegut la fase més
aguda. Això vol dir que el panorama actual pot marcar unes diferències encara més
acusades. Aquestes dades les oculta el Ministeri, perquè només li interessa fomentar
una imatge distorsionada del sistema educatiu que justifique les seues polítiques de retallades, privatització i precarització de l’escola pública.

12

258 / OCTUBRE 2014

Condicions laborals

STEPV prepara un
qüestionari d’incidències
en les adjudicacions
per fer-les arribar a les
direccions territorials
La conselleria podria no cobrir totes
les substitucions de professorat
per falta de pressupost

Allioli
STEPV ha pogut saber per diverses
fonts que la Conselleria d’Educació
no cobrirà totes les substitucions
de professorat per manca de pressupost. Un 30 % de vacants es quedaran sense cobrir.
El Sindicat ha rebut diverses
queixes de centres que no tindran
el professorat substitut per a cobrir
les baixes. Aquesta mesura podria
afectar a un 30 % de les substitucions, tot i que aquesta dada està
per confirmar. Per això, membres
del Sindicat han exigit explicacions
a la Conselleria d’Educació sobre
aquesta mesura, totalment inacceptable, perquè pot deixar milers
d’alumnes sense docents.
No és just que la consellera Catalá critique la vaga d’alumnat del
passat 18 de setembre perquè es
perdia un dia de classe i no envie

el professorat substitut als centres,
fet que obliga l’alumnat a perdre
hores de classe de les matèries
afectades.
Al final del setembre, STEPV va
presentar a les diferents direccions

El Sindicat estarà
atent a l’adjudicació
d’aquestes places
i continuarà fentles arribar a les
direccions territorials

territorials d’educació les places de
centres educatius que encara no
s’havien cobert perquè foren oferi-

des en les següents adjudicacions.
En concret, eren 8 a Alacant, 4 a
Castelló i 13 a València.
El Sindicat ha posat en marxa
aquesta campanya per les queixes
dels centres que han sol·licitat fa
temps les places (vacants o substitucions) que encara no s’han cobert.
A més, hi havia rumors que un 30 %
de les baixes no s’anaven a cobrir.
Es dóna la circumstància que a
l’adjudicació posterior a les denúncies de STEPV, moltes de les places
que els centres ens van comunicar
van ser cobertes. Però encara queden 23 places per cobrir.
El Sindicat estarà atent a l’adjudicació d’aquestes places pròximament i continuarà fent arribar a
les direccions territorials les places
que arriben al formulari que està a
la disposició dels centres en la nostra pàgina web.

ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT

STEPV prorroga les reclamacions
sobre la paga extra de Nadal de 2012
Cal tornar a registrar les reclamacions en
l’Administració abans del 23 de desembre.

Consulta el Programa electoral d’Ensenyament Privat
de STEPV en la nostra web: http://www.intersindical.
org/stepv/docs/prog-elec-2014.pdf

PA I ROSES

La propietat dels
béns públics no
pot reduir-se a la
seua titularitat,
sinó a la voluntat
col·lectiva
d’autoproclamarse com a espais
de participació
ciutadana

terrompre el termini de prescripció
d’un any a l’espera de la resolució
judicial del recurs contenciós interposat pel sindicat contra el Decret
Llei 6/2012 de 28 de setembre on
se’ns aplicà la retallada.
Cal recordar que els funcionaris de pública tenen signat un
acord abans de l’estiu en el qual
Moragues, el conseller d’Hisenda,
es comprometia a abonar la part
proporcional (44 dies) de la paga
només a aquest personal el gener
de 1015. Nosaltres en el sector de
concertada, sobre patir la matei-

xa retallada, no tenim CAP ACORD
signat amb Hisenda ni amb la Conselleria d’Educació. Per tant la via
que a la llarga és garantia segura
per a cobrar-la a hores d’ara, és
la via administrativa contenciosa.
Per tal motiu hem de tornar a registrar la reclamació en la Conselleria abans del 23 de desembre de
2014, aleshores, guanyarem un any
més per decidir què fer, arribat el
moment i assessorats sempre pels
nostres serveis jurídics.

De qui és l’escola?

U
Maria Lozano Estivalis

Allioli
El sector de concertada de STEPV
reprén de nou la campanya que va
encetar a principis d’octubre de
2013 per recuperar la paga extra de
Nadal 2012. Calia aleshores interposar una reclamació a títol individual
a l’Administració abans que prescriguera amb data de 23 de desembre
de 2013, ja que les quantitats a reclamar prescriuen al cap d’un any
en l’ensenyament concertat.
Ara hem de tornar a interposar
reclamació a l’Administració abans
del 23 de desembre de 2014 per in-

n dels efectes col·laterals de la decisió d’avançar l’inici de curs ha sigut la
comprovació de les nefastes condicions en què es troben molts centres educatius.
L’onada de calor no ha provocat només un autèntic tsunami de queixes en aquest sentit sinó
que ha dinamitzat un vell debat al si de les comunitats educatives: ¿Com cal actuar davant
la deixadesa i l’incompliment sistemàtic de
l’Administració pel que fa al manteniment de
les instal·lacions escolars i la vigilància dels
riscos per a la salut? ¿Fem la despesa —i la
faena— per protegir els nostres xiquets i xiquetes i contribuïm així que la Conselleria se’n
vaja més fresca que una cama-roja sense intervindre per garantir, com li pertoca, el benestar de totes i tots?
Aquest dilema amaga una confusió sobre
el que entenem per l’àmbit públic que afecta
qüestions tan importants per a una democràcia com la participació, l’autogestió ciutadana
o el projecte del bé comú. Efectivament, hi ha
una notable diferència entre pensar que l’àmbit
public és de tots o que no és de ningú: si alguna

cosa és de la col·lectivitat ens impliquem més
en el seu sosteniment mentre que si la cosa no
pertany a ningú senzillament ens en sabem de
res. A casa nostra, a diferència d’altres països,
ha dominant la segona de les percepcions, sobretot pel que fa la gestió pública, i ha anant
ampliant-se la distància entre ciutadania i administració.
Si preguntàrem al nostre alumnat de qui és
l’escola, potser ens sorprendríem. Fem-ne la
prova: és nostra, de la Conselleria, de ningú...?
M’atrevisc a aventurar un núvol de respostes
de difícil concreció. Hauríem de pensar per què
predomina aquesta nebulosa i a qui beneficia.
Als governs neoliberals els va de meravella
que no ens sentim propietaris —i per tant responsables— de l’espai públic. Ells prefereixen
que ens considerem mers consumidors, clients
que sempre tenen la raó, excepte quan volem
intervindre en la gestió d’un servei públic.
Una escola per a tots i totes requereix la lluita dels agents de la comunitat perquè ho siga
de tots i totes. Perquè la propietat dels béns
públics no pot reduir-se a la seua titularitat –

un concepte abstracte i despersonalitzat–, sinó
a la voluntat col·lectiva d’autoproclamar-se
com a espais de participació ciutadana que fan
possible el dret universal de l’educació. Hem
d’arromangar-nos per a fer dels centres escolars uns espais dignes de convivència i aprenentatge, i hem de seguir exigint que els governs hi facen la seua part. Pagar impostos no
és un eximent per al compromís de millora en
un sistema democràtic autènticament participatiu que aspire a l’autogestió del bé comú. Tot
i que la nostra societat resta encara allunyada
d’aquesta aspiració, no hem de tolerar que el
mal govern deixe caure les nostres escoles i
instituts: cal que adoptem decisions i accions
comunitàries en defensa pròpia.
Recorde una veïna del poble que eixia al carrer cada dia a agranar-lo i arruixar-lo i quan
algú li deia que ho deixara perquè vindrien
els de l’ajuntament, la dona sempre responia:
“Ells, que facen la seua faena, que jo faré la
meua”. Tant de bo els nostres xiquets i xiquetes
tingueren les escoles la meitat d’endreçades
del que ho estava aquell carrer on jugàvem.

A casa nostra
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Pep Coll, Beatriu Cardona i Patri Teruel, candidates a les juntes
de personal d’Alacant, València i Castelló, respectivament.
A la dreta, els presidents de les juntes ixents, Lola Vives,
Salva i Marc Candela, de Castelló, Alacant i València.

La trobada a Énguera va tindre un caràcter reivindicatiu. Foto: Amadeu Sanz.

STEPV reforça el seu
compromís amb l’educació
en l’Escola de la Tardor

A l’Escola, es va tindre un record per al company
de laUSTEC, Ricardo Rodilla.

El Sindicat ret homenatge als docents jubilats, fundadors
del sindicalisme en l’ensenyament al País Valencià.

Allioli
Els dies 26 i 27 de setembre, ha
tingut lloc l’Escola de la Tardor de
STEPV a Énguera. Les diferents ponències i tallers han girat al voltant
del model d’escola que volem i de
les tasques que cal fer de cara a les
eleccions sindicals del 4 de desembre en l’ensenyament públic (universitari i no universitari) i en la privada-concertada durant tot el curs.
Així, en la primera taula redona “L’escola que volem, l’escola
que necessitem”, M. Ángeles Llorente (MRP) i Rosa Cañadell (USTEC-STES) van analitzar la situació
actual de l’ensenyament, les polítiques neoliberals que s’hi estan aplicant i les conseqüències que tindrà
l’aplicació de la LOMQE i van apostar per la necessitat que els docents
i la comunitat educativa en general
s’impliquen en el rebuig a aquestes
polítiques i en la construcció d’un
model d’escola participatiu, democràtic i emancipador.

En el taller “Les línies del programa”, Beatriu Cardona i Marc
Candela, ambdós del secretariat
nacional de STEPV, van treballar
la situació actual del Sindicat per a

L’Escola també va
tindre un moment
emotiu, amb
l’homenatge a les
persones afiliades
que s’han jubilat
recentment
fer front a les eleccions i els eixos
de treball de la campanya. Aquest
taller va estar complementat per
un altre sobre el paper d’apoderats
i interventors en les meses electorals a càrrec de Juan Miguel Muñoz,
d’Intersindical Valenciana. Tancaven les ponències Laura Biosca i

Antoni Piera, membres de la Junta
de Personal Docent no universitària
de València amb un nou taller sobre
les tasques que pot fer l’afiliació en
els centres educatius per fer arribar
a tot el claustre les propostes del
Sindicat i la informació sobre tot el
que afecta els docents.
L’Escola també va tindre un moment emotiu, amb l’homenatge a
les persones afiliades que s’han jubilat recentment, ja que pertanyen
a la generació que va obrir el sindicalisme a l’ensenyament pels anys
setanta i van fundar el Sindicat.
L’Escola de la Tardor de STEPV ha
servit per a reforçar el compromís
del Sindicat amb l’educació, amb la
millora de les condicions laborals
dels treballadors i treballadores de
l’ensenyament, amb la lluita contra
les polítiques del govern valencià i
espanyol contra l’ensenyament, i
amb l’aposta clara i decidida d’un
canvi en totes les esferes de l’ensenyament.

L’escola sindical, lloc de
trobada i debat
Extracte de la intervenció d’obertura de l’Escola de Tardor, a
càrrec de Vicent Mauri, del secretariat nacional de STEPV.
La celebració d’escoles sindicals és una pràctica habitual nostra que perdura al llarg dels
temps (…)
Per nosaltres, és important la formació, el
debat, el diàleg, la controvèrsia, la posada en
comú de les idees per dissenyar les nostres
polítiques, formar la nostra afiliació i enfortir
la nostra acció sindical. Això ho fem en nombroses ocasions i actuacions, una d’elles és a
través de l’escoles sindicals, com aquesta de
la tardor. Enguany, per primera vegada, hem

Esquerra: una
sessió de l’Escola.
Baix: homentage
als docents que es
jubilen enguany, i M.
Ángeles Llorente,
Alícia Martí i Rosa
Cañadell durant una
sessió de l’Escola.

fet dues escoles sindicals, una a la primavera
i aquesta a la tardor. És un fet nou que voldríem que perdurara en el temps ja que trobar-nos en aquests espais de formació és
molt positiu per totes i tots, pel sindicat i per
l’escola valenciana.
També dediquem una part important a
preparar el procés electoral que tenim per
davant. El proper dia 4 de desembre tindran
lloc les eleccions sindicals a l’ensenyament
públic, universitari i no universitari, i a hores

d’ara ja han començat a la privada. Tot un repte per al Sindicat i per totes i tots nosaltres.
En les passades eleccions sindicals vam
ser el sindicat majoritari en el conjunt de
l’ensenyament públic (universitari i no universitari) amb 124 delegades i delegats i 15.771
vots. (…)
Les eleccions sindicals són importants per
nosaltres ja que d’elles depenen la nostra representació en les meses de negociació, les
hores sindicals per poder fer la nostra tasca
sindical diària, les subvencions publiques que
reben per nombre de delegades i delegats... i
el que és més important poder continuar fent
feina per defensar el personal que hi treballa,
una educació per totes i tots, un país lliure i
solidari i avançar cap una societat més justa
i igualitària.
Aquestes eleccions, igual que el nostre
treball als darrers anys, s’emmarquen en un

context social i polític força difícil i complicat
per les treballadores i treballadors. Les polítiques que apliquen els governs, tant l’espanyol com el valencià, estan al servei del poder
econòmic i financer i són contràries als interessos de la majoria de la població. (…)
El nostre sindicat està oposant-se amb la
seua acció sindical de cada dia. A mes, també
ho fem a través del nostre treball en les plataformes per l’ensenyament públic, la trobada
de plataformes o molts altres espais unitaris.
La nostra aposta és que tots aquests espais es vertebren des de baix, construint un
moviment de lluita, resistència i desobediència profundament assembleari, horitzontal i
democràtic.
(…) podem estar satisfets i satisfetes de la
nostra feina i de la nostra capacitat per aglutinar els sectors educatius més actius tant a
l’àmbit valencià com espanyol.
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Drogues màgiques (I):
la quinina
Joan Pérez Albero

L’arbre de la quina en l’escut del Perú.

C

orria l’any 1628 i el rei Felip IV posà al
capdavant de les colònies americanes
Luis Jerónimo Fernández Cabrera Bobadilla i Mendoza, més conegut com el comte
de Chinchón. Al cap de poc d’arribar a Lima,
centre del poder de les possessions espanyoles a Amèrica, la muller, Francisca Enríquez
de Rivera, segons diagnòstic del reial metge
de capçalera, Juan de Vega, emmalaltí de
paludisme, malaltia coneguda llavors com a
febres terçanes, a causa que els episodis de
febre i tremolins es repeteixen a intervals
d’aproximadament tres dies. La notícia de la
malaltia de la virreina s’estengué prompte
per tot el país i no eren poques les rogatives i
els ciris encesos en les esglésies per demanar-ne la recuperació, però el seu estat de
salut cada vegada empitjorava més.
Conta la llegenda que un dia arribà al
palau un indi cobert de suor que portava un
paquet amb uns quants trossos d’una estranya corfa d’arbre de color gris amarronat
i una carta del magistrat espanyol de Loja,
Juan López de Cañizares, que deia: “Altesa,

humilment i respectuosament us envie amb
el meu criat uns trossos de la corfa de l’arbre quinquina que creix en aquest districte.
Pot aconseguir que siga gustosa al paladar
mesclant-la, una vegada polvoritzada, amb vi
fort. Si Déu vol, açò curarà la comtessa de la
mortal malaltia que pateix. Anys arrere a mi
m’alliberà d’una febre com aquesta”.
Després d’uns quants dies de prendre
aquest beuratge, la comtessa estava recuperada. S’havia produït el miracle. I com que el
paludisme era en aquella època una malaltia
bastant comuna per aquelles terres, la virreina,
en vista de la seua ràpida curació, no va dubtar a
proporcionar el tractament a tots els malalts de
Lima que en agraïment van denominar al medicament les pólvores de la comtessa.
Però l’encantadora comtessa, per prescripció mèdica, atés el seu delicat estat de
salut, decidí tornar a Espanya, però això sí,
emportant-se tanta corfa com poguera per
curar el paludisme que llavors era una malaltia endèmica en moltes regions de la mare
pàtria.

Abandonà Lima, però al cap de pocs
dies de viatge recaigué de la seua dolència
i aquesta vegada la quinquina no pogué salvar-la. Va morir i fou enterrada prop de Cartagena de Indias, actual Colòmbia. La comtessa no arribà a Espanya però sí que ho va
fer la corfa de quinquina.
Però no sols fou per l’afany de la comtessa que arribara la quinquina a Europa. Se sap
que els jesuïtes ja coneixien aquest miraculós
remei i que en 1643 la farmàcia que aquest
orde tenia a Roma estava ben abastida de quina, i que en 1650, el procurador general de la
companyia a Roma dugué la quina a França i
la va recomananr a Mazarino per a la curació
de Lluís XIV; raó per la qual a Europa prompte
se la va conéixer com les pólvores dels jesuïtes.
Però no serà fins a 1753 que el famós naturalista Carl von Linné en la seua obra Genera Plantarum batejà amb el nom de cincona
l’arbre de la quina –o chinchona o cinchona,
en castellà, en honor a la intervenció de la
comtessa en el descobriment.

internacional

5 d’octubre

“Unim-nos per una
educació de qualitat”
El 5 d’octubre de 2013, Dia Mundial dels Docents,
la Internacional de l’Educació, que representa
30 milions de docents al món i de la qual STEPV,
forma part a través de STES, va posar en marxa
en diferents països i regions del món la campanya
“Unim-nos per una educació de qualitat”.

Allegro ma non troppo

José A. Antón Valero

Economia
i educació

L’

Allioli
“Unim-nos” té un doble objectiu:
unir forces entre la comunitat educativa internacional i les organitzacions i institucions educatives internacionals (UNESCO, GEFI –Global Education First Initiative de les
Nacions Unides–, OIT, Action Aid,
ONU, OCDE, UNICEF, EPT, etc.) al
voltant d’una visió compartida sobre la necessitat de tindre sistemes
educatius de qualitat i en equitat;
i, d’altra banda, fer una crida als
governs i poders públics amb l’objectiu de situar l’educació com una
prioritat en l’agenda política internacional.
D’aquesta manera, podrem influir en les administracions en
l’elaboració de polítiques educatives que es basen en la igualtat i en
l’equitat.
Encara que tots i totes sabem
que hi ha raons de sobres per a reivindicar una educació de qualitat
global, volem incidir-hi i difondre’n
algunes:
Perquè s’oblida que l’educació és
un dret fonamental bàsic i un bé públic. Hi ha més de 57 milions de xiquets i xiquetes sense escolaritzar
al món.

Estat espanyol és el país amb més atur
juvenil de tot el món occidental (un jove
de cada dos).Una societat on més de la
cinquena part de la població viu per davall del llindar de la pobresa. Un país amb el major nivell de
desigualtat econòmica de la UE i dels més corruptes (Eurostat). Un de cada cinc treballadors només
té faena per hores o a mitja jornada en terres valencianes. La subocupació i la minifaena s’ha duplicat des de 2007 i és un dels motius de l’augment
de la pobresa entre els nuclis de convivència.
No obstant això, aquest és un país on el diner
negre segueix fluint entre determinats polítics
aferrats al poder –en actiu o jubilats–; on el diner
públic rescata la banca i les autopistes; on hi ha
molts pisos buits –l’Estat és la primera immobiliària– i on el nivell de desnonament és altíssim; on
hi ha casos de corrupció com el de Bárcenas, la
Gürtel, el Palau, el clan Pujol; on també hi ha ERO,
i on s’ha instaurat una violència estructural contra

Perquè l’eixida cap a una recuperació econòmica real i sòlida passa
per la formació qualificada dels joves. L’educació no és una despesa,
és inversió en el futur dels nostres
joves.
Per a evitar la creixent privatització dels serveis educatius que posen en perill la gratuïtat de l’ensenyament públic. Només l’educació
com a servei públic pot assegurar
una eixida adequada de la crisi i establir les bases d’una societat més
justa i equitativa i d’una economia
sostenible. Cal seguir combatent
principis i actuacions neoliberals
que es proposen privatitzar l’ensenyament.
Perquè es complisca el que s’ha
acordat en els objectius de l’Estratègia Europa 2020, augmentant progressivament la inversió en R+D+I,
fins a arribar al 3 % del PIB.
Per seguir lluitant contra el fracàs escolar i l’abandonament escolar prematur que se situa a la Unió
Europea al voltant d’un 14 % i a Espanya al 23,6 %.
Perquè l’accés a una educació de
qualitat ha de ser gratuït.
Perquè cal seguir millorant la
formació docent i el desenvolupa-

la protesta amb les últimes mesures del govern
amb la seua llei de seguretat ciutadana.
L’atac a les humanitats de la “reforma educativa” del PP arranca d’una percepció tecnocràtica
i controladora del que és educatiu i enfocaments
elitistes i classistes. Segons aquesta visió, la població hauria de ser educada amb l’objectiu essencial
d’aconseguir un lloc de treball. En la filosofia “educativa” inspiradora del PP, les competències han de
desenvolupar una capacitat adaptativa a les necessitats del mercat, així com desenvolupar conductes
dirigides al món del treball (treball en equip, parlar
anglés, capacitat de lideratge i/o obediència i fidelitat). Aquests nous treballadors no necessiten una
intel·ligència complexa i crítica i, per tant, coneixements de filologies, filosofia, història, construïts de
manera compartida i de forma cooperativa.
El curs es presenta ple d’incerteses però, alhora, d’oportunitats. On trobar-les? On sempre:
construint l’escola des de baix. Intentant major

ment i el suport professional.
Perquè el reconeixement i suport social als professionals de l’ensenyament siga continu. Sabem de
sobres que són un determinant crucial per a qualitat educativa, però se
sol oblidar sovint.
Perquè la consecució de l’Educació per a Tothom (EPT) i els Objectius de Desenvolupament del Mil·
lenni (ODM) ha de ser una realitat,
garantint la inclusió de l’educació
de qualitat gratuïta en l’estratègia
educativa internacional post-2015.
En els propers dies, dirigents
de la Internacional de l’Educació
iniciaran una gira mundial que inclou grans esdeveniments i accions
reivindicatives. A Nova York (EUA),
Fred Van Leeuwen, secretari general de la IE, tindrà oportunitat d’exposar la campanya davant l’Assemblea General de Nacions Unides.
El 5 octubre 2014 és l’oportunitat
per a reivindicar docents qualificats,
eines i recursos de qualitat i entorns
d’ensenyament i aprenentatge segurs i favorables, així com una adequada inversió econòmica per part
de les administracions educatives
que permeta incentivar i donar suport com es mereix la tasca docent.

autonomia per als centres. Buscant una adaptació
a les necessitats reals i a l’ajust sociocultural de la
proposta educativa. Afavorint la interacció i retroalimentació del centre escolar, la comunitat educativa i els moviments socials i culturals on l’escola
està inserida... Per tant, es fa necessari –sempre
ha sigut així–, coordinar-se, debatre pedagògicament i, en conseqüència, des d’una visió política de
l’educació, proposar mesures de resistència que
són també de lluita.
Per cert que, sobre això, en vam debatre –com
ja vaig dir en aquesta secció– en la III Trobada d’Experiències Transformadores” (http://experienciasdetransformacion.entrepueblos.org/); i amb la
mateixa perspectiva, seguirem esforçant-nos els
dies 9, 10 i 11 d’octubre en el IV Congrés Estatal
d’Educació per al Desenvolupament. Canviant
l’educació, per canviar el món. Per una acció educativa transformadora, que tindrà lloc a Vitòria.
(www.congresoed.org) .
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escrit avui

L

libret de la nostra companya de la USTEC, Rosa Cañadell, on repassa els temes més urgents del que està passant
en l’educació aquests anys. Amb un format
de respostes a les preguntes més freqüents
que se’ns plantegen en el sotragat món de
l’ensenyament, el llibret s’adreça igual a una
ciutadania que no coneix l’actualitat del sistema educatiu, com al professorat, l’alumnat o
les famílies que estiguen més o menys involucrades en l’actualitat al voltant de les escoles,
instituts o universitats.
Fan un repàs a qüestions tan decisives com
la de la convivència, conflictiva, de diferents
xarxes educatives; la d’una reforma educativa
que promou d’una manera manifesta la privatització; la qüestió del fracàs escolar o de
l’elecció de centre; o l’autonomia i la democràcia als centres educatius.

Les propostes de Cañadell per a plantar
cara als reptes que ha d’afrontar l’educació,
com a experimentada sindicalista, amb un
model sindical de referència pròxim al de
STEPV, són el de la mobilització social per a
oposar resistència al moviment de privatització, desregulació i de retallades que promou
el govern espanyol, però també els governs
de Catalunya, territori on ha treballat Rosa, i
també del govern valencià.
Per a Rosa Cañadell, només l’escola pública pot garantir el dret a una educació de
totes i de tots. L’escola pública és l’única que
pot dotar les nostres societats de la cohesió
social, el desenvolupament econòmic i la millora de les relacions socials que necessitem
i que, per justícia social, ha de ser l’objectiu
pel qual lluitem tots els sectors de les comunitats educatives.

Hui he decidit fer un homenatge als llibres
de festes locals. És una nit d’estiu estrelada
i estic en el corral de ma casa de la Pobla
Llarga, el carrer és l’antiga Via Augusta. Ja no
hi fa calor, el gos ha deixat d’emprenyar i em
puc concentrar. A la taula tinc un grapat de
llibres de festes de Benissa (Marina), Bocairent (Vall d’Albaida) Tavernes de la Valldigna
(Safor-Valldigna), el Camp de Mirra (Alt Vinalopó) i la Pobla Llarga, Castelló de la Ribera
i Carcaixent (Ribera) que he amprat al meu
amic Toni de la llibreria El Asilo del Libro. Tots
són dels anys 60 i 70. No cal dir que els anuncis, les salutacions de les autoritats, les fotografies de les festeres i festers i el programa
d’actes festius i religiosos omplin quasi tots
les fulls. Però en tots els llibres he trobat
unes planes dedicades a la cultura local (història, tradicions o patrimoni), poesies o fins i
tot llargues ressenyes d’algun llibre sobre el
poble.
Els que som de poble sabem que ha sigut
gràcies a aquestes publicacions que molta
gent coneix un poc d’història i patrimoni cultural de la seua localitat, com jo mateix. I pel
que fa a l’ús del valencià escrit i públic sovint
ens oblidem que ja pels anys 60 en molts
pobles els llibres de festes garantien que en
totes les cases es pogueren llegir articles de
cultura local en un valencià normatiu. Així
durant aquests anys 60 trobem els següents;
en el llibre de Bocairent en 1966 n’hi han dos:
“L’emblanquinà de festes” i “Hòmens de la

festa”. En el de Tavernes de la Valldigna, de
1967, en trobem un “La Valldivina”. En el de
Castelló de la Ribera, de 1960, l’article s’anomena “Llinatges al Castelló del segle XVII”. En
el llibret de la Mare de Déu dels Desemparats
de la Pobla Llarga, de 1970, trobem en valencià “La batalla de la Pobla Llarga”. Encara caldria destacar que a més dels cronistes oficials
i erudits locals aquests llibres eren (i són) una
plataforma de descobriment i promoció de
nous valors (escriptors, estudiosos) locals.
D’altra banda, no agrairem prou que
aquestes publicacions es feren ressò de les
reivindicacions culturals valencianes que durant els anys 70 anaven ocupant alguns espais públics. Convé que ens aturem ací perquè aquests llibres de festes els publicaven
ajuntaments franquistes (les primeres eleccions municipals no se celebren fins a 1979). La
qual cosa demostra que al País Valencià fins i
tot els ajuntaments predemocràtics evolucionaven. El de Benissa, de 1976, respon molt bé
a aquest esperit crític que es respirava durant
la transició política. Hi trobem l’article “L’educació i els seus problemes”, on es qüestiona
l’ensenyament en castellà i es demana una
escola arrelada al medi. En l’article “La nostra parla de cada dia” es condensa història i
defensa de la llengua. I s’hi fan observacions
molt interessants com aquesta: “Potser on
més es donen aquestes característiques de
castellanització siguen els pobles de major
expansió econòmica en els últims anys”. Però

l’article més militant és “Reflexions sobre la
cultura del nostre poble” en què es donen arguments sòlids de defensa de la nostra llengua en tots els àmbits. Article que acaba fent
recomanacions molt clares. Esmentem-ne
alguna: “Parlar SEMPRE en la nostra llengua
a casa, amb els amics i companys, als cafés i
botigues.” Que articles com aquests entraren
en totes les cases del poble ajudaven que la
transició política tingués també un contingut
nacional valencià.
En el llibre de festes de Tavernes de la
Valldigna, de 1973, l’article de defensa de la
llengua s’anomena “Veritats sobre la llengua”. I els de reivindicació del patrimoni cultural s’anomenen “Santa Maria de Valldigna”
i “El rellotge del monestir de la Valldigna” en
el qual ja es denuncia la situació del monestir.
Atenció, tot això en 1973. En el llibre del Camp
de Mirra de 1977 l’article cultural en valencià
el fa el xativí Agustí Ventura que parla sobre
“El tractat d’Almizra” i l’escrit reivindicatiu l’escriu ni més ni menys Manuel Sanchis
Guarner i s’anomena “La frangeta blava de la
senyera valenciana”. En el llibre de festes de
Carcaixent, de 1975, hi trobem també un article de combat “Julià Ribera i la catalanitat de
la llengua valenciana”, redactat per l’erudit
local Víctor Oroval.
Acabaré demanant als ajuntaments la màxima protecció per al valuós patrimoni biblogràfic i documental que són els nostres entranyables llibres de festes locals.

Boyhood. (Moments d’una vida)

Una vida atrapada en el moment o un moment atrapat en la vida?, amb aquest dilema
acaba Boyhood. Una pel·lícula d’homenatge
al temps. I, en concret, al moment, a aquest
espai de temps insignificant on la vida queda
atrapada.
Agafar el temps, recórrer el temps, detindre el temps per no ser devorat per ell, és
una de les grans aspiracions de l’ésser humà.
Amb la fotografia va aconseguir detindre el
temps, captar un breu moment de la vida;
amb el cinema el va fer transcórrer, reflectir-hi el lliscament de la vida a cada moment.
En Boyhood, el director Richard Linklater, ha
fos el temps real amb el temps cinematogràfic.
Boyhood narra la vida del jove Mason des
dels sis anys fins als díhuit anys. Un personatge interpretat, igual que els altres personatges, pel mateix actor durant els dotze
anys que dura la història. Sí, l’envelliment
real dels actors es fon amb l’envelliment dels

seus personatges. El temps cinematogràfic
de Boyhood representa, sense cap manipulació de maquillatge, les empremtes que el
transcurs del temps real deixa en els cossos
dels personatges.
En Boyhood aquestes empremtes del
transcurs del temps estan més prop de la
vida que de la mort. Són les empremtes de
la infància i de la joventut. Encara que en el
rostre i en el cos de Mason es vaja inscrivint la
vida, el seu comportament no suma la vitalitat
d’aquest moment de l’existència; al contrari,
exhala apatia. Aquesta apatia que emana de
la vida dels adults que l’envolten i contagia a
la nova generació.
Una apatia que no els paralitza per a funcionar amb la realitat quotidiana –aquesta
quotidianitat que tan bé capta la càmera de
Linklater–, però deixa apuntar “una veritat
desagradable: envellir, morir és l’únic argument de l’obra”, com en el poema de Jaime
Gil de Biedma, “No volveré a ser joven”.

Rosa Cañadell
¿Qué pasa con la educación?
El Viejo Topo, Barcelona,
2013, 118 pàgs.
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Elogi dels llibres
de festes locals

Ferran Pastor i Belda

Els que som de poble
sabem que ha sigut gràcies
a aquestes publicacions
que molta gent coneix un
poc d’història i patrimoni
cultural de la seua localitat

en pantalla

Temps real, temps
cinematogràfic
Begoña Siles Ojeda

Direcció: Richard Linklater
Interpretació: Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Ethan Hawke, Lorelei Linklater
Guió: Richard Linklater
Fotografia: Lee Daniel, Shane Kelly
Muntatge: Sandra Adair
Estats Units, 2014
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l’última

En un entorn de retallades, desregulació i privatització,
al desembre celebrarem eleccions sindicals a les juntes
de personal. Els delegats/ades sindicals tenen una
sèrie de funcions que, en un sindicat assembleari
i participatiu com STEPV, el converteixen en una
figura clau en la vida sindical dels dia a dia.
Què pot fer un delegat
o delegada sindical?
n Assistir a assemblees del sindicat,
escoles sindicals, consells, etc...
n Fer assemblees en els centres.
n Fer “d’enllaç” entre el professorat i el
sindicat.
n Penjar tot tipus d’informació en els
centres:
• materials del sindicat (calendaris,
adhesius, alliolis, etc.).
• manifestacions, concentracions,
assemblees obertes al sindicat, assemblees
de plataformes, etc.
n Fer una xarxa de contactes: “Un pas
endavant!”.
n Ser persona activa al carrer.
n Ajudar la persona alliberada de la
comarca.
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joan blanco paz

La falta d’arguments que
explique el canvi en el
calendari i la suposada
millora d’avançar les
proves extraordinàries
al juliol ha aconseguit
posar-hi en contra
famílies, hostalers,
centres d’ensenyament,
municipis turístics...

què ha de fer un membre
de la junta de personal?
n Assistir als plenaris (normalment
cada 2/3 mesos) i a les reunions
preparatòries del sindicat.
n Recaptar informació de les problemàtiques
en els centres per presentar-ne una
resolució a la junta de personal.
n Informar els companys i companyes dels
centres de les resolucions aprovades.

i què puc fer jo?
n Si no estàs afiliat al sindicat, afilia-t’hi. Pots fer-ho en les nostres seus, per
correu (seguint les instruccions de la nostra web: www.intersindical.org/
comunes/per_afiliar-se), o a través del permanent de la teua zona.
n Si hi estàs afiliat, participa en la vida sindical a través de les assemblees i dels actes
que convoca el Sindicat. Promou la creació de nuclis estables de discussió i suport mutu
en el teu centre. Si et cal ajuda, demana’n a la persona permanent de la teua comarca.
n Sigues un node de comunicació en dues direccions: del sindicat
a les treballadores i els treballadors, i viceversa.
n El nostre model és més legítim com més gran és la participació. No volem un sindicalisme
on unes burocràcies sindicals prenen les decisions en nom de les treballadores sense ni tan
sols haver-les consultades. En STEPV decideix l’assemblea dels treballadors i treballadores.

De calor, irresponsabilitats i incompetències

C

òmodament instal·lada en una sala ben
refrigerada de la ciutat de València, la
senyora Cospedal bramava davant d’un
públic entregat: “Aquí se manifiestan porque en
Valencia hace calor”. Veges tu, els valencians
ignorants protestant contra les inclemències
del temps!
El discurs de la Cospe era la lògica continuïtat d’una altra perla, aquesta d’una persona
“del terreny”: la nostra flamant portaveu del
Consell i responsable d’educació, que tapava
les seues vergonyoses improvisacions disculpant-se perquè “la Conselleria no es responsable de la meteorologia.”
Si donaren un premi a la ximpleria i a la demagogia la Cospe seria guardonada. És coneguda la seua mala intenció a l’interpretar el
paper de retalladora i de divulgadora de missatges grollers i que s’ha proposat retornar
la seua comunitat a l’Espanya “de charanga y
pandereta”.
No cal dir que de la nostra consellera esperàvem altres arguments perquè, tot i les coincidències de militància amb la manxega, està
molt lluny del perfil groller d’aquella.

Senyora consellera, què passaria si es construïra un institut en una rambla i, en ploure com
plou al nostre país, fóra arrossegat per les aigües? Gosaria afirmar, ella o els responsables
de la construcció, que no són responsables de
la pluja? No, és palés que no. La responsabilitat d’un arquitecte és conéixer la climatologia,
o la sismologia, o la sedimentació... de la zona
en què construeix. I la dels responsables educatius és la de saber (o imaginar) què pot passar en un centre escolar el 3 de setembre. Tant
perquè pot fer molt de calor; com perquè els
centres romanen tancats (i acumulant graus)
durant més de dos mesos; com perquè no disposen, perquè l’administració no ho ha previst,
de mitjans que pal·lien les altes temperatures.
I és que qui ha de fer les previsions no sol diferenciar entre construir un centre a Morella o
a Torrevieja, amb centres que potser disposen
d’una calefacció poc gastada i no tenen ni tan
sols simples ventiladors que sí que necessiten.
Però és que la decisió capritxosa d’iniciar
les classes el dia 3, per acabar-les el 10 de juny
en secundària, té més a veure amb la voluntat
de ser la conselleria més llepona del detestat

Wert, així com de “castigar” el professorat i la
comunitat educativa per la seua combativitat
enfront de les polítiques de retallades, tornant
a les ocurrències i improvisacions del passat
recent.
I és que la falta d’arguments que explique el
canvi en el calendari i la suposada millora d’avançar les proves extraordinàries al juliol, ha aconseguit posar-hi en contra famílies, hostalers, centres d’ensenyament, municipis turístics...
Ah, i no ens oblidem de les eleccions!
Des de la incompetència i la falta de raons,
un procés electoral sempre serveix per a justificar l’oposició d’aquells que critiquen les
decisions desafortunades dels que governen i
s’equivoquen. I la Conselleria s’ha equivocat.
Sí, s’acosten les eleccions sindicals i segons
els responsables educatius aquesta és la causa, i no la calor, de la indignació de la comunitat educativa. Més avant vindran les autonòmiques i seguira la lletania. Estan tan acostumats
a fer de les seues campanyes electorals un espectacle circense, amb promeses que no pensen complir ni de bon tros, que són incapaços
d’imaginar escenaris diferents.

