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Editorial

D

esprés dels resultats de les eleccions estatals, cal reiterar
l’exigència de derogació de la LOMQE i la paralització de la
seua implantació. És un compromís explícit adquirit per la
majoria dels partits polítics si el PP no obtenia majoria absoluta.
Els resultats electorals han sigut clars: la ciutadania s’ha
pronunciat clarament per un canvi decidit en les polítiques socials. Ara, doncs, s’han de complir els compromisos previs amb
la ciutadania. Per això, una de les tasques més importants del
nou parlament hauria de ser abordar amb caràcter immediat la
paralització de la llei i la seua derogació.
També han de ser abordades qüestions tan importants com
la retirada de totes les retallades educatives, la supressió de les
normes que van augmentar la càrrega horària del
professorat i les tasques a
desenvolupar, la revocació
de les reformes de la Llei
Orgànica d’Universitats
(LOU) i els seus desenvolupaments normatius, i el
futur ara incert dels milers
de docents interins.
Tant en l’àmbit estatal
com en el valencià, cal
adoptar mesures urgents
que contribuïsquen a evitar
els efectes destructors de la
LOMQE. És imprescindible
eliminar, com més prompte
millor, les proves externes
de les revàlides, mecanisme
pervers contra l’alumnat.
S’ha d’establir una moratòria per a la realització de les avaluacions a l’alumnat, de manera
que s’aplique la normativa anterior a l’entrada en vigor de la
LOMQE.
Cal també disminuir les ràtios en les aules, implementar un
sistema de beques i d’ajudes just, millorar les condicions laborals
del professorat i restituir les desenes de milers de llocs docents
perduts. Urgeix, aleshores, el restabliment de la qualitat, l’equitat
i la dignitat de l’educació pública, que ha de ser l’eix vertebrador
de tots els ensenyaments.

Apressa el
restabliment
de la qualitat,
l’equitat i la
dignitat de
l’Educació
Pública
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Encara ens queda molt per aconseguir, per això
volem relatar allò que sentim com a condicions
necessàries per a una escola de qualitat i per a una
tasca docent digna.

Un llibre per
a l’educació
emancipadora
M. Ángeles Llorente presenta “Escuela
Pública. Dignidad y compromiso”
Allioli
Organitzat pel Fòrum de Debats de la
Universitat de València, la Federació
de MRP del País Valencià i STEPV, el
18 de novembre es presentava a l’Aula
Magna de l’històric edifici de La Nau
de València el llibre Escuela Pública.
Dignidad y compromiso, de M. Ángeles
Llorente. En una sala plena de gom a
gom, la presentació va comptar amb
les intervencions del professor de la
UV Jaume Martínez Bonafé i el conseller d’Educació Vicent Marzà. Va
presentar l’acte el corresponsal de Cuadernos de Pedagogía, Rafael Miralles.
M. Ángeles Llorente, una veterana
mestra i lluitadora social per l’escola

Rafael Miralles, M. Àngeles Llorente, Vicent
pública va encapçalar, des de l’escola Cervantes de Bunyol –de què
va ser directora–, múltiples reivindicacions que suposaren importants
avanços per a la seua comunitat
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ntre tots i totes hem aconseguit que les coses comencen
a canviar i, després d’anys de
menyspreu i maltractaments, sembla que el govern valencià té la intenció de redreçar la situació en
què ha quedat l’ensenyament valencià després d’una sinistra etapa
de retallades, privatització i desregulació.
Encara ens queda molt per
aconseguir, per això hem iniciat la
campanya “Ara els nostres drets
laborals”. Volem llançar un missatge clar als nous governs perquè es
comprometen en la derogació de
les retallades i de la LOMQE. Hem
de recuperar els drets laborals
del professorat valencià, víctima
d’aquesta sinistra etapa de retallades, i desfer les polítiques contra
l’escola pública, amb la LOMQE i
el seu desplegament, o els atacs a
l’ensenyament en i del valencià.
Hem aconseguit tombar l’acord
de professorat interí de 2013, per una
sentència guanyada per STEPV en
el mes de juny de 2015, aplicada pel
nou govern valencià. Hem negociat
la recuperació d’unitats en alguns
centres educatius, després d’anys de
retallades. Hem pogut consensuar
un calendari escolar raonable per al
curs 2015-16, amb l’inici del curs en
infantil i primària el 10 de setembre;
en secundària l’11 i en FPA i EOI el
21. Hem aconseguit aturar els processos de privatització (CIS), de cessió de sòl públic per a la construcció
de centres concertats, i també hem
negociat uns nous criteris d’admissió
de l’alumnat que eliminen el districte
únic.
Però, encara hi ha pendents nombroses reivindicacions. La reducció
de les ràtios i la millora de les plantilles en totes les etapes educatives:

millorem la qualitat de la nostra educació, al mateix temps que evitem el
desplaçament del funcionariat, l’acomiadament de professorat interí i el
manteniment en situació d’expectativa de destinació de més de 1.700
docents. STEPV ha proposat en mesa
sectorial un pacte de legislatura per
a reduir les ràtios més enllà de la
proposta de la Conselleria de recuperar les ràtios anteriors a l’augment
de 2012, que només afectaria els
cursos d’entrada d’alumnat en totes
les etapes educatives (excepte primer de primària), i progressivament
s’aniria implementant en la resta de
cursos. El Sindicat ha plantejat que,
de la mateixa manera que la retallada de ràtio va afectar tots els cursos
i etapes educatives, la recuperació
d’aquestes també s’ha d’aplicar per
al curs que ve en tots els cursos i etapes educatives. A més, les ràtios anteriors a 2012 continuen sent massa
elevades per a garantir una educació
el més individualitzada possible i una
atenció a la diversitat de qualitat.
La millora de les condicions laborals del professorat i la dignificació de la tasca docent continua sent
un tema pendent. La recuperació
del poder adquisitiu, la reducció
de la càrrega lectiva i burocràtica,

STEPV treballarà
per revertir totes les
retallades que el govern
espanyol i l’anterior
govern valencià han
aplicat al conjunt de
l’ensenyament

l’ampliació dels permisos, llicències i excedències, una nova regulació
d’itineràncies, la reducció de l’horari lectiu a les persones majors de 55
anys, les baixes sense penalització
econòmica i les substitucions immediates.
La derogació de la LOMQE és
inajornable. La llei Wert és una llei
injusta, al servei de la privatització i
contra l’escola pública, i mentre no
siga derogada, cal prendre totes les
mesures per a dificultar-ne l’aplicació.
Necessitem un nou model plurilingüe: la derogació del decret
actual de plurilingüisme i la negociació d’un nou model que situe el
valencià com a llengua vehicular de
l’ensenyament.
També cal negociar l’ordre de
jornada continuada. Una regulació
de la jornada continuada, que no
estiga vinculada a cap programa ni
àmbit; qualsevol centre interessat
ha de poder adoptar-la.
Cal una nova normativa d’atenció a la diversitat. Per una escola
inclusiva, que respecte i reconega
les singularitats de tot l’alumnat,
i que oferisca les oportunitats per
al progrés acadèmic i personal de
l’alumnat; per uns centres inclusius
i amb les condicions arquitectòniques apropiades.
En matèria de Salut laboral exigim el compliment de la llei de prevenció de riscos laborals, així com
la potenciació de la figura del delegat/a de prevenció i el foment d’una
cultura preventiva a través dels comités de seguretat i salut laboral.
Una altra reivindicació pendent
és la d’un nou model de formació
del professorat: una formació contínua a través dels mitjans de l’administració, sense externalització

t Marzà i Jaume Martínez Bonafé durant l’acte de presentació del el llibre “Escuela Pública. Dignidad y compromiso”.
educativa. Llorente també ha estat
implicada des de sempre en els moviments de renovació pedagògica. El
seu llibre, resultat de molts anys de
reflexió i treball, ofereix propostes,

alternatives, idees i pensaments
per a repensar l’educació, promoure alternatives des de la inclusió, la
participació, els drets humans, els
sabers rellevants i el valor formatiu

de les protestes. Al capdavall, com
va manifestar l’autora, “és una obra
concebuda per a redescobrir i fer
possible el valor ètic i les potencialitats de les escoles públiques”.

3

Tombem l’acord de professorat interí 2013
Negociació d’un calendari escolar raonable
No als CIS
No al districte únic
Reducció de les ràtios i millora de les plantilles
Millora de les condicions laborals del professorat
i dignificació de la tasca docent
No aplicació de la LOMQE
Nou model plurilingüe
Negociació de l’ordre de jornada continuada
Nova normativa d’atenció a la diversitat
Compliment de la llei de salut laboral
Nou model de formació del professorat
Pla de construcció de nous centres públics
i revisió de les infraestructures

ni privatització del servei, amb la
participació del professorat, les universitats públiques i els MRP en la
planificació.
És necessària l’elaboració d’un
pla de construcció de nous centres
públics urgents i la revisió de les
infraestructures dels centres educatius per resoldre les deficiències.
Durant el present curs 2015/16
es negociaran molts temes importants per al professorat i el sistema
educatiu, com les plantilles, els reglaments orgànics i funcionals de
les diferents etapes educatives, la

En la seua intervenció, Jaume
Martínez Bonafé, autor del pròleg,
va subratllar el doble sentit de compromís i dignitat que hi ha en el títol:
“Ens sabem en moviment al costat
d’aquells que també se saben i ens
reconeixem en la bellesa d’un projecte històric en què ens venim fent
cadascú i on públicament ens mostrem”. El professor es va felicitar
perquè l’autora ha recuperat el sentit radical de l’educació i en les pàgines del seu text s’ha enfrontat “a
un model d’escolarització basat en
els interessos socials, econòmics i
culturals de la reproducció social”.
Per la seua banda, les paraules del conseller d’Educació, que
va reconéixer la tasca de Llorente i
es va identificar amb els eixos del
llibre, van posar sobre la taula els
importants reptes amb què el seu
equip s’ha trobat des que va prendre
possessió. Marzà no va estalviar paraules per a reiterar que per al seu
govern la xarxa pública és l’eix bàsic
del sistema educatiu valencià, tot i
que reconegué les greus dificultats
amb què s’han trobat per la situació
deixada per l’anterior administració.
Escuela Pública. Dignidad y compromiso no és un llibre improvisat.
L’autora ha estat escrivint-lo durant
més de vint anys des de l’aula, amb
les preguntes que s’ha plantejat so-

jornada escolar, l’educació plurilingüe, mesures d’atenció a la diversitat, etc.
STEPV espera que la negociació
d’aquests temes servisca per a revertir les retallades en educació i
establir sòlidament les bases d’un
ensenyament públic de qualitat,
inclusiu, democràtic, laic, gratuït i
en valencià. El Sindicat treballarà
en aquesta línia i consultarà, com
sempre, el professorat per a avalar o no les propostes que plantege
l’Administració.

bre la pròpia pràctica docent. Per a
respondre a la qüestió “com canviar el centre?”, una constant que ha
guiat el seu treball, s’ha proveït d’un
ampli ventall de sabers i un discurs
que ha anat revalidant amb la seua
experiència diària. El llibre, com va
quedar palés en la presentació, no
defraudarà les persones que treballen per a fer realitat una educació
emancipadora que capacite les persones a intervindre activament en la
transformació de la societat.

El conseller va a reiterar
que la xarxa pública és
l’eix bàsic del sistema
educatiu valencià

Marzà reconegué les
greus dificultats amb
què s’han trobat per
la situació deixada per
l’anterior administració
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PROGRAMA INFANTIL 2-3 ANYS

El Sindicat qüestiona aspectes del programa
experimental d’infantil 2 anys
STEPV ha realitzat un estudi sobre l’aplicació d’aquest projecte

Allioli
El programa pilot d’educació infantil 2 anys no s’ha negociat en mesa
sectorial, ni tampoc s’ha tractat en
cap altre òrgan de consulta legalment establit com el Consell Escolar
Valencià, ni tan sols s’ha consultat
els consells escolars municipals de
les localitats afectades abans d’aplicar-lo.
És preceptiu que les mesures
que afecten les condicions laborals
del professorat es tracten en mesa
sectorial. D’acord amb l’ordre que
regula aquest projecte experimental d’incorporació del nivell educatiu
de 2 a 3 anys (Ordre 7/2015), en cada
classe hi ha un mestre/a d’educació
infantil i un educador/a d’educació infantil. Els docents d’educació
infantil depenen de la Conselleria
d’Educació i són contractats mitjançant la borsa de professorat interí,
mentre que els educadors i les educadores d’educació infantil depenen
de Funció Pública i són contractats
mitjançant una borsa d’educadors/
ores que va ser creada en 2011.
Ara bé, en el cas del professorat
interí el nostre estudi mostra que
una part dels docents adjudicats
per a treballar en aquestes aules
han sigut canviats de lloc de treball
dins del centre perquè una persona

amb plaça definitiva en el centre es
fera càrrec de l’aula, seguint instruccions de la inspecció educativa.
Pel que fa als educadors/ores, la
seua adjudicació pocs dies abans
d’iniciar-se les classes en 2 anys
ha dificultat la coordinació i ha impossibilitat la seua participació en la
programació i planificació de l’inici
de curs.
D’altra banda, tampoc s’ha explicat amb detall els criteris de selecció dels 34 col·legis d’infantil i primària en què s’ha posat en marxa
el programa pilot aquest curs. Un
d’aquests criteris seria la supressió d’unitats en els centres triats,
com confirma l’estudi realitzat per
STEPV, el 97% dels centres seleccionats havien patit supressions en
el curs 2014-2015 o en cursos anteriors.
En general els centres denuncien la falta de recursos materials,
que en molts casos han hagut de
pagar les escoles, així com la deficient adequació de les infraestructures, per exemple la necessitat de
tindre serveis dins de l’aula o mobiliari adequat. També preocupa la
regulació del menjador per aquest
alumnat (beques, ràtio per monitor/a, etc.) i s’exigeix temps per a
programar i dissenyar el curs abans

És preceptiu que les
mesures que afecten
les condicions laborals
del professorat
es tracten en
mesa sectorial
No s’han explicat els
criteris de selecció
dels 34 col·legis en
què s’ha posat en
marxa el programa
pilot aquest curs
STEPV considera que
s’ha de dur a terme
un debat pedagògic
profund abans de
plantejar trencar
el cicle 0-3 anys

de l’entrada de l’alumnat i per a coordinar-se, sobretot entre el tutor/a
de l’aula i l’educador/a.
La ràtio màxima de les aules de 2
a 3 anys dels centres que participen
en el projecte experimental durant
el curs 2015-16 és de 18 alumnes.
STEPV estima que la ràtio entre dos
i tres anys hauria de ser de 8 alumnes.
A més, STEPV considera que s’ha
de dur a terme un debat pedagògic
profund abans de plantejar trencar
el cicle 0-3 anys i acordar el model
d’educació infantil (i la resta d’etapes) amb la comunitat educativa.
Encara que aquest siga un programa pilot que afecta només 34 centres, el que amaga aquesta proposta
és un model d’educació infantil que
no ha sigut debatut ni acordat amb
la comunitat educativa. I això requereix una reflexió i uns consensos
importants amb la comunitat educativa.
És per això que STEPV exigeix a la
Conselleria d’Educació i del govern
valencià que respecte els òrgans representatius existents abans de posar en marxa qualsevol mesura que
afecte les condicions laborals del
professorat o el model d’estructura
de l’ensenyament al País Valencià.

n Reivindicacions de STEPV pe

STEPV exigeix de la Conselleria d’Ed

nnElaboració d’una llei valenciana d

nnXarxa de centres públics d’educa

de 0 a 6 anys, i més específicament e
oferta pública.

nnIntegració en la xarxa pública de
d’altres conselleries.

nnRàtios màximes en el primer cic

any, 4; entre un i dos anys, 6; entre

en el segon cicle d’educació infantil

cada aula amb alumnat de NESE, re

nnIncorporació a la plantilla dels ce

cació infantil de suport per a les tas

siques de l’alumnat com són l’alim

descans, l’esplai, els hàbits i les rut

nnAdequació de les instal·lacions d

tives de l’alumnat. Eliminació de ba

mobiliari i equipament didàctic adeq

er a l’educació infantil

ducació i del govern valencià:

d’educació infantil

ació infantil per a cobrir la demanda

en el tram de 0 a 3 anys amb escassa

e les escoles bressol municipals i les

cle d’educació infantil: menors d’un

e dos i tres anys, 8. Ràtios màximes

l de 15; aules mixtes, màxim 12. En

educció de les ràtios en 3/2 alumnes.

entres de personal educador d’edu-

sques d’atenció a les necessitats bà-

mentació, la higiene, la mobilitat, el
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Centres en què s’ha
implantat el projecte
d’infantil 2 anys
Alacant
Localitat

Centre

Alacant

Emilio Varela

Alacant

Mora Puchol

Alcoi

El Romeral

Alcoi

Miguel Hernández

Almoradí

Manuel de Torres

Benidorm

Puig Campana

Dénia

Les Vessanes

Dénia

Cervantes

Elda

El Nuevo Almafra

El Campello

Rafael Altamira

Elx

Ausiàs March

Elx

Dama d’Elx

Novelda

Alfonso X el Sabio

Castelló
Localitat

Centre

Borriana

Francesc Roca i Alcaide

Castelló

Bisbe Climent

Castelló

Mestre Canós Sanmartín

Castelló

Mestre A. Armelles
Doménech

La Vall d’Uixó

Rosario Pérez

Vila-real

Concepción Arenal

Vila-real

Carlos Sarthou Carreres

València
Localitat

Centre

Alaquàs

González Gallarza

Alaquàs

Ciutat de Cremona

Carcaixent

Francesc Pons Boigues

Ontinyent

Bonavista

Ontinyent

Vicente Gironés Mora

Sagunt-Port

Vilamar

Torrent

Federico Maicas

València

Miguel Hernández

València

Federico García Lorca

València

Nicolau Primitiu Gómez
Serrano

València

Padre Manjón

València

Les Arts

Xàtiva

Attilio Bruschetti

Xàtiva

Taquígrafo Martí

tines…

dels centres a les necessitats educa-

arreres arquitectòniques. Dotació de

quats.
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Llums i ombres de
l’escolarització de les
xiquetes i xiquets de 2
anys
CONXA DELGADO AMO. JAUME MARTÍNEZ BONAFÉ
Membres dels Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià

C

al celebrar la voluntat del nou
conseller d’intentar aturar
l’escandalós creixement de la
privatització de l’ensenyament fent pública
i gratuïta l’escolarització, ara des dels
2 anys. Cal celebrar la voluntat política
de facilitar a famílies sense recursos el
dret a l’educació dels fills o filles. I és
absolutament coherent, no cal dir-ho,
fer-ho en les línies en valencià. Però és
preocupant que la forma d’implementarho ens recorde tant l’estil polític del passat:
sense consulta, amb presses, improvisant.
I és molt preocupant l’escassa i pobra
argumentació pedagògica d’aquesta decisió
política. També a això ens havien acostumat
els administradors anteriors, menyspreant
o ignorant els sabers de renovació
pedagògica.
Ara assenyalarem alguns principis
bàsics d’aquesta pedagogia per a
l’educació infantil, per si encara poden ser
considerats en aquest “programa pilot”.
El primer i fonamental és que tots i
totes, polítics, administradors, tècnics
i professorat estem en el nostre lloc de
treball per fer possible la millor educació
del xiquet o la xiqueta, que en el cas
dels 2 anys significa deixar-lo créixer
en pau creant-li un entorn favorable per
al seu desenvolupament integral. Els
interessos puntuals de la política han
d’estar per davall d’aquest principi. Els
xiquets i les famílies no s’instrumenten
a favor de determinades polítiques, són
subjectes de dret i les polítiques estan al
seu servei. La pressa o la improvisació
són males companyies d’aquest principi,
que requereix calma, estudi, preparació,
negociació de condicions, i garantia plena
de l’atenció de qualitat que mereixen i a
la que tenen dret els xiquets i xiquetes.
El segon és que no hauria de trencarse el cicle natural de creixement, que
s’acosta més a 0-2; 2-4; 4-6. i que
qualsevol proposta d’escolarització
hauria de respectar; tota una complexa
arquitectura específica dirigida a les
necessitats específiques d’aquest cicle:
entorn, mobiliari, menjador, equipament
didàctic, etc. Una macroescola, per moltes
adaptacions que vulgueu, no és el lloc més
adequat per una xiqueta o xiquet de 2 anys.
El tercer té a veure amb l’equip docent
i la seua formació. Hi ha una consideració
bastant comuna, però molt equivocada,
que creu que ensenyar aquests xiquets no
requereix molt de saber, tan sols tindre
paciència i ser afectuós. Una consideració
totalment errònia i acientífica. Treballar
en 0-2 requereix professionals molt
preparats, amb formació específica, i per
cert, amb igual i màxima titulació, que
impedisca qualsevol tipus de jerarquia
en les funcions d’atenció a l’infant. Això,
òbviament no s’aconsegueix amb cursets
de quatre dies. Han de ser altres els

temps i espais de formació i intercanvi
de sabers entre professionals. Cal
considerar, en aquest punt, l’exemple
de la parella pedagògica, tal com
s’implementa a l’escola infantil municipal
d’Alaquàs i a Reggio Emilia, un referent
mundial de la bona educació infantil.
El quart té a veure amb la memòria,
les conquestes anteriors i els sabers
acumulats. En aquest país, com en altres
llocs de l’estat, durant les dècades dels 60
i 70 del passat segle, van tindre lloc lluites
populars i veïnals amb una significativa
conquesta: el salt qualitatiu de “la
guarderia” a “l’escoleta infantil”, i les xarxes
d’escoletes municipals van proliferar. El cas
del Patronat d’Escoles Infantils a la ciutat de

Treballar en 0-2 requereix
professionals molt
preparats, amb formació
específica, i per cert, amb
igual i màxima titulació
Durant els 60 i 70 del passat
segle, es van produir lluites
populars i veïnals amb una
significativa conquesta: el salt
qualitatiu de “la guarderia”
a “l’escoleta infantil”

València és significatiu. Espais específics,
molt vinculats al barri, professionals
preparats i complicitats col·laboratives amb
les famílies. És discutible ara la proposta
d’escolaritzar els 2 anys, sense revisar
ni recuperar aquesta important xarxa
d’escoletes municipals i/o de barri. Aquells
professionals amb llarga experiència
podrien ajudar a millorar aquest programa.
Ens en passem de l’espai atorgat i
són encara molts els punts pedagògics
que caldria considerar. Sols una darrera
recomanació. L’estudi del llibre La
educación infantil de 0-6 años en España,
un informe de 340 pàgines produït per la
Plataforma Estatal en Defensa del 0-6. Un
llibre, per cert, recentment presentat a
la ciutat de València, entre professionals
de distints àmbits compromesos amb
la dignificació de l’educació infantil.

6

262/ GENER 2016

ENSENYAMENT
TÍTOL DEL TEMAPÚBLIC

El consell nacional de STEPV aprova el
pla d’acció sindical per al curs 2015/16
El màxim òrgan entre congressos es va reunir el dissabte 28 de novembre a Algemesí

Consell nacional de STEPV a Algemesí.
Allioli
El consell nacional de STEPV és el
màxim òrgan de decisió entre congressos. Entre les seues funcions hi
ha la d’aprovar el pla d’acció sindical dels sectors d’ensenyament públic no universitari, privada i univer-

sitats. A més, també ha aprovat el
balanç econòmic de 2014/15, entre
altres temes.
Cal destacar que aquest és el
primer consell nacional després
de la celebració del XII Congrés de
STEPV el passat mes de juny, que

també ha ratificat la distribució
d’àrees de treball del secretariat
nacional elegit en aquell congrés.
Amb l’aprovació del pla d’acció
sindical de STEPV, per unanimitat, es dóna el vistiplau a les línies
d’actuació en els tres sectors edu-

catius per al present curs, basat
fonamentalment en la lluita per
la reversió de les retallades en
educació imposades per l’anterior
govern autonòmic i pel govern espanyol.
També s’ha acordat treballar
per assentar un model d’educació que situe l’ensenyament públic
en l’eix vertebrador del sistema
educatiu, basat en els principis de
qualitat, gratuïtat, laïcitat, compensació de desigualtats i en valencià.
Per aconseguir aquest objectiu s’han ratificat les propostes
acordades en el XII Congrés del
Sindicat que ja han sigut traslladades als responsables de la Conselleria d’Educació per a la seua
inclusió en les diferents meses i
àmbits de negociació de pública
no universitària, privada i universitats.
Algunes de les propostes
plantejades per STEPV ja s’estan negociant amb l’administració, com la reducció de les
ràtios, l’eliminació del districte únic o la convocatòria de la
mesa general d’universitats.

STEPV signa l’addenda a l’acord de
professorat interí de 2010

Les mesures previstes s’aniran aplicant progressivament a mesura
que se’n resolguen els aspectes tècnics
Allioli
L’addenda signada l’11 de desembre, tant en la reunió de la Comissió de Seguiment de l’Acord de
Professorat Interí de 2010, com en
la ratificació en la Mesa Sectorial
posterior, millora la cobertura de
places, especialment les de difícil
provisió.
En l’addenda s’introdueixen algunes excepcions al termini de 10
dies lectius per a la cobertura de
substitucions que imposa el RD
Llei 14/2012. També, la possibilitat
de desactivar-se voluntàriament
de les borses de treball abans de
l’acte d’adjudicació, sense al·legar
cap motiu concret, i s’estableix un
procediment extraordinari per cobrir les places de difícil provisió,
motiu principal que ha motivat
aquesta addenda a l’acord de 2010.
A més, la Conselleria activarà
mesures previstes en l’acord de
2010, que no s’estaven aplicant
des de 2012 i que STEPV reivindicava des d’aleshores. En concret
es tornarà a l’ordenació per bor-

Un moment de la signatura de l’addenda per STEPV
sa única del cos de mestres (ara
configurada per especialitats com
en secundària) i la incorporació
de totes les persones participants
en les oposicions que no han obtingut plaça en les borses (ara
només s’hi incorporaven les persones amb una part de l’oposició
aprovada). Amb aquesta última

mesura s’ampliaran les borses
i es reduirà, per tant, la dificultat per a cobrir algunes places.
D’aquesta manera, el procediment
extraordinari regulat en l’addenda
i que consisteix, bàsicament, en
una mena de “tauler d’anuncis” de
les places que no es cobreixen en
les adjudicacions, quedarà en una

S’hi introdueixen
algunes excepcions
pel que fa al termini
de 10 dies lectius
per a la cobertura
de substitucions
i la possibilitat
de desactivar-se
voluntàriament de les
borses de treball abans
de l’acte d’adjudicació,
i s’hi estableix
un procediment
extraordinari per
cobrir les places
de difícil provisió

Tanmateix, queda molt de treball per fer, no només en l’àmbit
de la Conselleria d’Educació, sinó
també en l’àmbit estatal, ja que la
LOMQE està en vigor. En aquest
sentit, el consell nacional s’ha
ratificat a mantindre la campanya
de rebuig a la llei i a favor d’una
nova llei consensuada amb la comunitat educativa.

Per un model
d’educació que situe
l’ensenyament públic
en l’eix vertebrador
del sistema educatiu,
basat en els principis
de qualitat, gratuïtat,
laïcitat, compensació
de desigualtats
i en valencià

possibilitat residual, quan la resta
de mesures acordades no funcionen. A aquestes places, hi podran
optar tant persones integrants de
les borses de treball actuals com
persones de fora del sistema, que
complisquen el requisit de titulació exigit.
En la Comissió de Seguiment
de l’Acord han signat l’addenda
STEPV, UGT i CSIF. ANPE no ha
signat, seguint el manament de
les seues assemblees, i CCOO no
s’hi ha presentat perquè, segons
ha al·legat, encara no han adoptat
un acord definitiu sobre la signatura de l’addenda (encara no s’han
reunit els seus òrgans corresponents). Tanmateix, la setmana
passada van afirmar en un comunicat que no signarien l’addenda
perquè la consideren un “pegat” a
l’acord.
STEPV, en canvi, ha consultat
el professorat interí en assemblea i ha valorat positivament
els canvis introduïts en el primer
esborrany d’addenda, ja que la
Conselleria va acceptar la majoria de les propostes presentades
pel Sindicat, especialment les que
podien dificultar-ne la signatura,
com ja vam explicar en un comunicat anterior.
La signatura de l’addenda s’ha
ratificat posteriorment en la Mesa
Sectorial per STEPV i UGT (ANPE
i CSIF no en formen part i CCOO
tampoc no s’hi ha presentat).
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Es negociarà la
jornada contínua,
les plantilles i
un nou model de
plurilingüisme
STEPV proposa revertir les retallades en educació
i millorar les plantilles, entre altres temes
Allioli
El passat 10 de novembre es va reunir la junta de portaveus –formada
pels sindicats de la mesa sectorial
d’Educació i la Conselleria– per tractar el calendari de temes a negociar
durant aquests curs, tot i que s’hi van
apuntar altres temes per tractar-los
durant aquesta legislatura.
Molts dels temes que es negociaran durant aquest curs coincideixen amb els plantejats pel Sindicat
en una reunió prèvia amb el conseller d’Educació, Vicent Marzà, en la
qual se li van traslladar els temes
que considerava urgents negociar.
Així, en la proposta presentada al
conseller figurava la negociació de
la reversió de les mesures de retallades imposades per l’anterior govern (ràtios, plantilla, substitucions,
etc.), la jornada continuada, decret

de plurilingüisme, etc. –per a una
relació completa de les propostes
podeu consultar l’Allioli 260.
En el quadre adjunt es pot consultar el calendari de negociació
per al curs 2015/16. Però a més
d’aquests temes, STEPV ha plantejat la necessitat de negociar altres
temes com ara la recuperació del
poder adquisitiu del professorat, la
inclusió del professorat interí en
el cobrament dels sexennis, la recuperació de la gestió de la salut
laboral per part de la Conselleria i
no de l’INVASSAT i dels accidents de
treball del professorat interí, un pla
de construcció de centres públics.

n Proposta de temes i calendari
JUNTA DE PORTAVEUS

NOVEMBRE
DESEMBRE
- Selecció de directors
- Oposicions

FEBRER
-

- Normativa Consell Escolar Valencià
- Acord drets sindicals
- Normativa arranjament escolar
d’infantil i primària

-Normativa que regule la jornada escolar
- Normativa que regule l’educació plurilingüe
- Normativa que regule les mesures
d’atenció a la diversitat
- Normativa que regule la formació de
persones
adultes
- Normativa que regule l’etapa 0-3anys
- ROF centres integrats
- Transport escolar
- Bo infantil
- Model formació del professorat
-

ABRIL
- ROF per als conservatoris de música i
dansa
- -Revisió del currículum música i dansa
- Instruccions de matrícula d’arts
plàstiques
- Normativa de coordinació horària entre
IES i conservatoris
- Elaboració d’un ROF d’escoles oficials
d’idiomes

La mesa sectorial ha tractat la reducció de ràtios i el
decret d’admissió

El Sindicat considera
que el curs que ve la
ràtio en alumnat de
tres a quatre anys ha
de ser de 20, i no de 25

- Regulació de les substitucions
- Decret d’admissió d’alumnes
- Ordre (ràtio) per la qual es fixa el
nombre màxim d’alumnes en els nivells
no universitaris en els centres docents
no universitaris públics i privats concertats de la CV

GENER

STEPV proposa un pacte de
legislatura per a reduir, encara
més, les ràtios
Allioli
STEPV ha proposat en la mesa sectorial un pacte de legislatura per
reduir les ràtios més enllà de la
proposta de la Conselleria de recuperar les ràtios anteriors a l’augment de 2012.
Segons la proposta de la Conselleria, les ràtios tornen a 25 alumnes en infantil i primària; 30, en
secundària; 35, en batxillerat; 30
en formació professional; i es recuperen igualment les ràtios en els
diferents cursos d’ensenyaments
d’idiomes i de formació de persones adultes.
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Per al Sindicat, aquestes ràtios continuen sent massa elevades per a garantir una educació
el més individualitzada possible
i una atenció a la diversitat de
qualitat. Aquesta situació es pot
mantindre el curs que ve, però el
sistema educatiu necessita disminuir les ràtios progressivament.
Així i tot, el Sindicat considera que el curs que ve la ràtio en
alumnat de tres a quatre anys ha
de ser de 20, tal com ha proposat
el Sindicat en la mesa sectorial i
no de 25, com planteja la Conselleria.

En la proposta de la Conselleria,
la baixada de ràtios només afectaria els cursos d’entrada d’alumnat
en totes les etapes educatives (excepte primer de primària), i progressivament s’aniria implementant en la resta de cursos. STEPV
ha proposat que, si la retallada de
ràtio va afectar tots els cursos i
etapes educatives, la recuperació
d’aquestes també s’ha d’aplicar
per al curs que ve en tots els cursos i etapes educatives.
Quant a l’ordre d’admissió, el
Sindicat també ha valorat positivament els canvis proposats per Conselleria, especialment l’anul·lació
del districte únic, que tant de mal
ha fet al sistema públic. Sota el fals
argument de la llibertat d’elecció
de centres, s’ha estat afavorint la
xarxa concertada, majoritàriament
catòlica, mentre se suprimien unitats en l’escola pública.
Algunes propostes que ha aportat STEPV al decret d’admissió han
sigut que es tinguera en compte la
matriculació de fills bessons, l’increment de puntuació per alumne
amb discapacitat, l’atenció al professorat que canvia de centre per
un canvi de plaça, la inclusió dels

MARÇ
- Normativa que regula les comunitats
d’aprenentatge
- Ordre d’admissió a cicles
- Reglament orgànic de centres
- Calendari escolar
- Ordre de plantilles
- Plantilla de l’ISEACV
- Regulació de l’oferta parcial de mòduls

MAIG
- Instruccions d’inici de curs
- Instruccions d’inici de curs per a
música i dansa i per ensenyaments
esportius
- Normativa de coordinació horària entre
IES i conservatoris
- Regulació del registre de centres per a
les escoles de música
- Nou decret de Junta Qualificadora i
ordres que regulen els programes dels
nous nivells adaptats al MECR, les
estructures de les proves i les convocatòries
- Nou decret de competència en llengües
estrangeres
- Decret de creació d’un organisme de
registre de certificacions lingüístiques
- Nou decret que regule les capacitacions
lingüístiques professionalitzadores

desnonaments en els criteris per
escolaritzar un alumne una vegada
finalitzat el procés d’admissió, per
raons urgents o especials (juntament amb els casos de violència de
gènere, assetjament escolar, etc.,
ja previstos).
La Conselleria s’ha compromés
a valorar aquestes propostes i procurarà atendre-les en la mesura
de les seues possibilitats i d’acord
amb els pressupostos consignats
per a 2016.

Ara, tombem la LOMQE
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DES DEL SUD VALÈNCIA

15 anys

H
TUDI TORRÓ

El decret de
plurilingüisme del PP
s’ha de derogar al més
prompte possible

TEATRES DE L’ESCOLA

i ha qui diu que les coincidències no existeixen, que
tot passa per alguna raó i
que els fets, moments, situacions
que ens emocionen o ens sorprenen i exclamem: “Quina coincidència!”. No són més que sincronicitats en el temps, que passen
perquè cal que passen, i només si
som capaços de veure-les prendran sentit en la nostra vida.
Encara recorde quan fa ara
quinze anys, un amic del sindicat,
Panxo (Rafa Miralles), em va telefonar. Ell era un dels responsables
que es publicara periòdicament la
revista Allioli, la veu del STEPV,
una revista sindical consolidada,
amb prestigi. La primera edició
va eixir l’octubre de 1979, i encara que la primera edició digital
es va fer en 1997, una revista impresa, que isquera periòdicament
i que arribara a tots els afiliats, a
un gran nombre de centres i, per
tant, a una gran part del professorat, continuava sent important i
necessària, com encara ho és ara.
Com vos deia adés, recorde
perfectament quan em va telefonar Panxo per dir-me si volia
ser col·laboradora en l’Allioli;
recorde el lloc i l’hora; per què?,
no ho sé, segurament perquè em
va il·lusionar la perspectiva. En
aquell moment anava cap a Alcoi, pujant per la Carrasqueta –
encara no havien fet l’autovia de
l’interior– i conduïa un bon amic,
Pere Lopes, inspector ja jubilat.
Jo vaig mostrar els meus dubtes
i, sincerament, no per falsa modèstia, de ser una persona idònia
per a aquell encàrrec. Panxo em
va tranquil·litzar dient-me que no
patira, ja que només havia de contar situacions ordinàries que passen i que poden servir de reflexió
als mestres sobre la situació del
valencià on tu treballes, conta’n
el dia a dia, coses denunciables
però no únicament; ho faràs molt
bé, no et preocupes, busca un títol per a la columna... I així va ser
com començà a publicar-se, en

La participació social
és un dret, però també
és un aprenentatge

un raconet de l’Allioli, l’any 2000,
Des del Sud Valencià. El nom no
era gratuït, jo escrivia des del sud
del País, des d’Elx, i volia reivindicar-lo, fer visible que el nostre
territori no acabava en la línia Biar-Busot, que a les comarques del
sud, molta gent, molts mestres,
cada dia parlàvem i ensenyàvem
en la nostra llengua i que no era
gens fàcil, però tampoc molt més
difícil que en altres llocs, com per
exemple a la ciutat de València,
cap i casal que durant 20 anys ha
estat invisibilitzant una llengua
que ens hauria d’unir i no de separar.
I així, un numero rere l’altre,
han anat passant els anys, i gràcies a Des del Sud Valencià de l’Allioli, he pogut contar les meues
frustracions, reivindicar i també
compartir alegries. Escriure m’ha
servit de remei terapèutic, mai ho
podré agrair prou, sabent que algú
em llegia i tal volta m’acompanyava, per bé que només fóra virtualment, en aquest camí de defensa
i visibilització dels qui creiem sincerament que una altra escola valenciana és possible, que la nostra
llengua n’és part indissoluble i
que la gent del sud és necessària
per a aconseguir, conforme diu el
bon amic Josep Enric Escribano,
president d’El Tempir, recentment
guardonat amb el Premi Micalet:
“Homogeneïtzar l’heterogeneïtat
del sud en una consciència única
de valencianitat on el valencià siga
llengua de cohesió social i també
patrimoni dels qui no la tenen com
a llengua materna o territorial”.
I ara ha arribat el moment de
dir adéu. Espere no haver defraudat l’amic Panxo ni els lectors de
l’Allioli, i espere haver sabut transmetre les meues inquietuds i esperances. El mes de juliol passat
es publicava l’Allioli i jo demanava,
en la meua columna, Aire fresc,
conscient que per un motiu o un
altre, em quedaven poques columnes per escriure, i ara, ja ho
sé, des de la meua responsabilitat

actual, estaré on sempre m’heu
trobat i m’heu conegut, i continuaré demanant com vaig dir el mes
de juliol, que el decret de plurilingüisme del PP es derogue al més
prompte possible i que es faça una
normativa que simplifique i regule
l’aprenentatge plurilingüe de manera eficaç, partint de la nostra
realitat, de com aprenen els alumnes i de totes les investigacions i
estudis que s’han fet a l’efecte.
Hem de ser rigorosos i deixar-nos
de plantejaments partidistes respecte a què s’ha d’aprendre i com
s’ha d’aprendre. Deixem parlar
els pedagogs, els estudiosos de
la matèria, els mestres. Per a fer
tot això i molt més... necessitem
al capdavant de les nostres institucions un polítics progressistes,
formats i units. No podem perdre
més temps, ara és el moment,
com deia Fuster, Ara o mai.
Al juny era conscient que estava escrivint les darreres columnes
de l’Allioli, que me’n quedava una,
la darrera, on diria adéu i moltes
gràcies. Quina ha sigut la meua
sorpresa quan em demanem la
darrera col·laboració en el format
actual i darrer, l’Allioli es renova,
però continua, és el que cal, comença una nova etapa i n’acaba
una altra que ha sigut necessària i
imprescindible, que ha configurat
la veu del sindicat i que l’ha ajudat
a ser el que és.
Jo també he començat una
etapa i n’he acabat una altra, no
fa molt vaig dir públicament que
em sentia afortunada per fer un
treball que m’apassiona, l’ensenyament, i per haver tingut la sort
que la vida em portara pel camí
del sud, perquè viure al sud del
País Valencià en valencià, no ha
sigut gens fàcil i encara no ho és,
però si el repte no haguera sigut
tan gran, segurament jo no estaria on estic, ni m’hauria sentit
acompanyada per tanta gent còmplice; l’Allioli em va donar una
gran oportunitat i mai li estaré suficientment agraïda.

A la Conselleria d’Educació,
que no reduirà les ràtios de
tots els cursos escolars, una
demanda de tota la comunitat
educativa per millorar la
qualitat de l’ensenyament i
les condicions laborals del
professorat.

OLI

Al Fòrum Mundial d’Educació
i al Fòrum Social Mundial,
que se celebra aquests dies
a Porto Alegre, per defensar
la pau, la democràcia i els
drets dels pobles i del planeta,
i pel seu compromís amb
una educació alliberadora i
renovadora.

Política educativa i democràcia viva

I
JAUME MARTÍNEZ BONAFÉ

ALL

nsistentment ens recorda Tonucci el dret dels xiquets i xiquetes
a participar i decidir sobre els
assumptes que els incumbeixen. I
podem dir que hi ha un cert consens a animar els infants i els joves
a estar presents i actius en l’aprenentatge de la ciutadania. El 15-M
és un referent per a tots, i el concepte de la política està cada vegada més nugat a la vida quotidiana.
Certament, la participació social
és un dret, però també és un aprenentatge. Ningú naix demòcrata o
menfot, és un aprenentatge.
Doncs bé, jo em pregunte: com
podem ensenyar a les xiquetes i
xiquets a viure apassionadament
la democràcia si nosaltres, els
mestres, no ho hem aprés, o no
ho sabem fer, o nos ens han ensenyat a fer-ho? I si estem d’acord

que l’alumnat té dret a participar
en els assumptes que els afecten,
per què no els mestres? Per què
al professorat no ens ajuden a
aprendre a participar? Per què no
ens inviten a participar? Per què
nos ens provoquen el desig, la
passió de saber-nos activament
demòcrates? Quin és l’espai de la
participació activa i creativa dels i
les mestres?
Passen cada dia moltes coses
a l’aula i l’escola. Quin és l’espai
de protagonisme actiu que ens
deixen i quin és l’espai d’aplicació
mecànica, purament tècnica, burocràtica que ens atorguen? Parle
del currículum, de les avaluacions, dels deures escolars, dels
materials didàctics, dels llibres
de text, dels horaris i espais, de la
formació permanent, i de la mul-

titud de decisions de les quals ens
assabentem quan s’han publicat
en el DOCV sense passar per la
reflexió col·lectiva, horitzontal,
participativa, dels professionals
de la docència. El canvi polític no
és sols un canvi d’ocupants dels
despatxos de la Conselleria, és
també i fonamentalment un canvi
de política.
He treballat en una investigació
sobre les pedagogies explicitades
en les acampades del moviment
15-M a través de les seues assemblees: l’horitzontalitat de les
relacions, el tractament no simplificat i complex dels problemes,
el reconeixement de ser subjectes actius i històrics, la proposta
de revolució interna i personal al
costat de la col·lectiva i social, la
consideració de la importància i

lentitud dels nous aprenentatges,
l’admissió del somni i la utopia
com a punt de referència actiu,
recolzar-se en les xarxes i les noves tecnologies que permeten un
major protagonisme, el respecte
a les minories i consideració de
les seues opinions, transgressors
del que és convencional, actitud
crítica davant el paper dels subjectes polítics i econòmics així
com dels seus mitjans de comunicació.
Són pedagogies possibles que
podem anar treballant a les aules
si a la vegada, des de les direccions polítiques en l’Administració
educativa, es fomenten entre els
mestres.
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DRETS LABORALS DE LES DONES

L’acumulació de
lactància, un dret retallat
D

es del curs 2012-2013,
les docents valencianes
tenen menys drets que
les d’altres territoris. En aquell
moment i coincidint amb l’aplicació del decret Vela, l’Administració del Partit Popular va arbitrar uns criteris restrictius a
l’hora de concedir l’acumulació
de la lactància a les interines.
I des del 2014, les restriccions
s’han ampliat a totes les funcionàries, que no poden gaudir del
permís tal com marca la nostra
normativa de permisos i llicències. STEPV ha exigit al nou equip
de la Conselleria d’Educació que
no continue amb la retallada al
dret de les mares treballadores.
Aclarint conceptes i normes
El permís per lactància consisteix en una hora diària d’absència al treball fins que la criatura
complisca un any. Aquest dret
s’establí per primera volta mitjançant la Llei de 13 de març
de 1900, que regulava les
condicions de treball
de dones i xiquets.
Per sort, ha plogut molt des
d ’ a l e s h o re s .
Però no va ser
fins a 107 anys
després, amb
la llei d’igualtat
efectiva
entre homes i
dones, que es va
contemplar la possibilitat d’acumular
eixa hora diària en dies
complets i, així, allargar el permís per naixement,

PA I ROSES

MARIA LOZANO ESTIVALIS

El sexe de
la màgia

E

s diu que allà pel segle XV,
quan els otomans arribaren a
les portes de Constantinoble,
els savis de Bizanci estaven més
preocupats per determinar si els
àngels tenien un sexe definit que
per defensar-se de l’enemic. Com
calia esperar, els savis no van tindre èxit ni en el cas de la conquesta dels turcs ni en el l’assumpte que
els preocupava. Això sí, passaren a
la història com els creadors de les
discussions bizantines, aquestes
baralles dialèctiques que no arriben
a cap lloc però que distrauen de fets
molt més importants.
M’ha vingut al cap aquesta història arran la cavalcada de les tres
magues del 3 de gener a la ciutat de
València. Algunes de les reaccions
van ser tan brutals que aconseguiren distraure l’atenció política i social d’altres temes. Jo mateixa em
vaig sentir enmig d’una mena de
debat bizantí actualitzat i amplificat

adopció o acolliment. A més, la
llei d’igualtat també permetia per
primera volta que aquest permís
poguera ser gaudit per qualsevol
progenitor/a.
El Decret 7/2008, de permisos
i llicències del personal docent,
preveu aquesta acumulació de
les hores de lactància de manera
àmplia i sense cap tipus de condicionant. De fet, l’especifica com
una ampliació en un mes més del
permís de 16 setmanes de maternitat, independentment de la situació administrativa de la persona
que la sol·licite (funcionariat de
carrera, en pràctiques o interí).
Per tant, amb l’acumulació de lactància, el permís per naixement o
adopció, passa a ser de 20 setmanes.
Abans de 2012, aquest mes
d’acumulació de lactància es concedia a les docents amb tota normalitat i sense cap condició. Però
a partir de 2012 les retallades
han anat disminuint-lo i desdibuixant-lo.

Cronologia de la retallada
2011-2012: primera tisorada
L’any 2012, el funcionariat valencià va tindre un regal de reis ben
amarg: el decret Vela, publicat el
dia 5 de gener. Aquest Decret Llei
1/2015, de mesures urgents per
la reducció del dèficit, va constituir l’atac més ferotge contra
els drets laborals que hem patit
treballadores i treballadors de la
funció pública del País Valencià.
La part relativa a ensenyament
va acarnissades, amb la reducció i congelació dels sexennis del

per les xarxes socials mentre revisava articles i opinions relacionats
amb aquest tema i amb el fet que algunes dones feren de reis mags en
uns quants districtes madrilenys.
Encara em sorprén la virulència
dels atacs i la diferència gens subtil
entre les critiques estètiques i/o polítiques llançades a les magues i a
l’alcaldessa de Madrid i les fetes als
reis mags o a l’alcalde de València.
El sexe dels protagonistes ha determinat el to i l’essència dels arguments/insults i, fins i tot, la posició
de qui opinava. Es tracta d’un tema
ben interessant per a una anàlisi de
contingut que des d’ací anime a fer
amb l’alumnat.
El cas és que per a donar suport
a les víctimes d’una violència de
gènere camuflada de tradició nadalenca, moltes persones ens veiérem embrancades en qüestions con
aquestes: És possible que el rei siga
reina? És millor si és rei, encara

funcionariat de carrera, i el cessament de tot el professorat interí a data de 30 de juny, incloent-hi
aquelles persones que tenien adjudicada vacant per tot l’any i que,
per tant, van deixar de cobrar i
cotitzar els dos mesos d’estiu.
Aquest “acomiadament anticipat” va fer que es canviara el criteri: en lloc de tindre en compte
els 12 mesos d’edat de la criatura, la Conselleria va començar a
lligar l’acumulació de lactància
a la data de cessament, reduint
considerablement els dies del
permís de les mares interines.
I aquesta retallada es va aplicar
també durant tot 2013, ja que el
professorat interí continuava cessant a 30 de juny.
2013-2014: segona tisorada
El curs 2013-14, els cessaments
de professorat interí van tornar
relativament a la normalitat pel
que fa a la data. Les persones
adjudicades al juliol tenien vacant fins al 31 d’agost. Les adjudicades després, però, continuaven cessant amb data de 30 de
juny, ja que el derogat acord de
2013 així ho preveia.
Aquesta tornada a alguns
cessaments a 31 d’agost, feia
pensar que l’acumulació de lactància també tornaria a la normalitat. Però no va ser així: el còmput dels dies de lactància es va
continuar fent tindre en compte
la finalització del contracte i no
l’edat de la criatura.
A principis d’aquest any, una
interina, mitjançant els serveis
jurídics del Sindicat, va recórrer
la seua lactància retallada i en

que siga una dona disfressada? Es
pot ser maga però no reina? Podrien els homes representar també la
igualtat, la llibertat i la fraternitat?
Té sexe la màgia? I els valors republicans? Certament, sembla que
amb aquestes qüestions ens endinsem en un terreny filosòfic i nebulós que no ens deixa arribar al moll
dels autèntics problemes. Recorde
especialment l’article d’una periodista que es queixava que els mitjans estaven plens d’opinions sobre
cavalcades mentre que per a l’últim
assassinat masclista a penes hi havia espai en els espais informatius.
Tot això em va provocar una xicoteta
crisi bizantina: Estàvem ignorant el
flanc polític, econòmic i social de la
lluita contra la violència?
Ara bé, no són el llenguatge i la
representació els camps on més
derrotes hem patit les dones al
llarg del segles? No són la definició
i l’atribució de gènere els poders

2015, un tribunal li donà la raó
i imposà una indemnització a la
Conselleria.
2014-2015: tercera tisorada
Fins aquest curs, eren només les
funcionàries interines les que tenien problemes amb la lactància.
Però a partir d’ací, les funcionàries de carrera també pateixen la
retallada. L’acumulació de lactància passa a dependre d’un altre
factor alié a la nostra normativa:
que la mare no es demane després ni una excedència ni un “permís sense sou”.
Com veiem, el cas de l’acumulació de lactància és possiblement
el més sagnant dins de les retallades pel que té de discriminatori envers les dones, que són les
principals sol·licitants d’aquest
permís. Resulta incomprensible
que l’Administració faça una interpretació tan restrictiva del Decret 7/2008, extralimitant-se fins
a vulnerar el mateix decret i, també, la llei d’igualtat. El nou equip
fa vora set mesos que està al capdavant de la Conselleria i cal que
prenguen partit ja en favor de les
docents.

STEPV ha exigit
al nou equip de
la Conselleria
d’Educació que
no continue amb
la retallada al
dret de les mares
treballadores

El cas de l’acumulació
de lactància és
possiblement el més
sagnant dins de les
retallades pel que
té de discriminatori
envers les dones

més evidents en aquesta guerra tan
vital com ideològica? Doncs si volem guanyar-la, haurem d’accedir a
aquest poder i redefinir-lo per protegir la dignitat humana, al marge
de la adscripció de sexe-gènere.
O siga, que la causa feminista també és simbòlica. Tinguem
en compte que hui mateix moltes
persones diuen que és més greu,
humanament, culturalment i èticament, transgredir l’estètica d’una
tradició que violentar personalment
les dones per participar en un acte
cívic i lúdic que a més a més reivindica els valors de la igualtat la
llibertat i la fraternitat. Aquesta prioritat està en la base de la violència
física, estructural i cultural de la
nostra societat.
No és una entelèquia ni un dilema teològic, sinó un enemic real. I a
diferència dels bizantins, nosaltres
el tenim a casa.
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FUNCIÓ PÚBLICA

Acord de la mesa
general de negociació
de la Funció Pública
La mesa general va acordar, el passat 13 d’octubre, la restitució
dels drets laborals dels empleats i empleades públics de
la Generalitat perduts per les retallades de 2012
Allioli
L’acord subscrit per Intersindical Valenciana, UGT i CCOO preveu la recuperació total de la paga extraordinària
del desembre de 2012 i la restitució
dels dies addicionals de lliure disposició i de vacances per antiguitat suprimits pel reial decret llei de Rajoy .
La mesa general de negociació,
que inclou en el seu àmbit el personal
funcionari i laboral de l’administració
del Consell, el personal estatutari
d’institucions sanitàries, el personal
de justícia i el personal docent, va ratificar el preacord que es va assolir en
la reunió de junta de portaveus celebrada el dijous 8 d’octubre.
Aquest acord preveu:
-La recuperació, en 2015, de les
quantitats corresponents de la paga
extraordinària del desembre de
2012 fins a arribar al 50% d’aquesta
i la negociació del 50% restant per a
la seua inclusió en els pressupostos
de la Generalitat de 2016. Aquestes
mesures afecten tot el personal públic; tant de l’administració: sanitat,
educació i justícia, com del sector
públic instrumental, universitats i
ensenyament concertat.
-La restitució dels dies addicionals
de permís per assumptes particulars
per raó dels triennis, dos en complir
el sisé trienni i un més per cada trienni a partir del huité trienni, l’acord
és extensiu a tot el personal a partir
del mateix exercici 2015, excepte, per
raons organitzatives, el personal sanitari, que començarà a gaudir-los a
partir de 2016 acumulant, segons les
disposicions de la mesa sectorial, els
corresponents a 2015.
-La recuperació dels dies de vacances addicionals per antiguitat,
fins a un màxim de quatre, un en

complir els quinze anys de serveis
prestats i un més per cada cinc
anys de serveis, queden restituïts
íntegrament al personal que ja els
gaudia amb anterioritat al Real Decret Llei 20/2012. En aquest apartat,
l’acord inclou l’extensió d’aquests
dies addicionals de vacances al personal sanitari, que fins ara n’havia
quedat exclòs per una decisió unilateral de l’equip de govern anterior de la Conselleria de Sanitat. En
aquest sector, l’aplicació d’aquest
dret ha de ser negociat en el marc
de la mesa sectorial de Sanitat.
Intersindical Valenciana valora
positivament l’acord, perquè suposa
la fi de les retallades als empleats
públics, imposades per decret del govern de l’Estat. A més, constitueix un
reconeixement explícit d’una situació
d’injustícia mantinguda, en què s’ha
volgut responsabilitzar els empleats i empleades públics de la situació de crisi econòmica que hem patit
els darrers anys; així mateix, insta el
Consell de la Generalitat a seguir el
camí de la negociació col·lectiva, per
la recuperació definitiva del poder adquisitiu perdut pel seu personal com
a motor de la reactivació econòmica.
El Sindicat, seguint el seu model participatiu i assembleari, va
convocar assemblees i un consell
confederal, màxim òrgan entre congressos, el 24 d’octubre per valorar
l’acord. El consell va valorar que
l’acord, al contrari que en ocasions
anteriors, no suposava una simple
recuperació de drets perduts per les
retallades de 2012, sinó que significava un avanç, ja que reconeix nous
drets per al personal de sanitat o de
justícia. A més, també es va valorar
positivament la predisposició nego-

ciadora de l’Administració, que en
el decurs de la negociació va estar
oberta a acceptar les reivindicacions
de la Intersindical Valenciana. La votació del consell confederal va ser
de 43 vots a favor de la signatura i
1 abstenció.

L’acord subscrit per
Intersindical Valenciana,
UGT i CCOO preveu la
recuperació total de
la paga extraordinària
del desembre de 2012

A més, aquesta negociació es va
fer en un context advers pel fet que
la norma de l’Estat supeditara l’aplicació del Reial Decret Llei 10/2015
en altres administracions a la seua
disponibilitat econòmica i al manteniment de l’objectiu del dèficit. Malgrat aquest fet i la situació financera
de la Generalitat Valenciana, el Consell va decidir restituir els drets del
seu personal. Un fet que Intersindical Valenciana valora positivament.
Negociació retribucions per 2016
La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques va convocar
una nova reunió de la mesa general
de negociació de personal funcionari, estatutari i laboral, per al 27 d’oc-

tubre, per negociar els aspectes referits a les retribucions del personal
de la Generalitat per a 2016 i altres
mesures sobre condicions laborals.
El Sindicat va proposar una negociació global que tinguera com a
objectius avançar en la millora del
serveis públics i de les condicions
laborals del personal que hi treballa. Per això, les nostres propostes
recollien assumptes, com ara les
ofertes públiques d’ocupació; la
consolidació del treball del personal interí; la modificació de la llei
de la Funció Pública valenciana;
l’adscripció a les conselleries de
Justícia i Administració Pública i
Educació dels serveis de prevenció
de riscos laborals i funcionarització
del personal laboral.
Sobre retribucions per a 2016
Intersindical Valenciana va proposar:
nnL’augment retributiu per a 2016
per damunt de l’1% acordat pel govern espanyol;
nnConcretar el calendari per al pagament del 50% pendent de la paga
extraordinària de 2012.
nnLa recuperació del 100% de les
retribucions en situació d’incapacitat transitòria.
nnLa recuperació dels diners perduts per l’aplicació dels diversos
ajustos salarials que s’han produït
els darrers anys i
nnLa inclusió en els pressupostos de
la Generalitat valenciana per a 2016
de partides suficients per a garantir el
compliment dels acords de pagament
del decret de carrera del sector del
Consell i per la negociació de la carrera en l’administració de justícia.
En la reunió es va acordar la creació d’una mesa tècnica de regla-

ment i calendari que arreplegava
diversos assumptes que han de ser
negociats en els propers mesos. Entre aquests assumptes hi ha la regulació a través d’un reglament de
la mesa general; la modificació de la
llei de la Funció Pública valenciana;
les ofertes públiques d’ocupació i la
consolidació en el treball del personal interí; la carrera del personal
de l’administració de justícia; la reversió al sector públic de la gestió
de les incapacitats que ara estan en
mans de les mútues o la recuperació del poder adquisitiu perdut en el
sector en els darrers anys.
Pel que fa a les retribucions de
2016, la Generalitat es va limitar
a anunciar que aquestes tindrien
un augment de l’1% com fixen els
pressupostos generals de l’Estat i
que els pressupostos de la Generalitat valenciana arrepleguen diversos conceptes com el pagament
del 50% pendent de la paga extra de
2012, una partida per a fer efectiu el
pagament de la carrera professional
del personal de l’administració del
Consell o la regulació de les ofertes
públiques d’ocupació en els termes
que fixa el govern espanyol.
Intersindical Valenciana, com la
resta de sindicats, va considerar
insuficient aquest augment que imposa el govern espanyol. Una augment que suposarà noves pèrdues
de poder adquisitiu i no recuperar
tot el que s’ha perdut des de 2010.
Per això, Intersindical Valenciana
va proposar al Consell la necessitat de buscar fórmules per esquivar
la norma estatal i permetre que el
personal empleat públic tinga un
augment superior a l’1% que fixen
el PGE com una norma bàsica sense
obtindre una resposta positiva del
Consell.
Com a conclusió, podem dir que
estem davant d’un procés de diàleg
que hauria de servir per a donar un
impuls a la negociació col·lectiva
que supere l’etapa d’imposicions
que va caracteritzar l’actuació de
l’anterior govern valencià. En tot
cas, des del sindicat es continuarà
demanant la millora dels serveis
públics i de les condicions laborals
de tot el personal estatutari, funcionari i laboral que treballa en els
diferents sectors de l’Administració
valenciana.

ARA, INTERSINDICAL
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Intersindical Valenciana
presenta les seues
propostes per la
Igualtat Lingüística
L’assemblea final aprova la Carta per l’Educació
i el pla d’accions per al proper curs
Allioli
El Sindicat es reuneix amb el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, i fa pública la
seua proposta per una igualtat lingüística real.
El Sindicat ha elaborat un document que consta de sis apartats

amb propostes concretes en cadascun dels àmbits: administracions i
funció pública; ensenyament; salut;
mitjans de comunicació; relacions
laborals i atenció als nouvinguts.
Aquesta hauria de ser la legislatura de l’aprovació d’una nova llei
d’igualtat lingüística

Per al Sindicat, les eleccions del
maig de 2015 han comportat un
gran canvi polític en la majoria de
les administracions valencianes.
Igualment, la societat valenciana
ha demanat un canvi profund en les
polítiques socials, culturals i lingüístiques. És en aquest sentit que

Intersindical Valenciana vol contribuir a dur a terme aquests canvis i,
per això, presenta unes propostes
bàsiques en matèria de política lingüística per a assolir la igualtat lingüística de tots els valencians: que
tothom tinga els mateixos drets i els
mateixos deures, siga parlant de la
llengua que siga.
Per a fer-ho, creiem que és necessari dotar-nos d’un nou marc
jurídic, perquè l’actual és obsolet,
no ha donat els resultats esperats
i es troba molt lluny de garantir els
mateixos drets lingüístics per a tota
la ciutadania. La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià té ja més de 30
anys i pertany a un època en què no
hi havia Internet ni la globalització,
les famílies i els barris encara feien
un paper de transmissió i socialització lingüístiques que hui tenen altres
xarxes socials, l’escola era l’element
difusor quasi únic en la formació, i
la ràdio i la televisió (que aleshores
es reduïa als dos canals de TVE i a
TV3) constituïen els únics mitjans de
comunicació.
Per a nosaltres, aquesta legislatura hauria de ser la legislatura
de l’aprovació d’una nova llei que
pose les bases i els mitjans perquè
tots els ciutadans i ciutadanes del
País Valencià tinguen els mateixos drets lingüístics: una veritable
llei d’igualtat lingüística amb unes
disposicions normatives clares
que obliguen a garantir els drets
i els deures correlatius a aquests
drets, amb els instruments necessaris per a fer-los efectius, i amb
uns objectius de normalitat ben
definits, tant en la concreció com
en els terminis de consecució.
Ras i curt: una llei transformadora amb un pla d’acció verificable i
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no una declaració formal de bones
intencions.
A més d’aquesta llei, caldrà
modificar i desplegar altres normes, sobretot en matèria de funció
pública, ensenyament, mitjans de
comunicació, relacions laborals o
atenció als nouvinguts, per posar
alguns dels exemples que, com a
força sindical, més ens afecten.

Aquesta hauria de
ser la legislatura
de l’aprovació d’una
nova llei d’igualtat
lingüística

La intenció de la Intersindical
Valenciana és presentar les seues
propostes a les administracions
públiques, institucions valencianes,
partits polítics, entitats i organitzacions socials… amb la finalitat
d’obrir un debat sobre les propostes,
participar en l’impuls d’un canvi en
les polítiques lingüístiques, afavorir
els canvis normatius i les partides
pressupostàries per convertir en
una realitat la seua proposta a favor
de la igualtat lingüística.
El Sindicat s’ha reunit amb el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la
Generalitat, Rubén Trenzano, i amb
el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno. Unes reunions que han
servit per a intercanviar propostes
sobre la situació de la nostra llengua
en els diferents àmbits de la societat
valenciana.

Xarxallibres: una mala mesura
RAMON TORRES
La precipitació per voler quedar bé amb tot el
món ha fet que la Conselleria d’Educació haja
pres una mesura desencertada, a més de retrògrada.
Xarxallibres hauria necessitat per part
dels qui l’han promulgada una profunda reflexió perquè els 32.600.000 € que repartiran
no siguen una donació a les editorials, en la
majoria no valencianes. Totes aquestes es
quedaran, sense cap tipus de contrapartida,
entre el 60% i el 75% d’aquesta quantitat. Llibres de religió, llibres que la major part de les
vegades no estan arrelats al context valencià;
llibres que sovint promulguen estereotips i
models socials gens plurals ni oberts a la diversitat; i llibres que promouen metodologies
obsoletes s’emportaran al voltant de 28 milions d’euros i sense el control de cap autoritat
acadèmica.
Aquesta mesura hauria de ser la garantia
que, a les aules, es posen entre les mans de
l’alumnat materials educatius de qualitat.
Una proposta més assenyada hauria pogut
donar pas a propostes, com per exemple les
del govern mexicà, que promou llibres amb
llicència lliure en Internet per a renovar la
metodologia didàctica.
Entre altres coses el programa preveu que
es pagarà la citada subvenció als materials
electrònics i les fotocòpies en cas que es tracte de material del qual l’autoria corresponga
a la mateixa escola. Això és com carregar-se

tot l’esperit Creative Commons que inspira la
lliure circulació del coneixement. Qui pretenga treballar amb material extret directament
de la xarxa i fotocopiat, qui pretenga elaborar
el seu material amb la utilització del que es
troba en els repositoris o qualsevol altra font
lliure de les incomptables que ens proporcionen les noves tecnologies, es veu abocat a ser
molt mal vist pels pares i mares, que hauran
de pagar les fotocòpies que realitza. Mentre
que, en canvi, el seu company que els ha fet
pagar 200 € comprant llibres de qualsevol de
les editorials que pertanyen a multinacionals,
serà beneït pels pares i mares que podran recuperar el que han pagat. Adéu a tot el que
ha publicat la Conselleria des de 1982. Adéu
als materials que la Conselleria, i per tant tots
els contribuents van pagar per a l’elaboració
de materials durant l’experimentació de la
reforma. Adéu als fons que la mateixa Conselleria ha estat repartint en forma de CD-ROM
a les escoles del material elaborat per grups
de treball, seminaris i altres de premiats per
diferents convocatòries d’elaboració de material didàctic per la mateixa Conselleria. Adéu
al material de mestre a casa molt més difícil
de trobar que aquell que distribueix l’editorial
X amb els seus llibres. Els 28 milions d’euros
donarien molt de si si s’invertiren en millorar
i ampliar aquest material que, a més de tindre
ja pagat els drets, respon a metodologies més
d’acord amb el que es predica en el cursos de
formació.

No ens detindrem en altres consideracions
més tècniques sobre qui, com, quan, com i on
es depositaran els llibres ni en la càrrega extra de faena que aquest programa suposarà
per als ensenyants als qui no falten tasques
que no els corresponen.
El que ens preocupa és la concepció
d’igualtat que tenen els tres partits polítics
suposadament d’esquerres que estan actualment al capdavant del govern de la Generalitat Valenciana. Crec que confonen igualtat i equitat. Potser és igualtat distribuir la
mateixa quantitat de diners a tot l’alumnat
siga quina siga la seua procedència i el seu
nivell econòmic. De la mateixa manera que
és igualitari, segons ell, que totes les editorials, facen la interpretació del currículum que
facen, reben la mateixa donació. Ara bé, això
res no té a veure amb l’equitat. En aquesta es
tindria en compte que les persones amb dificultats econòmiques han fet volantins per a
aconseguir els llibres per als seus fills. Entre
aquests volantins hi ha baratar els llibres, arreplegar els llibres usats ja prèviament per altres alumnes, muntar cooperatives de llibres
en les escoles, comprar els llibres a través de
l’ampa que els fa un descompte, quan no han
sigut els mateixos professors que han optat
per fórmules que permeteren gastar menys
diners. Doncs, aquests pares i mares menys
afavorits econòmicament rebran l’ajuda sols
pel que han comprat, sempre que puguen
mostrar les factures. En molts casos, molts

d’ells a penes arribaran als 200 € previstos.
Evidentment la gran majoria d’ells porten els
fills a centres públics. Mentrimentres, en els
centres privats, concertats o no, els pares i
mares, bé perquè tenen un major poder econòmic, bé perquè no volen que els seus fills o
filles patisquen la discriminació per part del
seus companys, aniran tots amb llibres nous
a l’aula, llibres que els hauran costat 200 € o
més i, per tant, rebran la totalitat de l’ajuda.
Posar ambdues situacions en el mateix cabàs
està molt lluny del concepte d’equitat que caldria que tingueren uns partits que defenen el
ciutadà i no les multinacionals.
Em dol dir-los que la campanya Xarxallibres elaborada a corre-cuita és un enorme
error que ens costarà a tots els valencians una
enorme quantitat de diners que són necessaris en molts altres aspectes de l’educació en
el nostre país. Han signat vostés amb aquesta mesura la mort pedagògica de molta gent
que, de forma desinteressada, està elaborant
material alternatiu del qual les editorials no
volen ni sentir parlar, contribuint d’aquesta
manera a l’esclerotització de l’escola. Amb
molt menys diners haurien pogut impulsar
moltes fórmules de renovació pedagògica
com ho feren, amb molts menys mitjans, persones que han tornat a la Conselleria.
* Mestre i membre del col·lectiu d’ensenyants
de la Ribera (CODERI) de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià
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ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT

El sector d’ensenyament
privat es reuneix
amb el secretari
autonòmic d’Educació

Agustí Escrihuela i Lola Navarro, en Conselleria, abans de la reunió amb el secretari autonòmic
Allioli
Una delegació de STEPV es va reunir
el 23 de novembre amb el secretari
autonòmic d’Educació, Miguel Soler, per traslladar-li les propostes

del Sindicat sobre diferents temes a
tractar en el sector d’ensenyament
privat durant aquests curs:
En primer lloc, li plantejàrem
la necessitat de reprendre les ne-

gociacions sobre l’acord del document d’implantació de la reforma
educativa en centres concertats de
l’any 1996. Aquestes negociacions
fa vora dos anys que estan paralit-

zades, i trobem que encara queden
punts del document que no s’han
assolit i necessiten negociar-se en
l’àmbit que correspon que són les
reunions de la Comissió de Seguiment. A més, aquest document toca
temes tan importants per al nostre
sector com:
nnLa recol·locació de docents en
centres concertats que provenen de
la borsa de centres en crisi.
nnLa formació del professorat.
nnPlantilles que cal actualitzar segons les necessitats actuals dels
centres.
n nRetribucions del professorat,
etc.
En segon lloc li exposàrem les
retallades i problemàtiques que
continuen afectant els professionals del sector:
nnLa desjudialització de la paga de
25 anys. Un augment de la partida
variable seria el més adequat per
a abonar la paga d’antiguitat que
tenim reconeguda per acord. Deixaríem de passar, doncs, per tot el
procés judicial que es demora en el
temps i trobem del tot innecessari,
ja que, a la fi, la Conselleria acaba
pagant i a més assumint les costes
de cada procés judicial.
nnLa necessitat d’arribar a un acord
per fer efectiu l’abonament dels triennis endarrerits generats des de
2009 fins a 2013 abans que prescriga
el 31 de desembre de 2015.
nnSobre els endarreriments en les
nòmines del docents en la FP bàsica
ens han comunicat que la regulació
i actualització de nòmines d’aquest
professorat ja l’han acabada i, per

tant, cobraran els endarreriments
en la nòmina del novembre. No hem
d’oblidar que STEPV ha estat pressionant durant part del mes d’octubre
i de novembre perquè l’abonament
d’aquests endarreriments tinguera
lloc al més prompte possible.
nnLi vam demanar explicacions
de per què hi ha retard en l’abonament de les primeres nòmines
en algunes contractacions. Segons
ens han explicat, moltes vegades aquesta demora es produeix
perquè el mateix centre no envia
a temps la documentació del docent que requereix la Conselleria,
aquest fet fa que es retarde el procés d’actualització en el departament de nòmines.
nnPel que fa als docents que tenien una excedència o bé estaven
jubilats però generaren el dret de la
devolució de la part proporcional de
la paga extra 2012 (44 dies) i que a
hores d’ara encara no l’han cobrada, ens han contestat que la previsió
que tenen és poder abonar aquestes quantitats en la nòmina del desembre de 2015.
STEPV valora positivament la
reunió amb el secretari autonòmic d’Educació, ja que ha obtingut
d’aquesta entrevista un compromís per a reactivar les reunions
de la Comissió de Seguiment en
el nostre sector, i poder així continuar per on ens quedàrem fa dos
anys en aquest tema de vital prioritat per a les persones treballadores del sector.

El certificat d’antecedents penals, imprescindible en la docència
Allioli
Les modificacions de la llei orgànica de protecció jurídica del menor*
es refereixen, bàsicament, a l’adaptació dels principis d’actuació administrativa a les noves necessitats que
presenta la infància i l’adolescència
a l’Estat espanyol: situació dels menors estrangers, víctimes de violència i regulació de determinats drets
i deures del menor en els diferents
àmbits familiar, escolar i social.
D’altra banda, s’hi fa una profunda
revisió de les institucions del sistema
de protecció a la infància i a l’adolescència.
També s’hi inclouen modificacions
en relació amb la tutela i l’adopció.
Una d’aquestes és la modificació de

STEPV registra
les reclamacions
sobre els
endarreriments
de triennis entre
2009 i 2013

l’art. 37 de l’Estatut dels Treballadors i
l’art. 48 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, referits a permisos, que queda
de la següent manera:
«Pel temps indispensable per a
la realització d’exàmens prenatals i
tècniques de preparació al part i, en
els casos d’adopció o acolliment, o
guarda amb finalitats d’adopció, per
a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a
la realització dels preceptius informes
psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, sempre, en tots els
casos, que hagen de tindre lloc dins
de la jornada de treball.»
Però el més notori d’aquesta llei és
el requisit previ d’un certificat d’antecedents penals per a totes aquelles

persones que pretenguen exercir o
exercisquen les professions, oficis
i activitats que impliquen contacte
habitual amb menors (docents, cuidadors de menjador i rutes escolars,
extraescolars, i fins i tot monitors de
campaments, escoltes…), aquest certificat està recollit de la següent manera:
«5. Serà requisit per a l’accés i
exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual
amb menors no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual, que inclou l’agressió i abús
sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució
i explotació sexual i corrupció de me-

nors, així com per tràfic d’éssers humans. A aquest efecte, qui pretenga
l’accés a aquestes professions, oficis
o activitats haurà d’acreditar aquesta
circumstància mitjançant l’aportació
d’una certificació negativa del registre
central de delinqüents sexuals.»
Si són d’origen estranger o tingueren una altra nacionalitat, a més
hauran d’aportar un certificat negatiu d’antecedents penals del seu país
d’origen o d’on és natural.
El govern dictarà, en el termini de sis mesos des de la publicació
d’aquesta llei, les disposicions reglamentàries oportunes relatives a
l’organització del registre central de
delinqüents sexuals en el registre
central de penats. Fins que entre en

funcionament aquest registre específic, la certificació a la qual es refereix
aquesta llei serà emesa pel registre
central d’antecedents penals –encara
que en aquest registre ix qualsevol tipus d’antecedent, no solament els relacionats amb l’àmbit de delinqüència
sexual.

Allioli
STEPV va registrar el passat 23
de desembre en la Conselleria
d’Educació nombroses reclamacions que el professorat dels centres concertats va fer arribar al
Sindicat. Es reclamen els endarreriments en concepte de triennis dels anys 2009 a 2013, que
van quedar pendents d’abonar
per part de l’anterior Administració. Si no es reclamaven aquestes quantitats abans del 31 de desembre de 2015, com estableix el
VI Conveni de concertada, el dret a
la reclamació prescrivia.

El Sindicat ha reivindicat que
s’abonen aquests endarreriments
econòmics d’ofici. Altrament,
caldrà iniciar la via judicial, fet no
desitjable pels costos que té, que
potser superarien les quantitats
que ha d’abonar la Conselleria.
En registrar les reclamacions,
els delegats de STEPV es van
reunir amb el director general
de Centres i Personal per tractar
diversos temes. D’una banda,
l’abonament de la paga extra
d’aquest mes. El director general
ha afirmat que l’ordre per a fer
efectiu l’abonament a partir del

23 de desembre ja està signada
i ha assegurat, a més, que la
part del 25% de la paga extra del
desembre de 2012 serà també
abonada en les nòmines com
així va comunicar a principis del
desembre.
Sobre el retard de les nòmines
des del setembre dels professors
tècnics de FP bàsica que queden
pendents d’actualitzar, el director
general va afirmar que cobraran
en la nòmina del gener de 2016.
Recordem que aquest professorat
no cobrava la nòmina per part de
la Conselleria perquè estava revi-

sant que els 29 centres concertats
amb FP bàsica compliren els requisits regulats en el Reial Decret
1538/2006, com ja vam informar.
STEPV ha estat fent múltiples
gestions i pressionant també la
Conselleria perquè agilitze el
pagament de la nòmina d’aquests
docents tant com puga, però
segons ens ha explicat el director
general, la regularització i
comprovació de les autoritzacions
en aquests centres han causat
problemes que han impossibilitat
la seua total actualització de
moment.

* Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i a l’adolescència, que modifica la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi
Civil i de la llei d’enjudiciament civil.
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TÍTOL DEL
ESCOLA
SINDICAL
TEMA DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

Projecte Europeu
“In To Generation”

III Trobada internacional a Plovdiv
(Bulgària)

Primer míting a València dels responsables de projectes europeus als centres.

Nous projectes de
mobilitat europeus
L’alumnat amplia la seua formació amb
pràctiques en empreses europees
Allioli
Amb l’inici del curs comencen els
projectes europeus. Els primers
són els de mobilitat per a estudiants de FP. Aquests projectes
naixen per la necessitat dels centres educatius de proporcionar a
l’alumnat la possibilitat d’ampliar i millorar la qualitat de la seua
formació, realitzant pràctiques en
empreses europees i així entrar
en contacte amb la realitat del
mercat laboral únic europeu.
Això requereix una estreta col·
laboració dels centres educatius
participants en el consorci amb el
sindicat STEPV i la ESFMB, coordinadors dels projectes.
En el projecte participen seixanta alumnes acabats de titular
en grau mitjà de les famílies pro-

fessionals d’Administració i Gestió
(cicle de Gestió Administrativa),
Informàtica i comunicacions (cicle
sistemes microinformàtics i xarxes), Comerç, Hostaleria, Electromecànica i Auxiliar d’Infermeria.
Hi participen els següents centres: IES Conselleria, IES Massamagrell, IES Maria Ibars i IES
Ximén d’Urrea.
L’alumnat realitzarà una estada
d’un mes durant el curs 2015/2016
a Malta, Itàlia o Portugal.
En un context de precarietat
laboral, on la taxa de desocupació juvenil supera el 50%, l’objectiu principal del projecte és que
els participants desenvolupen, a
través de les pràctiques formatives en empreses europees, les
capacitats i habilitats per a com-

ARTICLE MOBILITATS
ERASMUS +
El passat 12 de gener, es va celebrar la reunió general
informativa amb els i les alumnes participants en la
mobilitat ERASMUS +, dels projectes coordinats per
STEPV i l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella.
Els participants realitzaran durant un mes pràctiques
laborals en diferents empreses estrangeres, on
complementaran la seua formació del cicle formatiu
de FP que estan estudiant. Al gener partiran dotze
alumnes a Malta i dotze alumnes a Nàpols.
En aquesta reunió informativa els alumnes han
conegut, a més de tots els documents contractuals
(necessaris per a la mobilitat), el lloc on s’allotjaran,
condicions i normes de comportament i sobretot
el tipus d’empresa i pràctica a realitzar.
Durant el mes de març, es realitzaran
la resta de mobilitats previstes en els
projectes a Portugal, Malta i Itàlia.

Allioli
Els dies 10 i 11 setembre va tindre
lloc a la ciutat de Plovdiv (Bulgària), la 3a Trobada del Projecte In
to generation.
L’objectiu de la trobada era
l’anàlisi dels currículums del
curs, per adaptar-los als temes
més rellevants per a cada país.
En la 3a trobada, que es va
celebrar els dies 10 i 11 de setembre van participar, a més de
l’equip complet del país amfitrió,
els mateixos països que en les
edicions anteriors, i, en el cas
nostre, van ser Beatriu Cardona i María Montiel Roca (cap del
projecte i responsable financera
de la ESFMB) les persones que
ens hi van representar. Cada soci
va fer una presentació sobre la
difusió del projecte realitzada en
el país participant. STEPV va exposar la repercussió i informació

que es realitza de totes les activitats del projecte en l’Allioli.
Una altra de les activitats que
va dur a terme STEPV durant
la trobada internacional va ser
el pla d’explotació del curs de
formació. Com a soci especialista en temes d’educació, s’ha
preparat un pla progressiu per a
difondre aquest curs i que puga
arribar al màxim nombre possible de persones interessades.
Durant els darreres mesos,
professors especialistes en temes de prevenció de riscos laborals i gestió de residus (mòdul
formatiu que té assignat STEPV)
han desenvolupat el contingut
del curs. Aquest contingut s’ha
presentat, junt amb altres temes, en la 4a trobada, que s’ha
celebrat a la nostra seu de València els dies 13 i 14 de gener
de 2016.

pletar, d’una manera pràctica, les
competències adquirides en la FP
i s’incorporen de forma eficient al
mercat laboral únic europeu.

Aquests projectes
proporcionen
a l’alumnat la
possibilitat de
millorar la qualitat
de la seua formació,
realitzant pràctiques
en empreses
europees

PROJECTE KA2
Aquest mes de gener la seu del STEPV ha acollit la
VI Trobada Internacional del Projecte Cooperation
for innovation and the exchange of good practices,
IN TO GENERATION, amb la participació de Seyhan
Firat, Alper Güzel, Bülent Elbasan per la universitat
de Gazi (Turquia ); Harun Mercan, Özüm Akdere
de la Cambra de Comerç deTurquia, Andrean
Lazarov, Silviya Vaysilova, Karel Van Isacker, per
Bulgària; Konstantinos Poulopoulos, Despoina
Kanellopoulou, per Grècia; Izabela Witkowska,
Teresa Quintana Niñerola, per Alemanya; i per
l’Estat espanyol tot l’equip de la Escola Sindical
de Formació Melchor Botella que treballa en el
projecte: Beatriu Cardona, Robert Rei, Albert Canet,
Montiel Roca, Marian Asensi i Germán Nando.
El dia 13 va començar amb les acreditacions i
presentacions de treballs realitzats pels diferents
països, dins el marc del projecte d’Erasmus +, del
que és soci STEPV. En aquesta quarta trobada s’han
perfilat els continguts dels mòduls del curs que s’està
realitzant i la plataforma on es desenvolupa. S’ha
desenvolupat un pla d’explotació i de difusió perquè
puga ser realitzat pels màxims participants possibles.

El projecte In to generation dóna continuïtat
al programa europeu Erasmus+ (KA2).
STEPV hi participa junt amb la Universitat
de Gazi (Turquia), que n’és la coordinadora,
la Cambra de Comerç turca, i diverses
entitats gregues, búlgares i alemanyes.
Se n’han celebrat ja quatre edicions: la
primera a Ankara (Turquia), la segona a
Atenes (Grècia), la tercera a Plovdiv, i la
quarta ha tingut lloc a València, a la seu
del Sindicat, el dies 13 i 14 de gener. La
cinquena i sisena se celebraran a Alemanya
i, de nou, a Turquia, respectivament.
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NATURA VALENCIANA

La Casa de
les Monges
i la “Salvia
Microphylla”
JOAN PÉREZ ALBERO

E

l Reial de les Penyetes és el lloc descrit en
la Crònica del rei Jaume I com a emplaçament triat per l’infant Alfons per a establir el seu campament amb motiu de l’entrevista
amb Jaume I per aclarir les seues desavinences
frontereres de conquesta als musulmans que
van quedar resoltes amb la firma del Tractat
d’Almisrà el 1244.
Els antecedents històrics
Alfons VIII de Castella i Alfons I d’Aragó havien signat el 20 de març 1179 el conegut com a
Tractat de Cazola, lloc desaparegut, molt probablement l’anomenat corral de Cacala, situat
a la calçada de Medinaceli a Ariza, molt prop
del límit amb Aragó. En aquest tractat s’estipulava que el rei de Castella adjudicava al
d’Aragó, València i el seu Regne Xàtiva amb totes les seues pertinences, Biar i tota la terra
des del port de Biar fins a Xàtiva i València, a
més de Dénia amb totes les seues pertinences
fins a Calp. D’altra banda, el rei d’Aragó li assignava al rei de Castella totes les terres que
hi havia més enllà del port de Biar. El pacte de
Cazola deixava per a Castella les poblacions
de Villena, Sax, Elda, Novelda, Catral, Callosa
de Segura, Elx, Oriola i Alacant.
Posteriorment, en 1240, després de la
presa de València es va produir la conques-

ta de Villena per les tropes aragoneses i poc
després es va acordar el matrimoni de l’infant
Alfons, que tenia llavors 22 anys, amb la filla
major del rei Jaume, Violant, que era llavors
una xiqueta de 6 anys, matrimoni que no seria
ferm fins a l’1 de desembre de 1249. En 1243,
Alfons va tractar d’apoderar-se de Xàtiva, encara en poder de la morisma i va fracassar en
l’intent, però va aconseguir que Enguera i Moixent caigueren en el seu poder. En represàlia,
el rei Jaume va aconseguir que els de Calatrava, que guardaven Villena, li lliuraren la plaça.
Capdets i Bogarra es van entregar també al rei
Jaume per concert amb els sarraïns que les
posseïen, i així es va arribar a la conjuntura
que volgué evitar-se en 1179, amb el pacte de
Cazola. I com que el xoc entre Aragó i Castella pareixia imminent, sogre i gendre van concertar veure’s en un lloc situat entre Almirra
(l’actual Camp de Mirra, dit també Almizrà o
Almisrà) i Capdets on van signar el pacte pel
qual s’estipulava que les terres al sud de la línia Biar-Busot, fins a la Vila Joiosa, quedaven
reservades a la conquesta castellana.
Diu la Crònica de Jaume I que després d’haver-se vist al Camp el rei i l’infant, aquest se’n
vingué al paratge del Real per veure la reina, i
que el rei va manar desembarassar el castell
i la vila d’Almirra perquè Alfons s’hi instal·la-

ra, però que l’infant no va voler i es va allotjar
fora, al peu del puig d’Almirra, on havia manat
muntar les tendes.
A la casa de les Monges, masia situada al
paratge del Reial de les Penyetes, al camí que
uneix la Canyada i el Camp de Mirra és troba el
panell ceràmic que rememora aquest fet històric tan transcendental en la història del País Valencià. I és precisament, al voltant de la Casa de
les Monges que vaig descobrir per primera vegada la sàlvia de fulla petita (Salvia microphylla),
una espècie de sàlvia nativa del sud-oest d’Arizona i de les muntanyes de Mèxic. És una espècie molt complexa que fàcilment s’hibrida per
la qual cosa ha sigut utilitzada en horticultura
ornamental. L’epítet específic del nom científic,
microphylla, deriva del grec i significa “de fulles
petites”. A Mèxic se l’anomena mirto de montes
(murta de les muntanyes). Aquesta sàlvia, veritable protagonista d’aquesta història, fou descrita per primera vegada en 1815 per Carl Sigismund Kunth, naturalista i botànic alemany en
Nova Genera et Species Plantarum, obra editada sobre la base de l’herbari que Alexander von
Humboldt i Aimé Bonpland dugueren del seu
viatge per l’Amèrica equinoccial (1799-1804).

INTERNACIONAL

STEPV participarà en el
Fòrum Mundial d’Educació
ALBERT SANSANO

U

na representació del sindicat participarà en el Fòrum Mundial d’Educació
i al Fòrum Social Mundial que,
sota el lema Pau, Democràcia,
Drets dels Pobles i del Planeta,
tindran lloc a Porto Alegre entre els dies 18 i 23 de gener de
2016. El sindicat ha participat en
les activitats del FME i del FSM
al llarg dels 15 anys que es compleixen enguany.

ALLEGRO MA NON TROPPO

JOSÉ A. ANTÓN VALERO

(Amb l’agraïment a María Peinado
Griñán a la seua col·laboració)

Dins de la programació participarà com a ponent en les activitats
organitzades pel FME, en concret
al Seminari “Actuació i desafiaments per a la construcció d’una
altra educació per a un altre model
de civilització” i en el debat “Polítiques neoliberals i privatització de
l’educació: les lluites en defensa
de l’educació pública” organitzat
conjuntament amb el sindicat brasiler CPERS-CNTE i que comptarà, de més a més, amb un representant de sindicat xilé Colegio de

Profesores de Chile (Internacional
de l’Educació d’Amèrica Llatina
(IE-AL) i el secretari general de la
Confederació d’Educadors Americans (CEA).
A més, al llarg del FME es mantindran contactes i reunions amb
diferents organitzacions socials
i educatives d’arreu del món que
també hi participen, així com en
les sessions de la secretària del
FME que debatrà sobre la vigència
dels fòrums mundials i les activitats per als propers mesos.
Per una altra banda, atesa la
delicada situació que viu el Brasil, on la dreta més reaccionària,
amb l’ajuda dels seus mitjans
de comunicació, intenta deses-

tabilitzar el país en cerca d’un
colp institucional, l’organització
del FSM ha decidit realitzar una
sèrie d’activitats en de defensa

de la democràcia, els drets dels
pobles i del govern legalment
constituït.

El currículum ocult de la iniciació a
l’activitat emprenedora i empresarial

A

questa matèria optativa
per a l’alumnat d’ESO, introduïda per la LOMQE,
pretén fomentar l’“esperit i la iniciativa emprenedora”. Segons la
definició de la Comissió Europea,
l’esperit emprenedor és l’habilitat
d’un individu per convertir idees
en actes, incloent-hi la creativitat,
la innovació i l’assumpció de riscos, però també la capacitat per a
planificar i gestionar projectes per
aconseguir una finalitat.
Però és que, des del nom de
l’assignatura, no hi ha una clara
intencionalitat empresarial, especialment amb la creació d’empreses?
Es pensa potser que l’atur juvenil
s’arreglarà amb la creació d’una
plèiade de petits empresaris?
Com recordava J. A. Nieto,
professor d’Economia Aplicada

de la UCM, a l’Estat espanyol, hi
ha cada vegada més persones,
més famílies per davall del llindar de la pobresa, i més precarietat laboral i menys ocupació
–encara que alguns diguen que
l’atur ja no és un problema– i,
per tant, cada vegada més desigualtat. Segons l’INE, des de
2014 la taxa de risc de pobresa
en la població espanyola menor
de 16 anys es va elevar fins al
30,1%. Aquesta xifra reflecteix el
creixement de la injustícia social
i de la desigualtat d’oportunitats
entre joves, especialment d’extracció popular.
En un sistema capitalista
mundial on entre els 34 països
membres del OCDE, el 10% de la
població més afavorida posseeix
la meitat de la riquesa, mentre

que el 40% més pobre només
té accés al 3% de la riquesa,
¿cal seguir parlant que la manera d’enfocar el futur formatiu
i laboral és reproduir el sistema
econòmic i social que està demostrant històricament, la seua
incapacitat per a crear una societat més justa i plena?
D’altra banda, ¿els aspectes
relacionats amb competències,
actituds, qualitats, destreses i
valors que mobilitzen les persones perquè contribuïsquen
al benestar de la comunitat no
han de ser treballats, a diferent
nivell, en totes les àrees de coneixement i de l’acció educativa
escolar, en general?
Deia el juny de 2015 en aquesta mateixa columna que, en
aquesta crisi, hi havia entre la

joventut una escassa “presència
d’hàbits participatius i associatius generalitzats, (…) una quasi
simbòlica capacitació en la participació activa, l’associacionisme i l’absència d’una visió sobre
l’evolució de les idees polítiques
i models sociopolítics, i la perspectiva global/local”.
Ans al contrari, a més de desenvolupar aquestes qualitats
formatives, com a persones crítiques, en tot el projecte educatiu
i en l’acció educativa quotidiana,
podria ser un bon objecte d’estudi, les conseqüències socials,
culturals i polítiques que aquesta crisi capitalista està imposant
a la majoria dels sectors populars en la nostra societats.

Escrits
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ESCRIT AVUI
Les xarxes socials en
l’ensenyament de la
llengua i la literatura
Núm. 067 - Octubre, novembre,
desembre 2015

La revista Articles. Didàctica de la llengua i
de la literatura es renova; comença una nova
etapa en què pretén acostar-se encara més
a la pràctica educativa, a la vida quotidiana
del que passa a les aules, als claustres i als
centres. El primer número d’aquesta nova
etapa està dedicat a la necessitat d’actualització dels mètodes didàctics, dels continguts
educatius i del perfil dels docents en la nova
realitat en què vivim, formada pels joves de
hui que són residents o visitants digitals. En
un moment en què l’atenció de l’alumnat es

fragmenta en multitasques, cal motivar-lo a
participar en el seu aprenentatge.
Les xarxes socials obrin les portes de l’aula a destinataris nous i obliguen a reformular la noció de competència en comunicació
lingüística. Un gran nombre de professors ha
entés que les noves tecnologies en general, i
les xarxes socials en particular, han de formar part de la vida de l’aula.
En l’article d’obertura Mar Pérez, Adela
Fernández i Irene González plantegen la importància de les xarxes socials per a la didàctica de la llengua en dos sentits fonamentals:
la comunicació a les xarxes com un aspecte
essencial del desenvolupament de la competència comunicativa i les possibilitats que
aquesta comunicació ofereix com a estratègia
didàctica innovadora en l’ús de les llengües
en el context educatiu.
Aquest monogràfic continua, doncs, una línia de reflexió ja començada a la revista sobre
els canvis que Internet implica per a l’ense-

nyament de llengües. Dóna la paraula a algunes iniciatives d’ús de les noves tecnologies
a l’aula, concretament
s’hi planteja la importància de les xarxes
socials per a la didàctica de la llengua, per
exemple Laura Santacruz aborda les possibilitats que ens ofereix
Twitter per desenvolupar la competència
lectora i literària. També s’hi proposa l’ús pedagògic d’aplicacions
de dispositius mòbils,
com ara en el projecte de la Valencianada
2015 dut a terme per
Unentretants i que adopta la ciutat com a espai educatiu en el qual s’integren sabers de literatura, geografia, història, art i ciència grà-

cies a l’ús d’aplicacions de dispositius mòbils.
Les aportacions d’aquest monogràfic ens
situen davant la reflexió que
els nous tipus de comunicació social susciten a l’aula de
llengua i literatura, i mostren
que les xarxes socials, més
enllà de servir d’aparador de
productes finals, permeten
establir contextos de reflexió
compartida i de col·laboració
professional. Carme Durán
analitza les potencialitats de
les xarxes socials en la formació inicial i contínua del professorat i incideix en la potencialitat d’aquestes per crear
comunitats no jerarquitzades
en les quals professors novells
i experts comparteixen propostes, recursos i
reflexions, i creen vincles d’estímul per a la
formació permanent.

ESCRIT AHIR

Martí Domínguez
i Barberà (19081984). L’altra dreta
del País Valencià
FERRAN PASTOR I BELDA

L

’escriptor d’Algemesí Martí Domínguez
–junt amb Maldonado, Iborra, Segura de
Lago, Víctor Oroval, Moròder, Nicolau Primitiu…–, exemplifica la trajectòria d’un sector
culte i liberal d’una dreta valenciana homologable a la millor tradició del liberalisme europeu. Cal dir que una majoria d’ells, durant
la primera postguerra, apuntalaren el franquisme però ben prompte es desenganyaren
i treballaren per la democràcia i l’autonomia.
Alguns –com ara Maldonado o Víctor Oroval,
per exemple–, consten entre els fundadors
d’Acció Cultural del País Valencià. Val a dir que
aquesta actitud d’un sector de la nostra dreta
ja tenia antecedents ben notables abans de la
guerra. Però la biografia intel·lectual de Martí
Domínguez és la millor informació de l’eficàcia
de l’aportació d’aquest grup a la nostra reconstrucció nacional.
Durant els anys 30 va ser un membre molt
actiu de la Dreta Regional Valenciana. I el març
del 39 va entrar a València com a oficial de
l’exèrcit franquista. Després d’una etapa de regidor de València, en els anys 40 és coresponsable, amb Teodor Llorente i Falcó de l’obertura del diari Las Provincias a la resistència
cultural valenciana (Carles Salvador, Almela i
Vives, Joan Fuster…). No cal dir que va continuar la tradició dels Llorente de defendre la unitat
del català. La indignació que va expressar, ja

sent Martí Domínguez director del diari, sobre
l’abandó de València pel govern franquista després de la riuada del 57, li va costar el càrrec.
Després d’eixir del diari, Martí Domínguez,
lluny d’acovardir-se, va continuar dignificant
el periodisme valencià des de les pàgines del
setmanari econòmic Valencia-Fruits del qual va
ser director fins que es jubilà en 1973. I també
del diari de vida efímera Al Día. Cal remarcar el
mèrit del setmanari d’arreplegar una sèrie de
periodistes marginats i vetats pels diaris locals
com Vicent Ventura i J.J. Pérez Benlloc.
Pel que fa a l’obra literària catalana de Martí Domínguez hem de fer referència a la seua
primerenca participació en la revista El vers
valencià en 1934, en aquest mateix any també
guanyà un premi en els Jocs Florals d’Algemesí i després de la guerra continuà acudint
als Jocs Florals de València. En 1972 publica
una novel·la, El horts, en l’editorial L’Estel. I
escriu alguna obra d’encàrrec com Els nostres
menjars (1978) i fins i tot un miracle El milacre
dels milacres (1969). Després del seu traspàs,
en 1984, encara es publicaran L’Ullal (1986),
una mena de memòries de la infància, i Els
Borja (1985). Però en aquest àmbit és ineludible referir-nos a la seua aposta per la renovació del teatre en valencià. En 1947 estrena
en diversos teatres de València Les Malaenes.
L’èxit de públic l’animarà més avant a escriure

No n’eren deu? (1960), considerada ja una fita
de la regeneració del nostre teatre, que durant
els anys seixanta serà representada per diversos grups teatrals valencians i de Catalunya.
De l’obra en castellà subratlle un assaig que
inaugura la reflexió sobre el País Valencià:
Tierra y Alma de Valencia (1941). Fuster, en el
pròleg d’Els veritables altres catalans, de Domènec Valls (1973), reconeix que en la seua
joventut la lectura d’aquest llibre va impulsar
la seua reflexió sobre el cas valencià.
També en el terreny cívic va ser actiu. Per a
qui hi vulga aprofundir li recomane la biografia
escrita per Biel Sansano Quan callen les pedres
(1996), en què trobarà moltes informacions del
compromís de Martí Domínguez pel seu País.
Només diré que va donar suport a totes les iniciatives culturals de la nova generació dels seixanta (Eliseu Climent, Raimon…) i que va destacar en la reivindicació de l’ús del valencià en
l’àmbit religiós com a fundador de La Paraula
Cristiana. Acabaré esmentant la primera publicació que va dirigir Martí Domínguez en 1931 al
seu poble, el setmanari Llevant, del qual s’arribaren a publicar 10 números de quatre planes. Me’l va descobrir el poeta, també patriota
algemesinenc, Miquel Llàtzer. En aquell temps,
Martí Domínguez i els seus col·laboradors: Segura de Lago, Agustí Alaman, Joaquim Pérez…,
ja feien valencianisme sense complexos.

LLAGOSTA

l’experiència vital i els relats semblen abocar
aquesta relació a la desintegració.
Llagosta, el tercer llargmetratge de Yorgos
Lanthimos, ens mostra una societat distòpica
regida de manera dèspota i cruel per aquesta
correlació entre el matrimoni i l’amor.
En la societat de Llagosta, la relació matrimonial, siga heterosexual o homosexual,
s’imposa com a model ideal d’harmonia per
a l’experiència humana i la convivència social. Les lleis d’aquesta societat obliguen al fet
que tot ciutadà haja d’estar casat. Per açò, els
fadrins són arrestats i traslladats a un hotel
on tenen 45 dies per a trobar parella.
La mirada de Lanthimos enfoca el matrimoni com una relació monòtona, mecànica i
alienadora. Sense vol de passió, desig i erotisme. Sense foc, ni flama. Una obligació social la transgressió de la qual porta el ciutadà
fracassat a la transformació en l’animal de la
seua elecció –d’on ve el nom de la pel·lícula– i, el rebel, a viure ocult al bosc fins a ser
caçat.

La carretera
L’univers de Llagosta està organitzat mitjançant dos espais connectats i desconnectats
per una carretera: la ciutat, l’espai ordenat
i civilitzat, per als casats; el bosc, l’espai desordenat i incivilitzat, per als fadrins rebels i
els animals. Dos espais formalment diversos,
però habitats per la mateixa atmosfera de fredor que exhala la falta de compromís verdader
entre els humans. Una fredor que congela la
flama de l’amor que poguera calfar la insípida
existència humana.
Llagosta no és una història d’amor, com
anuncia el cartell de la pel·lícula. És una història d’alienació sinistra i perversa, on els ciutadans inadaptats no s’uneixen per rebel·lar-se
contra la norma social, sinó que esperen a ser
caçats i despertar-se un matí, després d’un
somni intranquil, transformats en el seu animal preferit. Ironia pastitx postmoderna de
Lanthimos, que ni tan sols converteix els seus
personatges en monstruosos insectes, com
Kafka fa dramàticament amb Gregor Samsa.

EN PANTALLA

La invenció
de l’amor
BEGOÑA SILES OJEDA

DIRECTOR: Yorgos Lanthimos
REPARTIMENT: Colin Farrell, Racherl Weisz,
Olivia Colam, Léa Seydoux, Ben Whishaw, John
C. Reilly
GUIÓ: Yorgos Lanthimos y Efthynis Filoppo
FOTOGRAFIA: Thimios Bakakakis
PAÍS: Grecia. 2015.
GÈNERE: Ciencia-ficción
Luis Cernuda, en l’inici del seu poema “Donde habite el amor” narra la creació de l’amor
com “ja sabeu, els homes un dia van sentir
fred. I van voler compartir-lo. Llavors van inventar l’amor”.
Per al poeta, el sentiment amorós naix per
a alleujar la solitud inherent a l’ésser humà
i suportar les vicissituds de la vida. Paral·lelament a la invenció de l’amor, l’ésser humà
crea el matrimoni com a institució mínima
d’unió amb l’altre per compartir el contingent de l’existència humana. En principi, el
matrimoni i l’amor serien dos invents que es
complementen bé. Però només en principi,
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Un Allioli nou per a uns temps nous
STEPV renovarà la seua revista per orientar-la cap a un espai de reflexió,
de debat i de propostes, en el marc de la comunicació sindical
Allioli
Arran del seu XII Congrés, el Sindicat ha decidit donar una nova embranzida a una de les seues senyes
d’identitat més emblemàtiques:
l’Allioli. La nostra revista ha sigut
durant els últims 36 anys el vehicle
principal a través del qual ens hem
comunicat amb la nostra afiliació i
amb tot el professorat. Com a sindicat amb vocació d’intervenció política i social, l’Allioli s’ha fet caixa
de ressonància no només de tot allò
que s’esdevenia en l’acció sindical i
les condicions laborals del professorat, sinó també d’allò que ens
afectava com a ciutadanes i ciutadans compromesos amb la nostra
societat: la llengua, l’ecologisme, el
feminisme o el pacifisme han sigut
eixos de la nostra informació junt
amb les reformes educatives i els
acords i desacords amb les patronals i l’administració.
Per què canviem
En el XII Congrés de STEPV, a Elda,
el sindicat va reflexionar sobre l’estatus i la rellevància que vol donar a
la revista. En els darrers anys hem
conegut l’aparició de noves vies de
comunicació sindical que han desbordat els canals que tradicionalment feia servir el sindicat per a informar i informar-se.
No fa molts anys, la comunicació amb el professorat ja s’havia
començat a desplaçar del paper
a Internet, on la web de STEPV va
ser pionera, i ara es desplaça cap
als nous canals socials: xarxes,
Whatsapp i noves plataformes que
van emergint i que han d’emergir
en els propers anys.
La informació ja no circula només a través dels mitjans escrits,

EL MORTER

Per això, i com que la demanda d’informació immediata sobre
l’actualitat de l’acció sindical s’ha
desplaçat cap als mitjans digitals,
la web i les xarxes socials, el Congrés va decidir orientar-la cap a un
tipus de revista menys periodística
i menys vinculada a l’actualitat immediata.
A partir d’aquest període congressual, la revista s’orienta cap a
un model de continguts de reflexió,
investigació periodística i de dades,
i d’opinió.

Allioli publicat en la tardor de 1979
l’Allioli; ni tan sols ho fa a través
de la Internet convencional, la
pàgina web.
Això obliga el sindicat a un esforç d’actualització constant als
nous canals que emergeixen i
als nous suports físics i, alhora,
redefinir la funció dels mitjans
tradicionals, que encara han de

Cal seguir mobilitzats
perquè els canvis
no s’aturen

Els pròxims temes
Per al curs 2015/16, han d’eixir
dos números ja amb el nou format:
a la primavera i al final del curs.
Un versarà sobre la llengua en
l’ensenyament i, a partir de l’informe de 2011, actualitzarà l’estat actual del valencià com a llengua de
l’ensenyament, però també s’acostarà a les implicacions en l’ús i el
prestigi social de la llengua.
Altres temes que es tractaran
el pròxims monogràfics versaran
sobre polítiques educatives, el model de l’educació infantil, el model
de FP, la formació del professorat i
l’accés, i molts altres temes que estem preparant.

Com en torre de guaita

L
JOAN BLANCO PAZ

complir-ne algunes de molt rellevants.
Independentment del seu contingut, l’Allioli fa el paper de vincle entre el Sindicat i l’afiliació, i
entre l’afiliació i el Sindicat. L’Allioli és una marca que conté un valor simbòlic i de valor afegit que
apreciem molt.

Un Allioli nou
L’àrea de publicacions ha elaborat
un projecte de revista atenint-se
a aquestes directrius. Així, l’Allioli passarà a tindre una periodicitat
trimestral, amb un número per al
Nadal, un altre per a la primavera,
i un altre per a final de curs.
Cada número tindrà un bloc temàtic monogràfic, que serà el nucli
de la revista, i una sèrie de seccions
fixes d’opinió, ressenyes de llibres
i/o pel·lícules, a més d’una petita
secció amb un resum de l’actualitat
sindical del trimestre.
Un consell de redacció assessorà en l’elecció dels temes monogràfics que haurà de tractar l’Allioli. Proposarà continguts i també
les persones que hi col·laboraran.
A més, pot proposar que una o més
persones, en funció del tema monogràfic triat i del perfil, coordinen
números específics de la revista.
Aquest consell es reunirà una
vegada al curs i farà les seues propostes a un any vista. Proposarà,
si és el cas, la persona o persones
que hauran de coordinar, junt amb
l’àrea de publicacions, cada edició
concreta.

Formats i continguts
L’Allioli mantindrà el seu format
en A3 per la seua singularitat i perquè és un format que ofereix flexibilitat i una certa espectacularitat en
la presentació dels continguts.
Tot mantenint les seues senyes
d’identitat visual, principalment el
logo i la tipografia, volem que cada
exemplar tinga característiques que
el facen, en certa mesura, singular i
únic, més enllà del contingut, per la
cura en la presentació, el disseny,
la il·lustració o la fotografia.
Volem fer una revista que es puga
fullejar, però que convide a la lectura reposada i al llarg de diversos
dies o setmanes. Aspirem que cada
número esdevinga una referència bibliogràfica en la temàtica que tracte.
L’extensió ha de permetre, per una
banda, articles llargs, amb espai per
a desenvolupar una argumentació
reposada i ben fonamentada, o una
informació ben documentada, desplegada en diverses unitats de contingut.

a política de retallades ha d’acabar.
Aquest és el crit unànime de la comunitat educativa, que durant molts anys ha
bastit un ampli moviment d’oposició a les retallades aplicades des dels diferents governs:
central, autonòmics, municipals... seguint el
receptari de mesures fomentades per la troica
i els gestors més reaccionaris de l’economia
mundial.
Les eleccions autonòmiques del passat
més de maig van obrir la porta del canvi en
la Generalitat valenciana i en molts ajuntaments. Aquest canvi va suposar una ventada
d’aire fresc en unes institucions llargament
governades pel Partit Popular, que s’havia
caracteritzat per ser un deixeble avantatjat de
les polítiques antisocials promogudes des del
govern central mitjançant l’aplicació rígida i
sectària del BOE.
Hem de valorar els canvis i confiar que a
poc a poc seran majors. Però també sabem
que cal seguir mobilitzats perquè els canvis

no s’aturen i per a recordar els nostres governants que la comunitat educativa rebutja les
raons que justifiquen les retallades.
Però també sabem que aquests canvis no
eren suficients. El vent retallador i de desmantellament dels serveis públics també venia de ponent. Així, la LOMQE ha esdevingut
paradigma de la inflexibilitat com a suprem
valor de la incapacitat de negociar i d’arribar a
acords que se suposa a l’exercici de la política.
Però també ho és el conjunt de normes que
obliguen totes les administracions a aplicar la
tisora en els serveis públics, començant per
les ràtios, l’augment de la càrrega horària o
l’expulsió del treball de milers de professors
i professores.
Les eleccions del 20 de desembre han deixat un paisatge polític complicat i heterogeni.
Diverses són les possibilitats obertes, inclosa
la repetició de les eleccions, però algunes coses no volen espera. Ja sabem que la majoria
parlamentària de les corts de l’Estat corres-

pon als partits que en la passada legislatura
es van comprometre a paralitzar els efectes
de la LOMQE i de les retallades. S’ha acabat
la majoria absoluta que sustentava el senyor
Wert o el senyor Méndez de Vigo. És el moment de fer valdre aquesta majoria. La comunitat educativa espera que els compromisos es complisquen paralitzant l’aplicació de
la LOMQE i revertint les retallades aplicades
aquests darrers anys. Cal que la comunitat
educativa note els canvis.
Durant els darrers mesos el protagonisme del carrer s’ha transferit a l’espai polític.
És lògic si atenem les expectatives despertades, però que cal no interpretar-ho com que
ha guanyat la desmobilització. Ara, la força del
carrer s’ha dirigit momentàniament a les urnes, però l’oposició a les polítiques passades
continua instal·lada en una destacada torre de
guaita, vetlant pel compliment dels compromisos.

