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Una gran festa tancarà els
actes del 31 de maig i 1 de juny

Conferència de
Fernando Rodal
en la inauguració
de la nova seu
a València

Assistents al Congrés durant una votació. / MANOLO GARCÍA

Tres-cents congressistes ratifiquen el procés de convergència iniciat ara fa dos anys

La Intersindical Valenciana es presenta
amb el lema “Construïm l’alternativa”
ALL-I-OLI
L’11 de maig, 300 delegades i
delegats de la Federació
d’STPV, STA i PUT van engegar, amb un ampli consens, la
confederació INTERSINDICAL
VALENCIANA. Aquest projecte, llargament acaronat per
l’STEPV, respon a les demandes d'un referent sindical que
no es troba en els models tradicionals.
Hi ha al País Valencià organitzacions sindicals el funcio-
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nament de les quals es basa en
el respecte a les diferents posicions que al seu si puguen
donar-se a propòsit de les realitats socials sobre les quals
actuen. És possible, i fins i tot
saludable, que es donen diferents punts de vista dintre d'un
sindicalisme unitari; aquestes
diferències no són, per si soles,
motiu suficient per a impedir la
convivència, sinó que han de
poder coexistir democràticament dintre d'una mateixa

organització.
La consolidació d'un model
sindical alternatiu als models
tradicionals és una tasca complexa i d'una gran dificultat,
però necessària per reviscolar
el moviment sindical. Aquest
model conté les característiques que possibiliten la recuperació de la il·lusió perduda.
Es tracta d'unir esforços, sumar
totes les accions aïllades que,
sent vàlides en un context,
poden contribuir a aconseguir

Manifestacions el 23 de maig a Alacant i València

Mobilitzacions unitàries arreu
de l’Estat contra la involució
educativa de la Llei de Qualitat
Amb el lema “Sense igualtat no hi
ha qualitat. No a les contrareformes del PP”, la Plataforma en
Defensa de l’Ensenyament Públic
del País Valencià ha convocat
sengles manifestacions el 23 de
maig a les ciutats d’Alacant i
València. Les marxes s’iniciaran,
respectivament, als Serveis
Territorials d’Educació (carrer
Carratalà), a les 18.30 hores, i a la
plaça de Sant Agustí, a les 19.30

hores. La Plataforma Estatal en
Defensa de la Enseñanza Pública
ha triat el mateix dia per fer confluir en distintes capitals diversos
actes públics en protesta per la
contrareforma educativa anunciada per la ministra Pilar del
Castillo. L’STEPV-Iv ha fet públic
un document amb un conjunt de
mesures alternatives a la llei.
PÀG. 15

objectius més amplis.
Es proposa una fórmula organitzativa que puga dur endavant plataformes d'acció sindical coordinades, que puguen
tenir una major incidència en
els fòrums on es decideixen les
condicions de treball i el
benestar dels ciutadans i les
ciutadanes. Es pretén bastir un
instrument sòlid al servei d'una
societat que continga els seus
propis mecanismes per superar
les desigualtats socials.

ALL-I-OLI
Els actes previstos per inaugurar
els locals nous on s’ubiquen els
sindicats membres de la
Federació d’STPV i la seu central
de
la
Intersindical
Valenciana a la ciutat de
València, al carrer Juan de
Mena,18, s’han fet coincidir amb
la celebració del fòrum educatiu
i del curs de formació sobre acaçament moral els dies 31 de
maig i 1 de juny.
Les noves dependències sindicals, distribuïdes en dues plantes, respecten i ressalten aspectes de la construcció original de
l’edifici i estan dotades de mitjans tecnològics i recursos
moderns i funcionals.
Dins dels actes previstos per
a inaugurar les noves dependències, el divendres 31 de
maig, Fernando Rodal, sindicalista uruguaià i un dels principals animadors del Fòrum
Mundial d’Educació de Porto
Alegre (veure entrevista en
pàgines interiors), impartirà la
conferència “Alternatives de
progrés al conservadorisme en
educació”.
Després del debat, s’inaugurarà oficialment la nova seu i se
celebrarà amb un aperitiu. Per
la nit del dissabte 1 de juny,
després de les activitats formatives, s’ha organitzat per a tota
l’afiliació un sopar, seguit
d’una festa amb orquestra, als
salons Sicília (C/ Aparicio
Albiñana, 19, Campanar),
enfront del centre comercial
Hipercor, de València, tot per
25 euros, incloses les copes.
Les reserves es poden formalitzar personalment a qualsevol
seu del sindicat, o en el telèfon
963919147.

31 DE MAIG
Inauguració de
la nova seu de
la Intersindical
Valenciana
C/ Juan de Mena, 18,
València. 19 hores

1 DE JUNY
Sopar i festa

Feu ja la reserva:
Tel. 96 391 91 47

stepv@intersindical.org
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Sense tuteles

TOTES I TOTS

L

’11 de maig de 2002, PUT, STA i la Federació
d’STPV van culminar el procés de convergència
sindical més il·lusionant dels últims anys. La constitució
de la Intersindical Valenciana ha tancat una etapa iniciada fa onze anys, quan l’STEPV obria les portes a
d’altres sectors.
L’1 de Maig de 2000, les tres forces que ara inicien la
nova senda afirmaven apostar per un sindicalisme que
garantira l’exercici de l’acció sindical "sense tuteles",
tornant el protagonisme als treballadors i treballadores.
Un sindicalisme de classe, autònom, sense dependències polítiques ni econòmiques, que incorporara també
la cultura de la solidaritat, l’ecologia, el pacifisme i el
suport a totes les persones i col·lectius que pateixen
tota mena d’opressions. Un sindicalisme que s’esforça
per difondre i ampliar un model que s’havia mostrat
útil, amb independència del sector on treballara.
La convergència ha estat difícil, però necessària. Per
damunt de les discrepàncies, s’han evidenciat moltes
coincidències que mostren que és possible avançar. La
IV es presenta, des del respecte a la sobirania de les
organitzacions que la constitueixen, com un corrent
d’aire fresc que permetrà donar alternatives als desencisats per les pràctiques sindicals majoritàries. La fórmula per fer-ho possible és sòlida i simple alhora.
Primer, correspon als treballadors i treballadores prendre les decisions sobre tot el que els afecta. A més, el
debat el presideix la democràcia i la llibertat, tot i
garantint pluralitat de posicions. Malauradament, ambdós extrems estan en retrocés en les pràctiques quotidianes del sindicalisme majoritari, el que ha propiciat
més centralisme i jerarquització.
El Congrés ha estat precedit de debats i reflexions en
cada organització, s’han seguit les trajectòries intersindicals en altres territoris, s’ha analitzat experiències de
convergència. El procés valencià ha estat acompanyat
de grans dosis de generositat per part de les persones i
les organitzacions, actituds que són una garantia perquè en el futur es generen fórmules que facen del consens la principal ferramenta d’avanç. Al valor del consens caldrà afegir-li el de la diversitat, perquè en la
Intersindical encara hauran de convergir processos i
experiències que aniran enriquint-la. Tot això perquè
les treballadores i els treballadors prenguen les decisions. Això sí, repetim-ho altra vegada, sense tuteles.
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Batiste, ¿vindràs?
Xelo García Murillo

E

l segon cicle de Primària
tenia programada una visita
a l’Albufera i en la classe de
tercer preparaven les activitats
prèvies amb les quals la mestra s’hi
fa una idea dels coneixements previs i l’alumnat es motiva per
arribar a l’activitat central
amb els ulls més oberts i la
disposició més comprensiva.
L’equip que havia decidit
fer un treball sobre la pesca
discutia com fer-lo. Batiste
deia que en una ocasió havia
anat amb els seus pares i
tenia una foto pujat en la
barca. Clara, que en ocasions
acompanyava a son pare a
pescar, volia dur la canya a
classe per explicar com es
pescava. Aitana tenia un llibre del llac i una foto de son
tio pescant. Laura deia que
en casa havien discutit diumenge perquè sa mare —
després de llegir una notícia
sobre les dones del Palmar a
les quals els homes no deixaven pescar— s’oposava a son
pare, que defensava els
arguments dels homes. La
mare s’avergonyia que al
Palmar tots estigueren renyits perquè un grup de dones
volguera pescar. Batiste, l’únic xic
de l’equip, va aprofitar les paraules de Laura per posar-se de part
de son pare, perquè les dones del
Palmar “no sabien pescar”. Clara
explicava que ella també tenia
una canyeta, que una vegada
havia picat un peixet i que havia
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perquè a Hermínia, una amiga de
sa tia d’Alcoi, els homes no l’havien deixat participar en una
esquadra de les festes de Sant
Jordi. En eixos moments Batiste es
va embroncar més, manifestant-se
en contra de les seues benvolgudes companyes d’equip
—amb les quals sempre havia
treballat i jugat molt a gust—
i de les dones del Palmar. Les
seues amigues estaven ofeses: no volien entendre’l i el
retaven que els acompanyara
a pescar per demostrar-li que
elles també sabien fer-ho. Per
sort, l’esplai i les ganes de
menjar-se l’entrepà van fer
que tornara la tranquil·litat a
l’aula i que la mestra reflexionara sobre el que havia vist i
escoltat. ¿Què podia fer com
a mestra i com a dona per
ajudar el seu alumnat a créixer, a elles en expectatives i a
ells en consciència per la
seua actitud sexista i contrària a la igualtat? L’endemà tot
l’equip va dur a classe els
materials per fer el treball.
L’ambient estava més seré,
CLARA
els sentiments sosegats i la
ment oberta al raonament.
Clara, Batiste, Aitana i Laura es
Empar, la mestra, posava ordre
disposaven a elaborar el seu guió
per reconvertir la bronca en un
de treball. El xic tornava a mirardiàleg civilitzat i aportava al debat
les a la cara i elles decidien fixar
dades més complexes. Les xiques,
un dia per anar a pescar amb el
en contra de quasi tots els xics,
pare de Clara. Aleshores, aquesta
defensaven que pescar no era tan
li va dedicar al seu amic el millor
difícil i que “els xics eren uns
dels somriures mentre li espetava:
dominants”. Aquesta va ser la tesi
“Batiste, ¿vindràs?”.
que Aitana va recolzar tot seguit
vist dones pescant. Però la discussió va anar pujant de to i s’hi afegiren altres xics i xiques de la classe, imitant la gent major d’eixos
programes de televisió on tots criden perquè volen parlar alhora.
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Pedagoga busca treball
Eva Banyuls

E

t lleves del llit cada dia
amb cert optimisme, expectatives, ganes de viure,
interessos,
motivacions
i
il·lusions. En el millor dels casos
arribes a les vuit i mitja al treball
amb les piles carregades, amb la
intenció d'agafar-te el dia de la
millor manera possible, tot pensant que a la fi de la jornada laboral sempre et quedaran forces per fer la vetladeta amb
els teus i poder comentar
amb ells els dires y diretes
de la societat del cotilleo
en què vivim: Rosa a
Eurovisió, Sis mesos després del fatídic 11-S, etc.
Però de sobte te n'adones
que tampoc hui t'han cridat
de cap oficina de l'INEM
per a això que amablement
diuen “millora d'ocupació”.
Des
del
Sevei
Valencià d'Ocupació tampoc no et
donen senyals de vida.
Res a dir tampoc dels vora 80
centres escolars privats a què vas
enviar el currículum vitae en
setembre amb l'esperança d’exercir en allò que t'has estat preparant durant 25 anys. Tampoc ha
anat endavant aquell projecte que

presentares com animadora sociocultural de persones adultes a una
empresa privada. Tot això per no
parlar del dia que et rebutjaren
d'una feina perquè —i açò és el
millor— no dones el perfil que
busquem per a cuidar i educar els
xiquets i xiquetes menors de tres
anys, perquè eres llicenciada i no
mestra, com sol·licitem. O aquella

entesa, assistint a classe dia rere
dia, creient-te tot allò que et
diuen eixos entesos sobre la qualitat de l'ensenyament i dels
ensenyants, vas a manifestacions
multitudinàries
defensant
el
caràcter públic de l'ensenyament,
escrius textos on reflecteixes totes
les teues inquietuds, t'asseus
davant l'ordinador i navegues
buscant
eixa
anhelada
feina d'educadora, et preocupes per la no abolició de
la llengua en què t'has
criat... ¿I què et donen a
canvi? ¡Un bon no-res! 50
places en la propera convocatòria de psicopedagogs i
psicopedagogues
d'ESO
per a tot l'Estat espanyol i
encara gràcies. Només confie en no desesperar-me i
pensar que hui serà eixe
dia en què tot quede arrere
per poder-me estrenar en el món
escolar.
Mentrestant continuaré posant
colzes en el temari d'opos per a
Psicopedagogia.

“Només confie en no
desesperar-me i pensar
que hui serà eixe dia en què tot
quede arrere per poder-me
estrenar en
el món escolar.”
altra en què des de l'Ajuntament
d'una població veïna a la teua
convocaren unes opos per a cobrir
una plaça de formador/a d'adults:
tampoc t'hi ajustaves a les bases
de la convocatòria perquè demanaven mestres, i no pedagogs...
Et passes la vida davant dels llibres, escoltant discursos de gent

Eva Banyuls és pedagoga aturada.
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Les trobades d’escoles en valencià
El pañuelo y la venda
A nadie le extraña que una niña de 13 años vaya con
una medalla de la Virgen a un colegio laico o concertado. Ni que lleve un crucifijo colgado del cuello o de
una oreja. Ni que se haya hecho un piercing en el
ombligo o seis agujeros para lucir sendos pendientes
en cada uno de los pabellones auditivos. Ni que
tenga el pelo de color rojo, verde o rosa fucsia.
Tampoco extraña que lleve el ombligo al aire aunque
las temperaturas ronden los tres grados al sol. Ni
que, dentro de dos o tres años, acuda a clase con un
bonito tatuaje situado allí donde la espalda pierde su
buen nombre.
En cambio, hay gente que se extraña y se escandaliza porque una niña de 13 años acude al colegio con
un pañuelo en la cabeza. Y todo porque en nuestro
país no hay costumbre de llevar un pañuelo en la
cabeza. Parece que aquí la costumbre es llevar una
venda en los ojos.
Rafael J. Hernández Rodríguez

Carme Miquel

É

s el ritual de cada primavera:
les Trobades i en elles la cercavila, els tallers, actuacions
populars, actes culturals, festa. Poc
més o menys, a totes —enguany en
són setze— es repeteix el mateix
esquema. I el resultat també és el
mateix: una participació massiva
que recompensa l’esforç, no sempre
massiu, de l’equip organitzador.
Arribats a aquest punt, i després
de més d’una dècada d’existència
de la major part de trobades comarcals, paga la pena revisar quin ha
sigut el seu sentit i plantejar-se si en
el moment actual acompleixen els
mateixos objectius que tenien quan
van ser iniciades. Anirem per pams.
En primer lloc, cal dir que les
Trobades van anar sorgint a una
comarca darrere de l’altra com un
mitjà per mostrar que l’escola en
valencià constitueix un plantejament educatiu vàlid que interessa a
molta gent. Es tractava de fer eixir
del gueto un ensenyament que diferents sectors socials i la premsa més
reaccionària presentaven com conflictiu, precisament perquè no el
volien. Per tant, es tractava de fer

Se prohíbe el uso del hiyab en la escuela y un ministro lo compara con prácticas aberrantes como la
ablación del clítoris. Se afirma que supone un signo
de sometimiento de la mujer en la cultura musulmana.
Sospecho, afirmo, que bajo esa retórica se oculta el
miedo a que la diferencia cometa la arrogancia de
hacerse visible. Por cierto, ¿no llevan algo parecido
al hiyab, tanto por su aspecto como por el significado
que se le atribuye, las monjas que atienden el colegio religioso donde debió ser escolarizada la niña
marroquí?
Ángel Ramírez Medina
(El País, 24 de febrer de 2002)
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La cara del feixisme

Rafael Xambó
Han passat les eleccions presidencials franceses. L’ensurt que ha provocat l’accés de Le Pen a la segona
volta també ha estimulat la participació, la qual, en la primera volta,
havia deixat en casa una bona pila
de vots d’esquerra, persones acostumades i confiades a acudir, sense
massa gana, a la segona volta per
votar un candidat socialdemòcrata.
Ara, s’hi havien disparat totes les
alarmes i l’electorat francés s’ha
mobilitzat per tal d’impedir que el
feixista Le Pen, antic torturador de la
batalla d’Alger, obtingués un bon
resultat.
Tanmateix, el fet d’haver-li vist les
orelles al llop i haver-ne conjurat el
perill immediat no resol el greu problema de fons. Un que sembla ja
indiscutible és la crisi dels partits
clàssics amb la porqueria que arrosseguen amb el finançament, les
corrupteles, el burocratisme, les llistes, etcètera. En l’espai social, el
procés de deteriorament de l’Estat
del Benestar i en conseqüència dels
recursos socials vinculats al manteniment d’una opinió pública ben
informada i amb capacitat crítica
quant als problemes, qüestió inseparable de les polítiques educatives,
culturals i d’integració social, aboquen a la fragmentació i la insolida-

ritat, més encara quan qui necessita
l’esforç solidari prové d’un altre lloc,
d’una altra llengua, d’una altra cultura.
El creixement del feixisme sempre
ha anat vinculat, entre les classes
populars, al creixement paral·lel de
la ignorància, la por, la desconfiança, la pèrdua de les seguretats. Més
encara si, alhora, les classes populars contemplen l’enriquiment fàcil
dels oportunistes aventurers dels
nous negocis en temps de flexiexplotació.
Així les coses, el que ha passat als
nostres veïns pot llegir-se com un
claríssim avís per a tota l’Europa
opulenta,
farcida
d’immigrants
pobres i de classes populars empobrides i envellides, sectors socials
atapeïts de la nostàlgia d’uns altres
temps de glòries perdudes. El fantasma del feixisme, una vegada més,
corre per l’Europa democràtica, pel
bressol de les llibertats. L’única
recepta vàlida continua sent el treball per la dignitat de totes les persones, la qual cosa exigeix polítiques
econòmiques que afavorisquen els
més necessitats, pensions dignes per
als jubilats, un monumental esforç
en l’educació dels joves i en l’educació permanent del conjunt social. En
suma, polítiques d’integració i respecte de les diferències.
La lluita contra el feixisme exigeix
constància ferma i cap vacil·lació en
l’expressió del rebuig. Les polítiques
econòmiques i educatives dels nostres governants poden esdevenir
molt perilloses en un futur immediat,
per la insolidaritat i discriminació
que practiquen.

veure a les poblacions respectives
que aprendre en valencià era un fet
normal i que les escoles que l’aplicaven eren escoles molt vives i creatives. Per això s’ha eixit al carrer i
per això, també, els diferents grups
que han organitzat les Trobades
sempre han tractat d’implicar-hi, a
més de les escoles protagonistes,
diversos sectors socials de cada
poble.
Aquest objectiu normalitzador
que tenien les Trobades ha estat
acomplit. I cal afegir-li’n un altre: el
de servir de punts de referència i
ajudar els diferents col·lectius escolars a identificar-se i sentir-se membres d’un projecte educatiu vàlid i
generalitzat.
En l’actualitat, per tant, no existeix ja aquella situació de gueto i
anormalitat que van patir durant
uns anys les primeres escoles en
valencià. Les poblacions saben de la
seua existència i tothom ho té
acceptat com un fet normal. En conseqüència, podríem pensar que les
Trobades ja no són tan necessàries
com ho foren en un primer moment
i, per això, podem ja deixar de ferles.
Però, a poc que pensem, ens adonem que la seua força com a punt de
referència d’uns centres escolars
amb plantejaments comuns continua sent important, alhora que
segueixen sent un mitjà per publicitar l’escola en valencià i constitueixen un element puntual que afavo-

D E

reix l’autoestima cap allò propi. Són
factors aquests que ajuden a la consolidació d’un projecte escolar que,
si ja no és vilipendiat, tampoc no és
afavorit des de les instàncies que
haurien de fer-ho.
Sí, cal continuar fent Trobades i
cal eixir als carrers, que són de
tothom. Cal implicar la societat en el
món de l’escola i aportar –tal com
s’hi fa– opcions lúdiques diferents
de les que els infants reben habitualment. Les Trobades, amb la seua
dinàmica, trenquen amb uns paràmetres culturals dominants, basats
en la passivitat i l’alienació, tot oferint altres espais més creatius i
oberts.
Per un munt de raons cal seguir
fent Trobades. En tot cas, caldria
acompanyar aquests encontres de
primavera amb uns intercanvis permanents entre escoles que, més
enllà de les polítiques oficials, compartiren currículums i estratègies
educatives comunes. Que la xarxa
d’escoles en valencià abordara conjuntament tots els trets que haurien
de definir l’escola valenciana. El tercer congrés, celebrat fa unes setmanes, és un referent teòric sobre l’escola valenciana actual. I aquest
referent ha de marcar la praxi
comuna. Però serà més vàlid si és
acompanyat de la música, la festa i
els tallers, la participació i l’alegria
de les Trobades.
Així és que seguirem practicant el
nostre ritual de cada primavera.

L ' E S C O L A

Ells i nosaltres

Jaume Martínez Bonafé

E

lls diuen com s’ha d’estructurar
el sistema educatiu i com ha de
respondre aquest sistema a les
necessitats del món, les necessitats de
la societat del coneixement, que és
com diuen ells que s’anomena aquest
món. El sistema és d’ells i el món
també. Ells imposen els mínims curriculars, les estructures i les regles del
joc didàctic, els llibres de text i altres
materials, els programes de formació
del professorat, els criteris de control i
les proves de selecció, etiquetat i classificació de l’alumnat. Ells ho tenen tot.
Tenen els recursos i els criteris d’ús
d’aquests recursos. Són ells els qui
defineixen les fites, els nivells, les possibilitats i les impossibilitats.
I encara es queixen. Es queixen de
nosaltres. Si som estudiants, diuen que
no estudiem suficient. Que no ens
esforcem. Diuen, si som mestres, que
no ensenyem amb suficient qualitat,
que no volem assumir el repte de la
qualitat. Diuen que sembla mentida
que siguem així: amb el que Espanya
ha avançat en els darrers temps en
qüestió d’estructures polítiques i econòmiques, diuen, i fixa’t en nosaltres:
sense cultura de l’esforç, amb un índex
baixíssim de lectura de llibres i periòdics, sense coneixements bàsics, i
sense urbanitat. Sembla que el proble-

ma és nostre: no fem les coses bé. Hem
de fer-les millor i d’altra manera. I no
ens hem de confondre amb una falsa i
antiquada imatge de la igualtat i de la
justícia: qui val, val, i qui no, doncs a
un altre lloc més barat. Ni “juntos ni
revueltos”. Ho tenen tot i es queixen
de nosaltres. Diuen que fracassem. I, és
clar, diuen, com sempre, que ens cal
una Reforma. Una altra Reforma. La
d’ells, la dels d’ara. Ells fan la llei, la
negocien i la implementen. La llei són
ells. Ells són els qui expliquen la llei
per televisió, i ells són els qui la critiquen també per televisió. Ells inspeccionen, aproven pressupostos, trien
directors. Diuen “nuestros jóvenes” i
“nuestras escuelas” i saben quines són
les necessitats que demandarà la societat del futur.
Diuen que no és presentable que els
estudiants estiguen per baix de molts
països europeus en el coneixement de
les "matèries instrumentals", i diuen
que el professorat estem debilitats i
desanimats, i amb malestar. I que li van
a donar més competències als directors.
Ells són l’Estat. En una complexa
policromia d’agents socials que es
caracteritzen perquè quan van a fer-se
la foto, ningú es mou. Per si no ixen.
Així que les imatges de les reformes no
responen a cap tipus de moviment
social, sinó a una virtual forma de
canvi que ho deixa tot al lloc que li
correspon. Com ha de ser. Ells són
l’Estat. I allò que és veritablement
esgarrifós és que de vegades sembla
que nosaltres també ho som. (¡Ep! ¡No
ens movem! ¡Cap moviment!)
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Els concertats no ofereixen places durant el curs escolar

Conselleria no garanteix l’equilibri
en la distribució de l’alumnat amb
necessitats específiques als centres
ALL-I-OLI
El procés d’escolarització de
l’alumnat s’ha iniciat sense
que s’haja arribat a cap acord
entre l’Administració educativa i les organitzacions sindicals sobre la distribució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i del que precisa mesures de compensació
educativa.
El
compromís
de
la
Conselleria de Cultura i
Educació de repartir aquest
alumnat de forma equitativa
entre tots els centres sostinguts
amb fons públics —els de titularitat pública i els privats concertats— s’ha quedat només
en una declaració retòrica.
Les instruccions de la
Conselleria presentades a tal
efecte només afecten al perío-

de ordinari i no preveuen res
per a l’alumnat que s’escolaritza durant la resta del curs. Per
a l’STEPV-Iv, el repartiment
equilibrat de l’alumnat que
necessita mesures educatives
específiques només es pot realitzar de forma efectiva si es
contempla també l’alumnat
d’incorporació tardana entre
tots els centres sostinguts amb
fons públics. En la pràctica,
açò significa que els centres
privats no ofereixen places
fora del període ordinari, la
qual cosa suposa que continuaran sent els centres públics
els que escolaritzen aquest
alumnat. Així que, encara que
s’ha avançat alguna cosa amb
les instruccions presentades
enguany, el Sindicat no s’hi ha
mostrat d’acord.

Les classes d’Infantil i Primària comencen el 9 de setembre

La Conselleria d’Educació aprova el
calendari lectiu per al curs 2002/03
A LL - I - OLI
Segons el calendari escolar
fixat per al curs pròxim per la
Conselleria de Cultura i
Educació,
les
classes
d’Educació Infantil i Primària
s’iniciaran el 9 de setembre i
finalitzaran el 20 de juny. En
ESO,
FP,
Batxillerat,
Ensenyament
Artístic,
Ensenyaments d’Idiomes i FPA
el període lectiu transcorrerà
entre el 17 de setembre i el 13
de juny. L’alumnat que curse
l’ESO en un centre d’Infantil i
Primària s’atendrà a les dates

de la resta de l’alumnat del
centre. Les vacances de Nadal
estaran compreses entre el 23
de desembre i el 6 de gener,
ambdós inclosos, i les de
Pasqüa, entre el 17 i el 28 d’abril. També seran festius el 9
d’octubre, 1 de novembre i 6
de desembre de 2002, i el 7 de
gener, 19 de març, 1 i 2 de
maig de 2003. Els exàmens
extraordinaris de setembre
dels ensenyaments postobligatoris es realitzaran al llarg dels
dies 2, 3 i 4 de setembre de
2002.

Centre de
TURISME RURAL I
EDUCACIÓ AMBIENTAL

PARC NATURAL
DE LA SERRA D’ESPADÀ
ALMEDÍJAR. C/ Carboneras, 4.
Tel. 964 137 400 www.surera.com

COLòNIES D’ESTIU,
E S TA D E S E S C O L A R S ,
i per a famílies amb marxa:

CAPS DE SETMANA I
VA C A N C E S
Piscina, Excursions, Animació,
Taller de natura, Jocs ambientals,
Descoberta del poble

ARXIU

El professorat de més de 250 centres dóna suport a la campanya de l'STEPV-Iv

Més de 10.000 docents demanen que se’ls
reconeguen les malalties professionals
ALL-I-OLI
El Sindicat ha lliurat a les conselleries de Sanitat,
Educació i Ocupació, Economia i Hisenda les
actes dels claustres dels centres educatius i les
signatures del professorat que ha participat en la
La campanya duta a terme per
l’STEPV-Iv i la resta d’STEs en
el conjunt de l’Estat ha tingut
com a objectiu el reconeixement formal de les malalties
laborals existents en el sector
docent per tal de, una vegada
identificades i avaluades, procedir a la modificació d’aquelles condicions laborals que
constitueixen un risc per a la
seguretat i la salut de tots els
treballadors i treballadores de
l’ensenyament.
L'estrés, la síndrome del professional cremat, els problemes
de la veu, les malalties músculoesquelètiques, les conseqüències de l’acaçament en el treball
són, entre altres, malalties causades per l’activitat laboral. Per
tant, no han de ser diagnosticades com a comunes, perquè així
desapareix el nexe d'unió amb
el treball. Aquest encobriment,
emparat per una legislació obsoleta, projecta una imatge sense

campanya “Pel reconeixement de les malalties
professionals en l'ensenyament”, amb la qual es
tracta d’aconseguir la modificació de l'actual normativa i adequar-la a la Llei 31/1995, de
Prevenció de Riscos Laborals.

cap risc per a la salut de qui es
dedica a l'ensenyament i, per
tant, els problemes laborals apareixen camuflats com a individuals, quan el que cal és capgirar els problemes individuals en
col·lectius, i aquests en reivindicacions. El suport del professorat
a la campanya de l’STEPV-Iv
així ho reclama.
El camí obert pel reconeixement de les malalties laborals a
l’ensenyament ha començat a
donar fruits, com ho assenyala
l'esborrany de la Recomanació
Europea
sobre
el
Reconeixement de Malalties
Professionals, elaborat per les
representacions tècniques dels
estats de la UE, el qual inclou 12
noves malalties professionals,
entre elles, i per primera vegada, una relacionada amb el sector educatiu: els nòduls de les
cordes vocals.
Com que aquesta malaltia està
pendent d’aprovació definitiva

per les instàncies polítiques de
la UE, i el Govern espanyol s'ha
compromés a impulsar-la durant
la seua presidència, la presentació d'aquestes signatures és un
impuls important al procés. Les
250 actes de claustres de
col·legis i instituts i les més de
10.000 signatures de professors i
professores valencians lliurades
al Govern valencià han de servir
perquè el Consell transmeta al
Govern espanyol la urgència del
reconeixement d’aquesta malaltia i de la resta de problemes de
salut laboral.
Amb tot, el reconeixement no
té sentit sense el mecanisme
legal per a identificar-lo, avaluar-lo i prevenir-lo. Aquesta és
la tasca dels Serveis de
Prevenció que, lamentablement,
no s’ha engegat. L’ensenyament
no pot patir ni un dia més la discriminació respecte a la resta de
traballadors i de sectors de
l'Administració.

Després de 25 anys, tornem al Saler

Què us sembla? Pensàveu que ja ens havíem oblidat?
No penseu malament: ja veieu que no!
Si ja fa 25 anys que vam acabar, allà per l’any 1977, és una bona ocasió per celebrar
les noces d’argent de la quarta promoció del Pla Experimental de Magisteri de 1971
(Ciències Humanes). Recordeu els autobusos que ens portaven al Saler, com anaven
de plens (i com érem de joves; ara encara ho som, encara que algun cabell blanc).

Podríem veure’ns al Saler, front al restaurant Ca Teresa,
el proper divendres 7 de juny, a les 19 hores.
Podríem xarrar, fer un sopar de germanor i mirar-nos les cares que fem després de tant de temps.
Els interessats i interessades en assistir telefoneu a: 610679029 (Juan José Marrades),
962793765 (Guillermo Peiró), 660722127 (Vicent Terol).
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L’STEPV s’ha personat en els tribunals

Professors de Secundària recorren
l’adscripció dels mestres a l’ESO
ALL-I-OLI
Un col·lectiu de professorat d’Educació Secundària ha presentat recursos en els tribunals amb la finalitat d’expulsar els mestres del primer cicle d’ESO. El recurs ataca l’Ordre d’11 de maig
de 2001 de la Conselleria de Cultura i Educació, publicada en
el DOGV n.º 4.006, de data 24-05-2001, per la qual es creen unitats de primer cicle d’ESO per ser ocupades per funcionaris del
Cos de Mestres en determinats instituts i seccions que incorporen o augmenten unitats del primer cicle d’ESO en el curs 2001-

Imatges d’una protesta a Conselleria. / J. B.

L’STEPV el considera insuficient i discriminatori per a 19.000 mestres

La Conselleria i quatre sindicats
arriben a un acord sobre retribucions
ALL-I-OLI
La Mesa Sectorial d’Educació es va reunir el passat 14 de maig per tractar novament sobre les
retribucions del professorat: nivell diferencial 24
per al Cos de Mestres, consolidació del compleLa Conselleria de Cultura i
Educació va arribar a acords
sobre el complement diferencial
per als mestres d'ESO, consistent en 100 euros mensuals, amb
els sindicats ANPE, CCOO,
UGT i CSIF en els següents termes:
–A partir de l’1 de setembre de
2002 s'abonaran 30 euros mensuals.
–A data 1 de gener de 2003
s’afegiran els 70 euros restants.
Serà d'aplicació als mestres
d'ESO en Instituts d’Educació
Secundària i en Col.legis
Públics. Qui només faça unes
hores en ESO, se li pagarà la
part proporcional.
L’STEPV-IV no ha signat l’acord perquè el considera insuficient en diversos aspectes. No
s’aplica a tot el Cos de Mestres
ni s’ha previst que s’aplique en
el futur. A més, no té caràcter
retroactiu i es fa creu i ratlla amb

ment de direcció en aplicació de la LOPEGCD,
augment de les gratificacions per jubilació anticipada LOGSE, llicències per estudis, fons d’ajuts
socials, decret retributiu, complement càrrecs
unipersonals centres d’FPA i Seccions
de

allò que s’havia d’haver pagat
des de fa molt de temps. Les
organitzacions que han criticat
durament l’STEPV, han arribat
finalment a un acord insuficient
i dolent que, per una banda,
exclou a més de 19.000 mestres,
i per altra es renuncia als endarreriments, de forma que cada
mestre d’ESO ha deixat de percebre, amb la signatura d’aquest
acord, 1.200 euros anuals.
Amb tot açò, s’ha demostrat
que l’única responsabilitat del
retard en la negociació era de la
Conselleria de Cultura i
Educació. Per arribar a un acord
com aquest, no calia tant de
soroll.
Quant a les jubilacions
LOGSE, la gratificació s'incrementa per part de la Generalitat
Valenciana en 1’5 vegades, el
que, afegit al que paga el MEC,
suposa multiplicar-la per 2’5. Per
exemple: aquelles persones que

els corresponien 835.000 Ptes., a
partir d'ara seran 2.000.000 de
pessetes (12.000 euros). Només
serà aplicable a les jubilacions
que es facen a partir de l'any
2002.
El retard en la presa de decisions
(l’informe
favorable
d’Hisenda sobre les jubilacions
ha tardat més de 16 mesos) i la
insuficiència econòmica dels
acords posen de manifest la falta
de direcció i de pes polític
d’Educació i la manca de liquidesa d’un Consell de la
Generalitat que s’ha gastat
ingents quantitats de diners en
determinats projectes d’oci i en
potenciar empreses privades.
¿No és clar que l’adversari és
un govern per al qual ni l’ensenyament públic ni les millores
salarials per al professorat són
una prioritat? ¿Per què s’ha responsabilitzat l’STEPV de la
paràlisi de la negociació?

La Conselleria d’Educació presenta la regulació amb set anys de retard

L’Administració valenciana i els sindicats
negocien la consolidació parcial del
complement específic per la direcció de centre
ALL-I-OLI
La Conselleria de Cultura i
Educació ha presentat una
proposta per regular la consolidació parcial del complement específic per exercici de
la direcció dels centres
públics, segons el que estableix la Llei de Participació,
Avaluació i Govern dels
Centres
Docents,
la
LEPEGCD (1995).
Aquesta llei va ser rebutjada pel 85% del professorat en
un referèndum convocat per

les Juntes de Personal
Docent. Malgrat tot, el
Govern d’aleshores la va
imposar. Mentre l’actual
Consell valencià es disposa a
aplicar-la en l’apartat referit,
el Ministeri d’Educació pretén ara eliminar l’elecció
democràtica de la direcció.
La Conselleria de Cultura i
Educació planteja uns projectes normatius els quals, tot i
la primigènia oposició sindical a la llei que els inspira,
han de ser tinguts en compte

per tal de poder millorar les
condicions que es pretén
establir. El Sindicat ha plantejat diverses propostes de
modificació, que no han estat
acceptades.
En primer lloc, cal arribar al
25% del que es paga pel complement de direcció, el que
suposa igualar, si més no, les
quantitats que es paguen a
d’altres comunitats autònomes. Ha de desaparèixer la
disposició que declara incompatible la percepció de la con-

El DOGV ha publicat recentment l’anunci que professorat
del Cos de Secundària ha presentat recurs contra l’adscripció que el curs passat va permetre els mestres accedir a les
unitats del primer cicle d’ESO
dels
instituts
d’Educació
Secundària següents: IES José
A. Cavanilles d’Alacant; IES
Pere M.ª Orts i IES n.º 3 de
Benidorm; IES Azorín de
Petrer; IES Sant Vicent del
Raspeig de la mateixa població; IES d’Almussafes; IES de
la Pobla Llarga; IES de
Castelló de la Ribera, IES Clot
de Moro, Secció IES, IES
Camp de Morvedre, IES
Eduardo Merello, IES Jorge
Juan i IES n.º 3 de Sagunt; IES
Tierno Galván de Montcada;
IES de Tavernes Blanques; IES
El Clot, IES n.º 31, IES n.º 36 i
IES Blasco Ibáñez de València;
IES Gonzalo Anaya i IES
Ramon Muntaner de Xirivella.
També s’ha actuat contra els
mestres que van ser destinats
per augment dels llocs de treball als següents centres: IES
n.º 18 i IES Figueras Pacheco
d’Alacant; IES n.º 4 de
Benidorm; IES de Catral; IES
Luis García Berlanga de Sant
Joan; IES de San Miguel de
Salinas; IES d’Alcalà de Xivert;
IES Violant de Casalduch de
Benicàssim; IES Vte. Castell

Doménech, IES Juan Bautista
Porcar i IES Politècnic de
Castelló; IES Ntra. Sra. Cueva
Santa
de
Segorbe;
IES
Leopoldo Querol de Vinaròs;
IES de L’Eliana; IES n.º 26 i IES
n.º 27 de València.
Només l’STEPV-Iv i un grup
de mestres afectats s’han personat en el procés jurídic per
defensar la legalitat de l’adscripció i per tal que els llocs
de treball del primer cicle
d’ESO es continuen oferint als
mestres per sempre. Per al
professorat afectat directament i pel conjunt de mestres
d’ESO seria interessant saber
per què d’altres organitzacions sindicals del sector, que
aparentment i sobre el paper
s’omplin la boca amb la
defensa dels mestres d’ESO,
no s’han personat. ¿Li diuen a
cadascú el que vol sentir?
¿Són simplement negligents?
Perquè la qüestió que està en
joc és estratègica: o els mestres poden anar a l’ESO o no
poden.
El Sindicat considera que
l’accés dels mestres als llocs de
treball de primer cicle d’ESO
és legal i que, a més a més, no
suposa el desplaçament del
professorat de Secundària.
Conseqüentment, ha intervingut en els tribunals a favor de
la seua permanència.

INSCRIU-TE JA!
solidació parcial amb el
cobrament de qualsevol altre
complement
per
exercir
càrrecs
unipersonals
de
govern, de coordinació pedagògica o de llocs singulars.
Mentre es retribuesquen les
funcions específiques que es
realitzen de forma efectiva,
no s’han de fer excepcions
amb ningú.

Avaluació de la tasca
El Sindicat considera que
cal eliminar la preceptiva
avaluació de la tasca directiva, ja que, si s’ha exercit, s’ha
hagut de fer d’acord amb allò
establert al respecte. S’ha de
pagar automàticament en
complir-se els períodes establerts. No s’entén com l’inspector de zona pot fer una
avaluació específica d’una
tasca que no coneix, o només
coneix pels papers, i a més de
manera retrospectiva. En el

cas d’haver comissions d’avaluació, s’han de designar per
sorteig, i no per la Direcció
General de Personal. D’altra
banda, pel que fa el paper
que han de jugar els òrgans
de govern dels centres en
aquesta avaluació, l’Administració preveu que es pot
demanar informes als “membres representatius dels distints sectors de la comunitat
educativa”. El Sindicat entén
que, en tot cas, només són
òrgans
representatius
el
Claustre de Professorat i el
Consell Escolar.
El
projecte
de
la
Conselleria, en definitiva, no
sols és millorable, sinó que es
presenta al mateix temps que
el Ministeri d’Educació està
pensant en carregar-se l’elecció democràtica de la direcció
dels centres docents.
Fer i desfer… Marejar la
perdiu… Com quasi sempre:
tard i mal.
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CONVOCATÒRIES INSTITUCIONALS DE FORMACIÓ
Any 2002 i Curs Escolar
2002/2003

Com en cursos anteriors, la Conselleria d’Educació i Ciència ens ha remés l’esborrany de les convocatòries de formació, bé per a l’any 2002, bé per al curs 02/03
(segons els casos). Passem a reproduir els aspectes més significatius de cada convocatòria, tenint sempre present que són esborranys i algunes coses podrien variar
quan siguen publicades al DOGV.

CONVOCATÒRIA

DESTINATARIS

TERMINIS

AJUDES/PLACES

ALTRES DADES D’INTERÉS

Ordre per la qual
s’ofereixen ajudes
econòmiques individuals
per activitats de formació
permanent del
professorat.

MODALITATS A, B i C
- Personal docent en situació d’actiu o
que exerceix funcions de suport escolars
en centres públics i en unitats de centres
privats concertats de nivell no universitari.
- Personal laboral especialista o
funcionari d’administració especial que
preste serveis en centres educatius
depenents de la Conselleria de C. E.
- Personal que exerceix la funció
inspectora o que ocupe lloc de treball
classificat com a docent.

- Modalitats A, B i C: Des
de la publicació de
l’Ordre en el DOGV fins
el 31-08-02.

A: Jornades, congressos,
seminaris, cursos de formació i
perfeccionament i d’altres
activitats de formació.
S’inclouen els cursos
d’especialització: Màx. 660 Eu.

- Les activitats han d’haver-se realitzat entre l’1
d’octubre de 2001 i el 31 d'agost de 2002.
- La duració mínima serà de 3 dies o 15 hores
lectives per a la modalitat A i de 5 dies o 25 hores
lectives en la B.
- Les C i D es concediran exclusivament per a
sufragar despeses de matrícula per al curs
acadèmic 2001-2002.
- Cas de sol·licitar ajuda per més d’una modalitat,
A, B o C, sols es podrà concedir, si són
seleccionades, la de més quantitat.
- La D és compatible amb la resta de les modalitats
i se sol·licitarà mitjançant un altre model
d’instància.
- Rebre una ajuda no implicarà la concessió de
permís dins l’horari laboral, ni estableix el
reconeixement de l’activitat de formació per a la
seua acreditació i obtenció del complement
retributiu.
- Seran desestimades les sol·licituds d’ajuda que
comporten despeses inferiors a 90 Eu.
- Import total per modalitats:
A+B+C: 509.182'42 Eu.
D: 96.160 Eu.

- Modalitat D:
Un mes des del dia
següent a la publicació
en DOGV.

C: Màsters, cursos de postgrau
i de doctorat.
Màx. 750 Eu.

MODALITAT D
- Funcionaris docents depenents de la
Conselleria de C. E.

Ordre per la qual es
convoquen ajudes a
projectes de formació del
professorat en
centres públics.

Centres públics depenents de la
Generalitat Valenciana de nivells no
universitaris.

B: Les mateixes activitats del
punt A que es realitzen a
l’estranger:
Màx. 900 Eu.

D: Estudis tendents a obtenir
una titulació universitària de 1r i
2n cicles i de grau superior en
ensenyaments de Règim
Especial.
Màx. 750 Eu..

Un mes a partir del dia
següent de la publicació
de l’Ordre en el DOGV.

La quantitat màxima per
projecte serà de 1.803 Eu.
L’ajuda es farà efectiva al
centre que actue com a
coordinador, el qual procurarà
que la distribució es produïsca
segons el projecte, i serà
responsable del control i
justificació.

- Els centres podran obtenir ajuda econòmica i/o
suport prioritari del CEFIRE.
- El projecte es realitzarà al llarg del curs 02-03
entre 30 i 60 hores. Si les característiques del
projecte exigeixen una durada superior, s’indicaran
les etapes i els resultats a obtenir en cada curs
acadèmic.
- Quan un centre sol·licite més d’un projecte de
formació, sols podrà obtenir ajuda econòmica d’u
per tipus de projecte.
- L’ajuda per a un projecte no podrà ser prorrogada
a la següent convocatòria.
- Es pot demanar recolzament del CEFIRE i
certificació del projecte sense demanar ajuda
econòmica.
- Es presentarà memòria al CEFIRE de la seua
zona abans del 31-08-03.
- Per a sol·licitar l’adaptació de l’horari docent a les
necessitats de formació, s’hauran d’acollir al que
disposen les instruccions corresponents.
- La quantitat màxima d’aquesta convocatòria serà
de 150.250 Eu.

- TIPUS A: un sol centre. Seran
proposats per un equip docent i formulats
en un projecte comú assumit i ratificat pel
Claustre, amb el v-i-p de l’equip directiu i
aprovat pel Consell Escolar. Els projectes
que es presenten hauran d’estar inserits
a la PGA.
- TIPUS B: més d’un centre, que tenen
característiques comunes: Àmbit rural,
CAES, PAEP, EPA, Ed. Infantil, Ed.
Especial.
-TIPUS C: centres de Primària i
Secundària en relació al Projecte
Curricular d’ESO, de la mateixa localitat,
districte o zona.
Serà aprovat pels seus claustres i
consells escolars.

Ordre per la qual es
convoquen ajudes a
projectes de formació del
professorat en centres
privats concertats i de
titularitat municipal.

Igual que en la convocatòria anterior,
adreçada a centres privats concertats i
de titularitat municipal de nivells no
universitaris.
- Els projectes seran proposats per la
direcció o titular del centre.

Un mes a partir del dia
següent de la publicació
de l’Ordre en el DOGV.

La quantitat màxima per
projecte serà de 1.803 Eu.

Igual que en la convocatòria anterior.
- La quantitat màxima d’aquesta convocatòria serà
de 30.050 Eu.

Ordre per la qual es
convoquen ajudes
econòmiques per a
projectes d’innovació i
investigació educativa i
desenvolupament del
currículum acadèmic
2002-2003 i els Premis
2002 a la Innovació
Educativa.

- Personal docent en situació d’actiu o
que exerceix funcions de suport escolars
en centres públics i privats, o en
programes municipals d’EPA, de nivell no
universitari.
- Personal laboral especialista depenent
de la Conselleria d'E. i C.
- Personal que exerceix la funció
inspectora o que ocupe lloc de treball
classificat com a docent.

- Projectes: 20 dies
hàbils a partir del
següent a la publicació
en el DOGV.

- Projectes:
Quantia màxima per realitzar
la 1.ª fase: 1.800 Eu.
El total de la subvenció serà
de 48.080 Eu.

Projectes i premis:
- Es podrà participar individualment o com a grup
de treball.
- Es podrà certificar fins un màxim de 100 hores de
formació per treball.
- La C. E. i C. es reserva el dret a la reproducció,
publicació i difusió dels treballs premiats, així com
a guardar un exemplar per al seu dipòsit.

- Premis: fins el 5/09/02.

- Premis:
Quantia total: 24.040 Eu.
Modalitat A: Materials didàctics.
1r.: 6.000 Eu.
2n.: 4.500 Eu.
3r.: 3.000 Eu.
4rt.:
1.500 Eu.
Modalitat B: Programacions
didàctiques per a les àrees
comunes de l’ESO:
1r.: 4.500 Eu.
2n.: 3.000 Eu.
3r.: 1.500 Eu.
Es podran concedir mencions
honorífiques, sense dotació
econòmica, o deixar desert
algun dels premis.

Projectes:
- No podran ser seleccionats els projectes la
temàtica dels quals siga objecte de convocatòria
específica per part de la C. E.
- Els seleccionats es realitzaran en dues fases:
1.ª Fins desembre de 2002.
2.ª Primer semestre de 2003.
Premis:
- No podrà participar qui haja rebut premi en les
convocatòries de 1999, 2000 i 2001.
- La concessió dels premis tindrà lloc abans del 31
d'octubre de 2002.

Ordre per la qual es
convoquen ajudes
econòmiques a entitats
sense ànim de lucre per
a l’organització
d’activitats de renovació
pedagògica i de formació
del professorat.

- Entitats sense ànim de lucre, legalment
constituïdes i que actuen al País
Valencià.
- Les activitats que s’organitzen hauran
de realitzar-se entre l’1 de gener i el 8 de
novembre de 2002.
- Es finançaran les activitats superiors a
10 h.
- Tindran preferència les convocades per
entitats que tinguen la condició de
col·laboradores per a la formació del
professorat.

RESOLUCIÓ de 7 de
febrer de 2002 de la D. G.
de Funció Pública per la
qual es convoquen els
cursos del Pla de
Formació Contínua dels
empleats públics al servei
de l'Administració de la
Generalitat Valenciana
(DOGV 14-02-02).

En el DOGV del 14-02-02 es publicà la Resolució per la qual es convoca el Pla de Formació Contínua per als treballadors i treballadores al servei de la Generalitat
Valenciana. L'anomenat Pla es composa de vuit apartats (Annexos) en funció de l'entitat convocant i dels destinataris. Annex I: Cursos de la D. G. d'Ordenació i
Innovació Educativa i Política Lingüística, per al personal docent no universitari. Annex II: Cursos convocats per l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut (EVES),
per al personal depenent d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. Annex III: Cursos convocats per l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), per al
personal pertanyent a l'Administració del Consell i als ens i organismes autònoms de la Generalitat Valenciana. Annexos IV al VIII: Cursos convocats per cadascuna
de les universitats valencianes, per al personal d'administració i serveis.
L’oferta per al personal docent (Annex I) està composada per un total de 284 accions formatives de totes les matèries i nivells, i pot participar el personal docent, no
universitari, adscrit a la Conselleria de Cultura i Educació, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisquen els requisitis específics establerts, si
s'escau, per a cada curs.
En cadascun dels cursos s’especifiquen totes les dades (hores, lloc de realització, condicions de participació, etc.). La sol·licitud de participació s'ha d'ajustar al model
que apareix al DOGV i es presenta en el CEFIRE corresponent o en el Servei de Formació del Professorat (Conselleria de Cultura i Educació).

Un mes a partir del dia
següent a la data de
publicació en el DOGV.

Import total: 198.330 Eu.

- Les activitats subvencionades s’hauran d’ajustar
a l’Ordre de 9 de juny de 1994 (DOGV 17/8/94).
- Els projectes seran seleccionats basant-se en la
valoració d’interés de les seues accions formatives,
segons els criteris establerts.

ENGUANY TAMPOC TINDREM LLICÈNCIES PER ESTUDI? Com heu pogut comprovar, la Conselleria d’Educació no té previst convocar-les aquest curs. Amb aquest ja van quatre. L’STEPV-Iv ha demanat
l’oferta d’un mínim de 200 places o la urgent convocatòria de la Mesa Sectorial per negociar aquest tema. És intolerable que el personal docent i sanitari no puga gaudir de les mateixes condicions que la
resta de treballadors i treballadores al servei de l’Administració Valenciana, que les poden demanar sense cap límit i sense tenir que dependre d’una convocatòria més o menys graciable dels responsables
polítics de torn, perquè ho tenen regulat en el Decret 34/1999. Caldrà començar a prendre mesures si continua aquesta greu discriminació.

E N S E N Y A M E N T
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4.000 places poden
desplaçar molts interins

L’Oferta Pública
d’Ocupació
s’aprova per una
minoria sindical

ARXIU

Gobierno y patronal, con el silencio de CCOO y UGT, acuerdan extender la privatización de la FP

La Confederación de STEs se opone
a la nueva Ley de Formación Profesional
ALL-I-OLI
El Partido Popular, Coalición Canaria y las
organizaciones de la patronal —con un significativo silencio de los sindicatos CC OO y
El proyecto de Ley de la
Formación Profesional, actualmente en el Senado, ha merecido el rechazo del PSOE y de
EU e incluso la amenaza de que
la ley será recurrida ante el
Tribunal Constitucional por CiU
y PNV, por invadir competen-

UGT— se han puesto de acuerdo para elaborar una nueva Ley de la Formación
Profesional, cuyas consecuencias más sobresalientes serán subvencionar con fondos

cias de los gobiernos autonómicos. Este proyecto se ha elaborado sin un debate público y
abierto, sin haber evaluado previamente el II Programa
Nacional de la FP, en vigor, con
la complicidad manifiesta de las
organizaciones patronales y con

Las propuestas
- El dinero público, para la FP
pública. Una FP reglada, al servicio del desarrollo personal de
los alumnos, que no abandone
su dimensión educadora.
- Una FP pública con una oferta ampliada y con un tratamiento equitativo de todas las familias profesionales, en función de
su rentabilidad social, no de la
rentabilidad inmediata de las
empresas.
- Control público de otras actividades formativas de FP, con
capacidad pública exclusiva
sobre títulos y certificados profesionales.
- Garantía de una oferta pública amplia y diversificada de la
FP para adultos y en modalidad
presencial. Potenciación de los
estudios de FP en régimen nocturno.
- Derecho del profesorado al
perfeccionamiento y la formación, basados en la práctica del
aula y del taller, e integrados en
la jornada laboral .
- Diseño y puesta en práctica
de una formación y orientación
laboral que impulse una cultura
sindical solidaria y participativa
en el mundo laboral.
- Una Formación Profesional
enraizada en el propio medio
lingüístico y sociocultural, promotora del equilibrio ecológico y
del medio rural, del bienestar
social y de la compensación de
desigualdades por razón de
grupo social, etnia o sexo.

públicos el paso de estas enseñanzas a
manos privadas, satelizar sus contenidos respecto a los intereses empresariales y precarizar laboralmente al alumnado y al profeso-

un elocuente silencio por parte
de los grandes sindicatos,
receptores de cuantiosos fondos
públicos para formación y, por
tanto, posibles beneficiarios de
la privatización de estas enseñanzas.
Los STEs, que han participa-

do indirecta pero activamente
en la tramitación parlamentaria
de la ley mediante la elaboración de propuestas alternativas
destinadas a los partidos políticos, concretan sus críticas y
aportaciones en los siguientes
puntos:

Las críticas
- Menoscaba las competencias en la materia de las comunidades autónomas.
- Ignora deliberadamente
los aspectos de financiación
de la FP pública.
- Permite que las necesidades más inmediatas de las
empresas sean determinantes
en el diseño de la formación,
independientemente de los
intereses formativos del alumnado: formación basura para
el trabajo basura.
- Acelera la privatización de
la Formación Profesional
pública, permitiendo que centros privados y para-privados
se incorporen plenamente al
sistema educativo, con la posibilidad de ser subvencionados
directamente
por
la
Administración y con la capacidad de expedir títulos de
validez académica y laboral
- Facilita la incorporación de
la formación al negocio de las
empresas.
- Segrega y desertiza la
Formación Profesional inicial/reglada, subordinándola a
los intereses del empresariado
y eliminando su actual función
educativa.
- Convierte a la Formación
Profesional en un inmenso
negocio, en buena parte con
cargo a fondos públicos, en el
que cualquiera podrá impartir,
evaluar y acreditar titulacio-

nes, en régimen de libre mercado.
- Legaliza el actual “trapicheo” de patronales y sindicatos con la Formación Continua
y Ocupacional, entregándoles,
además, el control de los
actuales centros públicos, a
través del sistema de centros
integrados.
- Discrimina a la ciudadanía
en el acceso a la formación, al
diversificar la naturaleza de
los centros de FP, que competirán en desiguales condiciones en cuanto a medios y oferta formativa.
- Desvaloriza el poder contractual de las actuales titulaciones profesionales, mediante la desregulación del sistema de evaluación, acreditación y expedición de títulos, a
través de la acreditación
modular.
- Permite la explotación
laboral de los alumnos en
prácticas, al no regularse su
situación ni reconocerse el
carácter laboral de las prácticas.
- Hace desaparecer la
estabilidad
laboral
del
actual profesorado de FP,
obligado a una competencia
desigual con los formadores
privados, incluso en su propio centro.
- Prioriza en recursos a las
familias profesionales y ciclos

formativos que sean “rentables” para la empresa privada.
¿Qué pasará con el resto?
- Elimina el papel vertebrador del enseñante de la FP
pública, anegado en un mar
de cursos, formadores y
empresas privados.
- Obliga al profesorado de la
FP pública, al igual que a los
aspirantes a entrar o mantenerse en el mercado laboral, a
un reciclaje continuo, a su
costa y fuera del horario laboral, para tratar de seguir la
cambiante demanda empresarial.
- Dificulta el acceso a las
prácticas en empresas del
alumnado de los centros
públicos, pues éstas se preocuparán fundamentalmente
de sus propios alumnos.
- Tras la zanahoria de la
posibilidad de impartir cursos
de formación privados, oculta
el palo de la desaparición de
sectores enteros de la actual
FP reglada.
- Jerarquiza, aún más, la
dirección de los centros, modificando los actuales órganos
colegiados (Claustro, Consejo
Escolar) y nombrando “a
dedo” a sus directores.
- Constituye un modelo
educativo plenamente mercantilizado, susceptible de
extensión al resto del sistema
educativo.

El 23 d’abril passat va tindre lloc una Mesa Sectorial
d’Educació per tractar sobre
l’Oferta Pública d’Ocupació
(OPO) docent per al 2002.
En aquesta reunió, els sindicats STEPV-Iv, UGT i CSIF
van demanar la seua renegociació per no estar d’acord
amb
la
proposta
de
l’Administració, mentre que
aquesta, ANPE i CC OO s’oposaren. Val a dir que, tot
coincidint amb aquesta
negociació, va tindre lloc
una nova jornada de vaga
del professorat interí, convocada per l’STEPV-Iv i
AFIDCV per donar suport a
les reivindicacions sindicals
expressades a la Mesa.
Per al Sindicat, l’OPO del
2002 és il·legítima en no tindre el suport majoritari de la
Mesa Sectorial d’Educació, i
és aquest fet el que han de
tenir en compte sindicats
que, tot estant el professorat
en lluita per la renegociació
d’una oferta inicial molt problemàtica per poder continuar treballant, són capaços
d’ignorar-lo i, a més a més,
prendre acords amb una
minoria del 38% de la part
sindical.
Així les coses, ni el conseller d’Educació ni representants de la Presidència de la
Generalitat han permés l’obertura de noves negociacions sobre l’Oferta Pública
d’Ocupació i l’estabilitat
laboral del col.lectiu de professorat interí.
Per a l’Administració i els
sindicats que li donen
suport, l’única proposta per
a l’estabilitat laboral del professorat interí és la convocatòria de 4.000 places en dos
anys, sense condicionar-ho a
un canvi en el sistema d’accés. Per contra, per a
l’STEPV-Iv, la solució passa
necessàriament per un canvi
en el sistema d’accés i, mentre es produeix, cal un pacte
d’estabilitat i una cautelosa
renegociació de l’OPO.
Aquestes tres propostes són
les que poden donar una
solució global per al conjunt
del professorat interí, sense
pèrdua del treball.

31 DE MAIG
Inauguració de
la nova seu de
la Intersindical
Valenciana
C/ Juan de Mena, 18,
València. 19 hores

1 DE JUNY
Sopar i festa

Feu ja la reserva:
Tel. 96 391 91 47

stepv@intersindical.org
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l Consell Federal de la
Federació de Sindicats
de
Treballadors
i
Treballadores del País
Va l e n c i à - I n t e r s i n d i c a l
Valenciana, davant l’acord de 23
d’abril de 2002 del Govern valencià, respecte a l’acord pres per
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, pel qual adopta i fa pròpies com a oficials les solucions
lingüístiques "genuïnes valencianes", manifesta:

P O L Í T I C A

L I N G Ü Í S T I C A

Declaració de la Federació d’STPV-Intersindical Valenciana

Sobre l’acord de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

1. L’acord de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua estableix clarament com a referent
normatiu oficial el "conjunt de
criteris ortogràfics, gramaticals i
lèxics usats en els texts i documents oficials de la Conselleria
de la Generalitat Valenciana responsable de l’aplicació i desplegament de la Llei d’Ús i
Ensenyament del Valencià des
de l’aprovació d’esta llei (1983)
fins la data d’adopció d’este
acord", amb la qual cosa oficialitza la normativa utilitzada per la
immensa majoria d’escriptors de
qualitat reconeguda, periodistes,
entitats culturals, sindicats, partits polítics, pel professorat del
sistema educatiu en general i de
la Universitat en particular i la
ciutadania, conreadora fidel de la
llengua.
2. L’oficialització d’aquests criteris respecta la pluralitat de
variants existents, dintre del
marc de les Normes de Castelló,
en l’ús del valencià i les incorpora explícitament a la normativa,
de manera que queden com a
possibles tant les formes recomanades fins ara per l’Institut
Interuniversitari de Filologia

“I és que no tenim voluntat de
resistir...” Joan Fuster

D

avant les alegres (fins i
tot eufòriques) valoracions sobre l’acord de
l’AVL pel que fa a la normativa
del “valencià”, cal fer-hi un
seguit de puntualitzacions per
comprendre quin és l’abast d’aquest acord.
En primer lloc, cal recordar
que, malgrat allò que algunes
veus interessades han afirmat, el
País Valencià no ha estat mai
orfe de referent normatiu. Les
anomenades Normes del 32 o de
Castelló s’inspiraven en la normativa de l’IEC. Durant la llarga
repressió franquista, va continuar sent el referent normatiu (S.
Guarner, J. Fuster, V. A. Estellés,
E. Valor...). Després de la mort
del dictador, aquesta referència
es referma. Dels anys setanta
ençà, al País Valencià s’ha fet
literatura, ciència, llibres de text;
fins i tot s’ha usat en l’àmbit del
llenguatge administratiu oficial
(DOGV), seguint les petjades
d’aquell acord històric. És falaç,
doncs, afirmar que al País
Valencià no existia un referent
normatiu.
Qui no tenia clara la referència
normativa? El PP i el món secessionista. L’acord de l’AVL té com
a objectiu (veges per on) acontentar aquests sectors involucionistes, a costa, és clar, de fragmentar la unitat del català.
Quin principi de normativa
han aprovat? Val a dir, primer de
tot, que, dies abans de l’acord, els
mitjans de comunicació, cal
suposar que a instàncies del
Govern de la Generalitat
Valenciana, llançaren la notícia
que l’AVL estudiava la possibilitat d’adoptar com a normativa
bàsica la que fa servir el Diari

Hemicicle de les Corts Valencianes. / ARXIU

Valenciana, de registre més
culte, com aquelles més localistes
i particularistes, que són les que
explícitament oficialitza l’esmentat acord, considerant-les també
com oficials. Aquestes formes
locals i particulars no haurien
d’estar mai oposades a les cultes,
atés que tant les unes com les
altres enriqueixen el patrimoni

lingüístic valencià.
3. Tot açò implica que no poden
quedar excloses ni les unes ni les
altres per cap tipus de censura
lingüística, com la que introdueix
l’acord del Govern valencià
esmentat, en virtut del qual es
pot interpretar que les formes
cultes, utilitzades en els textos

oficials de la Conselleria de
Cultura i Educació des de 1983
fins ara, no poden ser utilitzades
dintre de la funció pública, i
seran obligatòries les formes considerades "genuïnes valencianes".
4. Aquesta censura contradiu clarament l’acord de l’Acadèmia, el

Consideracions a l’acord
Toni Cucarella i Josep Nogués
Oficial de la Generalitat
Valenciana (DOGV). La notícia
calia valorar-la positivament, ja
que el DOGV fa servir un model
de llengua plenament coincident
amb l’estàndard general català.
Tanmateix, quan es fa públic l’acord pocs se n’adonen que hi ha
trampa: la normativa bàsica que
acorda l’AVL no és la del DOGV,
sinó la de l’última època de la
Conselleria de Cultura i
Educació. I quina normativa
segueix la Conselleria de
Cultura? Tot i que posa accents
(la manca d’accents caracteritza
les múltiples “normatives” secessionistes), el model lingüístic és
castellanitzant, vulgaritzador i
restrictiu. L’acord, doncs, posa
èmfasi en la pretensió del PP d’allunyar-se de l’estàndard general
català. Entitats com Acció
Cultural
i
l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana
van caure en aquest parany,
valorant positivament l’acord
perquè la normativa acordada
creien que era la del DOGV.
L’endemà de l’acord, quan
tothom el festejava, el Govern
Zaplana feia dos gestos a rebentar: aprovació del decret curricular, que prohibeix la inclusió
d’autors no valencians a l’ESO i
Batxillerat, i l’impuls d’un diccionari valencià oficial que contindrà paraules “reconegudes i
autoritzades”.
Al decret mutilador (secessionista) de la literatura catalana no
li calen comentaris. Pel que fa al
diccionari, cal dir que el Govern
de la Generalitat va avançar un

seguit de mots “reconeguts i
autoritzats”, alguns dels quals
apareixien al document d’acord
de l’AVL, però n’hi afegien uns
quants més de collita pròpia.
Aquests de més foren criticats
fins i tot per la mateixa AVL (Sr.
Ferrando, vice-president), en
considerar que la Generalitat li
havia usurpat competències que
li corresponien. És evident que la
voluntat de la Generalitat
Valenciana, amb el suport logístic de l’AVL, és configurar un
diccionari restrictiu i proscriptiu,
és a dir, totes aquelles que no hi
figuren no seran oficials (no
seran, com diu el text, “reconegudes i autoritzades”) i els qui
les usen seran sancionats (no
podran rebre subvencions públiques). Una altra mesura clarament secessionista. Val a recordar, també, que aquesta idea de
prohibir paraules no és original
del PP. En temps de govern del
PSOE, Amadeu Fabregat, director general de RTVV, va impulsar un seguit de normes i un llistat de mots prohibits (les 500
paraules de Fabregat). A aquesta barbaritat s’hi oposaren els
assessors lingüístics de RTVV,
per la qual cosa van ser quasi
tots despatxats (llevat de Toni
Mollà).
La polèmica sobre els mots
afegits per la Conselleria de
Cultura ha posat en clar que el
Govern de la Generalitat
Valenciana menysprea les atribucions de l’AVL. Quina paradoxa, no? Amb tot, davant la intromissió política pocs dels seus

membres han protestat, i els qui
ho han fet, més aviat han escatainat i prou. El sou és massa
abellidor com per arriscar-lo amb
un acte de dignitat. És voler dir
que, tant en qüestions de puresa
lèxica com de normativa específica valenciana, qui tallarà el
bacallà serà el Govern de la
Generalitat i no l’AVL. L’AVL
aprovarà, amb més o menys avalot dins el galliner, tot allò que
decidirà el PP.
Cal recordar també que la
Generalitat Valenciana continua
sense acceptar la validesa dels
títols de Català que emeten les
Juntes de Català del Principat i
les Illes. No forma part de
l’Institut Ramon Llull. L’AVL s’ha
negat de col·laborar amb l’IEC
en el nou Diccionari CatalàValencià-Balear... Són gestos
que, sumats a tots els que havia
practicat el PP durant el “pacte
lingüístic”, indiquen l’escassa
voluntat de resoldre el conflicte
des del sentit comú. I els qui s’hi
avenen, demostren que estan
disposats de pactar-ho tot des de
la submissió més servil.
És fals que hi haja un sol document de l’AVL en què es reconega la unitat del català. La definició críptica que se’n fa a la Llei
de Creació de l’AVL només l’entenen els qui l’han redactada, i
un document oficial, si no és clar
i concís, només serveix per afavorir els interessos dels qui viuen
de l’embolic i la tergiversació.
Qui recolza aquesta política de
fragmentació lingüística? No
solament el PP i el PSOE, forces
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tergiversa, el manipula, el retalla
i el polititza. Considerem que
qualsevol funcionari públic de
qualsevol sector (educatiu, sanitari, administratiu…) té el dret
d’escollir les formes que considere oportunes dintre del referent
normatiu oficial. Aquest acord
del Govern valencià reobri per
altres vies el conflicte lingüístic,
cada vegada més palesament
polític, alhora que desautoritza el
criteri establert per l’AVL. És un
exemple d’açò, com també ho
són les recents declaracions del
conseller Tarancón sobre la validesa de la titulació de Filologia
Catalana per acreditar el requisit
lingüístic per als docents. És
incompatible l’existència de
l’AVL i el dictat governamental
continu sobre qüestions lingüístiques, i demostra a les clares que
l’anomenat pacte per la llengua
és més virtual que real, i que el
PP no té voluntat d’abandonar la
instrumentalització política de la
llengua. L’única intervenció política que hauria de realitzar el
Govern valencià és aquella referida a la potenciació en la pròpia
Administració i en la societat
valenciana en general de l’increment de l’ús del valencià.
La Federació de Sindicats de
Treballadors i Treballadores del
País
Valencià-Intersindical
Valenciana (FSTPV-Iv) considera
una intromissió política inacceptable la determinació pel Govern
valencià d’un vocabulari i d’unes
formes gramaticals específiques
per a l’Administració i fa una crida
a les funcionàries i funcionaris per
tal que seguesquen el seu criteri
propi a l’hora d’aplicar la normativa establerta per l’Acadèmia.
València, 27 d’abril de 2002.

polítiques principals al PV;
també el Bloc, a instància de
CiU. Aquests han valorat l’acord
positivament, obviant l’actuació
posterior del PP i tota l’anterior,
clarament contràries a la unitat
del català. El PSOE hi està d’acord, atès que el PP no fa més
que continuar la seua mateixa
política lingüística.
Una arma de doble tall. Els
mitjans de comunicació han
posat l’èmfasi a proclamar que
l’acord impedirà de rebre subvencions a les organitzacions
secessionistes (Lo Rat Penat,
RAVC i altres) i obligarà aquelles
conselleries i entitats públiques
(Conselleria de Medi Ambient,
Palau de la Música) a fer servir la
normativa ara acordada. Potser
sí. Quant a les subvencions al
món secessionista, a hores d’ara
han rebut i continuen rebent
molts milions d’euros per part de
la Generalitat Valenciana, les
diputacions provincials i els
ajuntaments (especialment el de
València). Es fa difícil de creure
que el PP deixarà de seguir comprant aquest suport que acosta el
món secessionista als seus interessos electorals i els allunya
d’UV. Per altra banda, ¿qui pot
creure que els secessionistes
consentiran calladament que
entitats afins es queden sense
subvenció per no usar la nova
normativa mentre se’n donen (si
se’n donen) a associacions,
escriptors, editorials que continuen usant la normativa general
catalana? És d’esperar que la
norma s’aplicarà als d’un costat i
als de l’altre. D’això se’n diu, en
genuí valencià, “per a entortar
algú, anem a quedar-nos cecs”.
“I és que no tenim –no tenen–
voluntat de resistir...”
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El Govern valencià altera unilateralment el Decret negociat amb els sindicats

Educació demana ara el requisit
lingüístic per a opositar,
però no per a impartir classes
ALL-I-OLI
La Mesa Sectorial d’Educació
del 2 de maig havia de tractar
el Decret sobre el requisit lingüístic i la convocatòria dels
concursos-oposicions als cossos docents, tot coincidint amb
la seua publicació al DOGV.
L’estranya coincidència va provocar la indignació sindical, en
comprovar que el decret publicat no és el mateix que el
negociat amb les organitzacions sindicals a finals d’abril i
que havia estat aprovat pel
98% de la representació sindical. En la nova redacció s’han
canviat diversos aspectes fonamentals per a la regulació del
coneixement de valencià, com
la restricció del requisit només
per l’accés als cossos docents i
la supressió de totes les referències anteriors als concursos
de trasllats, els actes d’adjudicació, comissions de serveis,
etc. Per altra banda, el Decret
tampoc fa referència a les titulacions exigides per a l’ocupació de llocs de treball. Cal
recordar que amb l’esborrany
anterior es demanava un nivell
de coneixement del valencià

per a presentar-se a les oposicions i uns altres —superiors—
per a l’obtenció d’un lloc de
treball.
Com a conseqüència d’açò,
l’Ordre de convocatòria de les
oposicions docents de 2002 no
arreplega la clàusula per la
qual no es podia obtindre la
destinació definitiva sense tindre la capacitació lingüística.
S’ha suprimit del text l’expressió “equivalent” que apareixia
junt
a
Llicenciatura
de
Filologia Valenciana en l’annex de les titulacions per les
quals es queda eximit de fer la
prova de valencià, una clara
al·lusió a l’actual Llicenciatura
de Filologia Catalana. Com
acredita aquesta manera d’actuar, l’Administració continua
tenint carta blanca per procedir com vulga en tots els actes
administratius que tenen per
finalitat adjudicar llocs de treball, tal i com ha ocorregut fins
ara, amb les conseqüències
conegudes i de les quals s’ha
fet ressò reiteradament el propi
Síndic de Greuges, en resposta
a les denúncies de pares i
mares perquè després de triar

programes educatius en valencià s’han trobat amb professorat que no tenia els necessaris
coneixements per impartir-los.

Atac a la negociació col·lectiva
Per a l’STEPV-Iv, la publicació
d’un decret distint del negociat
és, abans que res, una burla i
un atac greu a la negociació
col.lectiva. Els responsables
educatius
valencians
han
demostrat no tindre cap pes en
el Govern valencià, ja que no
han pogut mantindre un acord
subscrit amb la majoria de la
representació sindical. Una
vegada més, des del Palau de
la Generalitat es desautoritza
el conseller Manuel Tarancón.
El fet tindrà conseqüències
per al futur de la negociació
col·lectiva amb l’actual equip
de la Conselleria d’Educació,
perquè el que ha passat amb
un decret pot reproduir-se en
el futur en qualsevol tema
pendent de negociar. El
Sindicat ha urgit la convocatòria d’una Mesa Sectorial
extraordinària on el propi conseller explique per què és
incapaç de mantenir allò acor-

Palau de la Generalitat. / J. B.

dat. Al mateix temps, l’equip
jurídic estudia la interposició
d’un recurs davant dels tribunals per vulneració del dret a
la negociació col·lectiva.
Des de l’anàlisi sindical,
s’estima que el Govern ha
convertit el pacte polític —que
va donar peu a la creació de
l’AVL i el suposat acord amb
el PSOE per a la promoció de
l’ús del valencià— en un frau

Com acreditar el requisit lingüístic
en les oposicions
La convocatòria d’oposicions
docents per a 2002 conté
com a novetat més significativa la introducció del requisit lingüístic. Les persones
aspirants als procediments
d’ingrés i accés hauran d’acreditar els coneixements
orals i escrits dels dos idiomes oficials mitjançant una
primera prova de caràcter
eliminatori, que consistirà
en:

Valencià, prova oral
Suposa el 30% del total i per
superar-la es necessitarà un
mínim d’un 20%. Consta de
dues parts: 1. Lectura d’un
text de caràcter general
d’entre cent i dues-centes
paraules
proposat
pel
Tribunal. 2. Exposició i diàleg sobre un tema prèviament preparat. Temps per a
la seua realització: quinze
minuts.

Valencià, prova escrita
Suposa el 70% del total i per
superar-la es necessitarà un
mínim d’un 35%. Consta de
tres parts: 1. Preguntes sobre
el contingut i el vocabulari
d’un text llegit prèviament.
2. Realització d’exercicis
sobre construcció gramatical
correcta de frases i expressions. 3. Redacció sobre un

tema general senzill a triar
entre dos o més, d’aproximadament dues-centes paraules. Temps per a la seua realització: dues hores.
D’altra banda, la prova de
coneixements de castellà s’ajustarà a allò disposat a
l’Annex III del Reial Decret
826/1988, de 20 de juliol.
En la prova de coneixements
dels idiomes oficials cada aspirant serà qualificat pel
Tribunal d’apte o no apte. Els
aspirants que obtinguen la
qualificació de no apte quedaran fora del procediment selectiu. Quedaran exempts de la
realització de la prova de
coneixement dels dos idiomes
oficials els aspirants que acrediten estar en possessió d’algunes de les titulacions, certificats o diplomes que es relacionen en la convocatòria. En la
relació provisional d’admesos i
exclosos es farà constar quins
aspirants reuneixen els requisits, als efectes de les exempcions de valencià, castellà o de
les dues. La realització de la
prova per aquells aspirants no
exempts tindrà lloc prèviament
a la primera prova del concursoposició. Per a la realització de
la prova, la Direcció General
de Personal, en funció del
nombre d’aspirants que hagen
de realitzar-la, nomenarà un o
més tribunals, que estaran
constituïts per mestres en pos-

sessió del Diploma de Mestre
de Valencià, professorat de
Llengua
i
Literatura
Valenciana i de Llengua i
Literatura Castellana del Cos
de Professorat d’Ensenyament
Secundari, o de Valencià o
Espanyol per Estrangers del
Cos de Professorat de les EOI.
Els aspirants que superen les
proves i no tinguen el
Certificat de Capacitació o
equivalents hauran d’inscriure’s al Pla de Formació
Lingüístico-tècnic en Valencià
fins que l’obtinguen.

Exempcions de les proves
Les titulacions que possibiliten
l’exempció de la prova de
Valencià són: Llicenciat en
Filologia Valenciana; títol de
Mestre de Valencià; Certificat
de Capacitació; Certificat
d’Aptitud per a l’Ensenyament
en Valencià; Certificat de Grau
Superior
de
la
Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià; Certificat
de Grau Mitjà de la Junta
Qualificadora
de
Coneixements
de
Valencià;
Certificat universitari que
acredite haver superat el
Nivell II del Pla de Formació
Lingüístico-tècnica en Valencià del Professorat no
Universitari; Certificat universitari que acredite haver superat el Curs Superior dels

Cursos
de
Lingüística
Valenciana i la seua Didàctica;
Certificat universitari que
acredite haver superat el Curs
Mitjà
dels
Cursos
de
Lingüística Valenciana i la
seua Didàctica; Certificat acadèmic d’haver superat el
Certificat
d’Aptitud
de
Valencià, expedit per les
Escoles Oficials d’Idiomes;
Certificat acadèmic d’haver
superat el Cicle Elemental de
Valencià, expedit per les escoles
oficials
d’idiomes;
Acreditació d’haver cursat i
aprovat Valencià en tots els
cursos de Batxillerat Unificat i
Polivalent; Acreditació d’haver
cursat i aprovat Valencià en
tots els cursos de la Formació
Professional; Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià
en
tots
els
cursos
de
Batxillerat.
Les titulacions que declaren
exempts de fer la prova de castellà són: Titulació universitària expedida per una universitat
espanyola;
Títol
de
Batxillerat BUP o Batxillerat
LOGSE expedit a l’Estat
espanyol; Títol de Tècnic
Especialista (FP2) expedit a
l’Estat espanyol; Diploma
Superior d’Espanyol com a
Llengua
Estrangera
o
Certificat
d’Aptitud
en
Espanyol per a Estrangers
expedit per les escoles oficials
d’idiomes.

a la societat valenciana. El PP
procedeix amb els temes lingüístics segons les seues conveniències polítiques, tot
aprofundint
conflictes
o
obrint-ne de nous. En últim
terme, el president Zaplana és
responsable de problematitzar
de manera deliberada i continuada l’ensenyament del
valencià i la seua normalització social.

MÉS DE
500.000
ENTRADES
A LA WEB
SINDICAL

GRÀCIES
PER LA VOSTRA
CONFIANÇA
www.intersindical.org
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El col·legi Mingarro, de la Vall d’Uixò, manté des de 1987 una oferta educativa singular

Una escola de barri
compromesa amb joves i grans
“Per ser una escola de línia renovadora i
socialment compromesa, oberta a les
necessitats del barri, considerada centre
CAES, oberta de 9 a 21 hores, amb biblioteca pública, centre d’esplai, ludoteca,
R. M. La Vall d’Uixò
Al Lleonard Mingarro creuen,
com s’afirma a la revista on es fa
un repàs a la història de l’escola,
que “l’educació fa persones”.
Una educació que comença a
albirar-se quan en 1963 es
col·loca la primera pedra d’un
grup escolar en un barri poblat
per famílies immigrants vingudes al poble cercant treball.
Però, les modernes i funcionals instal·lacions actuals, construïdes en 1987, inclouen espais
reservats per al centre d’esplai
que ara és a disposició de tots.
“El centre d’esplai es preocupa
de compensar els dèficits
socioculturals del barri i aporta
al temps lliure dels xiquets i
xiquetes un ventall d’activitats i
tallers educatius en unes instal·lacions que també estan a
disposició dels veïns del barri”,
aclareix Tomàs Delgado, un
dels mestres que va treballar en
l’etapa inicial. En resposta al
projecte elaborat pel Claustre
en 1992, segueix aquest professor, “la Conselleria va aprovar
la qualificació de l’escola com a
Centre
d’Acció
Educativa
Singular (CAES), el que feia
possible la participació del
col·legi en els programes d’educació
compensatòria”.
El
mateix any, com a resposta a les
campanyes d’animació lectora
impulsades pel professorat del
Lleonard
Mingarro,
la
Conselleria de Cultura va crear
l’Agència
de
Lectura
Municipal, que també s’hi va
ubicar a la pròpia escola.

Reforma
Els primers passos de la Reforma
educativa han trobat ací un
espai per a l’experimentació,
gràcies a la preocupació dels
mestres per obrir l’escola a l’exterior i programar activitats que
afavoreixen les relacions de l’alumnat del barri amb altres
xiquets i xiquetes del poble i de
fora del poble, també a escala
internacional. Fruit d'aquest
compromís han estat els projectes recents en els quals s’han
intercanviat experiències amb
escoles de Grècia, Noruega i
Finlàndia.
Vicent Galindo, mestre de
l’escola i un dels promotors del
projecte, explica les principals
fites d’un compromís il·lusionant que encara continua.
Aquest veterà, que va arribar al
Mingarro el 1977, subratlla els
criteris peculiars que han guiat
l’adjudicació de places al si del
Claustre en les fases inicials:
“Ací sempre s’ha respirat un
ambient excel·lent de companyonia i des del primer moment

menjador, gimnàs, etc., i amb programa
d’immersió.” En aquestes paraules es
resumeixen els motius pels que la
Fundació Enric Soler i Godes va reconèixer el treball de la comunitat educativa

del col·legi públic Lleonard Mingarro, del
barri de Toledo, a la Vall d’Uixò, i li va
atorgar el guardó que anualment lliura
als projectes d’innovació educativa de
les comarques valencianes del Nord.

Taller de mecanografia. / CP LLEONARD MINGARRO

vam acordar no endossar-li a
cap mestre allò que no volguera. De fet, jo mateix ocupe un
destí que ningú vol agafar”.
Galindo rememora els antics
recels dels habitants del barri
de Toledo cap a l’escola i l’anàlisi exhaustiva que s’hi va fer
per detectar els problemes de la
zona, un document que després
es va traduir en un projecte
educatiu singular.
Aquest mestre va exercir la
direcció durant cinc anys, i ara
es mostra satisfet d’haver-se
pogut responsabilitzar al llarg
del temps de la docència de tots
els nivells educatius i matèries,
“menys d’Anglés”, adverteix.

Problemes de comunicació
Els primers habitants d’aquest
barri de la perifèria urbana de
la Vall d’Uixò vivien en coves i
a l’ambient “s’hi respirava
molta agressivitat”, recorda
Vicent Galindo. Per això, en els
anys setanta ningú volia fer
classes i les últimes places que
es demanaven eren les del barri
de Toledo, però un nucli de professionals il·lusionats va poder
trencar aquesta maledicció:
“L’única manera de solventar
aquell desencontre amb el veïnat –afirma Vicent Galindo– era
fer que l’escola s’obrira al barri
i contrarestara de veres les
influències més negatives, perquè faltava molta comunicació
entre uns i altres”. Això implicava també haver de sortejar

les rigideses d’una normativa
legal que ignorava aquestes
situacions, impedia ampliar
l’escolarització fins els 16 anys i
obrir el col·legi per les vesprades, entre altres aspectes. Per
sort, les Administracions s’hi
van mostrar comprensives i no
van posar objeccions. Tampoc
es va objectar que el disseny
del nou edifici respectara els
bocets i les propostes arquitectòniques de la pròpia comunitat
educativa, que volia unes instal·lacions no estandaritzades
que s’adequaren al servei que
es pretenia donar. Finalment,
“després de pegar moltes patades en Conselleria”, es va aconseguir un col·legi de disseny
singular.

Un treball consolidat
El reconeixement al col·legi
Lleonard Mingarro per part de la
Fundació Soler i Godes arriba
quan els moments més difícils
han passat i les línies mestres
del projecte s’han consolidat:
“Personalment, no li done massa
importància als premis –reflexiona Vicent Galindo–, perquè a
vegades arriben tard. En el nostre cas, molts dels mestres que
ací s’hi van implicar se n’han
anat als instituts. Seguim funcionant com podem, però mantenim la mateixa prioritat, que és
l’atenció als xiquets de l’escola i
al barri. Per a ells és la biblioteca on lligen, la ludoteca on es
socialitzen, els diversos tallers

on aprenen i les zones esportives
on juguen. I això és possible,
entre altres coses, perquè ací
s’ha treballat de valent durant
molts anys, també en caps de
setmana”.

El barri i l’escola, avui
El barri de Toledo ha canviat
molt en tots aquests anys i el
col·legi ha passat de tindre una
ràtio de 40 a l’actual de 15-17
alumnes per aula. Els vint mestres i els vora 200 alumnes, des
dels tres anys fins al segon
d’ESO, conviuen en una escola
que manté les seues activitats
acadèmiques ordinàries i que
funciona per les vesprades com
a centre d’esplai des de les tres
fins les nou de la nit. La declaració per la Conselleria de “Centre
d’Atenció Educativa Singular”
(CAES) ha permés que l’escola
millore el seu equipament i reba
uns recursos addicionals, encara
que, com comenta Vicent
Galindo, “tots els xiquets problemàtics del poble ens els porten ací”.
El mestre creu que “treballar
d’ensenyant en un barri amb
conflictes implica tindre un
caràcter especial, i això no està
mai recompensat en diners”.
L’únic que demana és el reconeixement “cada quatre o cinc
anys” d’un període sabàtic
perquè els professionals es formen i puguen tornar a l’aula
amb recursos i il·lusions renovades.

Un projecte
integrador
“Un pla d’actuació global
que puga garantir una
millora real dels resultats
educatius al nostre centre
cal que contemple necessàriament tots els aspectes
següents:
A) Allargament de l’escolaritat fins els 16 anys, per
tal de donar resposta a la
gran quantitat de xiquets
que acaben l’escolaritat
sense haver assolit un nivell
digne i que avui, en el
millor dels casos, es dediquen a passejar carrers.
B) Instauració de la modalitat d’escola a jornada completa (…). L’escola pot
donar una àmplia oferta
d’activitats que coadjuven a
la formació dels xiquets des
d’una perspectiva pedagògica, preventiva i assistencial a través de:
-Propiciar llocs d’encontre on poder oferir espais
educatius encaminats a
potenciar i respondre a les
llacunes observades en el
seu desenvolupament (…).
-Oferir un temps en el
qual el xiquet jugue i faça
coses amb altres iguals a
ell.
-Combatre l’empobriment
cultural.
-Oferir una alternativa al
temps que el xiquet passa al
carrer.
-Animar els xiquets perquè es responsabilitzen de
les seues coses, que se senten protagonistes d’allò que
fan, oferir-los nous canals
de socialització i comunicació.
-Desenvolupar actituds
de cara a una futura professionalització,
implicant
totes aquelles activitats dins
la dinàmica del barri.
C) Acció cultural al barri,
adreçada a les famílies (…)
mitjançant programes específics de formació dels
pares.
D) Revisió d’aspectes
específicament
escolars.
Prenent com a punt de partida que en la segona etapa
l’índex de fracàs és superior
al 60%, es detecten com a
greus insuficiències: No
interiorització dels coneixements; manca d’interés i
gust per la feina ben feta;
no assumpció de responsabilitats individuals i col·lectives; manca d’hàbits de
treball, d’estudi i lectura;
manca de comprensió i
expressió lectora i escrita.
En resposta a aquesta situació, es proposa una revisió
del
quefer
escolar”
(Projecte singular experimental, 1986).
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Fernando Rodal
Presidente de la Confederación de Educadores Americanos

“Hemos de combatir la idea de la
educación como mercancía”
Hablar con Fernando Rodal es siempre un
placer. De conversación amena y cálida,
su voz, salpicada por el Río de la Plata, no
transmite a primera vista los muchos años
de experiencia volcados en el sindicalisA. SANSANO, Porto Alegre
(Brasil)
—Uno de los debates del Foro
Mundial de Educación (FME)
ha girado en torno al significado de la globalización. ¿Es posible una globalización que tenga
en cuenta los intereses de la
clase trabajadora?
—Antes que nada quiero trasladar un saludo a los compañeros de los STEs de España y
manifestarles el gusto que tenemos de compartir de nuevo con
ellos la lucha en el campo educativo. Lo que propones va en la
línea de avanzar en lo que nosotros llamamos globalización
positiva. En esta dirección, en el
FME hemos hablado de las iniciativas desarrolladas en los últimos años y que van encaminadas a la reconstrucción del movimiento popular. Esta tarea no es
fácil, hay que volver la mirada a
los años ochenta, en los que las
utopías giraban en torno a un
mundo bipolar, y establecer una
nueva teoría y una nueva práctica sindical que tenga en cuenta
ese nuevo mundo unipolar, altamente homogeneizado por
Estados Unidos y parte de
Europa. Ello no quiere decir que
tengamos que hacer borrón y
cuenta nueva en la historia de
los movimientos populares, porque no podemos olvidar lo que
la historia de la lucha de los años
sesenta aportó al movimiento
sindical. Se trata más bien de
analizar qué aspectos de aquella
lucha no ha sabido adaptarse a
la situación de
los
años
“
n o v e n t a .
Estamos obligados
a
reconstruir
estrategias y
acciones.
—Desde el
movimiento
sindical de la
educación,
¿cómo analizáis la lucha
contra la globalización
neoliberal?
—En educación la historia es distinta y los
sindicatos y los movimientos
sociales ya no se constituyen
claramente por tendencias. Las
tendencias actuales se agrupan
en conglomerados diversos y

mo uruguayo y el continente americano.
Compartimos con Fernando Rodal un
café, paseamos juntos por las calles de
Porto Alegre y seguimos con él los debates del Foro Mundial de Educación. En un

más plurales, en donde la convivencia obliga a un nuevo tipo de
actividad y lucha que tiende a la
búsqueda del consenso en la
acción, sin perder los perfiles
que hacen de un sindicato un
ente transformador. Los sindicatos se encuentran ahora con la
dificultad de consolidar el movimiento antiglobalización en el
ámbito mundial, con la complejidad que encierra conjugarlo
con el marxismo, el feminismo,
el ecopacifismo... Además de
resistir, los sindicatos tenemos la
responsabilidad de proponer
alternativas, porque no podemos
confundir nuestra tarea con la
de algún sector de intelectuales
que se limitan a describir la
situación sin tomar partido. A
nosotros no nos basta con oponernos a algo, si los sindicatos
no tomamos partido sobre alternativas concretas no hay transformación.
—Pero entre los intelectuales
existen cada vez más voces que
se incorporan al movimiento
antiglobalizador...
—Es cierto que muchos de los
intelectuales cooptados en su
día por la derecha, los gobiernos o los organismos internacionales están retornando de
nuevo al campo del progreso.
No es que, de repente, se hayan
dado cuenta de su error, porque
muchos de ellos se marcharon
por intereses económicos. Lo
que se ha producido en el ámbito de la inteligencia es un consenso muy generalizado, un
consenso
que
hace muy difícil
la defensa del
neoliberalismo
como solución a
las diferencias
sociales. Se han
desplazado las
ideas hacia posiciones que ponen
en primer término la necesidad
de solucionar las
necesidades de
las clases desfa”
vorecidas.
—¿Cómo se desarrolla el movimiento antiglobalizador en el
ámbito educativo?
-El movimiento se agrupa en
dos tendencias. La primera
representa a la clase trabajadora organizada y resiste pacífica

Además de resistir,
los sindicatos
tenemos la
responsabilidad
de proponer
alternativas.
Hay que tomar
partido.

paréntesis del Foro, encendimos la grabadora y le pedimos que analizara la incidencia de la globalización en el mundo
educativo y las alternativas que sostienen
las plataformas sindicales que representa.

Fernando Rodal durante la entrevista. / A. SANSANO

pero firmemente dentro del sistema. Por otra parte, hay un
conjunto de grupos pequeños
que practican la llamada
“acción directa” contra el sistema. Desde nuestra confederación consideramos que sería un
acto de soberbia decirle a esas
organizaciones cómo se debe
luchar, aunque sí les manifestamos nuestra preocupación ante
el riesgo de caer en provocaciones. Hay que evitar dar argumentos a la derecha para que
desarrolle una represión tan
brutal como la que estamos
viviendo directa o indirectamente tras los atentados del 11
de septiembre y que está generando un desarrollo militarista y
policial
que
hegemonizan
Estados Unidos y algunos países de Europa.

—¿Qué aspectos protagonizan la necesaria respuesta
educativa
y
sindical a las
políticas globalizadoras?
—La lucha
actual
debe
desarrollarse
en torno a tres
ejes: ha de ser
experimental,
muy creativa y
asimétrica,
pues
nos
encontramos en una relación
claramente
deficitaria.
Centrados en el campo educativo, entendiendo la educación
como un derecho, hemos de
avanzar no sólo con su reflejo en

la ley –hoy prácticamente todas
las constituciones la recogen–,
sino para que se pueda ejercer
de manera efectiva. Tenemos
que avanzar para que haya
inversión pública, para que los
padres tengan las capacidades
culturales y económicas de
poder llevar sus hijos a la escuela. Ello nos lleva también a combatir la visión de la educación
como mercancía. Se trata de reivindicar no sólo la educación
pública como derecho, sino la
posibilidad de ejercer ese derecho de forma real, y eso no es
posible si no cambiamos las
relaciones políticas y económicas de la sociedad.
—¿Cómo puede contribuir el
Foro Mundial de Porto Alegre a
estas tareas?
—El FME es una vía más para
luchar contra el miedo, para
reconstruir la esperanza y la
resistencia, pero tiene que ver
también con la búsqueda de
fórmulas de acción y con la
constatación de que no estamos
solos. La Carta del Foro, pese a
reflejar un marco político general, hace referencia a todas las
aportaciones específicas que en
el campo educativo se han llevado a cabo en los foros de
Quebec y Montevideo, y refleja
el avance experimentado por
ese movimiento de consenso de
los trabajadores de la enseñanza. El documento, además, nos
sitúa dentro del ámbito del Foro
Social Mundial y da un salto
para permitir que los problemas
educativos
se
asuman por la
clase trabajadora y que la educación ocupe un
espacio privilegiado en los
debates.

“Ejercer el derecho
a la educación
de forma real
no es posible
si no cambiamos
las relaciones
políticas
y económicas.”

Fernando Rodal
es presidente de
la Confederación
de los Educadores
Americanos y de
la Asociación de
Funcionarios de la
Universidad del
Trabajo
de
Uruguay (AFUTU). Es también
responsable
de
Relaciones
Internacionales del Instituto de
Investigación y miembro del
Comité Editorial de la revista
Horizonte.
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Es fixa un calendari d’aplicació amb criteris clars

Sobre el binomi públic/privat
Doménec Canet

S

óc des de fa bastants
anys afiliat i delegat sindical de l’STEPV-Iv i
vull expressar l’opinió d’un
bon munt de gent de “privada”. En primer lloc, he de
reconéixer la posició minoritària d’aquest sector en el
Sindicat, encara que això no
ens fa menys reivindicatius,
sobretot tenint en compte els
atacs d’alguns mitjans de
comunicació que ens veuen
com “enfants gâtés” del sistema. En els darrers temps ha
hagut un tracte fins i tot de
favoritisme de l’Administració
autonòmica envers alguns
col·legis privats, d’entre ells
alguns centres d’elite. Això
s’ha traduït en concessions
escandaloses, parelles a un
retall del pressupost per a
d’altres centres, actuacions
que ratllen la barroeria més
insultant. Però, la realitat del
Mapa Escolar no és aquesta ni
de lluny.
En efecte, són més freqüents les minses dotacions
pressupostàries que no cobreixen les partides a les quals
van assignades: adquisició de
material, ordinadors, laboratori, tallers, etc. Aquestes partides són finançades pel propi
centre o per les AMPA, i és
habitual que els costos que
genera el personal laboral
siguen assumits per l’empresa. Podríem dir el mateix de la
immigració, la integració de
xiquets amb NEE, del personal amb què comptem o els
recursos materials assignats
per afrontar aquests reptes, i
un llarg etcètera que els centres de titularitat pública
tenen coberts prou millor que
els privats concertats. D’ahí
que al govern de torn li resulte relativament “barat” el lloc
que ocupa un alumne o alumna en aquests centres. A més,
quan no convé, se suprimei-

xen unitats o es rescindeix el
contrat de concert a un preu
molt inferior al d’un lloc creat
ex professo.
No vull dir que tot siga
negatiu ací i positiu allí, atés
que incorreria en un maniqueisme simple i reduccionista. Tanmateix, si els centres
concertats gaudeixen de
diners de l’erari públic és perquè han dut endavant unes
inversions, costejades per ells
mateixos, per adaptar-se a les
noves exigències de la
LOGSE i superar els controls
rigorosos que la Inspecció
Educativa ha tingut a bé de
realitzar-hi per autoritzar-los.
Altrament dit, no som culpables que la LOGSE haja estat
fagocitada quasi des del
moment del seu naixement
per la finançació insuficient
que ha rebut i perquè no s’ha
aplicat segons allò previst.
De tot això se’n ressent el
conjunt del sistema educatiu
sense excepcions, i així ens
va: a la cua dels països desenvolupats i amb una esbossada
Llei de Qualitat de l’Educació
que intenta pal·liar aquest
desori generalitzat.
Potser algú podrà pensar
que el professorat valencià
d’aquest sector gaudim de
“privilegis” com no fer concursos de trasllats, pertànyer a
una plantilla més o menys
estable o tenir un dels millors
convenis de l’Estat espanyol
en el tema de recol·locacions,
gràcies per cert a la tasca
abnegada de les companyes i
companys que any rere any
s’han deixat la pell per aconseguir-ho. Però, en contrapartida, tenim una jornada més
atapeïda i unes retribucions
dispars per a una tasca que en
el fons i en la forma coincideix
amb la del sector públic.
No estic retraent res a
ningú, perquè les virtuts d’un

sistema públic plural i democràtic superen les d’un circuit
tancat i limitat en alguns
aspectes. Ara bé, no vull que
es pense que els concertats
vivim en el país de les meravelles d’Alícia i, ja que hi
estem posats, m’agradaria
desmitificar l’estereotip del
centre privat sota el control de
frares o monges que molts
tenen en ment, tenint en
compte que l’experiència
actual mostra que aquest
model perd protagonisme dins
un conjunt més complex.
Comptat i debatut, en un estat
democràtic són justes totes les
reivindicacions que tendesquen a la millora d’un estatus
no determinat, però són inexplicables –pel seu caire excloent– valoracions sectàries que
sentencien taxativament que
l’ensenyament públic és “el
de qualitat” o que desprestigien frontalment l’ensenyament privat. Aquests comportaments suposen una coerció
per a les persones que lliurement fan una tria conscient
per a les seues filles i fills, ¿o
és que ha d’haver café per a
tots, tant si els agrada com si
no els agrada?
Aquesta reflexió no ha pretés més que reflectir el tarannà d’un servidor i alhora el
d’un col·lectiu bastant nombrós i, de retop si s’escau,
obrir un debat. Mentrestant,
demane per favor a aquells
que llancen invectives contra
l’establishment de l’ensenyament privat que consideren el
perjudici que directament o
indirecta ocasionen a les treballadores i els treballadors
afectats.
Doménec Canet i Escolano
és mestre del col·legi Nuestra
Sra. del Carmen, de Gandia
(la Safor).

Establit el criteri d’abonament
del complement retributiu del
PAS en els pròxims anys
ALL-I-OLI
L’11 d'abril totes les organitzacions patronals i sindicals van
signar a València l'acord que
regula l’abonament del complement
retributiu
del
País
Valencià. El complement afecta
el personal d’Administració i
Serveis (PAS), el personal docent
amb pagament delegat i, per primera vegada, el personal complementari d'Educació Especial
La
diferència
entre
els
Pressupostos Generals de l'Estat i
els de la Generalitat en la partida
de despeses de funcionament pel
que fa al complement del PAS en
2002 —d'on eix el salari d’aquest
col·lectiu— és d’un 8'5%, el que
comporta que la diferència repercutisca en el complement retributiu a percebre. Per a 2002, els
acords suposen l’abonament de
la meitat d'aquesta diferència, un
4’25%. Aquest percentatge es
tradueix en 34’43 euros, quantitat
d’increment lineal de les retribucions que han d’aplicar-se a totes
les categories del PAS. Per 2003,
l’acord ordena el pagament de
l’altra meitat de la diferència
existent entre els Pressupostos de
l’Estat i els de la Generalitat, més
un 25% corresponent a 2002. En
2004 es cobrarà el 50% de la diferència entre els Pressupostos
Generals de l’Estat i els de la
Generalitat, més el 50% pendent
de 2003 i el 25% pendent de
2002. En 2005 s’abonarà la meitat
de la diferència entre els
Pressupostos Generals de l’Estat
i els de la Generalitat, més el
50% pendent de 2004. El procés
seguirà aquest esquema en anys
successius.
Aquests criteris estaran en
vigor durant els propers anys, a
no ser que la Conselleria assumesca la diferència entre el cost
real del lloc escolar i l'import
actual del mòdul de despeses de

funcionament, que, segons les
organitzacions patronals, està
actualment quantificat en un
45%. En eixe cas, al PAS se li
aplicaria un percentatge d’increment idèntic al percebut pel personal docent en els darrers anys.

Docents de nivells concertats
Per a les categories de Preescolar,
Infantil,
Primària,
Educació Especial (integrada) i
primer cicle d’ESO, el complement d’homologació passarà a
ser de 228’31 euros, el que representa un increment de 25’17
euros. Per al segon cicle d’ESO,
COU, Batxillerat Logse, FP-II,
FPE de Grau Mitjà i Grau
Superior, el complement d’homologació serà de 242’75 euros.
L’increment representa 25’48
euros.
Per a les categories de logopeda, educador/a, cuidador/a i
fisioterapeuta corresponents al
personal complementari d’Educació Especial se’ls aplicarà per
primera vegada el complement
retributiu de la Comunitat
Valenciana. Les quantitats seran
les següents: Logopeda, 228’31
euros; educador/a, 135’05 euros;
cuidador/a, 399’42 euros; fisioterapeuta, 171’83 euros.
El contingut de l’acord és positiu, ja que el complement del
PAS s’ha incrementat en més del
doble respecte al d'anys anteriors i per primera vegada el
personal
complementari
d'Educació Especial percebrà el
mateix complement. És també
rellevant l'establiment d’un
calendari d’aplicació amb criteris clars, el que permetrà que les
properes
negociacions
en
aquests aspectes —sempre que
les patronals compleixen el seu
compromís— siguen ràpides i
exemptes de conflictivitat.

Segueix la solidaritat amb la mestra
discriminada per atendre el seu fill
ALL-I-OLI
La campanya de solidaritat per
recolzar a Rosa Gómez, professora del col·legi concertat El
Carmelo, de Granada, segueix
recollint signatures de suport a la
seua situació. Aquesta mestra
duu més de quatre anys lluitant
en solitari davant la justícia pel
compliment
del
Conveni
d’Ensenyament Concertat. Fins
ara, els jutges li han donat la raó,
encara que cal que el Tribunal
Superior de Justícia li reconega
definitivament el dret a recupe-

rar la seua plaça docent, de la
que va estar separada després
d’acollir-se a una excedència
especial per cura de fill, un dret
reconegut pel conveni, però que
la direcció del centre li’l va
negar. L’STEPV-Iv ha facilitat a
l’afiliació un full de signatures
per a recollir el màxim nombre
d’adhesions des dels centres de
treball. Els fulls emplenats cal
remetre’ls a la següent adreça:
Comité de Empresa Colegio
Salesiano San Juan Bosco, C/
Almuñécar, 9, 18006 Granada.

Fins ara els percentatges de reducció només arribaven al 70%

La jubilació parcial permetrà
reduir la jornada fins un 85%

INSCRIU-TE EN LA JORNADA DE L’1 DE JUNY

ALL-I-OLI
La regulació de la jubilació parcial ha experimentat una modificació que afecta a la reducció de
jornada dels treballadors i treballadores que s’hi vulguen acollir.
Els marges dels percentatges de

reducció de jornada laboral, que
fins ara oscil·laven entre el 30% i
el 70%, ara contemplen un ventall més ample, entre el 25% i el
85%, una variació que suposa
una millora en les condicions de
treball del col·lectiu.
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L’acord impedeix recuperar el
poder adquisitiu perdut

L’acord queda pendent de l’aprovació d’Hisenda

El nou conveni
d’ACADE
ignora la
reducció de
jornada

Fixat un principi
d’acord sobre la paga
d’antiguitat a l’empresa
ALL-I-OLI
L’última
proposta
de
l’Administració sobre l’abonament de la paga d’antiguitat a l’empresa, presentada el
16 d’abril, es concreta en els
termes següents:
-Avançar el 42’66% de les
plantilles a setembre de
2002. Això suposa un total de
7.392 hores, repartides de la
següent manera: centres
d’una línia, 20 hores; de dos,
25 hores; de tres, 35 hores; de
quatre, 44 hores; de cinc, 46
hores; de sis, 50 hores.
-Congelar les hores de
plantilles en 2003, excepte
les
destinades
a
la
recol·locació.
-Ajornar el 57’34% de les
plantilles fins a setembre de
2004.
-Ajornar el canvi de concert singular a concert ple en
Educació Infantil, de setembre de 2003 a setembre de
2004.
-Abonar la paga durant els
anys 2002, 2003 i 2004 a totes
aquelles persones que tinguen dret i segons el calendari establert del que vam
informar. Cal tenir en compte
les dates, de manera que s’afavorirà a les persones que
durant aquest període complisquen un quinquenni nou.
La quantificació de la proposta es quantifica en les
següents quantitats:

-Total de l’import de la
paga: 34.034.220’14 euros.
-Aportacions per fer-la
efectiva: aplicació de les
plantilles d’ESO segons nou
calendari:
17.735.301’05
euros.
-Ajornament d’un any del
concert
ple
d’Educació
Infantil: 7.121.993’44 euros.
-Premi de jubilació no abonat en desaparéixer del conveni: 1.803.036’31 euros.
-Aportació extrapressupostària de Conselleria en tres
anys (2002/04): 7.373.889’41
euros.
Cal ressaltar que la part
més important de l’aportació
econòmica per desfer l’embolic no la fan els que l’han causada sinó, com sempre, els
treballadors i treballadores
que la patiran en les seues
condicions laborals.
A la reunió del 29 d’abril
les organitzacions sindicals i
patronals s’havien de posicionar respecte a la proposta.
L’STEPV-Iv va manifestar
distintes qüestions:
-Les persones incloses en la
borsa de centres en crisi i
pendents de recol·locació
se’ls ha de mantenir el dret,
amb independència de l’any
que es recol·loquen o si opten
per la indemnització.
-Les persones acomiadades
en 2002 o en anys successius
cal que tinguen dret al cobra-

ARXIU

ment de la paga i que se’ls
abone en la liquidació final,
tant si opten per recol·locació
o per indemnització.
-És discriminatori que a les
cooperatives sense pagament
delegat no se’ls faciliten les
dotacions econòmiques necessàries per fer efectiva la
paga i, a més a més, se’ls
aplique un calendari d’implantació de plantilles i concerts d’Educació Infantil
idèntic a la resta de centres.

E

n primer lloc cal veure
les conseqüències de
l’ajornament de l’aplicació de les plantilles al
2004:
- L’aplicació de les plantilles definitives estava signada per ser aplicada en setembre del 2003. Fins llavors,
només existia una anticipació condicionada al tancament d’unitats i a la recol·locació. Una
prova d’això és que, transcorreguts quatre
cursos des de la total implantació de l’ESO,
la major part dels centres continuen amb
les plantilles mínimes. Amb el nou calendari proposat s’assegura que en setembre
de 2002 s’avançarà pràcticament un 50%
de la dotació que falta, i eixiran beneficiats
els centres més menuts d’una línia —vora
la meitat del total—, la qual cosa millorarà
notablement les condicions laborals del
professorat de l’ESO, en incrementar-se les
hores de dedicació de les persones contractades a temps parcial, alleugerir la
càrrega lectiva a la resta i millorar la qualitat de l’ensenyament.
- Sobre l’ajornament de la implantació
del concert ple a les unitats d’Educació
Infantil per un curs, cal dir que no s’ha
negociat en cap mesa. De fet, és un aspecte que la Conselleria tenia pressupostat
fins ara. De qualsevol manera, les empreses seguiran ingressant les mateixes quantitats perquè l’import autoritzat a cobrar a
les famílies equival a l’increment del
mòdul que suposa passar el concert de singular a ple. En altres paraules, els pares y
mares continuaran pagant uns anys més.
L’STEPV-Iv, una de les organitzacions
que no van signar el conveni —degut a les
discrepàncies per la introducció de la paga
i l’eliminació del premi de jubilació—, s’ha
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Anàlisi de la proposta
vist abocada a buscar eixides per tal de
desbloquejar la negociació de l’abonament
i permetre que els treballadors cobren
almenys les quantitats fixades al conveni,
que han suposat un important perjudici pel
sector. Si la solució s’haguera resolt finalment pels tribunals de justícia, el cobrament s’haguera vist compromés pel fet que
les empreses condemnades podrien
al·legar insolvència. Cas que la condemna

“El suport de l’STEPV

a la proposta
d’abonament està
condicionat a
la redacció
definitiva
de la proposta.”
recaiguera en l’Administració, aquesta
podria al·legar que no té obligació de
pagar perquè les quantitats sobrepassen el
mòdul pressupostari. Al capdavall, la
situació seria semblant a la creada per les

Sobre les propostes del
Sindicat, l’Administració va
acceptar les referides a les
persones de centres en crisi i
les afectades per acomiadaments futurs. La proposta
resta finalment pendent de
l’aprovació de la Conselleria
d’Hisenda, un requisit criticat
per l’STEPV-Iv, atés que
podria interferir en una negociació pactada amb altres
interlocutors de la pròpia
Administració.

reclamacions de càrrecs
unipersonals, on les sentències no van poder garantir el
cobrament i s’hi va recórrer
a la negociació.

El suport del Sindicat

Els sindicats FSIE, USO i les
organitzacions
patronals
van donar suport a aquesta
proposta. UGT i CC OO no la van acceptar, encara que aquest últim la valora positivament.
L’STEPV, amb l’anàlisi global del que
suposa per al sector —que ha retrocedit
molt en les condicions laborals i econòmiques pel contingut del IV Conveni—, respectant les decisions de les assemblees i
amb un esforç de responsabilitat, ha donat
suport a la proposta d’abonament, però la
seua signatura està condicionada a la
redacció definitiva.
La possible coincidència de l’acord amb
les properes eleccions sindicals pot marcar
posicionaments interessats que vagen més
enllà de la mera anàlisi de la situació. Cal
assenyalar que, malgrat que la proposta
pot modificar l’addenda, els efectes es
materialitzarien només pel que fa al calendari d’implantació de les plantilles d’ESO.
Això no afecta al bloqueig ni a l’incompliment de la resta d’aspectes que falten per
desenvolupar de l’addenda. En aquest
sentit, cal seguir negociant les plantilles
d’Educació Infantil, Cicles Formatius, revisar les plantilles de Primària, les noves
mesures de recol·locació i la reducció de
jornada d’ESO, entre d’altres. El Sindicat,
en consonància amb el compromís adquirit, exigirà a l’Administració i a les patronals un exercici de responsabilitat amb el
sector.

La vigència temporal del VI
Conveni
de
Centres
d'Ensenyament Privat sense
concertar (ACADE) va finalitzar
en desembre del 2000, encara
que el nou conveni no es va signar fins el 21 de febrer de 2002.
Aquest retard tan important va
estar motivat pel desacord sobre
representativitat existent entre
les organitzacions empresarials.
El conveni, que recull increments salarials en tots els conceptes i les categories professionals del 2'7% en 2001 i un 2%
en 2002, ha estat signat per
UGT, USO i CCOO, junt a les
patronals ACADE i CECE. Els
canvis introduïts en el conveni
contemplen la inclusió de la
categoria professional d’Educador/a d’Infantil, la normativa
legal de la Llei de Conciliació de
la Vida Laboral i Familiar, i la
nova regulació sobre contractacions. La durada del conveni, de
cinc anys, el mantindrà en vigor
fins el 31 de desembre de 2004.
L’STEPV-Iv ha manifestat el
desacord amb el contingut del
conveni, atés que no redueix la
jornada laboral, una reivindicació bàsica de tots els treballadors
i treballadores del sector.
D’igual manera, desapareix el
premi de jubilació i s'inclou una
paga extraordinària per antiguitat a l'empresa, amb tots els perjudicis econòmics i fiscals que
suposa. D’altra banda, l'increment salarial acordat pels signants és insuficient per recuperar la pèrdua de poder adquisitiu dels últims anys.
La publicació preceptiva del
text del conveni al Boletín
Oficial del Estado (BOE) està
encara pendent, amb un considerable retard degut a que el
Ministeri de Treball ha detectat
irregularitats en la redacció de
l'article 60 i en els annexos III i
IV, que caldrà adequar a la normativa vigent abans de la seua
publicació. Es calcula que el
Boletín Oficial del Estado reproduirà el conveni a finals de
maig.

31 DE MAIG
Inauguració de
la nova seu de
la Intersindical
Valenciana
C/ Juan de Mena, 18,
València. 19 hores

1 DE JUNY
Sopar i festa

Feu ja la reserva:
Tel. 96 391 91 47

stepv@intersindical.org
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XXVII Escola d’Estiu
d e l P a í s Va l e n c i à

Una altra manera de fer escola

¿Per què fem Escola d’Estiu?

Perquè ens ajuda a analitzar i reflexionar
col·lectivament sobre aspectes que incideixen en el món de l’educació. Perquè ens
permet millorar la nostra formació amb l’anàlisi crítica exercida des del nostre protagonisme. Perquè ens proporciona eines per
a esbrinar pràctiques alternatives en una
escola millor, més justa, crítica, divertida i
creativa. L’Escola d’Estiu és un espai de trobada per a l’intercanvi d’experiències i opinions, que ens aporta bones relacions i
moments de festa. Les Escoles d’Estiu són
espais que conviden a la pràctica i el pensament des de la Renovació Pedagògica.

¿De què parlem quan parlem de
qualitat?

Hi ha paraules que semblen servir per a tot
i per a tots, perquè ¿qui no defensa la
millora de la qualitat l’educació? Des de la
Renovació Pedagògica, fer una escola de
qualitat és viure en democràcia i potenciar
la participació de la comunitat educativa; fer
present la crítica i la denúncia de les injustícies; obrir-la al món que l’envolta; preocupar-la i ocupar-la en la formació integral de
la personalitat de tot l’alumnat que viu en
ella; fer-la interessant i divertida; convertirla en un espai on els i les mestres siguen
protagonistes —que no sols executen— del
seu procés de formació permanent i de la
seua tasca diària. A l’Escola d’Estiu també
volem reflexionar i aprendre més sobre com
fer possible ara mateix una escola de qualitat, una qualitat entesa des de la Renovació
Pedagògica.
ORGANITZA
MRP Escola
d'Estiu Comarques
Centrals

ESCOLA
D'ESTIU
Comarques
Centrals

SEU DE L’ENTITAT

DATES

LLOC DE CELEBRACIÓ

Facultat de Filosofia i CC de l’Educació
Adreça: GASCÓ OLIAG, 5. Aulari V
Localitat: VALÈNCIA

1 al 6 de juliol

CP Lluís Santànge
Codi: 46015691 Adreça: AVDA. PINARS, S/N
Telèfon: 96-1830439 Fax: 96-1830439
Localitat: 46012 VALÈNCIA-EL SALER

CONTACTE
eecc@fmrppv.org
963890732

MRP Escola
d'Estiu MarinaSafor

Marina-Safor

CP Sant Jaume
Codi: 46001333 Adreça: C. ECCE HOMO, S/N
Telèfon: 96-2804204 Fax: 96-2804204
Localitat: 46723 ALMOINES

1 al 6 de juliol

Institut Gregori Maians
Codi: 46005934 Adreça: C. GABRIEL MIRÓ, 16
Telèfon: 96-2852066 Localitat: 46780 OLIVA

eems@fmrppv.org
962804204

MRP Escola
d'Estiu de Castelló

Castelló

Casa de la Cultura
Adreça: C/ ANTONI MAURA, S/N
Localitat: CASTELLÓ DE LA PLANA

1 al 5 de juliol

CP La Marina. El Grau de Castelló
Codi: 12000856 Adreça: C. MARINERIA, S/N
Telèfon: 964-282825 Localitat: 12100 CASTELLÓ
DE LA PLANA-GRAU

fcesg@mail.uji.es
964251431

MRP Escola d'Estiu
de les Terres
del Sud

Terres del Sud

1 al 5 de juliol

CP El Palmerar
Codi: 03004648 Adreça: C. AVET, S/N
Telèfon: 96-5451067 Localitat: 03202 ELX

965612467

Col·lectiu
d'Ensenyants
de la Ribera

Jornades
de Primavera

CP Víctor Oroval
Codi: 46002684 Adreça: C. CANDIDO
HERNANDEZ, 70 Telèfon: 96-2431743
Localitat:46740 – CARCAIXENT

Data d’inici
20 d’abril

C.P. Victor Oroval
Codi: 46002684 Adreça: C. CANDIDO
HERNANDEZ, 70 Telèfon: 96-2431743
Localitat:46740 - CARCAIXENT

962590470
962431743

Col·lectiu
d'Ensenyants
de la Ribera

XI Escoleta
de Tardor

C.P. Victor Oroval
Codi: 46002684 Adreça: C. CANDIDO
HERNANDEZ, 70 Telèfon: 96-2431743

25-28 de
setembre

C.P. "El Convent". Alberic

CP Miguel de Cervantes
Codi: 03011872 Adreça: AVDA.
FERROCARRIL, 50 Telèfon: 96-5457165
Fax: 96-5457165 Localitat: 03202 ELX

Tel: 96 259 04 70
(Ramón)
i 96 243 17 43 (Carme)
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Per un ensenyament públic de qualitat
Hi ha alternatives a les propostes del PP
D

avant el debat suscitat
per l'anomenada Llei
de Qualitat impulsada
pel Govern del PP, l'STEPV-Iv
va presentar en el seu moment
una anàlisi amb els motius per
a rebutjar la proposta. A partir
d'aquesta primera valoració
sindical s'han recollit les propostes que serviran per articular un conjunt de mesures que
facen
possible
un
Ensenyament
Públic
de
Qualitat.
Ningú discuteix que calen
modificacions, perquè els canvis socials experimentats des
de la promulgació de la
LOGSE -una normativa que ha
evidenciat deficiències i errors
durant la seua aplicació-, la
retallada dels aspectes més
progressistes pel PP i l'impuls a
la privatització de l'ensenyament aconsellen canvis legislatius, uns canvis que no són precisament els de la proposta
governamental.

Impulsar el debat
El Sindicat anima les treballadores i els treballadors de l'ensenyament i tota la comunitat
educativa per a impulsar el
debat i defensar els següents
aspectes bàsics que serviran
per a construir una autèntica
Escola Pública de Qualitat.
-Avançar en una atenció més
personalitzada i en la compensació de les desigualtats educatives de partida que genera
el nostre model social. En
aquesta direcció, cal:
a. Potenciar l'atenció tutorial.
b. Completar els equips dels
Departaments d'Orientació.
c. Impulsar les actuacions
d'Educació Compensatòria.
d. Afavorir els desdoblaments
dels grups i les agrupacions
flexibles.
e. Fomentar les activitats de
suport i reforç amb l'alumnat i
de recuperació d'assignatures
no aprovades.
f. Incrementar l'oferta de matèries optatives, de manera que
responguen als interessos plurals de l'alumnat, i amb distints
nivells de complexitat. Amb
aquesta finalitat es poden oferir dintre del catàleg d'optatives determinats reforços instrumentals. Cal acabar amb
una oferta d'optatives acord
només amb les disponibilitats
del professorat. Per a això cal
dotar els centres del professorat que complesca les seues
necessitats.
g. Mantenir aquest model d'atenció a la diversitat des del
començament de l'escolaritat.
-Reduir el nombre d'estudiants
per grup (no confondre amb la
ràtio professor/alumnes) i el
nombre total d'estudiants que
ha d'atendre un professor.
-Potenciar la motivació del

JB

professorat amb mesures de
millora de les seues condicions
laborals: accés a la funció
docent, reconeixement de les
tutories i funcions de coordinació en els centres, reducció de
la docència directa als majors
de 55 anys.
-Assegurar la configuració de
claustres estables i reduir la
inestabilitat del professorat
(desplaçats, expectativa...).
-Establir plantilles mínimes de

Secundària. L'accés ha de ser
diferenciat i ha d'avaluar-se
prioritàriament la pràctica
docent. La formació permanent
ha de ser gestionada democràticament i fonamentar-se en les
necessitats dels centres educatius i els grups de treball, seminaris, etc.
-Garantir l'autonomia dels
centres educatius, amb oportunitats per a impulsar els seus
projectes educatius. Això exi-

pleta
dels
Departaments
d'Orientació... La política de
plantilles ha d'adequar-se a les
necessitats educatives de cada
centre i no al contrari. No és
admissible que el desenvolupament d'un projecte educatiu
quede escanyat per la disponibilitat horària de l'equip
docent.
b. Dotar dels recursos materials
necessaris.
c. Participar democràticament

La Llei de Qualitat reclou
cada cos d’ensenyants
en un tram educatiu determinat:
Mestres en Infantil i Primària
(no hi haurà més incorporacions al primer cicle d’ESO),
professorat de Secundària a ESO i FP,
i catedràtics a Batxillerat.
L’STEPV, per contra,
considera irrenunciable
la mobilitat entre cossos i etapes,
i aposta per aconseguir
una titulació única per a tots els docents.
professorat per als distints
tipus de centres. Adequar les
plantilles a les necessitats educatives de cada centre.
-Impulsar un nou model de formació del professorat i accés a
la funció docent. La formació
inicial en Magisteri ha d'arribar al grau de llicenciatura i en
Secundària a una formació
pedagògica prèvia per a

geix al seu torn:
a. Desenvolupar una política
adequada de plantilles de professorat. Cal contemplar els
desdoblaments flexibles, el
suport en l'interior i fora de
l'aula, les hores d'atenció
suplementàries, els reforços en
matèries específiques, l'impuls
a la labor tutorial, l'increment
de l'optativitat, la dotació com-

de la comunitat educativa,
sense imposició de lideratges
externs en la gestió del centre.
d. Reduir la burocràcia. Els
documents que s'elaboren en
el centre educatiu han de respondre a les seues necessitats.
-Corregir en alguns centres la
concentració de l'alumnat amb
majors dificultats. L'escola
pública no pot convertir-se en

la dipositària de l'alumnat
rebutjat per l'ensenyament privat (problemàtic, poc inclinat
al sistema escolar). Ha de
garantir-se que cap centre sostingut amb fons públics seleccione el seu alumnat.
-Millorar la infrastructura dels
centres (tallers, aules específiques...), perquè l'espai per a
les activitats educatives facilita
o dificulta l'aprenentatge i la
convivència.
-Impulsar plans de millora de
la convivència en els centres i
les activitats complementàries i
extraescolars com forma de
convivència i millora de les
relacions. Els sentiments positius dels alumnes cap el centre
educatiu són importants. Si els
estudiants arriben a implicarse en el seu currículum escolar
o en activitats extracurriculars
i desenvolupen llaços forts amb
altres estudiants i professors és
més probable que milloren els
seus resultats. El rendiment i
les actituds cap a l'escola tenen
relacions recíproques: als estudiants els agrada el que fan bé
i fan bé el que els agrada.
-Implicar a altres institucions
per a la resolució de problemes
que no tenen el seu origen en
el marc escolar amb mesures
que ho asseguren. Donar
suport als centres amb professionals especialitzats en el
camp social.

Finançament contra privatització
És evident que per aconseguir
aquestes millores és imprescindible una adequada dotació
pressupostària. El document de
Bases de la Llei de Qualitat no
recull cap mesura de finançament, però sí preveu incrementar el pressupost dels concerts
educatius.
Des de l'aprovació de la
LOGSE en 1990, l'STEPVIntersindical Valenciana i la
Confederació d'STE han reclamat compromisos pressupostaris que facilitaren la resposta
del sistema educatiu als reptes
que planteja la universalització
de l'ensenyament bàsic des
dels 3 fins els 16/18 anys. No
obstant això, la falta de dotació
econòmica ha dificultat especialment l'assoliment d'un
repte central del model d'ensenyament comprensiu, com és
la integració de l'alumnat amb
més dificultats. Cal témer que
amb la nova reforma educativa
es passe també a una situació
idèntica, en la qual la millora
del sistema amb canvis legislatius pretén ignorar els costos
econòmics que comporta el seu
desenvolupament. Per altre
costat, qualsevol proposta de
reforma educativa hauria d’anar acompanyada d'un finançament extraordinari per a les
comunitats autònomes.

16

All-i-oli 165

E N S E N Y A M E N T

Resolucions del III Congrés
de l’Escola Valenciana
Globalització i polítiques neoliberals
1. Refusem la globalització econòmica que anteposa els interessos del món del capital als dels ciutadans i ciutadanes i que, en
conseqüència, crea una extraordinària desigualtat en la distribució de la riquesa i manté dues terceres parts dels habitants de la
Terra en la pobresa.
2. Refusem la globalització que fa de la violència estructural i
armada un element intrínsec al sistema i la utilitza com un mitjà
per salvaguardar els privilegis d’uns pocs.
3. Refusem la globalització que sotmet el món a les lleis del mercat, que converteix els serveis públics, les relacions humanes i la
cultura en relacions comercials on tot es compra i es ven.
4. Refusem la globalització que manipula la nostra identitat cultural i la dels altres pobles imposant els valors de les cultures
econòmicament dominants. En aquest sentit, animem els ensenyants a encarar la cultura global infantil i juvenil des d’un sentit crític: des de la prevenció contra la manipulació de les tradicions i la perpetuació de valors reaccionaris.

Sistemes educatius
L’educació és un dret irrenunciable de tots els ciutadans i ciutadanes del món i considerem inadmissible que encara més del
35% de la població mundial -la major part dones- no en tinga
accés. La situació de 125 milions d’infants que mai no han estat
escolaritzats i els 150 milions que abandonen l’escola abans dels
10 anys reclamen amb urgència un canvi en les relacions entre
pobles.
1. Exigim un augment significatiu del pressupost que les administracions dediquen al desenvolupament dels països empobrits
per a recolzar projectes educatius i, per tant, independents dels
governs que els patrocinen, que no han de manipular-los ni
esperar un resultat político-econòmic al seu gust, sinó que han
de servir exclusivament per a la formació i el progrés de les persones i els pobles.
2. Denunciem la mercantilització que s’està produint arreu en
els sistemes educatius amb l’aplicació de polítiques neoliberals.
Ens oposem a l’estratificació social que, des de l’educació, es
pretén fer amb la finalitat de crear compartiments estancs en el
món del treball que el nou ordre mundial imposa.
3. Ens oposem als criteris de competitivitat que el Govern
espanyol, en nom d’una presumpta qualitat, aplica a la reforma
educativa en marxa, amb la finalitat de seleccionar persones
útils per al món del mercat, amb la marginació o precarietat de
la resta de persones.
4. Denunciem el caràcter marginal i residual que les polítiques
neoliberals atribueixen a l’escola pública. Així mateix, denunciem la política privatitzadora de l’ensenyament que porta a
terme la Generalitat Valenciana.
5. Reclamem per a l’escola pública -que ha de ser el referent del
sistema educatiu valencià- una atenció prioritària, que permeta
la seua total gratuïtat; que aculla al seu si la pluralitat existent en
la societat i que, per tant, no siga confessional, sinó laica, pluralista i integradora.
6. Proposem avançar cap a un model de currículum capaç de
provocar implicació i compromís social.

Noves tecnologies
Entenem que les noves tecnologies, que han contribuït de manera decisiva a la globalització, comporten aspectes positius i negatius alhora, tot depenent de l’ús que se’n faça. En aquest sentit,
cal tenir en compte el paper importantíssim que Internet pot
tenir en el procés globalitzador, així com també els perills de la
utilització perversa de les xarxes d’informació quant a la vulneració del dret a la intimitat, l’augment de diferències entres països rics i pobres, i la marginació dels qui no en tenen accés.
Escola Valenciana en reclama un ús racional, crític i creatiu.
1. Considerem les noves tecnologies com una eina necessària en
el món de l’educació i, en conseqüència, exigim de la
Generalitat Valenciana:
- Més inversions -i no precisament propagandístiques- en noves
tecnologies als centres públics.
- Inclusió de continguts de les noves tecnologies en el currículum.
- Formació del professorat en l’ús funcional i pedagògic de les
noves tecnologies.
- Dotació als centres d’ensenyament de professionals capaços de
rendibilitzar aquests recursos.
La Federació Escola Valenciana incorpora a les resolucions l’esperit de la Declaració del Seminari sobre Educació del Fòrum
Social Mundial de Porto Alegre, de la Carta de Porto Alegre de
l’Educació Pública per a tots i totes, de la Declaració Universal
de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural i del manifest del
Comité d’Empresa de RTVV Per uns mitjans públics al servei
dels ciutadans i de la democràcia (…). Davant el procés inexorable de la globalització, la Federació Escola Valenciana decideix
sumar-se a les veus que pregonen, pertot arreu, que un altre
món és possible.
València, 30 de març de 2002
* Per a accedir als textos complets d’aquestes i altres resolucions
aprovades pel Congrés (Mitjans de comunicació, La llengua com
a mitjà de cohesió social, La cultura pròpia i la interculturalitat),
cal dirigir-se a la Federació Escola Valenciana, www.fev.org
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Uno de cada cinco enseñantes sufre acoso moral, según un estudio hecho en Quebec

El ‘mobbing’,
también entre los docentes
Luc Allaire
Una investigación realizada entre 2.000 trabajadoras y trabajadores de la Central de
Sindicatos del Quebec (CSQ) subraya la importancia del “mobbing”. El estudio informa
sobre sus consecuencias y destaca el papel
Uno de cada cinco docentes de
Quebec sufre el 'mobbing'. "Es
posible destruir a una persona
con palabras, miradas, sobreentendidos; eso es la violencia
perversa o el acoso moral". Es
lo que afirma Marie France
Hirigoyen, psiquiatra y autora
de El acoso moral: la violencia
perversa y cotidiana.
"Una palabra puede matar",
explica Hirigoyen. "Para desestabilizar y destruir, las armas
de la maledicencia, de la manipulación, son innumerables. La
habitual perversidad de un
superior puede arruinar una
carrera profesional. El agresor
realiza pacientemente su obra
paralizante y mortífera. La víctima se deja poco a poco encerrar en la celda habilitada para
su suplicio".
En Quebec se prefiere utilizar el término "acoso psicológico". Angelo Soares, profesor
de Sociología, ha realizado
diversas investigaciones sobre
el tema. En su último estudio,
se ha interesado por los miembros de la Central Sindical de
Quebec (CSQ), sindicato que
opera en el ámbito docente.

¿Qué es el acoso psicológico?
Heinz Leymann, psicólogo alemán, es considerado como el
padre del concepto, y lo definió
como el encadenamiento repetitivo de episodios hostiles
expresados o manifestados por
una o varias personas contra
una tercera (la persona diana)
en el trabajo. Es un proceso
destructivo, constituido por
acciones hostiles cuya constante repetición tiene efectos
devastadores sobre la víctima
acosada. En la definición del
acoso moral tres dimensiones
están siempre presentes: En
primer lugar, la repetición de
la acción; a continuación, los
efectos, siempre negativos,
devastadores y destructores,
sobre la persona diana; y, finalmente, un acento sobre los
efectos producidos en la víctima, y no sobre las intenciones
de la persona acosadora.
El acoso moral puede ser de
tipo vertical, es decir, de un
superior a una persona subordinada. En ese caso, el agresor
está dispuesto a todo, incluida
la destrucción psicológica de la
víctima, con tal de lograr sus
objetivos. Hay también un
acoso de tipo horizontal, donde
la agresión es entre colegas o
iguales. En este caso, siempre
está presente la pasividad de la
dirección de la empresa.
En su investigación entre los
miembros de la CSQ, Angelo
Soares ha descubierto que las
actuaciones más frecuentes de
acoso vividas por las víctimas
son las siguientes: Se hacen

decisivo de la organización del trabajo y del
contexto socioeconómico de la empresa. En los
siguientes extractos del trabajo de Luc Allaire,
publicado en la revista sindical “Nouvelles
CSQ”, se muestra un resumen de la investiga-

insinuaciones sobre mí, pero
sin expresar nada directamente; se me dirigen miradas o
gestos de carácter negativo; la
gente habla a mis espaldas; un
superior limita mis posibilidades de expresar mi opinión;
otras personas limitan mis
posibilidades de expresar mi
opinión; se ponen en cuestión
mis opiniones; me gritan por
detrás; se descalifica constantemente mi trabajo; se me interrumpe constantemente; hay
personas que difunden rumores contra mí.
Se trata de pequeños gestos
insidiosos y dañinos. Es su
repetición en el tiempo la que
acaba por destruir a una persona.
¿Una violencia que no se
detecta? Sorprendentemente,
es así. Diez personas han afirmado no vivir acoso moral
mientras que sufrían una o dos
de estas actuaciones al menos
durante más de dos meses.
"Para ellos el acoso se ha convertido en algo normal, es
parte de su trabajo", afirma
Angelo Soares. Hay una especie de banalización de la violencia, como ha constatado
Marie France Hirigoyen en
numerosas víctimas del acoso
moral: "Sucede que las víctimas de esta violencia insidiosa
consultan al psicoterapeuta
individualmente, pero no por
el hecho del acoso, sino por lo
que denominan inhibición
intelectual, falta de confianza
en sí mismos, dificultad para
reafirmarse, o por un estado
depresivo permanente". Si
estas víctimas se quejan alguna vez a su superior o a algún
colega, persiste en ellos la
duda sobre lo que está pasando: "¿No seré yo realmente el
que se esté inventando esto,
como algunas personas me han
sugerido?". Es importante
remarcar que las investigaciones realizadas hasta el momento son unánimes en subrayar
que no se ha podido establecer
correlación alguna entre el
perfil de personalidad de las
víctimas y el ser víctimas del
acoso. En resumen, esto le
puede suceder a cualquiera.

Una situación que perdura
La investigación sobre los
miembros de la CSQ revela
igualmente que las personas
pueden ser víctimas de acoso
psicológico durante largos
periodos de tiempo.
Para ilustrar lo que sienten
las víctimas de acoso psicológico, Angelo Soares indica que
las víctimas de acoso moral y
los testigos viven lo que se
denomina "estrés psicológico":
"Este tipo de estrés psicológico
lo viven tanto los que padecen

el acoso como los testigos, que
constatan que se ha generado
un mal clima de trabajo".
Pero, ¿por qué ser testigo
tiene tantos efectos psicológicos como haber sido víctima
del acoso moral? "Por diversas
razones -responde Angelo
Soares-. Los testigos tienen
miedo de ser acosados ellos
mismos. Tienen vergüenza
porque no hacen nada para
ayudar a las víctimas, y se desarrolla un sentimiento de
impotencia". En este caso,
como en muchos otros, la unión
hace la fuerza. Si las personas
se pusieran de acuerdo para
hacer frente al agresor, serían
capaces de intervenir, mientras
que solos no consiguen nada.

¿Quiénes son los agresores?
Curiosamente, se observa en el
medio de trabajo donde están
los miembros de la CSQ que
son los colegas los que más frecuentemente actúan como
agresores. A continuación
están los superiores y las personas con más alta posición
jerárquica. Después, los estudiantes y los pacientes; y, por
fin, los subordinados. En resumen, el agresor puede ser
indistintamente un hombre o
una mujer.
Las condiciones sociales del
acoso psicológico en el trabajo:
A pesar de que el acoso psicológico puede remontarse a
hace muchos años en el mundo
del trabajo, es a partir de la
década de los 90 cuando se ha
constatado un aumento de los
casos en las sociedades industrializadas. "Podemos pensar
que el número de perversos ha
aumentado en las sociedades,
pero tal hipótesis es poco probable", afirma Angelo Soares.
"El acoso psicológico no debe
ser concebido como un fenómeno individual, único, episódico, puntual o accidental, sino
como el resultado de una convergencia de factores que afectan directamente al corazón de
la organización del trabajo.
Estos factores entrañan los gérmenes de la violencia, provocando el crujir de las relaciones sociales dentro y fuera del
trabajo". El sociólogo identifica diversos factores en este
sentido, como la tasa elevada
de paro, que conduce a un
clima de competitividad exacerbada y a la aceptación de
condiciones de trabajo que en
otras circunstancias serían
inaceptables; las prácticas
empresariales basadas en la
reducción de personal y la precarización creciente en el trabajo.
(Traducción: Patricia García)
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l funcionariat i el personal estatutari que per
raons de servei a la
Generalitat ha de desplaçar-se
per a exercir les seues funcions habitualment o puntual- estan
suportant unes condicions laborals inacceptables que afecten
directament no sols a qui ha d'utilitzar vehicle propi, sinó també
a qui condueix un vehicle oficial.
La Llei 31/85, de Prevenció de
Riscos Laborals (BOE Núm. 269,
10/11/1995), exigeix analitzar
les condicions laborals amb l'objecte d'avaluar i eliminar els riscos per a la seguretat i salut dels
treballadors i treballadores.
L'avaluació
correspon
als
Serveis de Prevenció. El Sindicat
exigeix la constitució immediata
d'aquests serveis. Però, mentre
es planteja aquesta denúncia, la
seguretat i la salut són qüestions
urgents i prioritàries que no
poden esperar.
La Federació de Sindicats de
Treballadors del País Valencià
(FSTPV-Iv), conscient de la gravetat de la situació, exigeix modificacions immediates de les condicions laborals. Les reivindicacions, debatudes i concretades
en les assemblees, seran presentades a la Mesa General de la
Funció Pública, per tal que
aquest òrgan inste el Govern
valencià a la publicació d'un nou
decret que regule adequadament
i de manera definitiva la qüestió.

CONDICIONS LABORALS

La campanya inclou els riscos laborals i les despeses econòmiques

La Federació d’STPV
inicia una campanya
per valorar les condicions
dels desplaçaments
en el treball

1. Condicions laborals dels funcionaris que han de desplaçarse per a exercir les seues funcions

1. Anàlisi del Decret 24/97, d'11
de febrer, del Govern valencià,
sobre indemnitzacions per raó
del servei i condicions se
Seguretat i Salut Laboral.
Aquest estudi pretén millorar
les condicions de Seguretat i
Salut, mitjançant la referència
directa al Decret 24/97, sobre
indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis
extraordinaris (DOGV Núm.
293, 17/2/1997). Cal destacar-hi
els aspectes següents:
a) La indemnització vigent per
kilometratge no s'ajusta a les
despeses reals; a més a més, els
imports de les despeses fixades
no s'han actualitzat des de 1997.
b) La regulació de la "indemnització especial" és inadequada.
Aquesta regulació, que quantifica els "danys realment soferts
en els béns dels comissionats"
(Art. 6é.1), encara que surt efectes positius en molt casos, s'aplica amb uns procediments que,
amb l'excusa del "control rigorós de la legalitat" -que ningú
qüestiona-, amaguen la manca
de
voluntat
política
de
l'Administració d'assumir les
seues responsabilitats.
Efectivament, és creixent el
nombre de recursos contenciósadministratius interposats pels
funcionaris que reclamen l'objecte reparador que contempla
la norma. Les excuses de
l'Administració en els procediments judicials per a deixar de
pagar són múltiples: manca de
les condicions d' autorització de
les comissions de servei, inexistència del nexe causal entre la
prestació del servei i el dany
causat, etc.
Però, a la pèrdua de diners i al
fet de treballar amb una amenaça permanent (i les seues conseqüències pel que fa a l'organització de la vida i a la inseguretat

psicològica de les persones afectades pels accidents) cal afegirhi els gravíssims riscos per a la
salut que representen els accidents greus i molt greus.
La Llei de Prevenció de Riscos
Laborals reconeix la necessitat
d'actuar amb rigor. Les dades
dels accidents in itinere entre
1988 i 1992 al País Valencià són
clares: constitueixen el 6’53% de
tots els accidents de treball amb
baixa, el 18’34% dels accidents
greus i el 32’29% dels mortals.
És evident que el treballador
públic que es desplaça està sotmés a una perillositat superior a
la resta.
Si bé l'atenció sanitària està
garantida per llei, en els accidents amb lesions molt greus la
determinació d'un tipus d'invalidesa o de jubilació anticipada no
suposa cap consol. L'Administració ha de garantir els seus
treballadors i treballadores unes
condicions elementals, perquè
la salut no té preu i tothom hi té
dret a viure en salut: la vida és el
bé superior de tota persona i
l'Administració ha de posar tots
els mitjans per preservar-la. En
aquest sentit, s'ha d'exigir una
cobertura que permeta el funcionari, la funcionària i la seua
família fer front amb dignitat a
les situacions límits que se'ls
poden presentar.
2. Col·lectius de treballadors i
treballadores implicats
Un treballador justificaria
aquesta proposta, però el con-

junt de persones itinerants que
estan patint aquesta situació és
cada vegada més nombrós i el
col·lectiu representa per a
l'Administració una mà d'obra a
preu molt baix, amb un important volum de disponibilitat i
rendibilitat. El nombre d'aquest
personal augmenta imparablement en totes les conselleries i
encara que Educació i Sanitat
tenen quantitats molt grans, en
totes les conselleries s'hi troben
col·lectius nombrosos, com en
els casos d'Agricultura i Medi
Ambient.
L'Administració dóna per descomptat que una sèrie de treballadors i treballadores han de
posseir permís de conducció per
a poder exercir el seu treball.
Cal que es reconega aquest
extrem com a requisit en el lloc
de treball i reflectir-ho en les
plantilles, amb els corresponents
efectes retributius.
3. Anàlisi de les despeses per
desplaçament en comissió de
serveis o per a realitzar tasques
assignades en qualsevol sector
de la Generalitat en condicions
econòmiques, de seguretat i de
salut laboral dignes.
L'objectiu és determinar el
cost real pels desplaçaments en
vehicle propi. Aquest càlcul
econòmic ha de permetre superar els elements negatius que
afecten la Seguretat i la Salut
Laboral: l'explotació econòmica,
la sensació subjectiva de treballar permanentment sota amena-

ça de risc important i la insuficient cobertura en casos molt
greus front a responsabilitats
individuals i familiars.
a) Tipus de despeses reals
produïdes en el desplaçament
en vehicle propi del treballador
o treballadora públic de la
Generalitat.
En un estudi tècnic complet,
que està a disposició de tota persona que ho demane, els criteris
del qual poden ser contrastats,
es presenta una anàlisi pormenoritzada i justificada de les
dades que es presenten a continuació. Les dades tècniques són
escrupolosament fidels i rigoroses a les fonts consultades. A
continuació només es presenten
les conclusions, encara que cal
insistir en la importància de contractar un segur a tot risc i un
segur de vida i d'accidents, que
garantesca una ajuda important
al treballador, la treballadora i
les seues famílies en casos de
gravetat o mort.
b) Proporcionalitat de despeses de la utilització del vehicle
per a ús del treball (en comissió
de serveis o no) i per a ús individual.
Dins dels col·lectius analitzats
hi ha una notable diferència de
situacions. La hipòtesi de treball
d'aquest estudi assigna una mitjana total anual de 10.000 kilòmetres recorreguts, en ús habitual per al treball. A l'hora de
determinar la proporció del kilometratge recorregut per a l'ús
privat i el derivat de l'exercici
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laboral, en la majoria de casos
s'obtenen unes xifres pràcticament equilibrades entre ambdós, d'un 50% en cada cas.
c) Determinació final de la
quantia real de les despeses.
2. Proposta al Govern de la
Generalitat

1. En el Marc de la Mesa de la
Funció Pública Valenciana, instem al Govern de la Generalitat
Valenciana a publicar un nou
decret que regule les indemnitzacions per raó de servei.
Aquest decret ha d'incloure:
a) Un mecanisme àgil que
done cobertura a qualsevol treballador públic de la Generalitat
Valenciana que utilitze el seu
vehicle particular: El document
d'autorització-certificació de la
comissió de serveis o treball ha
de ser previ i ha de justificar en
tot moment el desplaçament per
raó del servei. Per altra part,
totes les persones conductores
de vehicles de la Generalitat
han de disposar prèviament de
l'autorització corresponent, en
compliment de l'article 2n del
Decret 56/1992, de 13 d'abril,
que regula la responsabilitat de
l'Administració autonòmica en
matèria d'ús i circulació de vehicles (DOGV Núm. 1.776).
b) Augment de la indemnització per desplaçament a 0’27
euros per kilòmetre; qualsevol
quantitat inferior ha d'incloure
la cobertura d'un segur a tot risc.
c) Increment proporcional a
l'IPC en els pressupostos anuals
de les despeses arreplegades en
els apartats 1.2, 1.4, 1.5 i 2 d'aquest estudi.
d) Establiment d'un complement de perillositat -emparat
per la mateixa Llei de la Funció
Pública- per als llocs de treball
actuals on s'utilitza un vehicle
propi en comissió de serveis o
realització de tasques, circumstància que ha de figurar com a
requisit en les plantilles o RLT.
e) Contractació d'un segur de
vida que permeta el funcionari/a
i personal estatutari o la seua
família fer front amb dignitat a
situacions d'extrema gravetat
(incapacitació laboral o mort).
En el seu defecte, s'ha d'aplicar
un increment adequat del complement de perillositat.
f) En cas de produir-se durant
l'activitat laboral un accident en
el vehicle propi que impossibilite
la
seua
utilització,
l'Administració ha de facilitar-li
altres mitjans alternatius de
transport (vehicle del parc
mòbil, vehicle de lloguer...).
g) Aprovació d'un document
que reflectesca totes les condicions d’itineràncies, drets i deures, així com les situacions diferents i els procediments a
emprar
respecte
de
la
Responsabilitat Patrimonial de
l'Administració autonòmica.
2. L'atenció i adopció de mesures extraordinàries, d'ofici, per
a rescabalar justament el personal afectat en els casos de pèrdua del vehicle o de reparació
molt costosa en els últims anys.
3. La planificació de les necessitats de vehicles per raó del
servei, i l'adopció, en el seu
cas, d'alternatives a la situació
actual, com ara l'adquisició
d'un parc mòbil adequat a le s
necessitats dels serveis, la utilització planificada dels vehicles de la Generalitat, un pla
de protecció del parc mòbil (ús
prioritari de pàrking front a
certs vehicles privats), con-
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R X A T S
Albert Sansano

La xarxa Ires
La xarxa Ires està formada per
una sèrie de professors, professores i grups de diferents
nivells —Infantil, Primària,
Secundària, Universitat, adults,
etc.— que tenen com referent
per al seu treball un model
didàctic investigador. Els antecedents d'aquesta xarxa cal
buscar-los en el seminari de
discussió sobre el projecte Ires,
que en la seua novena convocatòria van decidir organitzar-se
com a xarxa a través d'Internet.
La relació dels integrants del
projecte Ires —del que forma
part aquest columnista— amb
el professorat llatinoamericà
s'ha anat enfortint en els últims
anys i ha donat lloc a una gran
quantitat d'intercanvis que van
culminar en juliol de 1999 en la
celebració a Mèxic del segon

El STEPV-Iv participó en abril en la organización del Foro Civil

Foro de Jabalquinto
Del 13 al 15 de desembre va tenir
lloc en la seu Antonio Machado
de Baeza, adjunta al palau de
Jabalquinto, un fòrum de debat
sobre la qualitat del sistema educatiu organitzat per la Universitat
Internacional d'Andalusia i amb
la col·laboració de la Conselleria
d'Educació i Ciència de la Junta
d'Andalusia. Els participants en
els debats, professionals dels diferents nivells del sistema educatiu,
preocupats i compromesos amb la
recerca de la qualitat del sistema
educatiu en termes d'equitat, eficàcia, rellevància i satisfacció per

a totes les persones implicades,
van redactar un manifest al qual
es pot accedir via Internet. En la
web, a més, s’hi ha anat afegint
articles —José Gimeno Sacristán,
Francisco Beltrán…— imprescindibles per a estar al dia en el
debat sobra l’anomenada Llei de
Qualitat.
http://www.forojabalquinto.org
/
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‘Euromed València 2002’ exige
la retirada israelí de Palestina
ALL-I-OLI
Del 12 al 15 de abril se celebró en València el Foro Civil
Euromed València 2002, con
la presencia de representantes de 27 países de Europa, el
Magreb y Oriente Próximo. El
Foro debía trasladar las
inquietudes de la sociedad
civil
a
la
Conferencia
Euromediterránea
de
Ministros que se desarrolló en
València entre el 22 y el 23 de
abril. A diferencia de encuentros anteriores, el foro de
València estudió nuevos ejes
temáticos como el voluntariado y las alternativas a las relaciones
euromediterráneas
actuales.
También se establecieron
unos “centros de reflexión
política y social”, para la crea-

L

seminari
iberoamericà
de
col·lectius escolars d’investigació a l’escola, un encontre convocat des de l’espai constituït
entorn d’Ires-Espanya, la xarxa
mexicana de professors Tebes
(Transformació de l'Educació
Bàsica des de l'Escola) i la
colombiana CEE (Calificación
de Educadores en Ejercicio). En
juliol està prevista la celebració
del tercer seminari iberoamericà a Bogotá.
http://www.redires.net/

C A M Í

ción de una red euromediterránea de institutos de investigación, y se realizaron actividades de denuncia sobre la
situación de Palestina, entre
ellas una declaración especial
en la que se exige a Javier
Solana, Alto Representante de
la Unión Europea para la
Política
Exterior
y
de
Seguridad (PESC), y a cada
estado miembro de la Unión
que se comprometan a desarrollar una «iniciativa política, unitaria, decidida y autónoma» destinada a obtener el
alto el fuego, la retirada del
ejército israelí de las zonas
autónomas palestinas y la
liberación de los detenidos,
así como el reconocimiento
del Estado palestino independiente con las fronteras esta-

blecidas en 1967 y con
Jerusalén de capital. La
declaración exige presionar al
primer ministro israelí, Ariel
Sharon, para que ordene la
retirada de los territorios ocupados en virtud de las resoluciones de la ONU, de tal
forma que se asegure el
embargo de las armas y la
suspensión efectiva de los
acuerdos entre la UE e Israel.
Además, el Foro reclamó que
Israel repare todas las infraestructuras destruidas durante
la ocupación y que fueron en
su día financiadas por Europa.
El STEPV-Iv, que participó
en el comité organizador del
foro, coordinó dos grupos de
trabajo, el de cultura y educación y el de precariedad laboral y exclusión social.

Sobre precariedad laboral
y exclusión social

a situación de
paz entre los
pueblos, construida desde el pleno
ejercicio de los
derechos humanos, sociales y políticos, debe
ser la base inexcusable para
la constitución del Partenariado Euromediterráneo.
En este sentido, afirmamos
que las relaciones de los países del Norte con los países
del Sur del arco mediterráneo
han sido fundadas sobre unos
presupuestos desiguales si
tenemos en cuenta las reales
posibilidades de cada uno de
desarrollar las diversas potencialidades económicas, y de
derechos sociales.
La política derivada del
Pacto de Estabilidad, que
encuentra continuación en la
Cumbre de Lisboa celebrada
en 2000, da carta de naturaleza al proceso de precarización
del mercado laboral que
actualmente padecemos des-

de la idea de que por encima
de otras consideraciones se
trata de mantener la prioridad
del aumento de la competitividad de la UE en los mercados internacionales, y ello a
pesar de los altos costes sociales que trae como consecuencia en términos de desempleo,
precariedad y exclusión de
cada vez más amplias capas
populares, sobre todo de los
trabajadores inmigrantes del
Magreb y del África subsahariana. Los flujos migratorios se
presentan como un fenómeno
al que se quiere criminalizar,
cuando en realidad es consecuencia directa de una política colonizadora en lo económico, uniformizante en lo cultural y expoliadora de los
recursos cada vez más limita-

dos de que disponen los pueblos empobrecidos. En este
contexto
se
enmarcan las
iniciativas políticas de la
Unión Europea de “igualar
por abajo” los derechos
sociales y laborales, así como
el derecho al disfrute de una
prestación social suficiente y
digna. Se nos dice que el
objetivo es alcanzar “el
pleno empleo”, cuando en
realidad se trata de repartir
la miseria, el salario, y nunca
la riqueza que se ha generado con el actual ciclo de crecimiento económico y del
que tanto se presume, al presentarlo como una especie de
milagro económico. Si hemos
crecido en esa medida es, sin
duda, a costa del sacrificio de
muchos trabajadores de los
países del Norte, pero sobre
todo de los países empobrecidos del Sur.

Raons contra la base de l’OTAN a Bétera

La Base o la vida
Vols que València siga un gran complex militar des d’on s’organitzen les guerres del
futur a la Mediterrània?
El Ministeri de Defensa, conjuntament amb l’exèrcit espanyol, ha ofertat a l’OTAN la nostra terra perquè s’instal·le un gran complex d’intel·ligència militar anomenat “Quarter
d’Alta Disponibilitat”, des d’on l’OTAN ha de controlar i vigilar conflictes i organitzar
possibles intervencions bèl·liques, sobretot als països del sud-oest de la Mediterrània, del
Pròxim Orient i de l’Orient.
Les dimensions del complex i les funcions que ha d’acomplir donen una idea de la seua
importància.
Els quarters de Bétera i Marines, així com les instal·lacions de l’aeroport militar de
Manises i del port de València, són les zones que passaran a formar part de la trama d’instal·lacions de l’OTAN i on es concentraran les seues forces. Més de 5.000 efectius entre
comandaments, tècnics informàtics i tropa s’ubicaran a València i conformaran un cos
d’exèrcit d’intervenció ràpida als llocs en conflicte, on s’encarregaran de dirigir i organitzar els milers de soldats de l’OTAN que hi intervindran.
Ara és el moment de dir ¡NO!
Ni l’exèrcit espanyol ni el Ministeri de Defensa han considerat el perill que suposarà per
als valaencians viure enmig d’un complex militar d’aquesta importància, perquè són
molts els països i grups enfrontats a l’OTAN i als EUA, després de 50 anys de polítiques
injustes i agressives a bona part del nostre planeta, i especialment a l’Orient Mitjà.
Només el compromís actiu dels ciutadans en contra de les bases, abans que l’Aliança
prenga la decisió definitiva al mes de novembre d’enguany, podrà evitar que València es
convertisca en la llançadora bèl·lica de l’OTAN a la Mediterrània. Diguem no a les bases,
per un futur en pau i lliure d’amenaces.
Diguem no a la instal·lació de la base de l’OTAN a València
Rebutgem formar part de qualsevol aliança militar, siga l’OTAN, l’UEO o l’Euroexèrcit.
Demanem la dissolució d’aquestes organitzacions. Exigim l’obertura d’un debat social
ampli, seriós i en profunditat sobre una defensa i una política exterior no militarista.
Campanya ciutadana contra la Base de l’OTAN. Tel. 657098076. www.antibase.org

La vegetació
rupícola
urbana
Joan V. Albero
En una edició anterior d’aquesta revista (abril 2000) en
parlàvem de la vegetació ruderal, pròpia dels ambients
urbans i periurbans de les nostres ciutats. En aquesta ocasió
ens fixarem en un ambient
ruderal molt diferenciat: les
comunitats vegetals que creixen a les escletxes dels murs de
castells i esglésies, a les teulades i, fins i tot, a les canals.
D’entre els vegetals que
poblen aquest medi tan peculiar destaquen els pertanyents a
la família de les Crassulàcies
(matetes de poca alçària, amb
la base lignificada i rames herbàcies, amb fulles generalment
carnoses i flors reunides en
inflorescències), de les que destaquem el gènere Umbilucus
(U. rupestris) i el gènere
Sedum, al que pertany el raïm
de pastor (Sedum sediforme),
planta fàcilment reconeixible
per les seues fulles carnoses en
forma d’ungla, que ha estat utilitzada com aperitiva (posada
en salmorra) i que arriba a ser
tan abundant en les teulades i
canals de les cases antigues
que fins i tot és el motiu d’una
cançó popular:
“Què coses més bones que
cria el Senyor,
per dalt les teulades, raïm de
pastor.”
Una altra planta típica d’aquest ambient rupícola és la
tapenera (Capparis spinosa), de
la qual se n’aprofita quasi tot:
les rames (talls), els capolls
(tàpenes) i els fruits (tapenots),
adreçats amb aigua, sal i vinagre. Els grecs la consideraven
planta fúnebre, ja que creixia
entre làpides i monuments
funeraris.
Per últim destaquem la morella roquera (Parietària officinalis). Es tracta d’una planta herbàcia perenne, tota ella coberta
de pèls no urticans i amb fruits
enganxosos
quan
estan
madurs, el nom de la qual fa
referència als llocs que habita:
escletxes amples de murs i
parets ombrívoles i humides. És
una planta medicinal coneguda
des d’antic (com bé ens ho diu
el seu nom específic officinalis)
amb notables propietats diurètiques. S’afirma que fins i tot els
coloms domèstics coneixen les
seues virtuts i hi acudeixen
quan senten necessitat de porgar-se.
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ESCRIT AHIR

Notes breus

Ferran Pastor
Antic i D’ocasió de la ciutat de
València: “Dels llibreters de vell
d’abans de la guerra encara he
conegut a Berenguer, que va
aguantar fins la riuada. Durant la
primera postguerra va tenir molta
anomenada
la
Llibreria
Valenciana, que regentava l’erudit Almela i Vives, els catàlegs de
la qual eren molt apreciats als
ambients bibliòfils de tot l’Estat.
Més tard també foren significatius
Paco Sendra, al carrer Comèdies, i
Martí Belda, enfront de la Plaça
Redona”. A aquesta relació hem
d’afegir el fons especialitzat en
sainets i teatre valencià que tenia
la Librería Madrileña, una mena
de servei de venda de llibres
valencians repetits que tenia
Nicolau Primitiu, i la formidable
col·lecció de facsímils de la ParísValència.
Deixarem per a la segona part
la saborosa història cultural que
s’amagava a les rebotigues d’aquestes llibreries (tertúlies, difusió
de llibres antics i recuperats) i que
tanta influència invisible han tingut en l’actual teixit intel·lectual
del país.

ESCRIT AVUI

De dona a dona:
de Maria Aurèlia Capmany a Montserrat Roig
M. A. Capmany, M. Roig
De veu a veu. Contes i narracions.
L’any 2001 s’ha celebrat el desé
aniversari de les morts de Maria
Aurèlia Capmany i Montserrat
Roig i, sortosament, l’avinentesa
ha estat aprofitada per recordar
la seua tasca mitjançant reedicions, articles en premsa i jornades d’estudi. El Cercle de Lectors
s’ha afegit a aquests homenatges
amb una intel·ligent publicació,
De veu a veu. Contes i narracions. Intel·ligent perquè reuneix
i relaciona l’activitat d’aquestes
dues senyores de la cultura catalana, l’any del traspàs de les
quals només va ser la darrera -i
fatal- coincidència d’unes trajectòries vitals amb tantes concomitàncies malgrat pertànyer a
generacions distintes. I intel·ligent també, perquè el llibre
s’organitza en dues parts que s’inicien amb sengles entrevistes.
Una d’elles és una sucosíssima
conversa entre dues dones
madures (hom diu que la Roig
tot ho va fer massa jove i, segurament, la Capmany tot ho
hagué de fer ja gran) que analitzen el passat i fan balanç: els orígens familiars, sempre tant
determinants; les diferències
generacionals, la misèria cultural de la Universitat franquista,
les lluites per la democràcia, la
maternitat, els homes i les dones,
el masclisme i el feminisme, la
fidelitat a la llengua... I sempre
la literatura. La relació entre
elles s’inicia a principis dels seixanta, quan MR, amb 15 anys,
ingressa com alumna a l’escola
de teatre Adrià Gual, que la
MAC codirigeix. En diverses
ocasions, MR reconeix el deute
de la seua generació amb la d’a-

19

Converses sobre literatura infantil i juvenil

A les llibreries de vell (1)
La idea ha sorgit durant les passades Falles. Havia tornat a visionar la pel·lícula “Tranvía a la
Malvarrosa”, adaptació al cinema
de la novel·la autobiogràfica del
mateix nom. Ha estat la seqüència
en què el jove Manolo Vicent
compra un llibre prohibit a la
Librería Madrileña on per fi he
vençut la resistència que m’havia
autoimposat a un petit homenatge
a les llibreries de vell de València.
Perquè just en aquest comerç, que
es troba enfront de la portella de
la Llotja, vaig comprar tres dècades més tard una primera edició
de “Pascua y naranjas”, el llibre
que catapultà aquest escriptor a la
fama. La magra informació de
caràcter històric de què dispose
sobre aquest tema (causa principal de la resistència esmentada)
es pot subsanar llegint l’excel·lent
entrada “librería” que el docte
Ricard Blasco va redactar a la
Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana.
Pel que fa a les darreres dècades, les dades més precises em les
donà el propietari de la llibreria El
Jarabo, a la darrera Fira del Llibre
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quells que es van formar en les
llibertats de la República
(“...nosaltres no vam ser fills del
Maig francés, ni de bon tros.

Nosaltres érem fills de la
República i dels ideals vostres.”)
i, en concret, el deute d’ella
mateixa amb la Maria Aurèlia en
tant que referent femení que
trencava amb el model imperant, imposat pel franquisme.
Tanmateix, MAC i MR són
essencialment dues escriptores, i
De veu a veu se’n fa ressò amb
una selecció de contes i narracions, a càrrec de la també
escriptora Carme Riera. Si bé és
cert que mai no ha arribat a desaparéixer el ressò de les veus de
Maria Aurèlia Capmany i
Montserrat Roig, cal que revife
en llibres com De veu a veu. Les
dones i els homes, que encara
cerquem un món més igualitari,
tenim un deute amb elles, que
podem satisfer llegint o rellegint
la seua obra.
Pilar García Aparicio

Gemma Lluch
Sovint escoltem això de “l’actualitat mana” i, justament, l’actualitat ens ha mantingut allunyats d’aquestes pàgines durant
uns mesos. I ara em trobe amb
molta informació damunt de la
taula que reclama, com a mínim,
unes notes breus. Per tant, prepareu l’agenda i anoteu dates,
llibres i celebracions.
Primera nota. El mes de
setembre a la ciutat de Santiago
de Compostela se celebrarà el
Congreso hispano-luso de literatura infantil y juvenil, organitzat per l’Organización Española
para el Libro Infantil i les seues
seccions. Si assistiu, podreu
gaudir de les taules redones,
conèixer experiències i projectes de promoció de la lectura
que versaran sobre el tema
“Narrativa i promoció de la lectura en el món de les noves tecnologies”. Així doncs, si del 17
al 20 de setembre podeu tenir
uns dies lliures..., animeu-vos a
viatjar; us trobareu amb mestres, editors, investigadors,
escriptors, il·lustradors, bibliotecaris; en definitiva, amb tots
aquells que els interessa el llibre per als nens i joves. Podeu
demanar més informació al
Consell Català del Llibre per a
Infants i Joves (C/ Mallorca 272,
08037
Barcelona,
www.oepli.org/cclij).
Segona notícia. Acaba de
publicar-se el llibre dirigit per

Art i propaganda. Cartells de la
Universitat de València.
València, 2001.
La UV-EG conserva una magnífica col·lecció de cartells de l’etapa
republicana que el públic ha
pogut contemplar en l’exposició
que va romandre oberta fins al 31
de gener. Aquest llibre reuneix les
obres catalogades i resumeix la
tasca dels cartellistes valencians
que van treballar al servei de la
República. Aquests homes van
protagonitzar una de les empreses
artístiques més rellevants dels
anys trenta, en l’avantguarda dels
moviments plàstics, on s’hi combinava els recursos de l’art decó i els
elements més realistes connectats
amb el dibuix, la fotografia i el
fotomuntatge.
Són
mostres
esplèndides del vigor intel·lectual
i l’efervescència social d’un passat
que convé no oblidar.

Teresa Colomer, La literatura
infantil i juvenil catalana: un
segle de canvis, editat per
l’Institut de Ciències de
l’Educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona. És la
primera vegada que gairebé tots
els investigadors de les universitats de parla catalana es reuneixen per aportar el seu punt de
vista a un mateix corpus. La literatura creada en català per als
nens i joves. El llibre pot ser un
bona lectura que us informarà
sobre temes com l’evolució històrica, la narrativa oral, els
valors pedagògics, els llibres per
a primers lectors, les biblioteques infantils, les reescriptures,
la traducció, les revistes infantils
o les fonts d’informació. Un plat
complet per conèixer què és o
que hi ha a la literatura dirigida
als infants i joves.
Tercera notícia. Comentem
també algunes novetats. Per als
més menuts, La Galera continua amb l’edició de llibres de
qualitat, ben editats, ben presentats i magníficament escollits. És el cas de la col·lecció “la
Galera petits clàssics” amb
il·lustracions de, per exemple,
Max o Cristina Losantos, on s’editen llibres com L’aneguet
lleig, adaptat per la bibliotecària Mercè Escardó, o La bella
dorment, adaptat per Roser Ros.
Destaquem l’ús de petites icones que ajuden el lector a identificar qui és l’emissor de cada
introducció de diàleg, és a dir,
de cada torn de paraula, ja que
cada icona representa una petita il·lustració fàcilment identificable amb cada personatge.
Quarta notícia. Si encara no el
coneixeu, us aconselle la lectura
del llibre de Gemma Lienas El

diari lila de Carlota (Empúries).
És un tractat sobre el feminisme, senzill i suggerent, que utilitza un fil narratiu molt simple
que serveix per presentar els
personatges principals (Carlota
i l'àvia) i els secundaris (la família i els veïns) que s'utilitzen per
exemplificar diferents postures
o comportaments masclistes.
Atenció, perquè l’humor pot
ajudar-vos a riure alhora que
farà desmuntar conductes que
sovint considerem normals però
que una mirada des de les ulleres de Carlota ens ajudarà a
reflexionar.
Cinquena notícia. Bromera
acaba de presentar una nova
col·lecció que potencia el coneixement de totes les variants del
català entre els lectors de 8 a 14
anys. La col·lecció es diu
L’Elefant i els primers quatre
títols estan signats per dos
autors valencians de prestigi:
Carles Cano i Vicent Pardo; i
dos autors catalans igualment
interessants: Mercè Company i
Joles Sennell (Pep Albanell).
Com diu l’editorial, el nou projecte és una aposta decidida i
ferma per contribuir a la divulgació de la nostra riquesa lingüística i cultural. I m’agradaria
reproduir les paraules de Vicent
Pardo, qui recorda com la
col·lecció porta el nom d’un animal tossut, idealista, tenaç, de
bona memòria..., el company
somiat per obrir camins, per
arraconar obstacles.
Cinc notícies que són cinc
convocatòries a la lectura i a
l’estudi. El sol de primavera
invita a visitar els jardins i les
platges amb un bon llibre entre
les mans.
Gemma.Lluch@uv.es

María Milagros Rivera
Mujeres en relación
Icaria. Más Madera.
Barcelona, 2001.

Mariano Fernández Enguita
¿Es pública la escuela pública?
Cisspraxis
Barcelona, 2002.

Impressionant. La primera cosa
que crida l’atenció és l’estil d’escriure. Els recursos que utilitza són
múltiples: des d’una cançó de Luz
Casal fins a poemes delitosos... La
situació de cada persona en un
moment determinat els fa viure els
llibres d’una manera o d’altra.
Començar a pensar i repensar les
relacions amb la filla i amb la pròpia mare i comprovar que aquesta
dona junt a moltes altres porta
temps pensant, parlant i generant
discurs sobre l’ordre simbòlic de la
mare, establint un diàleg amb la
mare. ¿L’autoestima? ¿La violència
cap a les dones? ¡Quantes lectures
diferents de la realitat! Però,
també, ¡quants dubtes!
Conxa Delgado

Potser el debat més animat sobre
l’educació el va provocar a finals
de 1999 l’article “¿Es pública la
escuela pública?” de Mariano
Fernández Enguita, que va publicar la revista Cuadernos de
Pedagogía. És cert que aquell
debat es va donar només al si
d’alguns claustres i dels experts,
però va ser un debat apassionat i
el text fotocopiat s’hi va penjar als
taulers de moltes sales de professors. Aquest llibre recupera
aquell article polèmic i també
moltes de les crítiques que hi va
rebre. És per això un volum suggerent, amb reflexions sobre el
paper que avui representa el professorat per a fer de l’escola un
servei públic per a tots i totes.
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