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S U M A R I

4 Conselleria 
incompleix de nou 
el Mapa Escolar
Les Escoles d’Art i
Superior de Disseny
demanen solucions

7
6

El Sindicat planteja un
‘Pacte per l’Educació’
al nou Govern 

11 Firmades les taules
salarials a Madrid
per a la Concertada

L’all...
Per al flamant president de les Corts

Valencianes, Julio de España, que en el seu pri-
mer acte oficial al front de l’ens va manifestar el

menyspreu a la llengua pròpia del País, en
negar-se a usar el valencià per a prendre el jura-

ment a un diputat que expressament l’hi ho
havia demanat.

...i l’oli
Per al mes d’un milió de visitants que als darrers
anys han entrat a la web del Sindicat, els quals
confirmen la utilitat d’un recurs tecnològic que
sap respondre cada dia a les necessitats dels seus
usuaris i usuàries.

Cal estendre les millores a tot el Cos de Mestres

Els mestres de la ESO rebran
el complement retributiu en
la nòmina del mes de juny

El Diari Oficial de la
Generalitat (DOGV) va
publicar el 16 de maig el
decret que regula el paga-
ment del complement per
als mestres que impartei-
xen classes en l'Educació
Secundària Obligatòria. El
complement s’incorporarà
en la nòmina de juny dels
3.600 docents valencians
que actualment impartei-
xen el primer cicle d’ESO
als instituts i als col·legis
d'Infantil i Primària. 

El professorat afectat
rebrà 100 euros per cada
nòmina de 2003, a més dels
endarreriments de 30 euros
mensuals corresponents als
quatre primers mesos del
curs.

Pressió sindical unitària
La resolució del conflicte ha
posat en evidència la
Conselleria d'Educació,
que ha buscat sempre pre-
textos per no abonar el
complement. En un primer
moment va responsabilitzar
l’STEPV-Iv i després va
afirmar que calien canvis
legals, però res d'això era
cert. L’incompliment del
compromís sempre ha estat
degut a la manca de volun-
tat potítica, a una situació
de descoordinació interna
en la pròpia Administració
educativa i a la manca de
liquidesa comptable.
Gràcies a la pressió dels
sindicats en abril i maig es
va aconseguir desbloquejar
la situació i aprovar defini-
tivament el decret.

STEPV-Iv ha insistit que

alguns sindicats es van
equivocar quan li van atri-
buir la responsabilitat dels
impagaments i van seguir
el joc a l'Administració,
permetent així que no s’a-
bonara el deute amb ante-
rioritat. 

Després del temps trans-
corregut, tothom sap que la
responsabilitat era només
de qui governa. Però els
responsables polítics van
preferir, com continuen fent
ara mateix, culpabilitzar els
altres i intentar aconseguir
vots i afiliats. Si des del pri-
mer moment tots els sindi-
cats hagueren optar per
sumar voluntats i no restar-
ne, si tothom haguera assu-
mit que cal treballar en
positiu i no buscar rèdits
sindicals les coses hague-
ren anat millor. 

Ara, en un nou marc uni-
tari propiciat per STEPV-Iv i
alguna altra organització s'ha
aconseguit que l'Admi-
nistració pague el que deu. 

Temes pendents
Però encara queden aspec-
tes pendents. El primer, el
pagament del complement
proporcional a les persones
que treballen parcialment
en l’ESO. El segon, l'exten-
sió del complement diferen-
cial al conjunt del professo-
rat del Cos de Mestres. El
tercer, la regulació de les
condicions de treball per
equiparar-les a les del pro-
fessorat de Secundària. El
Sindicat ha manifestat que
continuarà treballant per
aconseguir-ho.

Les Escoles d’Estiu convoquen de nou tot el professorat
Un any mes els distints Moviments de Renovació Pedagògica han enllestit distintes activitats per a la
reflexió, el debat i la festa dels professors i professores valencians. Enguany, l’Escola d’Estiu del País
Valencià celebra la seua XXVIII edició a les seus de València, Oliva, Elx i Castelló de la Plana. Així
mateix, l’Escola d’Estiu de Formació Permanent d’Adults organitza a Sagunt les seues activitats del 2 al
4 de juliol, i el CODERI celebrarà la tradicional Escoleta de la Tardor a la Ribera. Més informació i entre-
vista amb la presidenta de la Federació de MRPs: Pàgines 8, 9 i 10. Foto: XELO GARCIA

Els actes d’adjudicació per als 
suprimits, desplaçats i el professorat
no definitiu se celebraran en juliol

La Conselleria de Cultuta i
Educació informa que els actes
d'adjudicació per al professorat
suprimit del Cos de Mestres es
realitzaran durant la primer
quinzena de juliol i els del pro-
fessorat desplaçat de
Secundària entre el 15 i el 20 de
juliol. D’igual manera, les
vacants del professorat sense
destinació definitiva de tots els

cossos docents (provisionals, en
expectativa, opositors i interins)
seran adjudicades entre els dies
21 i 31 de juliol. Tots els actes,
de caràcter presencial, se cele-
braran al Palau de Congressos
de València. En juliol es publi-
caran els llistats de les persones
que han de participar en les
adjudicacions i les dels llocs de
treball disponibles.

Convocats al Palau de Congressos de València

L’1 d’octubre és la data orientati-
va prevista per la Mesa sectorial
Sindicats-Educació per a iniciar
el procés d’adscripció del profes-
sorat d’Educació Secundària dels
instituts. Si es confirma el calen-
dari anunciat, en aquesta data se
celebraran claustres en tots els
instituts valencians que donarien
el primer pas per a la recol.loca-
ció del professorat afectat. Però
abans d’iniciar el procés, a pri-
mers de juliol, l’Administració ha
de fer pública la relació de les
plantilles dels IES. Amb anticipa-
ció al començament de les ads-

cripcions, la Conselleria
d’Educació també ha de publicar
al DOGV les modificacions de
l’Ordre de supressions, la
Resolució que desplega les con-
dicions administratives de l’ads-
cripció i el calendari de tot el pro-
cés.

En les negociacions que es
mantenen al si de la Mesa
Sectorial encara hi ha divergèn-
cies rellevants en temes impor-
tants com la data de caducitat de
la salvaguarda del desplaçament
del professorat fora de la locali-
tat, les ràtios de l’alumnat, els

grups de Batxillerat, els
Programes d’Ensenyament en
Valencià, l’ensenyament de
Francés, les places del professo-
rat d’Informàtica o Economia o
les plantilles de FP.

En les reunions negociadores
amb l’Administració, STEPV-IV
ha tractat d’establir una estrate-
gia unitària amb la resta de sindi-
cats, i ha insistit que el procedi-
ment de l’Adscripció ha de reunir
un conjunt de requisits previs i
garanties que eviten qualsevol
discriminació o conflicte.

PÀGINA 5

Fixat un calendari inicial per a adscriure al professorat dels IES

Les adscripcions de Secundària
es faran en el primer trimestre
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Res no ha canviat (per ara) TOTES   I   TOTS

Xelo García Murillo

Hem de ser-ne més

E n les escoles per les quals
havia passat al llarg de la
seua vida professional,

Clàudia ja havia viscut l’expe-
riència. Quan calia  pre-
sentar-se a la direcció del
centre, dels pocs hòmens
que hi havia al claustre,
sempre era un d’ells qui
feia el pas i com a màxim
podia haver-hi alguna
companya al seu equip,
més prompte de secretària
i quan encara calia fer-ho
quasi tot a mà. 

Als primers anys del seu
treball, a Clàudia li sem-
blava molt complexa la
gestió d’un centre, i a
mesura que han anat pas-
sant els anys li resultava
més difícil encara, per la
quantitat d’entrebancs,
conflictes i burocràcia que
cal abordar des d’una
escola, per molt xicoteta
que siga.

L’any que es va decidir per
substituir el seu director, va haver
de fer un gran esforç, puix ell
duia molts anys, emprava molt
del seu temps i ja s’ho dominava
suficientment.  Estava  insegura i
no sabia si amb prou forces, i li va
costar molt convéncer les com-
panyes que ella pensava que eren
més valuoses per a fer equip de
direcció, ja que els fills, les filles,
la parella, la casa, els familiars
majors… tot eren inconvenients

per a tindre prou temps per a
dedicar a l’escola més del que ara
li dedicaven.

Ara, amb la distància en el

temps, recordava amb molta esti-
ma aquells anys, les il·lusions,  la
complicitat, les pors, els èxits, les
rialles, tot el que aprengueren, el
gran esforç que feren i com des
de dins anaren abordant les difi-
cultats, aprenent a fer, dominant
les situacions.

I li venia al cap perquè ara, al
poble, han hagut d’afrontar una
situació pareguda a l’haver de fer
la candidatura del seu partit per a
les municipals: poques dones dis-

posades a estar en les llistes. Ha
sigut un gran treball d’unes
poques -i d’alguns companys-
convéncer-les per intentar com-

partir una tasca d’equip,
on també estiguen repre-
sentades les dones. 

Però Clàudia no podia
acabar ací, perquè és una
dona compromesa amb
unes quantes militàncies i,
naturalment, amb el
Sindicat també. Així és
que en el congrés, amb
alguns companys, també
ha hagut d’animar unes
quantes dones perquè
assumiren reponsabilitats
i fer-los saber que és difí-
cil, però tot s’aprén, que
també podem fer-ho, que
hi hem d’estar, que una
afiliació majoritària de
dones no pot tindre tan
poca representació en els
òrgans de direcció, que
hem d’estar en l’àmbit

públic igual que volem que ells
estiguen en el privat, que les nos-
tres maneres de pensar i de fer
també s’han d’incorporar… Que,
en definitiva, és una tasca que cal
compartir entre totes i tots.

Ara tenim una nova direcció
sindical amb més dones que mai,
però encara no paritàriament. A
veure si en el pròxim congrés
aconseguim, entre totes i tots, que
més dones s’animen a formar-ne
part.
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XELO GARCÍA

Censura a l’ensenyament

S i per alguna cosa han servit
una injusta guerra (a l’Iraq) i
una catàstrofe ecològica (el

Prestige) és per a adonar-nos de la
poca credibilitat que mereixen certs
mitjans de comunicació i la impor-
tància que té que la ciutadania
sàpia construir
la seua opinió
i n f o r m a n t - s e
per altres mit-
jans. En aquests
dos casos
recents, mai
havien funcio-
nat tan bé els
canals comuni-
catius entre una
ciutadania farta
de desinforma-
cions que no
estava disposa-
da a digerir-ho
tot.

C o n s c i e n t s
d'això, el
Govern central
i la Junta de
Galícia, que
fins ara s'ha-
vien conformat
amb la manipulació i censura dels
mitjans de comunicació que con-
trolen, han anat més lluny i han
arribat a prohibir, a través d'una
circular interna (eufemisme de
decret) de la Conselleria
d'Educació, qualsevol referència a
les reivindicacions de Pau i Nunca
Máis assumides per la pràctica

totalitat del poble gallec.
Aquesta eixida de to no ens sor-

prén, i sabem que el conjunt dels
centres educatius gallecs es man-
tindran insubmisos a aquesta
mesura, però ens preocupa la
dinàmica iniciada per una

Administració dolenta, que no
dubta en excloure de l'ensenya-
ment els principals continguts
transversals que contempla l'edu-
cació, per afavorir només els seus
interessos electorals. ¿Potser
volen educar els nostres fills i
filles en una mentalitat bel·licista i
irrespectuosa amb el medi natu-

ral?, ¿Prefereixen això a unes
xiquetes i xiquets mobilitzats con-
tra les injustícies per tal de no
"polititzar" les classes?

Davant els fets ocorreguts a
Galícia, la Plataforma Nunca Máis
de València ha manifestat el des-

acord amb la
C o n s e l l e r i a
d'Educació de
Galícia i ha recol-
zat el comunicat
d ' A D E G A
(Associació per a la
Defensa Ecològica
de Galícia) que
denuncia la situa-
ció. 

Nunca Máis de
València ha enviat
un comunicat a la
premsa i un altre
als centres educa-
tius a través de
STEPV-Iv. Aquest
últim no ha arribat
als seus destinata-
ris i l’explicació
sembla apuntar a
un nou cas de cen-
sura informativa de

l’Administració. Existeixen filtres
informàtics que detecten determi-
nades paraules dins un correu
electrònic –per exemple, “nunca
máis”– i impedeixen la seua arri-
bada als seus destinataris.

(*) Membres de la Plataforma Nunca
Máis de València

Eduard Maragoto i Amparo Martí (*)

E ls resultats electorals del 25 de maig no van
produir el canvi que molts esperàvem. El
25-M al País Valencià ha tingut molt a

veure amb l’era Zaplana, les seues maneres i les
seues conseqüències. Però igual que un objecte
no és la seua representació, la política és més per-
cebuda que viscuda, més retransmesa que experi-
mentada. 

Però potser siga pitjor encara: la pròpia experièn-
cia ciutadana ja no és percebuda com a part de la
política. A la fi, els governants valencians ho han
fet prou bé, segons el judici majoritari dels electors
valencians. Panxacontents? No tots: la barrera del
5% funciona. Milers de vots han passat a mans alie-
nes i, més enllà de la responsabilitat del principal
partit de l’oposició, la irreconciliable (?) pluralitat
de les opcions progressistes es va traduir en tot just
la meitat dels diputats possibles segons estrictes
criteris aritmètics.

En el conjunt de l’Estat, l’esquerra va guanyar les
eleccions municipals, però el que hauria de ser una
expectativa de progrés per a la cita electoral de
2004 es desunfla a cada dia que passa. Com s´ha
vist, si cal, es poden comprar els diputats i diputa-
des que no s´han pogut obtenir amb vots. On són
les lleis que ilegalitzen aquestes activitats políti-
ques?

Molt han de canviar les coses perqué la política
actual siga reversible, perquè les reformes educati-
ves iniciades es puguen aturar. La LOCE té un
calendari d’aplicació breu: tres anys, a partir del
curs que vé (no debades és “gratuïta”: no s’ha pre-
vist invertir ni un euro). En 2004 s’estaria a temps,
però caldria tenir debatudes les alternatives i avan-
çats els consensos imprescindibles, tant sectorials
com territorials.

Seria una nova decepció que s’estiguera usant en
va l’exemple de Porto Alegre. Que se signen com-
promisos pel valencià, però es rebutge el requisit
lingüístic en l’ajuntament. Que es debata el pro-
grama electoral, però no l’acció de govern. En tot
cas, continuarà sent imprescindible un front cívic
sobre el que reboten els efectes de la política, el
combustible que alimente el viatge cap a 2004. 

MANOLO GARCIA
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Converses

No hi ha manera, eh? No hi ha
manera que els meus alumnes
centren l’atenció. Per haver de

començar una activitat he de fer tot el tea-
tre del món. I ja se m’han acabat els
recursos. Al final acabe esgotada i no han
fet res de trellat –diu Laura deixant-se
caure sobre una cadira de la sala de pro-
fessors. 

–És veritat. No sé què passa que la
majoria no són capaços d’atendre les
mínimes instruccions o informacions. Van
a la d’ells: tu dius blanc i ells fan negre. És
que no escolten –puntualitza Pepa amb
vehemència.

–Sí. Jo vinc observant-ho fa ja uns
anys. I el que és pitjor, ja ho vinc obser-
vant en els xiquets i xiquetes d’Infantil.
Són molt disperses les criatures d’ara
–afegeix Tere, que acaba d’entrar.

–Els d’ara? No serà que ja no us enre-
cordeu dels d’abans?  Els xiquets i xique-
tes sempre han sigut igual. Sempre n’hi
ha hagut de tota mena –fa Pasqual.

–No. Jo crec que no –insisteix Tere.
Sempre no han sigut iguals. A mi em

sembla que hi ha un excés d’estímuls.
Vull dir que jo crec que des que naixen es
veuen voltats d’un món amb excés de
coses que criden la seua atenció. I al cap-
davall fan que aquesta atenció siga
superficial i dispersa perquè no poden
abarcar-ho tot. Quan es centren en una
cosa ja n’hi ha unes altres que els recla-
men.

–I què em dieu del treball intel.lectual?
–continúa dient Laura–. No els agrada lle-
gir i amb freqüència no comprenen el
que lligen, Però no és perquè no enten-
guen, sinó per no fer el mínim esforç
intel.lectual. 

–Abans d’intentar-ho, la primera és dir
”açò no ho entenc” o “dis-me que és
açò”.  I tot allò que supose deduccions
lògiques o petites abstraccions, res de res.
De posar l’intel·lecte a treballar, res de res
–ratifica Pepa.

–Jo crec que exagereu. Hi ha de tot,
com sempre –insisteix Pasqual. Cal moti-
var-los i ja està.

– No, no. La motivació els dura poc.
Se’n cansen, sobretot si han de pensar i
prefereixen que els hi dones les coses
fetes –intervé Toni.

–Jo crec que diem tot això perquè és
final de curs i estem cansades i en aques-
tes dates sempre ens sembla que tot va
malament i que no aprenen res –afirma
Roser.

–Bé. Però a banda d’això jo crec que és
cert que hi ha un canvi, des de no sé

quan, si més no en actituds cap a l’apre-
nentatge –diu intervenint per primera
vegada Jordi. A veure, ells són de l’era
audiovisual, del món de la imatge. I
aquest món ho dóna tot fet, no hi demana
cap esforç mental. Fomenta la passivitat.
I no estic parlant dels continguts i valors
que transmet, que això és una altra histò-
ria que també podríem comentar. Estic
parlant de les actituds intel·lectuals que
genera.

–Això és discutible –diu Pasqual.
Perquè també són del món de les noves
tecnologies i aquest món demana exerci-
ci intel·lectual.

–No t’enganyes –torna a intervenir-hi
Tere. El seu contacte amb aquest món es
redueix a prémer botons i canviar-hi unes
piles. A veure, quants d’aquests xiquets
han obert un joguet mecànic per mirar
què té dins i com funciona? Quants han
creat els propis joguets? Quants han
inventat jocs per passar les estones lliu-
res? No. Se’ls dóna tot fet; la informació,
el joc, la diversió…Tot això crea passivitat
mental. I jo ho note a la classe, ja ho crec
que ho note…!

–Va, deixeu-vos ja de rotllos  –proposa
Lorena–, sabeu qui han expulsat aquesta
setmana de l’Hotel Glamour?  I la baralla
que tingueren ahir en Tómbola?…Vaig
estar fent zapping i vaig veure quatre
programes a l’hora. Per cert, Pepa, què
em vas dir anit quan em vas telefonar? És
que no me’n recorde.

A  P E U  D ’ A U L A

Quan Paco Ferrer va pujar aquella
matinada al taxi per a iniciar la
seua jornada laboral, ho tenia molt

clar: ell era taxista com l’altre podia ser
ferroviari o aquella del semàfor hostessa de
congressos, però més enllà d'eixa condició
laboral ell sabia que hi havia quelcom que
l’igualava en drets i responsabilitats amb les
altres persones amb què es creuava pel
carrer: la seua condició de ciutadà. El salu-
dable costum d'escoltar Ràdio Klara el va
detindre a reflexionar sobre les paraules
d'un tal Gonzalo Anaya, que esgrimia la
Constitució per a defendre que tots els
xiquets tenen dret a ser educats, que,
segons el propi text constitucional, volia dir
desenrotllar plenament la seua personalitat
sent cada dia més savis, més autònoms i
més lliures. Deia Gonzalo que caldria pre-
guntar-se si els mestres i les escoles estan
complint amb aquest mandat constitucio-
nal. I que potser ensenyaren Matemàtiques
o Llenguatge, però una altra cosa era si
eixes Matemàtiques i eixe Llenguatge eren
educatius –i no sols instructius–. Je, je, je
–van dir els entrevistadors en el programa–,
això no s'ho pregunta ningú, Gonzalo! Així
que Paco Ferrer va decidir aquell dia exer-
cir la seua condició de ciutadà i prendre en
les seues mans la responsabilitat política de
voler pensar i participar en els assumptes
que ens concernixen a tots en l'esfera públi-
ca. 

Després d'un parell de carreres des de
l'aeroport a un hotel, i de l'hotel a la fira de

no sé què,  se li van fer les deu. I va detin-
dre el seu taxi en la primera escola pública
que va trobar en el camí.

-Bon dia -li va dir al conserge, que soste-
nia el periòdic esportiu-. Vinc com a ciutadà
a fer unes preguntes. Sap vosté si ací edu-
quen als xiquets? Vull dir educar, no només
instruir, sap? El conserge se’l quedà mirant
com qui mira a un marcià i li va dir que avi-
saria la directora.

-Doncs, com li deia al ciutadà conserge,
vinc ací a preguntar si s'està complint la
Constitució. Em poden garantir vostés que
estan educant els xiquets en aquesta escola?

La directora li va preguntar si era el pare
d'algun alumne, perquè no tenia el gust
d'haver-lo vist abans…

-No, no, no. El meu enfocament no és
sectorial o corporatiu, no sóc pare ni vinc
com a pare, jo vinc com a poble.
Simplement m'interesse per un assumpte
que és de tots. Exercisc la meua condició
ciutadana…

-Escolte, mire -va dir la directora-, no em
sobra el temps... 

-Estimada conciutadana, només li estic
demanant una resposta. Compleix aquesta
escola amb el dret que té tot xiquet a l'edu-
cació? Quins arguments i justificacions
recolzen la seua resposta afirmativa?  

-Mire, senyor, jo no em fique amb el seu
treball, deixe'm tranquil·la, per favor. 

Perplex i capficat, el tal Ferrer va cami-
nar fins el seu taxi. Va buscar una assem-
blea ciutadana, però només va trobar la
seua disfressa i mil paraetes particulars pro-
fessionalitzant la política buida. Va acudir
on hi havia molta gent i es va adonar que ja
no quedaven subjectes, doncs el neolibera-
lisme els havia convertit en individus consu-
midors, robinsons en el paradís de les grans
superfícies comercials. I els de Ràdio Klara,
“lliure i llibertària”, que eren pocs i sense
peles, repetien altra vegada la mateixa
entrevista amb el Gonzalo Anaya.

T E A T R E S  D E  L ' E S C O L A

Hem llegit

Jaume Martínez Bonafé

Carme Miquel

F er de mestra o de mestre és res-
pondre cada dia a una realitat
diversa concretada en cadascun

dels alumnes; és respondre a situacions
semblants però no idèntiques; és haver
de solucionar problemàtiques no estu-
diades ni viscudes amb anterioritat. Fer
de mestra o de mestre vol dir recórrer
al treball en equip per intercanviar,
contrastar i plantejar solucions a noves
situacions. Aquestes són només unes
quantes, entre moltes, de les actua-
cions que ha d’afrontar diàriament el
professorat de les nostres escoles.

Des dels Moviments de Renovació
Pedagògica, des de les associacions
preocupades per la qualitat de l’escola
pública al País Valencià, s’ha defensat
un perfil de mestre com el d’una perso-
na culta, amb una formació lingüística
de plena competència en les dues llen-
gües oficials del nostre territori, valen-
cià i castellà; sensible a les problemàti-
ques del seu alumnat; atenta als esde-
veniments polítics i socials; comprome-
sa amb la seua professió; amb una acti-
tud crítica, conscient de que aprén al
mateix temps que ensenya... I tot això
perquè volem un alumnat crític, culte,
bilingüe, respectuós amb la diferència,
que sàpiga desenvolupar-se en la
societat que li ha tocat viure, amb uns
valors positius i solidaris, no únicament
amb el cap ple de coneixements, sinó

amb enteniments desperts i oberts a
aprendre, amb les eines i els instru-
ments necessaris per fer-ho.

Insistix, tot allò que es fa a classe,
incidix en major o menor grau en la
formació del nostre alumnat. La mane-
ra com s’organitza l’aula, els materials
que s’utilitzen, les expectatives que es
creen, com es planteja l’avaluació.
Cada actuació vehicula unes experièn-
cies educatives i està mediatitzada per
la formació i les actituds dels mestres
que intervenen.

Sóc conscient que el que acabe de
plantejar no és gens fàcil d’aconseguir.
Cal molta formació i informació, però la
formació no és suficient si no aconse-
gueix el més important i, per tant més
difícil, “canviar actituds” allí on calga. 

Parlar de la diversitat, de la necessi-
tat d’adequar-nos a la realitat social,
cultural i lingüística del nostre alum-
nat, del nostre entorn, del barri on està
situada l’escola, de la ciutat on vivim,
no és altra cosa que reflexionar, actua-
litzar i dur a la pràctica documents ja
elaborats, com són: el Projecte
Educatiu, el Projecte Curricular, el
Disseny Particular del Programa
d’Educació Bilingüe, el Pla de
Normalització Lingüística, el
Reglament de Règim Intern -diferent
pel que respecta a cada centre-. La
reflexió que tota la comunitat educati-
va d’un centre ha fet durant anys no
pot quedar-se en paper mullat.

Aquesta reflexió s’ha d’entendre des
de la preocupació per fer de l’escola
pública valenciana un referent de qua-
litat, i la millor garantia de qualitat és
un bon mestre, una bona mestra, un
professorat que coneix el seu ofici i és
coneixedor del paper clau que té en
aquesta societat.

Tudi Torró

D E S  D E L  S U D  V A L E N C I À  

Fer de mestra El ciutadà Ferrer i Ràdio Klara

Como si la escuela fuera 
una empresa
“La política mundial “invisible” se elabora en las comisiones
y reuniones de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), en los informes de la Comisión Europea
y del Banco Mundial. Allí se formulan (...) los mismos esque-
mas de pensamiento, las mismas “evidencias”, y esto con la
participación activa de los gobiernos nacionales.

La escuela que esta “reforma” mundial quiere tiene dos
características principales: está sometida a los imperativos
económicos, y depende de las demandas de los distintos
componentes de la sociedad, muy en particular los padres
(...) “Capital humano” es el término clave utilizado para reo-
rientar el conjunto de los dispositivos educativos, y tal vez
más aún, el espíritu de la educación. Liberal, esta última
debe ser organizada como una empresa que responde a una
clientela que, a través de su elección, debe tener la posibili-
dad de influir sobre la oferta escolar. La misma noción de
“servicio público” es objeto de una auténtica deformación:
la escuela es concebida como una agencia de servicios,
encargada de satisfacer “eficazmente” a unos consumidores
que hacen valer sus intereses particulares (…) El caballo de
batalla de la OCDE ha sido inculcar el “espíritu de empre-
sa” en todos los niveles (…), ¿qué mejor que definir a la
escuela misma como una empresa encargada de una deter-
minada función dentro de la división general de la produc-
ción: la de la producción de personal competente o la for-
mación de capital humano? (…) La escuela tiende así a pri-
vatizarse, no necesariamente en los planos jurídico y finan-
ciero, sino a través de su transformación interna en un mer-
cado donde la competencia entre individuos y, cada vez
más, entre establecimientos, se convierte en regla”.

Christian Laval i Louis Weber
Le Monde Diplomatique (edició espanyola) núm. 92, juny 2003



Juny  2003E N S E N Y A M E N T  P Ú B L I C4 Al l - i -o l i  172

La Conselleria d’Educació torna a
incomplir el seu compromís de
finalitzar el Mapa Escolar en 2003

La majoria d’intervencions en les infrastructures d’Infantil i Primària hauran d’esperar

ALL-I-OLI

Les pitjors previsions s'han
complit. El Mapa Escolar
anunciat i publicitat repetida-
ment pel Govern valencià no
finalitzarà en 2003. Aquest fet
gens casual tindrà repercus-
sions directes en la qualitat del
servei públic educatiu, espe-
cialment el que realitza la
xarxa de centres públics. Cal
recordar que en 1996 el Partit
Popular va anunciar amb molt
de rebombori la realització de
nombroses actuacions per a
completar un ambiciós pla
d'infrastructures educatives. 

Encara que l'empresa CIEG-
SA ha estat l'encarregada des
de  2001 de realitzar la majoria
de les obres, tampoc no ha fina-
litzat en els terminis previstos la
totalitat d'actuacions previstes
en el Mapa Escolar, el que
suposa que en algunes locali-
tats no s'haja implantat encara
l'estructura del sistema educa-
tiu prevista fa tretze anys per la
LOGSE. És a dir, l'oferta de tres
anys completant l'etapa
d'Educació Infantil, el pas del
primer cicle de l'ESO dels
col·legis als instituts, l'oferta
completa de Secundària
Obligatòria als IES, l'oferta ade-
quada de Cicles Formatius d’FP
específica i d'Ensenyaments
Especialitzats (Música, Idiomes,
Artístiques…).

La finalització del Mapa
Escolar tampoc no garantirà
l'adequació completa de tota
la xarxa de centres públics de
Primària i Secundària als pro-
grames de necessitats bàsi-
ques previstos en el desenvo-
lupament de la LOGSE.

Quan estiga finalitzat el
Mapa Escolar restarà encara
un 83% dels centres d'Infantil i
Primària pendents d’actua-
cions en la seua infrastructura
(adequació d'espais en
Infantil, aules d'Informàtica,
gimnasos, biblioteques…). Els
centres sobre els quals s’ha
d’intervindre representaran un
percentatge lleugerament
inferior al 81% del total
(Quadre 4), ja que les actua-

cions contemplen un nombre
important de instituts nous i no
tant l'adequació i adaptació
dels existents. 

La lectura de les dades pre-
sentades permet obtindre una
primera conclusió: el Mapa
Escolar podrà actualitzar la

xarxa d'infrastructures de
Secundària, però incomplirà
els compromisos en els centres
d'Infantil i Primària, de tal
manera que les actuacions
previstes quedaran novament
ajornades fins a un nou Mapa
Escolar. 

ÀMBIT

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

TOTAL País Valencià

INFANTIL/PRIMÀRIA

57

44

86

187

TOTAL

159

78

207

444

SECUNDÀRIA I
POSTOBLIGATÒRIES

102

34

121

257

QUADRE 1

Actuacions previstes en infrastructures educatives (1996)

Font: Conselleria de Cultura i Educació.

ÀMBIT

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

TOTAL País Valencià

NOM. de CENTRES

400

174

530

1104

Percentatge

14,25

25,28

16,22

16,94

ACTUACIONS
MAPA ESCOLAR

57

44

86

187

QUADRE 3

Centres públics d’Infantil i Primària en funcionament (2003)

Font: Conselleria de Cultura i Educació.

ÀMBIT

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

TOTAL País Valencià

NOM. de CENTRES

115

45

157

317

Percentatge

88,7

75,5

76,8

81

ACTUACIONS
MAPA ESCOLAR

102

34

121

257

QUADRE 4

Centres i actuacions en Secundària

Font: Conselleria de Cultura i Educació.

PENDENTS

EXECUTADES

INFANTIL/PRIMÀRIA

41

146

TOTAL

126 (28,4%)

318 (71,6%)

SECUNDÀRIA I
POSTOBLIGATÒRIES

85

172

QUADRE 2

Obres executades i pendents (finals de 2002)

Font: Conselleria de Cultura i Educació.

El director general assegura que estudiarà el model d’Andalusia

El col·lectiu de professionals dels
Serveis Psicopedagògics Escolars
exigeix la convocatòria d’oposicions

ALL-I-OLI

En la reunió mantinguda
per l’STEPV-Iv amb el
director general de
Recursos Humans de la
Conselleria de Cultura i
Educació el 10 de juny es va
abordar la convocatòria
extraordinària de l’oposició
per als psicopedagogs i psi-
copedagogues del grup B
que ocupen plaça de l’A. El
Sindicat ha fet constar l’in-
terés de les persones afecta-
des de participar en una
oposició d’acord amb el
model d’Andalusia, on s’han
celebrat oposicions en maig
pel procediment establit a la
Llei d’Acompanyament als
Pressupostos de  2002. El
director general ha fet cons-
tar que en juny citarà els
ensenyants afectats i els sin-
dicats per a analitzar la con-
vocatòria d’Andalusia i la

seua eventual aplicació al
País Valencià.

Audició i Llenguatge
STEPV-Iv ha manifestat la
preocupació per la situació del
professorat d’Audició i
Llenguatge, que no pot acce-
dir a  places per concurs de
trasllats, una situació que pro-
voca que les places es cobrei-
xen per comissions de serveis
i que, en alguns casos, el pro-
fessorat es veja obligat a can-
viar d’especialitat per a treba-
llar prop del seu domicili. La
problemàtica és molt sem-
blant entre el professorat de
Psicopedagogia, com ho mos-
tra el fet que l’última promo-
ció d’aquest col·lectiu no haja
obtingut destinació a pesar de
la gran quantitat de vacants
existents en el sistema que no
es cobreixen per aquest pro-
cediment. 

Els partits polítics van rebre 8.000 signatures en defensa dels interins

El Sindicat demana novament que la
Conselleria d’Educació impulse un
acord d’estabilitat per als interins

ALL-I-OLI.
Amb l’acabament del curs
2002/03 la situació del profes-
sorat interí no ha variat en rela-
ció a la d’anys anteriors. El sis-
tema d'accés de 1993 no ha
reduït el nombre de docents
interins i han estat els acords
de plantilles de Primària i
Secundària els que han acon-
seguit oferir places suficients,
compensant així les ofertes
d'ocupació pública d'aquests
anys. Per això és urgent la
derogació d'aquest sistema i la
presentació d’un model d’ac-
cés que tinga en compte la
experiència docent i reconega
que el professorat interí forma
part del sistema per la seua
labor continuada any rere any
en els centres educatius.
Paral·lelament, cal una millora
de les actuals condicions labo-
rals, amb un treball estable i
unes característiques homolo-
gables als funcionaris de carre-
ra, tant pel que fa als aspectes
econòmics com els socials. En
aquesta línia, durant l’anterior
campanya electoral, STEPV-Iv,
CSI-CSIF i  FETE-UG van pre-
sentar als partits 8.000 signatu-
res en defensa del professorat
interí docent. Tots els repre-
sentants polítics es van mostrar
partidaris de buscar una solu-

ció legal que permeta l'estabi-
litat d'aquest col·lectiu de vora
12.000 docents, i de millorar les
seues condicions de treball.

STEPV-Iv planteja que es
negocie un acord d’estabilitat
que garantisca la continuïtat
en el treball al professorat
interí amb unes condicions
laborals justes i homologades
a la resta del professorat fun-
cionari. A juí del Sindicat, l’a-
cord hauria de contemplar
almenys els punts següents: a)
Mecanismes que garantes-
quen la continuïtat laboral del
professorat interí en el treball.
b) Millora en les condicions
laborals: regulació de permi-
sos, llicències, excedències,
permutes, reducció de jorna-
da, preferències d’àmbit terri-
torial, equiparació retributiva,
aspectes sobre la jubilació,
actes d’adjudicació, condi-
cions per a la renúncia de lloc
de treball, formació… c)
Formalització dels nomena-
ments i la seua durada. d)
Rapidesa en el procediment
per cobrir totes les vacants i
substitucions. En el primer
quatrimestre del curs 2003/04
s’hauran d’encetar les nego-
ciacions que haurien d’aportar
les solucions d’estabilitat que
el professorat interí exigeix. 

XELO G. MURILLO

TTeennss  ccoorrrreeuu  
eelleeccttrròònniicc??

El Sindicat posa a l’abast de tota l’afiliació
un servei informatiu sindical diari i gratuït.

Només heu de facilitar la vostra adreça
electrònica per a donar-vos d’alta:

stepv@intersindical.org
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L’Adscripció del professorat de Secundària
podria començar l’1 d’octubre amb un claustre 

La Mesa Sectorial d’Educació aprova el calendari inicial per a desenvolupar el procés d’Adscripció en els instituts

REDACCIÓ.
La Mesa Sectorial

d’Educació ha fixat el
calendari de l’Adscripció
del professorat de
Secundària per al primer
trimestre del curs 2003-
2004. Per la seua part,
l’Administració pretén tan-
car sense un acord amb els
representants del professo-
rat alguns dels documents
base de la negociació glo-
bal, com la modificació de
l’Ordre de supressions i els
criteris de plantilles.

La Mesa Sectorial
d’Educació Sindicats-
Administració del 12 de
juny va fixar un calendari
que preveu l’1 d’octubre
com a data orientativa de
l’inici de la primera fase del
procés. Prèviament,
l’Administració s’ha com-
promés a publicar, com es
preceptiu, la relació de les
plantilles dels IES cap al 8
de juliol. Aquestes planti-
lles són objecte de treball
en Mesa Tècnica, una nego-
ciació que es realitza insti-
tut a institut en un context
dur. Cap al 16 de juny enca-
ra estava previst estudiar
les dels instituts de la pro-
víncia de València i estaven
pendents les més conflicti-
ves, que corresponen a la
capital.

Durant les pròximes set-
manes s’hauran de publicar
les modificacions de l’Ordre
de supressions, unes rectifi-
cacions aconseguides per la
mobilització del professorat
i la unitat sindical. També
es publicarà la Resolució
que desplega les condicions
administratives de l’Ads-
cripció i el calendari.
Importants divergències
continuen existint al si de la
Mesa Sectorial, com la data
de caducitat de la salva-
guarda de desplaçament
fora de localitat, que
l’Administració pretén  fixar
en el curs 2005-2006. A més
a més, la rígida política de
la Direcció General de
Centres negant-se a reduir
les ràtios o la supressió de
grups de Batxillerat i els
Programes d’Ensenyament
en Valencià entrebanca
qualsevol eixida pactada. 

D’altra banda, les amena-
ces de l’Administració con-
tra l’ensenyament de la
llengua francesa o les pla-
ces d’Informàtica o
Economia, així com l’estret
marge al treball amb les
plantilles d’FP, també són
exemples del cerrilisme
dominant en l’actitud de
l’Administració. Les assem-
blees de professorat convo-
cades pels pròxims dies
hauran d’estudiar de forma
urgent l’actual situació per
tal de recabar tota la infor-
mació i prendre les deci-
sions necessàries.

L ’Adscripció de Secundària,
com a mecanisme extraor-
dinari de recol·locació del

professorat, va estar fixada en un
calendari orientatiu per la Mesa
Sectorial d’Educació del 12 de
juny. La primera fase d’aquesta
reubicació s’encetaria amb una
convocatòria de claustres l’1 d’oc-
tubre de 2003, però prèviament és
indispensable complir uns requi-
sits formals. El primer d’ells és la
catalogació de llocs de treballs de
tots els instituts. Per a aquesta
catalogació cal disposar de les
plantilles dels IES, objecte de des-
plegament amb molt de retard des
de l’Acord de Plantilles de
Secundària de 1999. Fins ara, el
que s’entén per “plantilles” eren
les resultants de l’arbitrarietat de
la Inspecció, únicament a efectes
de Concurs General de Trasllats.
Els canvis en la planificació educa-
tiva pels nous ensenyaments
d’ESO, Batxiller i FP, i l’extensió
del Mapa Escolar necessiten un
model de plantilla estable.
L’establiment de criteris estables
exigia també d’una modulació per
acostar de forma pausada les plan-
tilles reals a les plantilles modu-
lars. Aquest acostament havia de
significar, a juí del Sindicat, una
creació important de llocs de tre-
ball i centres públics d’Educació

Secundària. Amb la publicació
imminent de les plantilles al
DOGV -després d’un greu conflic-
te per una amenaça arbitrària de
supressions per part de
l’Administració-, la negociació
d’un acord
amb el conse-
l l e r
d’Educació i el
resultat final
encara resten
p e n d e n t s
d’una avalua-
ció comarca a
comarca. Tot i
això, cal cons-
tatar la creació
neta de cente-
nars de places
de professorat
i la salvaguar-
da que cap
p r o f e s s o r
podrà ser forçat a desplaçar-se de
la seua localitat.

Procediment amb garanties
El professorat objecte d’adscrip-

ció podrà optar per les figures de
“pèrdua provisional de destí” o
directament per la supressió.

En el procés negociador,
l’Admininistració ha pressionat
fins al límit, i només la fermesa

sindical ha permés que el resultat
s’acompanye d’un grau relatiu
d’“humanitat”. Inicialment es
plantejava com a impossible el
“dret a retorn”, atés que la figura
administrativa de pèrdua provisio-

nal obligaba
a la
recol·locació
en localitat
en la segona
fase de
l’Adscripció.
L’estratègia
negociadora
de l’STEPV-
Iv ha permés
donar contin-
gut a aquesta
opció, que
c o n t e m p l a
que si en
quatre anys
es produeix

vacant, el professor podrà tornar al
seu institut. 

La supressió ofereix, en el cas
que la plantilla tinga números
negatius en el catàleg de llocs de
treball, la recol·locació preferent a
la localitat. Els estudis realitzats
pel Sindicat autoritzen l’afirmació
-en una primera avaluació d’ur-
gència, amb les lògiques reserves-
que la pràctica majoria del profes-
sorat podrà recol·locar-se en insti-

tuts de la seua localitat. Aquesta
qüestió, particularment conflictiva
en algunes localitats grans, com
València, Alacant, Alcoi o Gandia,
o el tractament del cas de Xest, ha
estat possible des del llarg procés
que va des de la mobilització de
tot el professorat als inicis del 2003
contra les supressions, la unitat de
tots els sindicats aconseguida ales-
hores i el llarg procés de mesos de
negociació, que arranca de
l’Acord amb el conseller signat el
24 de febrer, un acord aconseguit
malgrat els conflictes interns de la
Conselleria de Cultura.

Un curs ben dur
Aquesta negociació, en tots els

seus capítols, s’ha realitzat també
en un context extraordinari, amb
l’èxit incrementat de les candida-
tures de l’STEPV-Iv en les elec-
cions sindicals, les importants
vagues de la comunitat educativa
contra la LOCE, les imposicions
de la Conselleria i la Inspecció i
l’oposició del professorat contra
les supressions, a més del desas-
tre del “chapapote” a Galícia, les
protestes mundials contra la gue-
rra de l’Iraq i la nova victòria elec-
toral del Partit Popular a finals de
maig. Temps per recordar i per
oblidar…

Cal una Adscripció amb garanties 
No és acceptable un procés imposat a gran velocitat i amb incògnites

“Amb la publicació 
imminent de les plantilles 
al DOGV, la negociació 

d’un acord amb el conseller 
i el resultat final encara 
resten pendents d’una 

avaluació comarca 
a comarca”.

ARXIU
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El Sindicat dóna suport al col·lectiu i demanarà l’accés diferenciat dels interins

Les Escoles d’Art i Superior de
Disseny del País Valencià demanen
una solució a la seua problemàtica 

ALL-I-OLI

Una representació de
l’STEPV-Iv ha realitzat als
darrers mesos una ronda de
visites a les cinc Escoles d’Art
Superior i de Disseny del País
Valencià, amb la finalitat de
conéixer de primera mà la pro-
blemàtica de cada centre i de
poder consensuar amb les
directives, els claustres i el con-
junt de l’afiliació en aquests
centres les propostes que el
Sindicat defensarà en les ins-
tàncies de negociació on s'a-
borda aquest tipus d'ensenya-
ments. Prescindint d'algunes
particularitats més específiques
de cada centre, es presenten
les principals qüestions que
sintetitzen les conclusions de
les visites. 

1. L'especificitat de les
Escoles d'Art i Superior de
Disseny no encaixa bé amb la
reglamentació de
l'Ensenyament Secundari. Per
això cal disposar d’un
Reglament Orgànic específic
per a aquests centres, ja que hi
ha molts aspectes del seu fun-
cionament ignorats en les reso-
lucions amb les quals la
Conselleria regulat aquests
ensenyaments. STEPV-Iv ha
reclamat aquest reglament des
que es va aprovar el ROF de
Secundària. 

2. Sobre el Reial Decret
1.284/2002, que adscriu les
especialitats, el Sindicat ha
escoltat criteris diversos, però
hi ha coincidència que no es
pot aplicar aquesta disposició
legal sense que la Conselleria
promulgue la seua normativa
pròpia, atés que hi ha diferèn-
cies d'una comunitat a una
altra. 

3. L'aplicació del RD
1.284/2002, pot plantejar
alguns problemes. D'una
banda, hi ha especialitats i
matèries que no hi estan reco-
llides i, de l'altra, l'agrupació
d'especialitats que s'hi fa tren-
ca amb l'especialització que la
planificació educativa de cada
escola ha anat generant i amb
l'especialització que molts pro-
fessors i professores han anat

adquirint –en bona part per
acceptar fer-se càrrec de neces-
sitats que el desenvolupament
de determinats ensenyaments
en l'Escola plantejava–, que
suposa que porten molts anys
impartint unes matèries ben
distintes de les disciplines per
les que van concórrer a les opo-
sicions o per les quals van ser
contractats. Malgrat tot, la seua
aplicació al personal funcionari
no tindrà moltes dificultats.
Només es requerirà d’una solu-
ció especial per a alguns
col·lectius: a) Els mestres de
taller les especialitats dels
quals no apareixen en el RD
(en són molt pocs), caldrà habi-
litar-los. b) Els mestres de taller
i professors les especialitats
dels quals apareixen en el RD
–però que estan impartint una
altra de diferent respecte a la
de la seua oposició– també
cadrà habilitar-los.

4. Llevat de la de València,
totes les escoles tenen un gran
nombre d'interins, el que
representa més del 60% del
professorat. El col·lectiu d’inte-
rins és en la pràctica un dels
pilars que està sostenint
aquests centres, raó per la qual
les eventuals intervencions
sobre les escoles i les seues
plantilles no hauran d’oblidar
aquesta situació. Un objectiu
irrenunciable és l'estabilitat
laboral d'aquest professorat,
que, al seu torn, proporcionarà
estabilitat en les plantilles dels
centres i, per tant, més qualitat
en els ensenyaments. 

L'aplicació del RD afectarà
també el professorat interí i les
borses de treball. Les escoles
suggereixen que aquesta apli-
cació es faça amb molta caute-
la per interferir el menys possi-
ble sobre el seu funcionament.
Seria també necessària la con-
vocatòria d'oposicions (l’última
es va realitzar el 1995), en la
qual STEPV-Iv plantejarà la
reivindicació d'accés diferen-
ciat per al professorat interí, ja
que els serveis prestats a
l'Administració (hi ha persones
amb més de 20 anys en aques-
ta situació laboral) són un mèrit

innegable. Cal recordar que
alguns mestres de Taller van
ser contractats fins i tot quan la
diplomatura encara no era un
requisit. La convocatòria d'opo-
sicions també haurà de tenir en
compte aquests casos, molt
pocs i amb molts anys de ser-
veis. En alguna escola s’ha pro-
posat que s'exigisca una titula-
ció superior o, en defecte d'ai-
xò, una experiència docent
ininterrompuda durant un
nombre d’anys. 

5. Totes les escoles reclamen
unes borses de treball específi-
ques en les quals puga definir-
se el perfil del lloc que necessi-
ten cobrir. Amb freqüència,
l’Administració envia persones
de les borses de Secundària que
no saben què són les Escoles
d'Art i que, si no hi renuncien
immediatament, han de fer –les
persones i l'escola– un esforç
enorme de formació.
Convindria, per tant, no tocar
les borses fins que no es convo-
quen oposicions que, al seu
torn, servirien per a proveir
aquelles d'especialistes. Un
altre problema és la presència
en els centres de persones con-
tractades com a mestres de
taller, a les quals se'ls va exigir
la llicenciatura i que provenen
de les borses de professorat.
Aquest col·lectiu demana la
possibilitat de tornar a les borses
d'origen sense perdre l'antigui-
tat que han adquirit com a mes-
tres de taller. 

6. Les Escoles d’Alcoi i Oriola
imparteixen Batxillerat Artístic,
ja que, per les característiques
de la planificació educativa de
les seues respectives zones,
aquests ensenyaments són
imprescindibles. Les altres tres
(a Castelló queda un grup resi-
dual de Batxillerat) centren el
seu futur, quasi en exclusivitat,
en els ensenyaments superiors
de Disseny. Consideren que els
cicles formatius estan regulats
per una reglamentació (forma
d’accés, moment de matricula-
ció, etc.) poc afavoridora i que
explica la poca demanda social
que tenen. 

El conseller d’Educació del nou
Govern haurà de negociar els acords
salarials pendents amb el professorat

ALL-I-OLI.
L'acord salarial signat entre els
sindicats i la Conselleria de
Cultura i Educació en 1999 va
significar un increment men-
sual aproximat de 111 euros
corresponents al complement
específic. L’acord preveia la
seua revisió i actualització
durant el tercer trimestre del
2002, un compromís que final-
ment no es va materialitzar,
però en febrer de 2003 el conse-
ller Manuel Tarancón va asse-
gurar novament que l’acord es
revisaria abans del 20 de juny.  
STEPV-Iv i la resta de sindi-
cats, després de fer els corres-
ponents estudis comparatius,
han proposat que l’actualitza-
ció es traduesca en 25 euros
mensuals d’augment. La pro-
posta unitària s'ha presentat

en distintes ocasions a la
Conselleria de Cultura i
Educació, que no ha respost a
la iniciativa dels representants
dels treballadors. El Sindicat
lamenta que la negociació
estiga llargament paralitzada
sense que cap responsable de
l'Administració done explica-
cions ni assumesca la seua res-
ponsabilitat. Des de
Conselleria tampoc no s'ha
donat cap resposta a la conso-
lidació del complement de
direcció previst a la Llei de
Participació ni a l'impagament
de les itineràncies del profes-
sorat de Secundària. La nego-
ciació dels aspectes retributius
serà una de les prioritats que li
seran exigides a qui assumisca
la Conselleria d’Educació en el
nou Govern valencià.

Les comissions de servei dels docents
segueixen adjudicant-se sense un 
procediment transparent i objectiu

ALL-I-OLI

La Conselleria de Cultura i
Educació ha publicat les reso-
lucions per les quals es convo-
quen les adjudicacions de llocs
de treball en comissió de ser-
vei per als cossos docents. Les
resolucions no han passat
enguany per la Mesa Sectorial
d'Educació, ni s'han negociat
amb les organitzacions sindi-
cals representatives. El
Sindicat considera que el pro-
cés hauria de ser transparent,
amb unes regles de joc cone-
gudes per tothom, i que el pro-
cediment no hauria de substi-
tuir, en la pràctica, el concurs
de trasllats. Però en els darrers

anys no s’han donat aquestes
garanties. STEPV-Iv considera
inajornable que totes les pla-
ces isquen al concurs de tras-
llats (en el curs 2002/03 això
no ha estat possible en
Secundària en no haver-se fet
l'Adscripció) i que s'articule
un procediment transparent i
objectiu on puguen participar
aquelles persones en les que
concorreguen causes mèdi-
ques o socials. En la normativa
que regula els concursos de
trasllats estan  previstes
aquestes motivacions, però
l'Administració Educativa
valenciana sempre s'ha oposat
a regular-les i aplicar-les.

J. B.

Els sindicats demanen 25 euros d’increment mensual

Totes les places han d’eixir a concurs de trasllats en 2003/04
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Greus retalls a la participació democràtica de la comunitat educativa

Els equips directius de la Llei de Qualitat

L a Llei Orgànica de
Qualitat de l'Educació
(LOCE) estableix la figura

de la Direcció dels centres
públics com “una peça clau” per
a la bona organització i
funcionament dels centres.
És objecte en el Capítol V
d'un tractament específic,
especialment pel que fa al
procediment per a la seua
selecció i nomenament. Es
persegueix “la qualificació
per a l'acompliment de les
complexes i transcenden-
tals tasques que comporta
l'exercici de la funció
directiva”. Tot aquests bons
desitjos es concreten en el
Capítol VI, sobre la selecció
i nomenament de les direc-
cions dels centres docents
públics.

Dos diferències asse-
nyalaríem amb el sistema
anterior. La primera gran
diferència és que, a pesar
d'anunciar en el preàm-
bul que “aquest procedi-
ment (d'elecció) està pre-
sidit pel principi de parti-
cipació de la comunitat
escolar i, d'una manera
especial, del Claustre de
professorat”, s'introdueix
un concurs de mèrits
–torna “la meritocràcia” i
la “titulitis”– que serà resolt
fora del centre escolar, és a dir,
fora del seu context i de la seua
realitat d'intervenció. Per a
demostrar que s’està “obert” a
la participació, en la comissió
seleccionadora s'inclou una
representació de les
Administracions educatives. A
més, perquè la participació siga
completa, es reserva “almenys

un trenta per cent per represen-
tants del centre corresponent”, i
d'aquesta significativa repre-
sentació de la comunitat educa-
tiva també, “almenys, el cin-

quanta per cent ho seran del
Claustre de professorat d'a-
quest centre”. Com a conclusió,
el Consell Escolar del centre
perd la seua competència
essencial d'elecció de la direc-
ció del propi centre.

Altra diferència serà la dura-
da. Si fins ara, en finalitzar el
mandat, era necessari tornar a
presentar-se davant el Consell

Escolar del centre per a revali-
dar el suport d'aquest òrgan
representatiu de la comunitat
escolar, la nova disposició pre-
veu que el nomenament inicial

podrà renovar-se per perí-
odes de tres anys, prèvia
avaluació positiva del tre-
ball desenvolupat al final
dels mateixos (no es diu
per qui, però es pot imagi-
nar). Això sí les
Administracions educati-
ves podran (o no) fixar un
límit màxim per a la reno-
vació dels mandats. En cap
cas està prevista la revoca-
ció del seu nomenament a
proposta del Consell
Escolar, com fins ara venia
ocorrent.

La LOCE va ser publica-
da la nit de Nadal de 2002
i fins avui la Conselleria
d'Educació no ha iniciat
cap negociació de la nor-
mativa que la desenvolupe
al País Valencià. Moltes de
les direccions actuals dels
centres cessaran el 30 de
juny de 2003, i caldrà pro-
rrogar els nomenaments
dels directors i directores
que han de cessar en els
seus càrrecs un anys més.
Igualment hauran de con-
tinuar exercint els seus

càrrecs els altres membres dels
equips directius.

STEPV-Iv considera irrenun-
ciable exigir una gestió demo-
cràtica dels centres docents i
seguirà reivindicant uns equips
directius que tinguen en compte
la màxima participació de la
comunitat escolar i es fonamen-
ten en l'autonomia real dels cen-
tres. 

Adscripció del professorat del Cos de Mestres
als llocs de treball de Primer Cicle d’ESO dels
instituts de Secundària

La Conselleria de Cultura i Educació es reuneix amb els
sindicats per tractar sobre la normativa que regula el
procediment d’adscripció dels mestres als llocs de tre-
ball de Primer Cicle d’ESO dels Instituts de Secundària.

- Instituts de Secundària que escolaritzen per primera
vegada l’alumnat de Primer Cicle d’ESO el curs 2003-
2004. Els llocs de treball reservats al Cos de Mestres es
proveiran pel procediment d’adscripció basat en
l’Ordre de 23 de gener de 1997 (DOGV del 29/1/97). 

- Instituts que incrementen el nombre d’unitats de
Primer Cicle d’ESO per la incorporació de l’alumnat
procedent de centres que no han fet l’adscripció. Els
llocs de treball reservats al Cos de Mestres es proveiran
pel procediment d’adscripció basat en l’Ordre de 23 de
gener de 1997 (DOGV del 29/1/97). Es tracta d’instituts
que ja tenien escolaritzat alumnat de primer cicle
d’ESO i ara incorporen alumnat de centres de la zona,
amb la qual cosa es tanca el procés d’adscripció.

- Instituts que incrementen el nombre d’unitats de
Primer Cicle d’ESO per augment de la població esco-
lar. La Conselleria de Cultura i Educació espera la reso-
lució d’un recurs contra l’adscripció de 2001. Aquest
recurs es va presentar per professorat del Cos de
Secundària contra l’accés de mestres a les places de
Primer Cicle d’ESO dels instituts, per considerar acabat
el període transitori que establia la LOGSE. L’STEPV-Iv
es va personar en aquest procés per defensar que el
professorat del Cos de Mestres puga accedir a eixes
places.

- Atesa aquesta circumstància, la Conselleria actuarà de
la següent manera: Els llocs de treball referits s’adjudi-
caran en els actes del mes de juliol, de forma provisional,
al personal del Cos de Mestres sense destinació definiti-
va. Les places eixiran al Concurs de Trasllats del Cos de
Mestres de 2003/2004, sempre que no es publique una
sentència contrària a que els mestres puguen accedir-hi.

- En el cas que es produesca una sentència favorable
als recurrents, caldrà estudiar les seues conseqüències.
Per altra part, la Disposició Transitòria Quarta, apartat
tres, de la LOGSE, diu: “Finalizado el plazo al que se
refiere el apartado anterior, los funcionarios del Cuerpo
de Maestros que estén impartiendo el Primer Ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria podrán continuar
trasladándose a las plazas vacantes de los niveles de
Educación Infantil y Educación Primaria. Para permitir
la movilidad de estos profesores en el Primer Ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria, así como el ejercicio
de la docencia en este ciclo por los actuales profesores
de Educación General Básica y por aquellos que acce-
dan al Cuerpo de Maestros en virtud de lo establecido
en el apartado 4 de esta disposición, se reservará un
porcentaje suficiente de las vacantes que se produzcan
en este ciclo".

Mestres al Primer Cicle d’ESO

El Sindicat ha demanat a l’Administració que tanque
l’adscripció en el curs 2003/04, perquè és un procés
obert en 1997  que ja ha generat problemes diversos,
tant al professorat com a l’alumnat afectat. Una vegada
tancat el procés, caldrà fixar en la Mesa Sectorial
d’Educació què s’entén per "percentatge suficient de
vacants". STEPV-Iv entén que aquesta disposició per-
met que totes les places de primer cicle d’ESO als insti-
tuts es reserven al professorat del Cos de Mestres. En
conseqüència, el Sindicat plantejarà que aquestes pla-
ces siguen ofertades al Cos de Mestres.

Adscripció de mestres 
als instituts

ALL-I-OLI

L'STEPV-Iv demanarà als res-
ponsables educatius del nou
Govern de la Generalitat que
presenten i negocien amb el
conjunt dels agents socials un
Pacte per l'Educació,  amb un
suport clar i inequívoc a l'ense-
nyament públic, que impedesca
usar l’educació com element de
confrontació electoral i partidis-
ta. 

Han transcorregut més de
quatre anys des que el Consell
va presentar un document en
aquesta línia. Però,
l'Administració es va mostrar
incapaç de dur a bon port l'arti-
culació del debat i d'arribar a un
consens amb la comunitat edu-
cativa. El Pacte per l’Educació
hauria d’incorporar, entre altres,
distints aspectes relacionats amb
les inversions, construccions,
adequacions, despeses de fun-
cionament dels centres, planti-
lles, planificació lingüística... Es
tractaria de contemplar una

sèrie d'elements que permeten
millorar les condicions de l'en-
senyament públic. En aquest
sentit, el Mapa Escolar s'ha de
revisar per a solventar els pro-
blemes d'escolarització que pel
creixement demogràfic pateixen
algunes ciutats i pobles. Urgeix
abordar la construcció de noves
escoles i instituts i negociar el
Mapa Escolar dels ensenya-
ments de règim especial. 

En un altre capítol, el nou
Govern de la Generalitat haurà
d'obrir la negociació sobre les
retribucions del professorat
valencià, perquè l'acord de 1999
ja està complit i només resta
actualitzar el complement espe-
cífic. Ara cal negociar un nou
sistema retributiu que substi-
tuesca l'actual —basat en els
sexennis— per un altre més just
que actualitze les retribucions
del professorat i impedesca la
pèrdua de poder adquisitiu
experimentada en els darrers
anys. 

Pel que fa al desplegament de
la Llei de Qualitat (LOCE), la
Generalitat encara no s’ha
manifestat ni ha fet públic el
seu pla d'implantació, un silen-
ci que el Sindicat deplora. La
crítica cal estendre-la al Consell
Escolar Valencià, un òrgan que
no ha servit perquè
l’Administració debata el des-
plegament de la LOCE amb els
agents socials. 

Millorar l'ensenyament públic
valencià i dignificar les condi-
cions de treball del professorat
són reptes als que el Govern
valencià eixit de les últimes
eleccions haurà de respondre
immediatament, amb negocia-
cions directes amb els represen-
tants dels treballadors i de la
comunitat educativa. Cal recor-
dar que les qüestions pendents
adés plantejades s’arrosseguen
des de fa anys, sense que fins
ara hagen trobat respostes
adients. El nou Consell s’ha de
posar a treballar

Es contempla la millora de l’ensenyament públic i les condicions laborals del professorat

Un ‘Pacte per l’Educació’, exigència de
l’STEPV-Iv al nou Govern valencià 

ARXIU
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XXVIII Escola d’Estiu del País VXXVIII Escola d’Estiu del País Valencià alencià 

E l títol de la XXVIII Escola
d’Estiu (No a la guerra.
Educació per a la Pau) és

una afirmació contundent,
clara, definida, una bona refe-
rència indicadora que possibili-
ta l'acció educativa, una afirma-
ció subscrita per l’MRP i per
cadascuna de les persones que
tenen una posició crítica a l'en-
senyament, que manifesten
una sensibilitat humana i social
que ens vincula a la resta de
moviments socials i que recla-
men un canvi en la societat. Per
tant, ben bé mereix que siga
objecte d'acollida durant
aquests dies d'estiu. 

Però la cultura que fa possible
l'existència de les guerres és
més complexa que una afirma-
ció contundent. Els Bush, Aznar
i Blair són possibles perquè hi
ha una cultura, una manera
d'entendre el món i la vida, que
les fa possible.    La cultura de
la guerra té unes arrels profun-
des des d'on és possible pensar

la vida i viure la mort. Fets com
la catàstrofe del Prestige, la par-
ticipació ciutadana, les guerres,
etc., no són sinó exemples, ice-
bergs d'allò que no es veu però
que orienta tots aquests fets. La
nostra contribució a la cultura
de la pau és la nostra aposta
per a plantejar-nos en aquesta
Escola d'Estiu el poder i l’autori-
tat. No és cert que aquests pro-
blemes van acompanyats d’un
concepte de poder i unes rela-
cions de submissió de la ciuta-
dania? Nosaltres afirmem que la
Renovació Pedagògica està feri-
da de mort si no hi ha una vin-
culació del discurs general amb
la pràctica singular. Per això
volem plantejar la relació dels
diferents problemes manifestats
a l'aula, als centres i a la vida
quotidiana amb les relacions de
poder que s'estableixen. Som
capaços de transformar les rela-
cions de poder en relacions
d'autoritat? En sabem prou del
poder? És possible construir la

cultura de la pau amb relacions
de poder? No confonen amb
freqüència autoritat amb
poder? 

La mal anomenada Llei de
Qualitat (LOCE) planteja, entre
d'altres, el problema de l'esforç.
Des d'una concepció de poder,
esforç significa submissió, pati-
ment: "La letra con sangre
entra". En la nostra pràctica
quotidiana confonem sovint el
coratge, la força, la superació
de les dificultats amb la cultura
de la dominació, de poder. No
és cert que l'esforç provocat pel
desig és el que realment val la
pena de viure?

Per això volem relacionar
desig amb autoritat. Què és l'a-
prenentatge, sinó la capacitat
de crear desig per a aprendre?
No és aquesta una funció pre-
ciosa que dóna significat al nos-
tre treball i dignitat al nostre
ofici? Tots i totes recordem
experiències personals i esco-
lars que omplin de contingut

aquests conceptes. Ara, volem
treballar-los, posar-los en comú,
aprendre d'ells. Volem passar
de la intuïció a la reflexió per tal
d’identificar què és autoritat i
què és poder.

L'Escola d’Estiu és un bon
espai per a fer-ho. Uns
moments de reflexió amb per-
sones que -amb autoritat- han
pensat sobre aquests temes; un
bon grapat d'experiències
sobre les quals podem esbrinar
dificultats i avenços en el camí
de reconstrucció de noves rela-
cions; un conjunt de tallers des
d’on arreplegar estratègies per
a imaginar l'escola d'una altra
manera; una colla de bona
gent i, sobretot, el desig d'a-
prendre, d'escoltar-nos, de reco-
néixer’ns, de gaudir de les
bones companyies en dies d'es-
cola, d'Escola d'Estiu. Una abra-
çada.

XXVIII Escola d’Estiu de les
comarques centrals.

COMARQUES 
CENTRALS

3 al 8 de juliol

2 al 5 de juliol

1 al 5 de juliol

1 al 5 de juliol

25 al 27 de setembre

MRP
Escola d'Estiu Gonçal Anaya 

MRP Escola d'Estiu Marina -
Safor

MRP Escola d'Estiu Terres del
Sud

MRP Escola d'Estiu de Castelló

Col·lectiu d’Ensenyants de la
Ribera (CODERI)

CP Professor Ramiro Jover,
C. Pio IX,  s/n. València 
(barri Sant Marcel·lí). 

Institut Gregori Maians,
C. Gabriel Miró, 16, 46780 Oliva. 
Tel. 962852066. 

CP El Palmerar, 
C. Avet, s/n, 03202 Elx. 
Tel. 965451067. 

CP La Marina, 
C. Marineria, s/n. Castelló de la Plana - 
El Grau 12100. 
Tel. 964282825.

CP Víctor Oroval,
C. Cándido Hernández, 70, 
46740 Carcaixent. 
Tel. 962431743.

Divendres matí, 963983857 (MRP). 
A partir de les 18 h., 610541893 (Imma),
677882822 (Coral).
http://www.fmrppv.org/eecc/web28/28eec
c.htm 
eecc@fmrppv.org

Tel. 962804204   
http://www.fmrppv.org/eems/index.htm  
http://www.fmrppv.org/eecc/web28/28eec
c.htm    
eems@fmrppv.org

http://www.fmrppv.org/eets/index.htm   
eets@fmrppv.org  
Tel. 965612467  

http://www.fmrppv.org/eecs/index.htm  
fcesg@mail.uji.es  

mrpcastello@mail.uji.es   
Tel. 964251431

http://www.fmrppv.org/coderi/index.
htm  coderi@fmrppv.org  
Tels. 962590470, 962431743

Dates Organitza Lloc de celebració Informació

MARINA - SAFOR

TERRES DEL SUD

CASTELLÓ

ESCOLETA DE
TARDOR DE 
LA RIBERA

T emps era temps que uns homes
i unes dones, compromesos
amb la renovació pedagògica i

social, cregueren poder fer realitat els
seus somnis quan la II República va
ser proclamada, quan l'escola somnia-
da va començar a veure's reflectida en
aquella Constitució que declarava
que "Espanya és una República demo-
cràtica de treballadors de tota mena,
que s'organitza en règim de Llibertat i
de Justícia" i que senyalava que l'en-
senyament seria obligatori, gratuït,
laic, que s'organitzaria en el sistema
de l'escola unificada, que respectaria
l'ensenyament en la llengua pròpia,
que faria del treball l'eix de la seua
activitat, i que propiciaria la solidaritat
humana.

Aquestes paraules donen la benvin-
guda a un recorregut per uns dies
que perduren en els nostres somnis,
en els nostres anhels. Uns temps en
els que es projectaven escoles dignes,
on els xiquets i les xiquetes hi anaven
junts i aprenien a les biblioteques, als
laboratoris, als distints espais… En el
recorregut a través de “L’Escola de la
República”, exposició comissariada
per Carmen Agulló Díaz, trobarem
propostes pedagògiques de gran
modernitat que avui encara ens resul-
ten noves (només tenen 70 anys). 

El 5 de juny, la inauguració de l'ex-
posició es va fer coincidir amb la pre-
sentació de l’Escola d’Estiu de la
Marina-Safor i l’organització va convi-
dar la prestigiosa pedagoga Marta
Mata per a impartir una conferència
sobre la formació del professorat a la
II República. 

L'exposició sobre l'Escola de la
República romandrà al Museu
Arqueològic d'Oliva fins el 5 de juliol.
Salut i República (III).

Comissió Organitzadora de la XIX
Escola d'Estiu Marina-Safor

L’Escola de 
la República

Exposició 

Autoritat i poder a l'Escola
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RAFA MIRALLES

- Com recordes els inicis del teu
compromís?
- A Cerdanyola participava en les
anomenades “comissions de
matriculació”, molt importants
perquè servien per canalitzar la
reivindicació de 30 alumnes per
aula. Després em vaig incorporar
al Col·lectiu en Defensa de
l’Ensenyament Públic, que
fomentava la formació dels mes-
tres i l’intercanvi d’experiències
entre les escoles del poble.
També vaig participar en la crea-
ció de la Plataforma en Defensa
de l’Escola Pública de Catalunya i
en la gestació del Centre de
Recursos, un espai democràtic al
servei de la formació del professo-
rat on no hi havia assessors i la
gent es reunia per a parlar de la
problemàtica dels centres. 
- Sols dir que el que més t’agra-
da del teu treball és, sobretot,
estar a la base. De fet, estàs molt
implicada en les tasques pedagò-
giques i organitzatives del teu
col·legi i dius que aquesta tasca
és prèvia a la projecció exterior.
- És cert. Quan arribe al col·legi
Cervantes impulse amb d’altres
companys diverses iniciatives: el
projecte educatiu, els plans de
formació, el projecte d’atenció a
la diversitat i tota l’organització
democràtica de l’escola. En el
col·legi també ens anticipem en el
seu moment posant en marxa un
Pla de Coordinació amb l’institut i
un Pla de Formació on van parti-
cipar tot el professorat de l’institut
i tots els centres de la comarca
implicats.
- Com qualifiques la tasca que
avui realitzen els MRP?
- Fa 12 anys que estic ací i puc
afirmar amb rotunditat que els
MRP continuen estant totalment
vigents al País Valencià. Hi ha
col·lectius molt implicats a distin-
tes comarques, la Ribera, la
Marina, la Safor, a València,
Castelló, Elx i
Alacant. Tots orga-
nitzen escoles a
l’estiu o a la tardor,
i durant la resta de
l’any es treballa en
seminaris. Bona
part de les propos-
tes de renovació de
l’escola  estan jus-
tament al si d’a-
quests col·lectius,
això és una evidèn-
cia fonamental. 
- Quins temes
esteu treballant
ara mateix?
- Hi ha els mate-
rials sobre Democràcia a l’Escola,
els projectes de treball de la
Safor, els grups de l’Escola Rural.
A les comarques del Sud hi ha
col·lectius que treballen sobre
literatura infantil, informàtica o

l’Escola Infantil. A la Ribera es
fan treballs molt centrats en l’en-
torn, sobre el riu Xúquer. A
Castelló, a més de la dinamització
de la Càtedra Soler i Godes,
l’MRP ha fet un esforç impressio-
nant per relacionar-se amb un
muntó d’associacions. 
- Formuleu propostes didàcti-
ques o esteu més centrats en el
debat i l’anàlisi teòrica?
- A més de la reflexió teòrica, els
MRP tenim propostes concretes
d’intervenció en distints àmbits.
De fet, anem bastant desbordats
perquè la gent que coneix la
tasca que fem a través de les web
ens crida de tot arreu. Fa molt poc
he estat a Andalusia, a Castella-la
Manxa i a Madrid fent xarrades i
explicant el sentit i el treball dels
MRP. Estem vius de pensament i
d’acció perquè presentem pro-
postes pràctiques amb una sòlida
fonamentació teòrica, propostes
que desenvolupem als nostres
centres i que després avaluem i
fem públiques per a que les facen
seues altres ensenyants. 
- Com expliques la crisi de parti-
cipació al món educatiu, en par-
ticular del professorat?
- És de veres que la gent cada
vegada participa menys en tot.
Però, per què passa això? Encara
que sone dur, hi ha un envelli-
ment del professorat compromés,
ens fem majors i ens cansem més.
També apareixen les responsabi-
litats familiars per atendre els
fills, els pares i les mares. Un ter-
cer factor és que la tasca de refle-
xió que protagonitza un nucli
molt actiu d’ensenyants necessita
renovar-se. Les dinàmiques
actuals estan viciades en totes les
organitzacions, no és una exclusi-
va dels MRP,
- Què passa llavors amb les
noves remeses d’ensenyants que
s’han incorporat en els últims
anys a la docència?
- Hi ha un corrent general de

manca de par-
ticipació, els
joves fugen de
q u a l s e v o l
forma organit-
zada, perquè
no ho veuen
necessari. És
la prova que el
discurs neoli-
beral que afir-
ma que les
ideologies són
dolentes ha
calat en la
j o v e n t u t .
Fugen dels
partits polítics

i de tot el que sone a organització
perquè ho associen amb formes
antiquades. Al Fòrum Mundial de
l’Educació de Porto Alegre he vist
molta gent, molts joves que no
creuen que els sindicats ni els

partits tradicionals siguen movi-
ments socials. 
- Quins motius tenen per a estar
tan desvinculats?
- Els joves d’ara manquen d’un
esperit de rebel·lia com el que
vam tindre la gent d’esquerra
d’altres generacions, perquè cal
haver viscut la pobresa, la repres-
sió i la manca de llibertats per a
saber què signifiquen. Ells no
veuen la urgència de canviar uns
partits per altres perquè pensen
que tots són el mateix i, en tot cas,
creuen que els canvis polítics
hauran de vindre per camins dife-
rents.
- Et preocupa que el discurs
actual de la renovació pedagògi-
ca no arribe a la majoria del pro-
fessorat?
- En les darreres eleccions he vist
com des dels partits majoritaris hi
ha un menyspreu a tota organit-
zació que sone a minoritària, com
si no tingueren dret a existir. Hi
ha una falta de respecte a una
cosa tan elemental com és la plu-
ralitat ideològica. Però el pitjor
d’aquesta situació és que el grup
minoritari arribe a interioritzar

que no és necessària la seua exis-
tència perquè no és “útil” des
d’una concepció neoliberal. És un
discurs que t’impossibilita
expressar les teues idees, i això és
el que alguns volen fer també
amb els MRP. Nosaltres tenim
dret a existir,
perquè estem
vius, disposem
d’un projecte i
idees pròpies, i si
hi ha gent que
creu que no som
útils, que no som
rellevants, això
no hauria de pre-
o c u p a r - n o s .
Qualsevol grup,
per minoritari
que siga, mentre
tinga un projecte
té l’obligació d’e-
xistir. En nom de
l’eficàcia i de la
utilitat ningú pot fer-lo desaparéi-
xer. Crec que és fonamental tin-
dre això ben clar. 
- Deduïsc que eres optimista
sobre el futur dels MRP.
- Les coses no són sempre iguals i

les situacions tampoc no són eter-
nes, ja arribaran altres temps. Ara
estem en una fase de resistència,
però és també un moment crea-
tiu. La contribució dels MRP és
fonamental per a la renovació de
l’escola i si ara no trobem més
ressò serà en un altre moment, i si
no som nosaltres seran uns altres
els que ho facen, però el pensa-
ment que deixem servirà el dia de
demà per a que algú el puga res-
catar, com ha passat amb Freire,
Freinet i d’altres grans pensadors
pedagògics, perquè les persones
passem, però les idees queden.
Des d’aquest punt de vista el nos-
tre discurs és imprescindible, per-
què sense la renovació pedagògi-
ca l’escola només serà burocràcia
i mercantilització. 
- Vivim moments delicats per a
l’Escola Pública i per a la tasca
dels ensenyants.
- Des de la renovació pedagògica
diem que l’educació és un dret
humà i l’escola un servei públic.
L’educació ha de compensar les
desigualtats socials i ha de procu-
rar l’emancipació de les persones,
això és fonamental. L’ensenyant
ha de ser una persona amb digni-
tat, amb consciència, comprome-
sa amb la societat i partícip d’un
projecte de transformació social.
Com diu Jaume Carbonell, el pro-
fessor ha de ser una persona culta
i en formació permanent, ha d’a-
nar al cine i al teatre, viatjar, rela-
cionar-se amb la gent del seu
poble i del seu entorn immediat.
Tot aquest bagatge és el que li
permet formar persones respon-
sables capaces d’intervindre en el
canvi social.
- Què li diries als que no han
xafat mai una Escola d’Estiu o als
que van deixar de participar-hi?
- Invite la gent a acudir a una de
les Escoles d’Estiu que tinga més
prop, perquè són espais de refle-
xió crítica per a la intervenció
directa on es donen relacions pro-

fessionals huma-
nitzades i plaen-
teres. En aquests
moments de
neoliberalisme
ferotge, estic
amb Julio
Rogero quan diu
que el més
important és
“decidir pen-
sar”. El pas
següent és,
segons ell, “deci-
dir actuar, i
actuar amb
altres”, i, per
últim, però no

menys important, cal també
“decidir sentir”. Les Escoles
d’Estiu són precisament per a
pensar, compartir i divertir-se
alhora, perquè les tres coses són
igual d’importants.

Les Escoles d’Estiu són 
per a pensar, compartir i divertir-se

Mestra de l’escola pública des de fa 24 anys,
María Ángeles Llorente (Calatayud, 1957) va
estar destinada a Badalona i a Cerdanyola del
Vallès abans d’arribar fa dotze anys al col·legi

públic Cervantes de Bunyol. Coneguda pel seu
entusiasme i rigor en l’impuls de nombroses ini-
ciatives, està implicada fins al coll en la renova-
ció educativa i en la defensa de l’Escola Pública.

Llorente milita en el Moviment de Renovació
Pedagògica (MRP) Escola d’Estiu del País
Valencià Gonzalo Anaya i és l’actual presidenta
de la Federació d’MRP del País Valencià.

María Ángeles Llorente / XELO GARCIA

María Ángeles Llorente
Mestra i presidenta de la Federació d’MRP del País Valencià

“Els MRP estan 
totalment vigents al 

País Valencià. 
Bona part de les 
propostes que es
coneixen estan 
justament al si 

d’aquests col·lectius.”

“El discurs dels
MRP és 

imprescindible, 
perquè sense la 

renovació pedagògica
l’escola només serà

burocràcia i 
mercantilització.”



F orme part d’una comissió
de convivència del Consell
Escolar d’un institut de

Secundària, comissió que en els
darrers cursos ha dedicat la majo-
ria de les reunions a incoar expe-
dients disciplinaris que en molts
casos han acabat amb l’expulsió
dels alumnes afectats. En aques-
ta experiència he observat algu-
nes situacions que qualificaria de
poc saludables i poc intel·ligents,
per més que siguen considerades
“normals”. M’he permés descriu-
re i valorar unes quantes situa-
cions que evidencien la necessi-
tat d’obrir un debat entre el pro-
fessorat progressista sobre els
models d’autoritat i de saber que
ens ajudarien a gaudir de millo-
res en la convivència democràti-
ca al centre. Ací presente alguns
punts per a iniciar aquest debat.

1. Les reunions sobre convivèn-
cia només solen discutir la idoneï-
tat de la sanció, el tipus de càstig
a aplicar. Hi ha  professors que es
queixen que “no es fa res” si les
mesures disciplinàries adoptades
no passen per l’expulsió de l’a-
lumne, i professors que es moles-
ten quan se’ls demana que els
departaments facen recerca de
materials i estratègies didàcti-
ques per a atendre l’alumnat amb
diverses expectatives i nivells
d’aprenentatge.

2. Quan les sancions més edu-
catives que l’expulsió no aconse-
gueixen canviar la conducta de
l’alumne, són jutjades d’”inservi-
bles” i costa molt tornar a propo-
sar-les . Tanmateix, en la majoria
dels casos, les expulsions tampoc
aconsegueixen millorar l’actitud
dels alumnes, però ningú s’es-
tranya que aquesta via continue
sent de manera inqüestionable la
més usada.

3. No s’analitzen els factors que

contribueixen a dificultar la con-
vivència per tal de definir estratè-
gies coherents: a un problema x,
una solució x; a un problema y,
una solució y. Dit d’una altra
manera, si el problema és que
l’alumne ha fracassat  amb les
assignatures tradicionals, oferim-
li els coneixements científics que
aquestes contenen, mitjançant
organitzacions i formats no disci-
plinars. Si l’alumne és un “male-
ducat” i un “insolent”, mostrem-
li formes de comunicació i habili-
tats socials que facen inservible la
seua actitud. Si l’alumne està
acostumat a fer “el que li dóna la
gana” i a sa casa no el controlen,
conjuntem esforços des de tots els
sectors de la comunitat educativa
perquè l’institut projecte una línia
unitària i sòlida de defensa d’un
model d’autoritat basat en el rao-
nament i en el diàleg. Per contra,
des de la institució se sol respon-
dre a aquest tipus d’alumnes amb
actituds molt semblants a aque-
lles que es volen desterrar: si l’a-
lumne es un “xulo”, s’espera del
profe o la cap d’estudis una res-
posta de l’estil “pa xulos, jo”. 

4. Tothom diu que els centres i
el professorat han d’educar en la
tolerància i el diàleg per a la reso-
lució de conflictes. Però, quan l’a-
lumne no sap usar el diàleg i no

és tolerant, se li mostra on està la
porta per a eixir del centre… Si
davant un adolescent desarrelat
procedent d’un entorn familiar i
social amb greus deficiències
educatives i “políticament inco-
rrecte”, que desconeix altres
models de conducta i de pensa-
ment, l’escola és incapaç d’oferir-
li cap alternativa educativa, qui-
nes instàncies socials han d’afa-
vorir un futur d’integració i des-
envolupament a aquesta perso-
na? El jutjat? La presó?

5. Algú dirà que han d’haver
serveis socials que s’encarreguen
d’aquests xavals, que els instituts
no són els llocs apropiats... També
es dirà que el professorat no ha
d’assumir més responsabilitats
que les que li pertoquen. Però
caldrà acceptar que en qualsevol
cas tots en tenim part. Si callem,
acceptem. 

6. Per a la salut mental del pro-
fessorat sempre serà millor assa-
jar noves estratègies –tot i que no
tinguen immediatament tot l’èxit
desitjat– que repetir-ne d’altres
que se saben inservibles.
Acceptar la inutilitat de l’acció
d’un professional i repetir-la
només pot portar a l’anul·lació de
la pròpia consciència o a la frus-
tració estructural.

7. Si la responsabilitat corres-

pon a l’Administració (que no
facilita recursos materials i
humans per organitzar altres
tipus d’activitats en els centres),
per què no s’escolten més veus
de protesta? Seria raonable que
hi hagués tantes protestes del
professorat com expulsions d’a-
lumnes o crisis de la convivència
en els centres.

Veig molts professors i profes-
sores que se senten impotents i
perden l’esperança d’educar
junts joves procedents de contex-
tos de desigual fortuna, de veure
relacionar-se a la mateixa aula els
rics i els pobres –que són sovint
els més conflictius i rebels amb la
vida acadèmica i institucional–.
Però són només una xicoteta part
d’ensenyants els que lluiten per
exigir més recursos educatius.
Per als altres no cal reivindicar ni
canviar res, perquè ja han trobat
culpables: l’alumne, la família, o
fins i tot l’altre professor “massa
blanet, innocent o dèbil”, que
“havia d’haver expulsat l’alumne
conflictiu fa tres mesos”.

8. Què cal fer per cuidar la salut
mental i mantenir les mínimes
regles de convivència democràti-
ca en els instituts? La resposta
més pròpia de la professió hauria
de ser la recerca de solucions
pedagògiques. Tot i que en la

Facultat no ens van formar per a
treballar amb la complexitat, la
professió docent és mes comple-
xa que la d’uns simples “encarre-
gats” d’assegurar que uns joves
facen els exercicis marcats pel lli-
bre de text, a més de premiar els
obedients i castigar els rebels. 

9. Si els professors i professores
no sabem com fer tot això i ningú
ens ho havia exigit quan ens van
contractar..., per què no exigim a
crits que necessitem formació
dins la nostra jornada laboral?

10. Són les ciències que ensen-
yem als instituts aptes només per
als fills de les famílies de classes
ben estructurades, de classes mit-
janes o d’obrers “ben educats”?
Acceptar-ho suposa condemnar
els “maleducats”, perquè no
tenen res a fer a les nostres aules
i no cal perdre temps amb ells: ni
la Filosofia, ni el Francés ni les
Matemàtiques no són per a
aquestes persones. Arribats ací
s’entén millor el sentit dels itine-
raris introduïts a la LOCE, o
millor, per què no tornar a l’anti-
ga divisió BUP-FP?

11. Per començar a encarar el
problema seria bo que tots accep-
tàrem almenys que no hi ha un
únic camí per abordar la convi-
vència als centres, que viure la
democràcia és complex i que
altres conceptes de l’autoritat i el
saber son requerits en les aules
del 2003. Amb paraules de Edgar
Morin (Los siete saberes necesa-
rios para la educación del futuro;
Paidós, 2001): “La comprensió
mútua entre sers humans resulta
vital perquè les relacions huma-
nes isquen del seu estat bàrbar
d’incomprensió. D’ací la necessi-
tat d’estudiar la incomprensió
des de les seues arrels, les seues
modalitats i els seus efectes”.
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Sobre disciplina 
i democràcia als instituts 

Àngels Martínez Bonafé

Les expulsions d’alumnat dels IES no aborden els problemes de fons 

Escola d’Estiu de Formació de Persones Adultes: educands i educadors 

Creuant les fronteres educatives
Un procés pedagògic i polític alliberador

Sagunt-Port, 2, 3 i 4 de juliol de 2003

Conferències
1. Creuant les fronteres: educar en rela-

ció. Donar sentit a la diferència sexual.

Ana M. Piussi, Universitat de

Verona, Itàlia.

2. Creuant les fronteres: educació i

reducció o minoració de l’altre. Jorge

Larrosa, Universitat de Barcelona.

3. Creuant les fronteres: multiculturalis-

me, identitats fragmentades i educació.

Magdalena López, Universitat de

València.

Seminaris
1. Donar i prendre la paraula, el saber...:

el tall de la diferència sexual. Ana M.

Piussi.

2. La producció de desigualtat en l’edu-

cació. Jorge Larrosa.

3. Multiculturalisme, emancipació i noves

subjectivitats en l’FPA. Magdalena

López.

4. Educació, poder i subjectivització: els

límits de la política. Francisco Jódar i

Lucía Gómez

5. Metodologies i didàctiques per a

desenvolupar processos d'aprenentat-

ge permanent amb persones adultes

immigrants. Sebas Poy i Juan

González.

6. Educar-se en el ciberespai. Cristina

Alonso.

7. On es sustenten les nostres relacions:

en la llibertat o en la carència? Núria

Beitia i Carme Boo.

Tallers
1. Expressió del cos i de la ment. Anna

Campos del Alcázar.

2. Ensenyament-aprenentatge d’actituds

lingüístiques. Josep Vicent Mas Estela.

3. De persones adultes estudiants a per-

sones adultes escriptores: taller d'escrip-

tura. Empar Porta i Pilar Centeno.

4. Internet. Carlos Soriano.

5. Aplicació de les NTIC i producció de

materials a l’FPA. Imma Vilatersana.

6. Pràctiques d’associacionisme: com fer

projectes i programes. Vicent Aparicio.

7. Pràctiques d'associacionisme: com fer

pressupostos, gestionar una associació...

Bernat Nogués.

8. Les dependències emocionals. Núria

Beitia i Carme Boo.

9. Dinàmica de la rialla. Nieves García

i Pedro Olmedo.

10. Funcions dels educands i dels educa-

dors al centre i la seua articulació

en/amb el territori. Angel Marzo.

A l'estiu viu

Recital de poesies: Juan González (dia

2). Xavi Castillo (dia 3).

Informació i Inscripcions: 
CReC. C/ Noguera, 10. 
Xàtiva 46800. Tel. 962 28 74 16
Fax: 962 28 74 19. 
E-mail  crec@dva.gva.es 
Web: www.dva.gva.es/crec



Juny  2003 Al l - i -o l i  172   11E N S E N Y A M E N T  P R I V A T

L’Administració ajorna l’acord a la constitució del nou Govern valencià 

I Conveni Col·lectiu per a empreses d’atenció especialitzada en l’àmbit de la família, infància i joventut en la Comunitat Valenciana 

Educació bloqueja un pacte proposat
pels sindicats a instàncies de l’STEPV-Iv

Els pressupostos de Benestar Social són insuficients

Després de l’acord signat pels sindicats i les
patronals sobre l’homologació de mestres i lli-
cenciats del primer cicle amb el segon cicle de
l’ESO i que el Boletín Oficial del Estado el

publicara, la Conselleria d’Educació ha inten-
tat revisar el pacte amb el pretext que els mes-
tres de l’ensenyament privat estarien millor
retribuïts que els del sector públic.

ALL-I-OLI

El 15 d’abril representants
dels sindicats, patronal i
Conselleria es van reunir per a
desbloquejar la paga de 25
anys del professorat del pri-
mer cicle d’ESO, pendent de
resoldre perquè l’acord d’ho-
mologació del primer amb el
segon cicle d’ESO comportava
que els mestres de primer
cicle de l’ensenyament con-
certat percebien retribucions
superiors als del sector públic,
un fet que contradiu la LODE i
l’Addenda al Document sobre
la Reforma Educativa en els
centres concertats valencians.
L’Administració va formular la
proposta següent: 1.
Homologar els llicenciats del
primer cicle amb el segon
cicle d’ESO. 2. Igualar les
retribucions dels mestres del
primer cicle d’ESO amb els
del sector públic, que repre-
senta un increment mensual
d’uns 100 euros. 3. Conselleria
es compromet a establir
immediatament un nou marc
de negociacions per a tractar
l’analogia retributiva total
amb el professorat estatal, junt
a d’altres analogies. 4.
Abonament de la paga de 25
anys al professorat del primer
cicle d’ESO en salaris actuals.
En produir-se l’homologació
s’abonaria d’ofici la diferència

corresponent. Conselleria va
proposar que per a fer efectius
aquests aspectes caldria un
acord de tots els sindicats i de
les patronals, que haurien de
modificar la seua postura ini-
cial pel que fa a l’homologació
retributiva del professorat
d’ESO.

Després de seguir el precep-
tiu procés assembleari, en el
que tota l’afiliació va poder
intervindre, l’STEPV-Iv va
accedir a modificar l’acord,
però amb unes condicions:
homologació dels llicenciats
del primer cicle d’ESO amb els
del segon; abonament de 100
euros als mestres de primer
cicle d’ESO; fixació d’un
calendari d’aplicació i de
negociació fins que es faça
efectiva l’equiparació total
amb els treballadors de l’en-
senyament públic; temporalit-
zació de l’aplicació de les
plantilles d’Infantil i
Batxillerat; aplicació de la
reducció de jornada lectiva
prevista en el conveni. Per
garantir el respecte als acords,
el Sindicat exigia concretar
aquests punts en un document
que publicaria el DOGV abans
de les eleccions autonòmiques
del 25 de maig. El 30 d’abril, la
proposta de l’STEPV-Iv es va
comunicar a la resta dels sindi-
cats, que s’hi van manifestar

d’acord. Tanmateix, l’Admi-
nistració va respondre que no
podia accedir a la proposta
unitària per no condicionar el
Govern sortint de les elec-
cions. El director general de
Centres va bloquejar final-
ment les negociacions en
advertir de que l’Admi-
nistració no negociaria res fins
la constitució del Govern.

El nou Consell tindrà la pos-
sibilitat de desbloquejar les
negociacions, tot i que
Conselleria ja va aprovar el 9
de maig una Resolució per la
qual abonarà des de maig la
paga de 25 anys al professorat
de primer cicle d'ESO. La
mateixa Resolució contempla
que de manera excepcional es
recalcularà l’import de la paga
d’antiguitat i s’abonarà la
diferència d’ofici, cas que s’a-
corde l’homologació amb el
segon cicle d’ESO. 

La problemàtica de l’homo-
logació i de la paga de 25 anys
ha fet que la resta de temes
pendents de negociar (planti-
lles d’Infantil, Batxillerat,
reducció de la jornada lectiva,
etc.) no s’hagen abordat, mal-
grat la pressió sindical. 

Tanmateix, Conselleria
haurà d’informar pròxima-
ment de l’estat definitiu de la
reducció d’unitats per al curs
2003/04.

L’STEPV-Iv no signa perquè les considera insuficients

Es firmen les taules salarials a
Madrid per a la concertada

ALL-I-OLI

Les patronals Educación y
Gestión i CECE, junt als sindicats
USO i UGT van firmar a Madrid
les taules salarials de concertada
corresponents a 2003. El Sindicat
no ha signat les taules perquè
l’augment acordat per al
Batxillerat no concertat és  del
3,14%, inferior al 3’5% que propo-
sava la representació de l’STEPV-
Iv. La valoració sindical estima que

és inadmissible que per a altres
nivells no concertats i per al PAS
no se supere el 2% i no s’haja sig-
nat tampoc la clàusula de revisió
salarial, la qual cosa suposa per
aquest col·lectiu una pèrdua del
seu nivell adquisitiu. Per fer efec-
tives les taules salarials és pre-
ceptiva la seua publicació pel
BOE. Tanmateix les taules es
poden consultar a
http://www.intersindical.org/stepv

Personal docent

Nivells concertats

Nivells no concertats

Infantil

Batxillerat *

Altres

Personal titular no docent

Personal d’administració i serveis

PLUS DE RESIDÈNCIA O INSULARITAT

Personal docent

Nivells concertats

Nivells no concertats

PAS

CENTRES RESIDENCIALS

Personal docent

Personal no docent

Cuidador d’Escola-llar

Director

Subdirector

SEGÓN CICLE D’ESO SENSE CONCERT

ANTIGUITAT

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

0 %

2 %

2 %

2 %

2 %

0 %

2,32 %

2 %

SALARI

2 %

2 %

3,14 %

2 %

2 %

2 %

2 %

0 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

REVISIÓ SALARIAL 2003

El complement del Batxillerat està congelat. L’increment és del 0%.

PROPOSTA SINDICATS

- 4% per a tots els treballadors i
treballadores sobre les taules sala-
rials del 2002 i clàusula de revisió
salarial

SUBVENCIÓ CONSELLERIA

- Centres subvencionats: 
increment 2%

- Centres concertats: 
increment 1,5%

- Prog. Mesures Judicials: 
increment 30% SOBRE TAULES
D’AJUDES DEL 2002. Suposa un
increment d’un 0% sobre les tau-
les salarials del I Conveni

- Programa d’Acolliment Familiar:
increment 1% sobre taules d’aju-
des del 2002. Suposa un 29%
menys sobre les taules salarials
del I Conveni

PROPOSTA PATRONAL

- Centres residencials o de dia:
increment 1,5% (salari base i com-
plement)

- Complement antiguitat: 
increment 1%

- Aplicació clàusula revisió sala-
rial retroactivament des d’1 oct.
2003 

- Programa d’Acolliment Familiar
i Mesures Judicials: congelació
salaris 2003 i antiguitat (no clàu-
sula revisió salarial)

- Propostes només per al 2003. En
2004 els increments seran unitaris
per a tots els treballadors i treballa-
dores

CONTRAPROPOSTA SINDICATS

- Abans de signar res es proposa reunió
amb Conselleria de Benestar Social
amb sindicats i patronal

- Centres residencials o de dia: incre-
ment 3% salari base; 2%, complement
antiguitat; aplicació clàusula revisió
salarial des d’1 juliol 2003

- Programa d’Acolliment Familiar i
Mesures Judicials: increment 2% sobre
taules salarials 2002 en tots els con-
ceptes; aplicació clàusula revisió sala-
rial des d’1 juliol 2003

- Compromís d’aplicar els increments
salarials el 2004 unitàriament per a
tots i totes i aplicació clàusula revisió
salarial des d’1 gener 2004

- Clarificació de la classificació d’enti-
tats

- Revisió de l’articulat de tots els arti-
cles del conveni de caràcter econòmic

CONTRAPROPOSTA PATRONAL

- Deslligar negociacions de la reunió
amb Conselleria

- Centres Residencials i de Dia: 
increment 2%

- Complement antiguitat: 
increment 1,5%

- Aplicació clàusula revisió salarial sols
l’últim trimestre

- Programa d’Acolliment Familiar i
Mesures Judicials: increment 0,5% sobre
taules salarials 2002

- No inclusió de clàusula revisió salarial

- Compromís en 2004 d’aplicació dels
increments unitàriament i clàusula de
revisió salarial a partir de l’1 de juliol o
de l’1 de gener si Conselleria augmenta
pressupostos

- Clarificació d’entitats via Comissió
Paritària

- Acceptació revisió de l’articulat econòmic

QUADRE RESUM DE L’EVOLUCIÓ DE LES NEGOCIACIONS SOBRE REVISIÓ SALARIAL (2003)

ALL-I-OLI

Les negociacions per a la revisió
salarial del I Conveni Col·lectiu
per a empreses d’atenció especia-
litzada en l’àmbit de la família,
infància i joventut en la

Comunitat Valenciana han de
corregir els càlculs de la
Conselleria de Benestar Social,
que ha pressupostat de manera
incorrecta els increments salarials
previstos en diferenciar als cen-

tres o entitats que depenen del I
Conveni i no aplicar, per tant, cri-
teris unitaris per a tots els treba-
lladors i treballadores del sector.
A més, els  pressuposts s’han ela-
borat prenent com a referència

les taules salarials de 2002 i no les
d’enguany. Tampoc no s’han pre-
vist els increments necessaris per
a cobrir les baixes, les substitu-
cions o l’antiguitat, entre altres.
Després de tres reunions on els

sindicats han presentat una plata-
forma unitària que ha estat con-
testada per la patronal, la repre-
sentació social ha de formular
una resposta a l’oferta dels
empresaris el pròxim 2 de juliol.
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E l día 30 de mayo el colectivo de
profesores de Informática reivindi-
có una enseñanza de Informática

(TIC) de calidad en los centros públicos
de la Comunidad Valenciana. Ese día,
cerca de 400 profesores de un total de 501
se declararon en huelga y se manifestaron
frente al Palau de la Generalitat, donde se
leyó un manifiesto en el que se exigía:

1) Que no haya
ningún centro de la
C o m u n i d a d
Valenciana donde
no se pueda estu-
diar la ASIGNATU-
RA de Informática.

2) Que la ASIG-
NATURA de
Informática sea
impartida por profe-
sorado de la espe-
cialidad de
Informática.

Esto significa que,
para garantizar que
en todo centro de
ESO y Bachillerato
de la Comunidad
Valenciana se
pueda cursar la
optativa de
Informática, ésta ha
de ser de oferta
obligatoria, como
ocurre con Francés
y Cultura Clásica.

En el segundo
punto se EXIGE
que la Informática
sea impartida por
profesorado de
Informática, ya que,
aunque resulta evi-
dente Y ASÍ LO
INDICA LA LEGIS-
LACIÓN VIGEN-
TE, TODAVÍA hay
centros en los que
se deja la optativa
de Informática a
profesorado de
otras especialidades
y se impide que el
profesorado especialista imparta la misma
con las garantías exigibles.

Este colectivo no termina su huelga el
día 30 de mayo, sino que a partir de ese
día se encuentra en huelga de celo inde-
finida hasta que la Conselleria de
Educación se comprometa a cumplir los
puntos antes indicados.

Las medidas de la huelga de celo pro-
puestas por nuestra asociación serán las
siguientes:

1. Eliminación de todos los ordenadores
a cargo del responsable del aula de

Informática de todo aquel software del
que no se tenga licencia, fomentando la
lucha contra la piratería.

2. Si se dispone de una sola licencia de
un determinado programa, éste será ins-
talado en un solo ordenador, como dicta la
ley.

3. No se mantendrán ordenadores que
no se encuentren en el aula de

Informática, como
secretaría, sala de
profesores, bibliote-
ca, departamentos,
etc.,  y, por supues-
to, únicamente en
el horario de reduc-
ción correspondien-
te y únicamente por
el coordinador del
aula de Informática.

4. No se realiza-
rán reparaciones ni
instalaciones de
hardware, cablea-
do, etc., sino que se
llamará al técnico
para que lo haga,
ya que no entra en
las funciones del
coordinador de
aula.

5. No se instala-
rán programas para
el resto del profeso-
rado, ya que esta
función correspon-
de al profesor o
profesora que tiene
que hacer uso del
aula y no al coordi-
nador.

6. No se colabo-
rará en la forma-
ción del profesora-
do del centro, deri-
vando esta función
a los Centros de
Formación del
Profesorado.

7. No se colabo-
rará en la protec-
ción contra la segu-
ridad de la red

informática del centro.
8. No se asesorará en el uso del progra-

ma de Gestión de Centros.
9. No se realizarán “favores” para los

ordenadores particulares de los compañe-
ros, y así podremos entrar en la sala de
profesores como el resto de compañeros.

10. No se realizarán funciones de jefe
de departamento (virtual) en aquellos
centros donde no exista (porque no hay
ciclos formativos de Informática), ya que
no existe legalmente.

Tecnología: clave para
segregar el alumnado 

APTCV quiere manifestar las graves
consecuencias que algunas de las
propuestas de la Ley de Calidad

Educativa (LOCE) pueden acarrear a la
enseñanza pública. A continuación se pre-
senta un informe estadístico que demuestra
que sólo el 17% de los centros concertados
(datos de la Comunidad Valenciana) impar-
tirían el itinerario tecnológico, con las gra-
ves consecuencias
para la  enseñanza
pública y para la
formación en tecno-
logía de  todo el
alumnado. 

Artículo 26 LOCE.
Punto 4. Los centros
sostenidos con fon-
dos públicos debe-
rán ofrecer todos los
itinerarios estableci-
dos en la presente
ley: “Las adminis-
traciones educativas
podrán adecuar este
principio a la
demanda de los
alumnos y a las
características y
recursos de los cen-
tros”.

De los 339 centros
concertados de la
C o m u n i d a d
Valenciana, sólo 58
(el 17%) tiene más
de dos unidades por
curso. Lo anterior
obliga a los directo-
res de centros con-
certados con dos
unidades en 4.º de
ESO a disponer una
clase de itinerario
científico y otra de
humanístico, por lo
que el itinerario tec-
nológico quedará
mayoritariamente
relegado a los insti-
tutos públicos, los
cuales sí tendrán la
obligación absoluta
de ofertarlos todos. Por otra parte, al finali-
zar 2.º de ESO los centros concertados, en
función del consejo orientador, podrán deri-
var hacia la enseñanza pública a todo
alumno que en función de sus criterios no
responda a los requerimientos del Proyecto
Educativo del Centro. 

Evidentemente, el alumnado repetidor,
con problemas de disciplina, con ACIs o
necesidades educativas especiales, será
orientado hacia la pública, en especial por
los centros con una sola línea, los cuales,
acogiéndose al párrafo segundo del punto

4.º del artículo 26 de la LOCE, ofrecerán
únicamente el itinerario científico-huma-
nístico. 

Para evitar esta situación, racionalizando
además la ordenación del sistema educati-
vo en beneficio de todos, la solución más
adecuada sería modificar la propuesta del
diseño de los itinerarios, estableciendo tam-
bién dos: uno de carácter científico-tecnoló-

gico y otro humanís-
tico, mucho más
acorde a los intereses
y necesidades del
alumnado y acorde
también con el dise-
ño del Bachillerato.

En el  proyecto de
Real Decreto, la
Tecnología, actual-
mente asignatura
común para todos los
alumnos de dicho
nivel educativo, se
mantiene como asig-
natura sólo en uno de
los dos itinerarios
que el alumnado
podría seguir en 3.º
de ESO —el llamado
itinerario tecnológi-
co— y desaparece
del otro, el científico-
humanístico. En el
citado itinerario tec-
nológico no se estu-
diaría la asignatura
de Física y Química,
y en Matemáticas se
estudiaría una ver-
sión científicamente
devaluada de las
mismas, distinta de la
del resto del alumna-
do. Estas propuestas
resultarían agrava-
das con mucha pro-
babilidad por el dise-
ño previsto para los
currículos de 4.º
curso, en los que la
Tecnología podría
quedar relegada
también al citado iti-

nerario tecnológico. 
El alumnado que siga el itinerario tecno-

lógico se encontrará en la práctica con la
casi absoluta imposibilidad de cursar estu-
dios universitarios científicos o técnicos de
grado superior o medio, o de Formación
Profesional, al menos la superior, debido a
que en sus conocimientos tendrían caren-
cias en dos disciplinas fundamentales: en
Física y Química (que no habrán cursado) y
en Matemáticas (en la que cursarían unos
contenidos alejados de los exigibles más
adelante en los mencionados estudios).

Sólo el 17% de los centros concertados impartirán el itinerario tecnológico Carta abierta a la Conselleria de Cultura y Educación

Asociación del Profesorado de Tecnología de la Comunidad
Valenciana (APTCV) 

Asociación de Profesores de Informática
de la Comunidad Valenciana

“El alumnado que siga 
el itinerario tecnológico 

se encontrará en 
la práctica con la casi 

absoluta imposibilidad 
de cursar estudios 

universitarios científicos 
o técnicos”.

“Que no haya ningún 
centro donde no se 

pueda estudiar 
la asignatura 

de Informática, y 
que sea impartida por 

profesorado especialista de
Informática”.

La Informática ha de ser
impartida por especialistas

UN MILIÓ DE GRÀCIES
Pel teu primer clic
Per connectar-te des del centre, a casa 
o des de tan lluny
Per les informacions que t’han agradat
Per aquelles que t’han disgustat
Per la teua fidelitat

La informació fresca, al dia (1.000.000 de visites)
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Carta abierta 
a mi compañera asesinada

D aniela, no sé qué
decirte porque me
tengo que despedir y

no quiero. Pensar que no estás
es algo muy raro. Llevo dos
noches en las que al despertar
pienso que ha sido un mal
sueño, pero rápidamente ese
deseo se desvanece para dar
paso a esta triste realidad.

Recuerdo cuando llegaste,
tan alegre, tan buena.
¡Cuántas cosas nos contamos!
Te hiciste un hueco en nues-
tros corazones, en los de todos
los que estamos aquí. En la
gente que te quiere has deja-
do no un hueco, sino un pro-
fundo vacío en el que queda
escrito con tinta de fuego tu
nombre, porque nadie podrá
ocupar ese lugar.

Qué decirte, Daniela, si no
hay letras para expresar lo que
pensamos, no hay lágrimas que
puedan transmitir este senti-
miento tan triste y amargo.

La injusticia se te ha llevado
a los 16 años, con toda una

vida por delante, mucha espe-
ranza y llena de ilusiones por
cumplir. Nos duele pensar que
alguien como tú ya no esté
entre nosotros, que la violen-
cia y la ira te hayan privado de
la felicidad que te quedaba
por vivir.

Todos estamos contigo, tu
familia, tus amigos y compa-
ñeros, los profesores; a todos
nos has llegado y nos has
robado un trocito de corazón,
y por eso hoy te leemos esto,
en nombre de todos los alum-
nos y alumnas que hemos
compartido a tu lado la vida en
ese centro. 

Ahora que eres un ángel,
ayuda a tu familia, que lo
necesita en estos difíciles
momentos. Nunca olvidare-
mos tu forma de bailar, tu ilu-
sión por vivir, tu simpatía… En
fin, Daniela, tú siempre esta-
rás en nuestros corazones.

Alumna del IES de Los
Montesinos 

Yessica Arbide

Al Ayuntamiento, partidos 
y medios de comunicación

E l día 5 de abril de 2003
murió asesinada pre-
suntamente por su

novio una mujer más. En esta
ocasión una chica de 16 años,
alumna del  Instituto de
Secundaria Antonio
Sequeros, sección de Los
Montesinos.

El terrorismo contra la
mujer se ha cobrado una vida
más. La violencia  de género
también es terrorismo  (cada
semana es asesinada más de
una mujer) y por ello debe ser
tratada como una cuestión de
Estado.

Existe una desigualdad
injusta entre géneros y ante
esta situación hay que idear
y proponer estrategias que
contengan un plan educativo
a largo plazo para favorecer
un cambio de mentalidad y
romper con los tópicos  y los
mitos que dividen a la socie-
dad por géneros.

Como comunidad educativa
pedimos una ley para atajar
un problema social que supo-
ne un atentado contra los
Derechos Humanos. No pode-
mos oír más la palabra impo-
tencia. Es necesario que se
pongan los medios para llevar
a cabo una política eficaz.

Hacemos un llamamiento a
la sociedad, a todas las insti-
tuciones y poderes públicos
para que se empiecen a
implantar medidas concretas
como:

1.- Coordinar  de manera
real los medios ya existentes:

centros 24 horas, servicios
sociales junto a los policiales,
servicios de asistencia jurídi-
ca, juicios rápidos...

2.- Cambiar la visión que se
da de la mujer en los medios
de comunicación.

Lo que vemos en la televi-
sión crea determinadas acti-
tudes hacia las mujeres. Es
decir, que la representación
en la pantalla de comporta-
mientos violentos normaliza-
dos contra las mujeres se
asume como algo aceptable”
(Deborah Petersen).

3.- Crear, de manera urgen-
te, equipos con personal
especializado (asistentes
sociales, educadores de calle,
médicos...) que intervengan,
de forma directa, en los cen-
tros educativos para la detec-
ción y prevención de proble-
mas, pudiendo actuar de
manera inmediata a nivel
familiar, entorno, grupos de
riesgo, fracaso escolar...

Si se detectaran estos casos
de forma temprana y se plani-
ficaran actuaciones,  estamos
convencidos de que la violen-
cia descendería de forma sig-
nificativa.

4.- Endurecimiento y cum-
plimiento exhaustivo de las
sentencias por malos tratos.

Como miembros de la
comunidad educativa  que
somos, manifestamos nuestra
preocupación por la violencia
de todo tipo y, en estos
momentos, especialmente por
la violencia de género.

Profesorado y personal no docente del IES Antonio
Sequeros, sección de Los Montesinos

L a Organización de
Mujeres de la
Confederación de STEs

celebró en Teruel los días 28,
29 y 30 de marzo las Jornadas
sobre “Sexo, mentiras e iden-
tidades”. Desde nuestra filo-
sofía feminista que pretende
una nueva ética, hemos visto
la necesidad de dar la impor-
tancia que tiene a  la normali-
zación, en todos los ámbitos,
de todas aquellas cuestiones
relacionadas con el mundo de
la sexualidad y, más en con-
creto, con el tratamiento de la
diferencia por orientación
sexual. Debemos superar el
heterosexismo, concebido
como la única forma social-
mente admitida de abordar las
cuestiones relacionadas con la
sexualidad. Estamos en la
obligación de romper el muro
de silencio que hay sobre la
homosexualidad.

Habremos conseguido un
objetivo fundamental como
docentes si conseguimos en
nuestras aulas el respeto a la
diferencia por la orientación
sexual.

En las jornadas se vio la
necesidad, desde el punto de
vista de la educación en valo-
res de que existan para todo el
alumnado referentes positivos
sobre la homosexualidad, para
así poder respetar -y aceptar
también con normalidad- a
sus compañeros y compañeras
gays y lesbianas; por ejemplo,
no se puede entender en toda
su amplitud la obra de Lorca o
de Cernuda sin hacer mención
expresa al tema de su homo-
sexualidad.

Tratar la educación sexual
con la pluralidad necesaria
supone también un doble com-
promiso: con la calidad de la
enseñanza y con la transforma-
ción positiva de la sociedad. 

El respeto a la diferencia por
orientación sexual no incumbe
sólo a gays y lesbianas; es una
tarea de todas las personas
que integran el sistema edu-
cativo.

Toda la enseñanza está pen-
sada por y para personas hete-
rosexuales, con una identidad
sexual, unos deseos, unas

vivencias, unas expectativas,
unos referentes y unas actitu-
des marcados por la presun-
ción de heterosexualidad en
todos los miembros de la
comunidad educativa. Este
planteamiento que niega la
existencia de gays y lesbianas,
es excluyente y discriminato-
rio. Es necesario, por lo tanto,
establecer una visión educati-
va que contemple, en plano de
igualdad, las distintas modali-
dades de la sexualidad huma-
na y, más en concreto, las dife-
rentes orientaciones sexuales:
homosexual, heterosexual o
bisexual.

En los países de nuestro
entorno existen estudios sobre
adolescentes homosexuales
que indican que las tasas de
intentos de suicidios en este
grupo duplican y hasta tripli-
can las de los adolescentes
heterosexuales.

No hay ninguna razón que
justifique que el adolescente
gay o la adolescente lesbiana
tenga que vivir su homose-
xualidad como un problema,
como un proceso traumático,
que le marque negativamente
en su desarrollo personal.

Nuestro modelo de socie-
dad, establecido en la
Constitución de 1978, que
proclama que España se cons-
tituye en un estado social y
democrático de derecho, regi-
do por los principios del plura-
lismo (también en la orienta-
ción sexual), libertad, igual-
dad ante la ley y no discrimi-
nación, estará incompleto
mientras exista discriminación
hacia las personas por su
orientación sexual.

En el artículo 13 del Tratado
de Ámsterdam, la Unión
Europea proclama nuevamen-
te el principio antidiscriminato-
rio, mencionando expresamen-
te la orientación sexual de las
personas como bien a proteger.

En la ponencia de la sociólo-
ga Ana de Miguel, “La cons-
trucción social de la sexuali-
dad”, se expuso cómo se ha
pasado del silencio absoluto
en los temas sexuales a una
sociedad que habla constante-
mente de sexo. Hay una
sobreexposición del discurso,

una mercantilización del sexo
convertido en un objeto de
consumo.

La sexualidad está muy
“naturalizada”, existe un ins-
tinto natural, se suele conside-
rar el impulso sexual como
una predisposición biológica
de los seres humanos y tiende
a satisfacerse. Las formas de
satisfacción de ese impulso
sexual son construidas social-
mente por cada cultura con-
creta.

En las diferentes sociedades
encontramos diversas cons-
trucciones sociales, desde el
matrimonio monogámico, el
adulterio, la poligamia, la
prostitución...; cada sociedad
humana tiende al orden y la
clasificación, la sexualidad se
regula en cada una de ellas
permitiendo un tipo de prácti-
cas y parejas sexuales.

La sociedad estigmatiza
determinadas prácticas, las
inferioriza para posteriormen-
te prohibirlas. Se llegó a la
conclusión bastante ilustrativa
de que “antinatural” no hay
nada para el ser humano
(excepto volar).

El problema no es la homo-
sexualidad, sino la homofobia,
el odio a las personas homose-
xuales o a ser homosexual.

Las mujeres y los hombres
somos seres sexuados, es
decir, antes de nacer y hasta el
fin de nuestra existencia vivi-
mos una biografía individual
que se rellena con nuestro
cuerpo, que estructura nues-
tras vivencias y conductas,
nuestra personalidad y mane-
ra de estar en el mundo; por lo
tanto, uno de los aspectos fun-
damentales de la educación
sexual es el desarrollo de un
conocimiento más amplio y
fundamentado sobre las dife-
rencias sexuales (no olvide-
mos que se teme lo que se
desconoce), sentimientos y
emociones que pueblan nues-
tro universo individual.

En definitiva, tenemos la
obligación de conocer, respe-
tar y transmitir la rica, hermo-
sa, plural y compleja sexuali-
dad humana.

Sexo, mentiras 
e identidades

M.ª Carmen Ferrer Abellán
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Dins els actes programats
de la Festa per la
Llengua, el 14 de juny

es va presentar de manera
simultània a les poblacions
d’Albocàsser i Benassal el disc
compacte commemoratiu de la
I Colònia Escolar
Valencianista a Sant Pau
d’Albocàsser, celebrada en
agost de 1933 i que ha estat
elaborat pels professors del CP
Juan Carlos I, d’Almenara, en
homenatge als mestres i insti-
tucions que la van organitzar. 

El CD, dirigit pels profes-
sors Mario Viché i Laura
Fernández, recrea i recupera
els materials que es conser-
ven d’aquella colònia: foto-
grafies, testimonis, textos dels
alumnes, cançoner, dades
referencials. També ofereix
una recopilació de jocs popu-
lars de l’època, recreats i pre-
sentats al Sant Pau per l’a-
lumnat de quart curs del CP
Juan Carlos I. Igualment, la
coral del centre, dirigida pel
professor Xesco Guillem, ha
recuperat la lletra i la música
de les cançons que es van
cantar a la colònia, d’acord
amb la recopilació que va fer
Sofia Salvador. El disc s’es-
tructura en distints apartats:
Antecedents (El Moviment de

Colònies, L’Escola Nova); La
Colònia (Organització, Els
mestres, Els xiquets, Les acti-
vitats, Els jocs, Les cançons);
Organitzar una colònia avui. 

A l’acte de presentació van
intrervindre Mario Viché,
Ferran Zurriaga i Pep
Castellano, director de
l’Escola d’Animadors de
Castelló. La coral del CP Juan
Carlos I va interpretar Vent
de Ponent, L’Hereu Riera, La
pagesia, El mussol, Cançó del
caragol i El Desembre
Congelat, cançons de la colò-
nia recopilades en el disc edi-
tat. El treball ha estat patroci-
nat per la Fundació Enric
Soler i Godes i ha comptat
amb la col·laboració de la
Fundació Carles Salvador. 

Com es va posar de manifest
en l’acte de commemoració
del 70è aniversari, la Colònia

va representar un símbol del
valencianisme polític i lin-
güístic, però també de la reno-
vació pedagògica i de l’educa-
ció en el lleure. La Colònia
estava organitzada per la
Societat Castellonenca de
Cultura sota la promoció de
Gaetà Huguet. Els 30 xiquets
participants van ser seleccio-
nats per Esquerra Valenciana i
sotmesos a una revisió mèdica
a càrrec del metge Peña. La
Colònia va suposar la supera-
ció del caràcter “higienista”
d'aquestes activitats —que era
dominant en l’època— per a
convertir-se en una autèntica
pràctica d’un nou model d’es-
cola: una escola valenciana i
en valencià, activa, cooperati-
va, científica, on la vivència
de la natura i l’excursionisme
adquiria el seu caràcter cultu-
ral de coneixement científic

del propi medi, el País
Valencià. 

Amb la perspectiva del
temps transcorregut, sorprén
que els quatre professors de
la colònia destacaren alesho-
res —i al llarg de tota la seua
vida— com professionals de la
cultura en el seu sentit més
humanista i intel·lectual: poe-
tes, lingüistes, investigadors o
artistes. Això refrenda les
paraules del mestre Soler i
Godes en presentar aquella
colònia en 1983: “Ara, al cap
de cinquanta anys, torna a mi
el record d'aquelles diades
d'estudi, treballs i convivèn-
cia que s'han fet inoblidables,
comparades de com passàvem
els estius els mestres a
València; sense cap apetència
cultural, avorrint-se al cafè
Colón, jugant-se el cafè al
billar o al xamelo”
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Mario Viché

Joan V. Albero
Les estepes

Es diu que l’aigua més pro-
ductiva de l’any és la que cau
quan hi ha molta llum, la que
millor aprofiten les plantes per
expandir-se en el sentit més
ample de la paraula. És per això
que en aquesta primavera el
verd, acompanyat d’una explo-
sió de colors que abracen tot
l’espectre cromàtic, ha monopo-
litzat el nostre territori per al
gaudi dels amants de la nostra
natura més salvatge i per al fàs-
tic de totes les persones que
pateixen al·lèrgies. 

Entre les nombroses plantes
que hi floreixen, hui ens fixarem
en les estepes (Cast.: jaras),
plantes arbustives de la família
de les cistàcies, amb flors pentà-
meres (cinc pètals i cinc sèpals),
molt vistoses i de diversos colors
segons l’espècie. L’estepa o
estepa blanca (Cistus albidus) -
segons comarques- de flors
grans de color rosat i estams de
color groc intens, és molt abun-
dant en les nostres brolles.
L’esteperola (Cistus clusii) és
una planta que quan l’observem
sense flors pot confondre’s amb
el romer (Rosmarinus
oficinalis), d’ací la denominació
de romer mascle amb què se la
coneix també. Altres estepes
que podem trobar al nostre
territori són l’estepa negra
(Cistus monspeliensis), amb
fulles de color verd més fosc,
l’estepa borrera (C. salvifolius) i
l’estepa ladanífera (C. ladani-
fer), planta molt aromàtica d’a-
plicació en perfumeria. Quan
una brolla està dominada per
estepes hom  sol anomenar-la
xara, paraula que ha donat lloc
al topònim La Xara, que podem
trobar a la Marina Alta.

La major part de les estepes
viuen en indrets on l’aridesa pot
ser extrema; es per això que
s’han dotat d’un mecanisme per
lluitar contra l’eixut estival, ano-
menat malacofíl·lia, que consis-
teix en marcir les seues fulles
per evitar així la transpiració;
algunes, fins i tot, arriben a per-
dre-les.  

N A T U R A  V A L E N C I A N A

E N X   R X A T S Albert Sansano

Renovació pedagògica, valencianisme
i defensa del medi (1933) 

Mujeres en Red

Mujeres en Red va nàixer en
1997 amb l'objectiu de crear un
espai de comunicació i establir
llaços d'unió entre les dones del
món. Sense prejudicis culturals,
religiosos o polítics, però amb
l’objectiu clar de lluitar pels
drets fonamentals de les dones,
ofereix informació de primera
mà sobre els problemes de les

dones i dels grups de treball en
cada zona; tracta d’establir vin-
cles de solidaritat, especialment
amb les dones que ho tenen
més difícil. 
Coordinada per la periodista
Montserrat Boix, “cansada
d'enfrontar-se amb els condi-
cionants dels mitjans de comu-
nicació ‘tradicionals’, a la recer-
ca d'espais de comunicació més
amplis, sense censura, més
compartits, més de totes”, la
xarxa està integrada per unes
tres mil dones i grups que indi-
vidualment o col·lectiva com-
parteixen informació i contactes
de manera permanent a través
del correu electrònic. També
participen en la xarxa alguns
homes audaços i solidaris, als
quals han donat calorosament
la benvinguda.

http://www.nodo50.org/mujeres-

red/

Laboratori de Polítiques
Públiques

El Laboratori de Polítiques
Públiques (LPP) va ser creat
en 2000 pel Rectorat de la
Universitat de l'Estat de Rio
de Janeiro (UERJ) per a des-
envolupar activitats d'investi-
gació, anàlisi i suport a les

polítiques públiques de caràc-
ter democràtic. Les seues acti-
vitats principals estan relacio-
nades amb la discussió,
balanç, assessorament i for-
mulació d'estratègies gover-
namentals que afavoreixen la
constitució d'un espai públic
per a potenciar els drets ciuta-
dans. Desenvolupa seminaris i
cursos de formació, així com
projectes sobre programes
socials i sobre finançament de
les polítiques públiques.
També estudia distints aspec-
tes sobre educació, salut,
energia i desenvolupament
sostenible, entre altres. 

Des de les seues pàgines es
pot accedir als seus progra-
mes, a diverses institucions
col·laboradores i a articles
d'alguns dels seus membres,
com Emir Sader o Pablo
Gentili. 

Editat un disc compacte en commemoració de la I Colònia Escolar Valencianista a Sant Pau d’Albocàsser 
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D urant  un  rutinari escor-
coll  a una llibreria de
l´Eixample de València

he trobat  "Valencia
Roja",  de Salvador
Ferrandis Luna.  Per
als profans diré que
aquesta troballa és
una perla que anava
cercant de fa molts
anys. El llibre es va
editar el 1938 (II año
triunfal) en alguna
ciutat de l´Espanya
controlada pels
rebels i no és exacta-
ment un qualsevol
pamflet contra la
República.  

Es tracta d’una
mena de miscel·lània
on es barregen un
recull d’impressions
dels primers mesos
de guerra des de la
perspectiva d’un presoner dretà a
la València republicana, les
"charlas radiadas en lengua
valenciana por Radio Nacional los
días 17 y 31 de marzo de 1937"
(emissions des de Burgos per a la
població civil valenciana) i  un
"esquema de programa munici-
pal" per a quan els feixistes ocu-
paren la ciutat de València. La
inevitable prosa militant junt a
una part més personal  li dóna a
“Valencia Roja” una certa  varie-
tat de registres que augmenta el
seu valor com a document histò-
ric. Observem, per exemple, com
lliga -i justifica- l’autor el seu pas-

sat valencianista amb l’actualitat
de 1937: "El renacimiento valen-
ciano que intentamos unos cuan-

tos jóvenes, y
que nunca fue
ant iespañol ,
consistía en
una protesta
honrada contra
el régimen
político que la
D i c t a d u r a
(Primo de
Rivera) echó
por los suelos
(...) vino la
República y
advertí con
asombro cómo
las izquierdas
revolucionarias
utilizaban para
su obra demo-
ledora y dis-
g r e g a d o r a

todos los temas y elementos ela-
borados por la juventud renacen-
tista: la lengua valenciana, la
Senyera, la autonomía regional."

Aquesta reflexió d’un ex-mem-
bre de la Joventut Valencianista i
un dels redactors de la Declaració
Valencianista de 1919 (amb
Villalonga, Martínez Ferrando,
Pasqual Asins o Maximilià Thous)
és una bona presentació del tema
que tractarem en la segona part:
l’assaig i el periodisme d’adscrip-
ció franquista durant la guerra i
els anys quaranta per destacats
valencianistes d´avantguerra.
Que fruïu de l’estiu.      

C o n v e r s e s  s o b r e  l i t e r a t u r a  i n f a n t i l  i  j u v e n i l

De 0 a 6 anys: comencem a llegir

S ón molts els pares i
mares que amb un fill (o
una filla) ben menut et

demanen quin és el llibre que
els recomanaries. Doncs, avui
la columna la dediquem a ells
i, de pas, als docents
d’Educació Infantil. 
En primer lloc, un poc de teo-
ria, Primeres lectures, de
Teresa Duran i Roser Ros (La
Galera i l’edició en castellà la
podeu trobar a Anaya, a la
nova col·lecció “La sombra de
la palabra”). El llibre porta el
subtítol “Llegir abans de
saber llegir” i està dividit en
tres parts: la primera la dedica
a la importància de contar his-
tòries i a la manera de contar-
les; en la segona, a la lectura
en els primers anys de vida, i
la tercera és un complet apèn-
dix on es comenten una sèrie
de llibres per poder transfor-
mar la teoria de les primeres
pàgines en la pràctica de cada
dia.
I si voleu ja algunes recoma-
nacions pràctiques, preneu
bona nota. Jo començaria per
dues autores valencianes i
una col·lecció ja clàssica: “La

rata Marieta” (Tàndem
Edicions), que acaba de publi-
car tres nous títols Marieta fa
màgia, Marieta de festa major
i Marieta fa una cabanya. I
amb aquests ja són 18 els lli-
bres publicats d’una col·lecció
encertada que té com a prota-
gonista una rata tendra i fan-
tasiosa. La bona combinació
d’una il·lustració dolça i sug-
geridora amb un text que des-
criu des del món més quotidià,
passant pels somnis dels petits
o els jocs i també amb la pre-
sència dels contes i les can-
çons més populars que els
envolten. La paraula captiva
tot aquest món des de l’encert
dels petits versos rimats, que
recorden les cançons de joc i
que tant agraden els molts
lectors amb els que ja compta
la col·lecció. 
Si encara no voleu lletra, us
recomane les col·leccions de
Helen Oxembury, per exem-
ple, “Els llibres del nen petit”
publicats a Joventut. Allí tro-
bareu, per exemple, els títols:
Amics, Jugant, Comprant, La
família o Vestint-se. Tant
aquesta com la col·lecció «Els
llibres grans de Helen
Oxembury» tenen unes carac-
terístiques comunes: il·lustra-
cions clares, una escena per
pàgina, infants protagonistes
en les escenes de cada dia, i,
sobretot, comuniquen tendre-
sa i calor.
Si haguérem de destacar un

títol, potser m’inclinaria per
Pessigolles (Els Llibres
Grans), on la il·lustradora
anglesa mostra diferents esce-
nes on nens de diferent color
de pell juguen, riuen, dormen,
salten i es fan pessigolles. Una
forma molt positiva i quotidia-
na de tractar la interculturitat.
I de llibres solts, un àlbum:
Papààà…!!!, de Carles Cano i
Paco Giménez (Anaya); com
el títol diu, tracta de l’heroi del
nen: el pare que el rescata de
tots els monstres que s’estes-
ten a visitar-lo cada nit. La
cara de son del pare davant de
pirates i tigres amb el pijama
“del ratolí de la tele” reclama
una lectura conjunta abans
d’anar a dormir.
I no oblidem els clàssics com
la col·lecció de “Les tres bes-
sones” que podeu visitar a la
seua pàgina www.lestresbes-
sones.com. Si els agraden els
dibuixos animats de la tele,
poden completar-lo amb els
diferents llibres de la primera
col·lecció on volum a volum
revisa la vida de les tres ger-
manes des del seu naixement.
I acabem amb un llibre que
celebra el final de l’etapa Hui
faig sis anys, de M. Antonia
Savlla i il·lustrat per Mercè
Arènega (Bromera), on, com
de la realitat es tracta, el pro-
tagonista ja és conscient que
s’ha fet gran. 

Gemma.Lluch@uv.es

Gemma Lluch

E S C R I T  A V U I

Naomi Klein
Vallas y ventanas. Despachos desde
las trincheras del debate sobre la
globalización
Paidós, Barcelona 2002. 262 pàgs.

Naomi Klein és la jove perio-
dista autora de No logo. El
poder de las marcas, traduït a
vint-i-cinc idiomes i considerat
per alguns com la “bíblia dels
moviments antiglobalització”.
Si No logo traduïa les inquie-
tuds d’una generació i esdeve-
nia la crònica d’un nou movi-
ment, Vallas y ventanas és un
volum provocatiu i apassionat
que recull articles i conferèn-
cies dictades en dos anys i mig
viscuts enmig de protestes i
manifestacions multitudinàries
arreu del món, activitats sub-
versives al si dels media i infor-
mes realitzats al peu del canó.
Tot plegat esdevé una anàlisi
lúcida de la globalització i una
posada al dia de les iniciatives
de canvi, de les seues possibili-
tats, de les esperances i dels
obstacles que cal superar per
aconseguir-ho.

María José Montón Sales
La integració de 
l’alumnat immigrant
Graó, Barcelona 2003. 136 pàgs.

El llibre s’estructura en tres
parts que aborden distints
aspectes relacionats amb l’esco-
larització de l’alumnat immi-
grant. La primera analitza les
necessitats educatives pròpies
d’aquest alumnat, amb propos-
tes per encarar-les: actituds de la
societat d’acollida, disseny de
plans específics en els centres
educatius i en el seu entorn
social, relacions amb l’alumnat
autòcton, treball amb les famí-
lies i aprenentatge de les llen-
gües, entre altres. La segona
part se centra en el treball d’au-
la: adaptació dels llibres de text,
elaboració de dossiers indivi-
duals, selecció de continguts per
àrees curriculars. Finalment, es
presenten algunes experiències
exitoses realitzades a Catalunya,
Europa i Nordamèrica. El llibre
va acompanyat de referències a
d’altres textos, materials educa-
tius i enllaços d’Internet. 

A. García Matilla, M.J. Rivera, 
A. Walzer
Educación para la comunicación.
Televisión y multimedia 
Corporación Multimedia, Máster
de TV Educativa UCM, UNICEF.
Madrid 2002 

Aquest cd-rom concebut com un
llibre interactiu reuneix més de
60 treballs d’experts amb docu-
ments, articles, propostes, una
mediateca amb referències d’as-
sociacions de docents i comuni-
cadors, televisions de tot el món
amb programació educativa i de
servei públic, webs, enllaços i
un esplèndid pròleg del filòsof
Emilio Lledó. Un dels treballs
analitza i proposa activitats
didàctiques a partir dels “xous
solidaris”, uns programes que
solen emetre la majoria de tele-
visions per nadal o amb motiu
de catàstrofes al Tercer Món.
L’obra és una referència obliga-
da en el camp de
l’Educomunicació i es distri-
bueix al preu simbòlic de tres
euros, perquè els autors hi han
col·laborat desinteressadament. 

Emile Durkheim
La educación moral

Morata, Madrid 2002. 218 pàgs.

És difícil trobar una teoria
sociològica de l’educació tan
consistent com la de Durkeim.
Félix Ortega, prologuista del
llibre, afirma que la moral
laica “permetrà el funciona-
ment de  les societats interna-
ment diferenciades, ja que a la
particularitat de cada subjecte
se li anteposarà sempre un
objectiu social que done sentit
a la pròpia vida individual.
Però, per a aconseguir aquesta
finalitat es requereix del siste-
ma escolar”. L’autor entén que
la educació moral no pot ser
una assignatura concreta, per-
què és inseparable del mateix
procés educatiu, es barreja
amb tot el que es fa a l’escola i
és l’argamassa que dóna lli-
gam i sentit a l’educació. El
volum es completa amb la pri-
mera lliçó del curs, que no
havia aparegut en edicions
anteriors.

Ferran Pastor

‘València Roja’ (1937) o el
valencianisme franquista (I)

E S C R I T  A H I R

Enrique Gervilla (Coord.)
Educación familiar. Nuevas rela-
ciones humanas y humanizado-
ras.
Narcea, Madrid 2003. 165 pàgs.

Tothom inicia la seua vida al si
d’un determinat model de
família, àmbit que representa,
segons els autors del volum, la
primera escola d’humanitat i
d’humanització. El llibre
intenta donar respostes a pro-
blemes educatius propis de
l’àmbit familiar, perquè com
s’hi assenyala, “els canvis
socials són tan accelerats i els
models de família tan variats
que es fa urgent i necessari
proporcionar aportacions i
orientacions al respecte, en
aquest moment positiu de
crisi”. 

Els especialistes universita-
ris reunits en aquestes pàgines
plantegen temes com: la crian-
ça i els estils familiars, la lli-
bertat i l’autoritat en la famí-
lia, la dimensió educativa als
mitjans de comunicació, la
relació família-escola, els con-
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El Congrés de 2003 hauria d’ha-
ver sigut el VIII, però calgué fer-
ne un d’extraordinari per motius
ordinaris: la fundacional volun-
tat de formar part de la classe
treballadora la vam materialit-
zar, en 2001, en la Federació
constituïda amb els  Sindicats de
l’Administració Pública
Valenciana (STAPV) i de la Salut
(STSPV). Va ser el pròleg del
que havia d’arribar un any més
tard, la Intersindical Valenciana.
Amb el IX Congrés, l’STEPV-Iv
ha tornat al camp d’operacions
original, per a ser, encara més, el
Sindicat de l’Ensenyament. 

Salut Laboral
Hem tractat, per primera vega-
da, una ponència de Salut
Laboral. Es tracta d’una
parcel·la de l’acció sindical que
cada vegada ocupa més espai.
Afortunadament, perquè és així
com s’estan abordant condicions
de treball que no mai s’havien
tingut en compte.
Malauradament també, perquè
tant de bo que no fos necessària.
La professió docent, l’ofici d’en-
senyar, es fa en condicions tals
que generen malalties i danys
personals. Ja està demostrat.
Ara cal que l’Administració i les
patronals, amb la participació de
les treballadores i treballadors
del sector, se’n facen càrrec:
amb una acció preventiva i una
de pal·liativa, tot evitant-nos l’o-
casió i atenent-nos en qualsevol
cas. Fins ara no comptem amb
uns serveis públics adients, tot i
estar previstos als protocols. I és
que quan la despesa social
minva, ho paguem sempre els
mateixos. La cultura de la pre-
venció de riscs i la preservació
de la salut en el treball no han
fet més que començar a mani-
festar-se en la docència. Per això
ho hem assenyalat com una
prioritat en aquest congrés. 

Neoliberalisme i Educació
Les polítiques neoliberals en el
camp de l’educació, en canvi,
vénen desenvolupant-se des
dels anys 90 i s’han accentuat
especialment en els darrers qua-
tre anys al nostre país. La LOCE
és l’última de les tres grans lleis
—amb la LOU i la Llei de la
Formació Professional— que
han posat setge a l’expansió
democràtica de l’educació com
un dels pilars de l’Estat del
Benestar i, sobretot, com una
palanca formidable de redistri-
bució i solidaritat. Per això s’ata-
ca la titularitat pública i s’accen-
tua l’intervencionisme estatalis-
ta. Calia tornar-nos-en a ocupar
amb un debat sobre la política
educativa. 

El principal focus d’oposició
i resistència a les polítiques
actuals han de ser els mateixos
docents, amb la resta de sec-
tors de la comunitat educativa,
des dels centres, però també

des dels moviments socials
d’oposició al programa educa-
tiu del Govern actual. I açò ho
ha d’entendre també una
eventual alternança política.
Si contra el professorat no es
pot pretendre reformes, sense
el professorat tampoc. És més,
els sistemes educatius, abans
que reformes precisen retroali-
mentació, investigació i inno-
vació, com a trets caracterís-
tics del seu funcionament. Des
d’aquesta concepció, el pro-
fessorat és subjecte actiu del
seu propi ofici i deixa de ser
una peça en mans alienes.
Sempre que el professorat s’a-
grupa, reflexiona i actua en
equip, les coses van millor.

Malgrat tot. L’Escola Pública,
Popular i Valenciana per la
que es lluitava en la transició
és encara, o tant com abans,
un referent. L’ensenyament
laic, obert a totes les persones,
gestionat democràticament,
impregnat dels valors de la
cultura democràtica universal
i, per això mateix, de la singu-
laritat de la pròpia cultura, no
és una conquesta definitiva,
ans al contrari, es troba en
regressió. Vivim una confron-
tació ideològica entre l’espai
públic i els interessos privats,
tot i que el poder ho presenta
com una qüestió de simple
mercat. 
Formació, un dret i un deure

La Formació ha ocupat un lloc
molt destacat en el Congrés. El
Sindicat es reafirma en que la
formació ha de ser considerada
un dret i un deure de les treba-
lladores i els treballadors i és
una obligació de
l’Administració posar els mit-
jans al seu abast, que es faça
dins de l’horari laboral, a prop
dels centres de treball, que no
excloga cap persona i que siga
de qualitat i gratuïta. A més, el
Sindicat no renuncia a oferir a
la seua afiliació i al conjunt de
treballadors i treballadores
quantes accions formatives de
caràcter intern i extern estime
convenient, amb l’única excep-
ció de la formació professional

reglada. El Sindicat es proposa
d’intervindre des de la convic-
ció que la Formació és, sobre-
tot, una funció pública i pública
ha de ser la seua titularitat.
Assumim, per tant, una certa
contradicció. Contràriament a
altres models de formació lli-
gats a les retribucions o la
carrera professional, en moltes
ocasions producte d’una políti-
ca clientelar, el nostre ha de ser
un model vinculat a la millora
de les condicions laborals i a la
qualitat del servei educatiu,
gestionat, com qualsevol altre
aspecte de l’activitat sindical,
amb total transparència i des
dels òrgans sindicals on partici-
pa democràticament el conjunt
de l’afiliació. Aportem per fer-
ne una avaluació qualitativa. 

Experiència i renovació
En matèria organitzativa no
s’han abordat canvis —gaudim
d’un model molt contrat i exi-
tós—, però s’han actualitzat cri-
teris per a assolir una major
complexitat derivada d’un crei-
xement cap a dins i cap a fora,
com a sindicat d’ensenyament i
com a part de noves realitats
sindicals. Revitalitzar els
òrgans sindicals i estructures
de treball on s’integra la mili-
tància del sindicat era indis-
pensable. L’organització també
ha fet una clara aposta perquè
el Secretariat Nacional siga
una suma d’experiència i de
renovació, i que augmente la
participació de les dones, clara
majoria en l’ensenyament i
entre l’afiliació del Sindicat. 
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Alacant. Entre la mar i el tossal, 150
persones i tres dies per davant, al Palau
de Congressos (inevitables el formatge i
el pernil a les entradetes, amb corredors
generosos en espai i testimonis, en un

amfiteatre clàssic), amb maneres ami-
cals unes vegades o reglamentàries
altres, vam entrar a discrepar i vam eixir
una vegada integrades les discrepàn-
cies. Una vegada més, el resultat ha

sigut compartit. Hi ha equilibris sòlids i
n’hi ha de més subtils; hi ha sindicalis-
me alternatiu, plural, sempre unitari. El
IX Congrés l’ha tornat a guanyar el
Sindicat. 

El Sindicat torna a guanyar 

El Congrés ha aprovat la creació d’una
Escola de Formació per tal de canalit-
zar el pla d’activitats que s’ha d’apro-

var pel Consell Nacional cada curs.
L’estructura de l’Escola serà proposada i
debatuda en el termini d’un any pel conjunt
de l’afiliació i es posarà en marxa quan el
Consell Nacional això ho aprove. D’aquesta
manera, el Sindicat comença a garantir que
la formació reunirà totes les condicions
democràtiques que des de sempre es donen
en el conjunt de l’activitat sindical. 

Per altra banda, tot i que el congrés ha
dedicat un capítol de la ponència de Formació
a les relacions entre l’STEPV-Iv i la Renovació
Pedagògica, s’ha aprovat l’obertura d’una

Conferència per tractar monogràficament la
qüestió sota el títol de Sindicalisme i
Renovació Pedagògica. Així, sense la necessi-
tat d’haver d’abordar un contingut extens i
variat en pocs mesos, com es planteja sempre
que hi ha congrés, el conjunt de l’afiliació, i
molt especialment aquelles persones que
comparteixen militància en el sindicat i en els
Moviments de Renovació Pedagògica, podrà
aprofundir en la importància cabdal que té un
model de formació autònoma, adreçada a
plantejar-se col·lectivament i en peu d’igual-
tat els canvis necessaris per a la millora de
l’ensenyament i de les condicions de treball,
des de l’arrel dels problemes i la crítica al dis-
curs omnipresent del poder.

Debats pendents

El nou Secretariat Nacional saluda els congressistes després de finalitzar els debats. / ARXIU


