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L’all...
Per al comissari europeu Frits Bolkestein, 

responsable de la Di re c t i va Eu ropea que pre t é n
imprimir un caràcter privatitzador a 

la lliure circulació dels serveis, incloses l’ e d u c a c i ó
i la sanitat públiques, en 

els països de la Unió Eu ro p e a .

...i l’oli

Per a la Federació Escola Valenciana, re s p o n s a b l e
de que centenars de milers de valencians i va l e n-
cianes tornem a eixir aquesta primavera al carre r
per expressar el nostre compromís pel va l e n c i à .

L’Escola Sindical de Form a c i ó
Melchor Botella es pre s e n t a
el 6 de maig a la ciutat d’Elx
El 6 de maig, a les 19 hores, en
el Centre de Congre s s o s
d’Elx, es realitzarà la pre s e n-
tació pública de l'Escola
Sindical de Formació Melchor
Botella. 

Amb l’Escola, el Sindicat es
dota d'una eina comuna que
ajudarà permanentment a
e n f o rtir i cohesionar les pràcti-
ques sindicals i que, alhora,
puga servir per oferir altern a-
tives creatives i crítiques al
tipus de formació més estesa
al País Valencià. L’ E s c o l a
també suposa un avanç en
l ' e s t ructuració del pro j e c t e
col·lectiu que STEPV-Iv va
començar el 1995 amb la
denominació d’Intersindical
Va l e n c i a n a .

Manuel Cabanillas, dire c t o r
de l’Escola, explica la denomi-
nació: “Hem volgut que port a-
ra el nom del company
Melchor Botella en re c o n e i x e-
ment al seu esperit formador i
dinamitzador i a l’alegria i
l’optimisme que ens transme-
tia”. El primer acte públic de
l'Escola es farà en el poble on
Melchor va desenvolupar el
seu treball com a mestre i sin-
dicalista. L’acte comptarà amb
re p resentants del sindicat,
familiars i amics i amigues de
M e l c h o r, així com la interv e n-
ció de Manolo Marre ro, sindi-
calista d’STEC i membre dels
MRPs de Canàries, sobre “El
sindicalisme i la re n o v a c i ó
pedagògica. 

La Setmana Europea de
mobilització educativa se
celebrarà en maig
Del 8 al 15 de maig tindrà lloc la
primera mobilització conjunta en
l’àmbit europeu convocada per un
bon grapat d’organizatcions re l a-
cionades amb el món educatiu.

La mobilització adoptarà múl-
tiples formes en relació a la pro-
blemàtica de cada terr i t o r i .
Assemblees, jornades, concen-
tracions o manifestacions coin-
cidiran per expressar el rebuig
frontal a les polítiques privatit-
z a d o res i en demanda d’una

educació considerada com un
bé públic mundial prioritari i un
d ret humà inalienable que
influeix en la vida de totes les
persones.

Al País Valencià, organitza-
cions d’estudiants, AMPEs, sin-
dicats, Juntes de Personal… han
acordat donar suport a uns actes
que tindran com a punts
màxims mobilitzadors les mani-
festacions o concentracions del
dia 11 de maig.

El MECD presenta l’avantprojecte de la Llei d’Educació

Una LOE decepcionant

Atenent al que contemplava la
LOQE, qualsevol millora
legislativa pot ser considerada
positiva, però la proposta del
MECD per a l’elaboració de la
nova Llei Orgànica de
l’Educació (LOE) només pot
ser valorada com a decepcio-
n a n t .

L’ a v a n t p rojecte resulta insu-
ficient i no respon a les expec-
tatives de la comunitat educa-
tiva. El PSOE incompleix els
seus propis compromisos elec-
torals, a més d’obviar inexpli-
cablement propostes esencials
del màxim òrgan estatal en
matèria educativa, el Consell
Escolar de l‘Estat. Falten
apostes clares pel model d’es-
cola pública i sobren algunes
p ropostes que accentuen la

privatització de l’ensenya-
ment. No es pot estar cons-
tantment donant de cal i d’a-
rena, com en l’apartat de
l’Educació Infantil, el de la
democratització dels centre s
–clarament continuista- o el
de les re l i g i o n s .

La nova llei també desapro-
fita l’ocasió d’incorporar
m e s u res substancials re s p e c t e
del finançament o envers les
condicions laborals del pro f e s-
sorat, aportant solucions defi-
nitives a la formació inicial, la
p recarietat, la  jubilació…

Cal que el procés de debat
que ara comença servesca per
a modificar substancialment el
seu contingut. Hi ha massa
esperances depositades en la
nova llei que estan en joc.

Renovar-se o morir. Potser
no n’hi ha per a tant, però la
salut del logo sindical, que té
ja més d’un quart de segle de
vida, necessitava una revisió
per a adequar-la als nous
temps. 

C o rria l’any 1979 quan
aquesta organització va fer
seues com a marca pròpia
unes sigles manuscrites, STE
País Valencià. Les sigles ana-
ven acompanyades de les qua-
tre barres amb què el Sindicat
expressava visualment el seu
compromís amb els històrics
senyals d’identitat del poble
valencià. Van passar deu anys
fins que aquest emblema es va
inscriure dins del triangle que
ha estat des de 1989 el signe
gràfic amb què el Sindicat s’ha
presentat en tots els àmbits
públics. Aquesta marca va ser
també l’adoptada per altre s
organitzacions germanes de la
Intersindical Valenciana. Ha
estat igualment el logotip
triangular el que han emprat
les nostres organitzacions per
a concórrer en les successives
eleccions sindicals. Potser per
això costa d’entendre que ara

se’ns substituïsca una imatge
que ha acompanyat satisfactò-
riament els successius triomfs
electorals i l’extensió impara-
ble d’aquest model sindical.

Però en els últims anys l’or-
ganització ha hagut de fer fro n t
a noves necessitats derivades
de la diversificació d’estru c t u-
res al seu si. La creació d’im-
p o rtants àmbits org a n i t z a t i u s
nous, com l’Àrea de Salut
Laboral, l’Escola Sindical o el
Gabinet de Norm a l i t z a c i ó
Lingüística, han contribuït a
reforçar la necessitat de moder-
nitzar i imprimir un canvi a la
imatge pública de l’STEPV i la
Intersindical Valenciana. 

La proposta gràfica, obra del
dissenyador Pepe Gimeno, ha
estat aprovada de manera
unànime pels òrgans sindicals
i des de l’1 de maig comença-
rà a implantar-se de manera
gradual en la retolació de tots
els espais i suports materials.
A aquesta mesura de moder-
nització visual s’incorporaran
en els pròxims mesos altres
canvis significatius, com la
renovació integral del mateix
All-i-oli.

Amb el nou logotip, Pepe
Gimeno (Castellar, 1951) ha
volgut ressaltar “la simbologia
de la unitat dels distints
col.lectius, els distints sindi-
cats que s’ajunten en una
organització d’àmbit superior,
la Intersindical”. “A nivell for-
mal, explica Gimeno, els tres
elements expressen de mane-
ra sòlida i reivindicativa l’a-
vanç cap a l’esquerra en un
sentit de reiteració que incre-
menta la seua força”.

Pepe Gimeno és un dels dis-
senyadors valencians amb
major projecció exterior i el
seu estudi es va adjudicar el
2002 la imatge corporativa de
la presidència espanyola de la
Unió Europea. Altres dels seus
treballs més reconeguts han
estat els logotips de les Corts
Valencianes, Tu r i s m e
Valencià, Metro de València o
Banc de València. Pel que fa al
camp més artístic, l’Institut
Valencià d’Art Modern
(IVAM) va exposar el 2004 la
seua obra Grafia callada.

El nou logotip mostra la força dels col.lectius que s’uneixen per avançar

El Sindicat presenta la seua
nova imatge corporativa

Concentracions i manifestacions el proper 11 de maig
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P A  I  R O S E SE D I T O R I A L

María Lozano Estivalis

Feminisme i festa

Se m p re em crida l'atenció
la incomoditat amb què
alguns homes aborden la

qüestió de la igualtat de gène-
re en deteminats espais. Parle
d'homes conscienciats en la
necessitat d’eliminar qualse-
vol discriminació social, políti-
ca i econòmica i que actuen en
conseqüència en els seus
àmbits d'actuació. No obstant
això, davant temes com la tra-
dició, el ritual fester, l'especta-
cle esportiu o fins i tot el desig
d'algunes dones catòliques
d'accedir al sacerdoci, aquesta
consciència igualitària fa
aigües. Matisos a part, els arg u-
ments coincideixen en un punt:
per què volen les dones accedir als
mateixos nivells d'actuació i de
re p resentació que els hòmens
quan l’autèntica lluita consisteix a
t r a n s f o rmar aquests àmbits? Bé, no
és cap novetat. Per poc que re v i-
sem la història del moviment femi-
nista tro b a rem variacions re i t e r a-
des sobre el mateix tema. Però no
deixa de sorpre n d re'm que aques-
ta idea persistisca en terrenys ludi-
cofestius i religiosos mentre la
batalla es dóna per perduda en els
espais de poder públic. És que s'ha
abandonat l'esperança de transfor-
mar aquests últims? Espere que
no, pel bé de l'acció política.

M'incline a pensar que aquest
tipus de respostes obeeixen a una
manifestació més de les enorm e s
contradiccions que existeixen en
una societat incapaç de donar
a l t e rnatives a les re p re s e n t a c i o n s
de gènere més tradicionals. La
festa, el costum, les manifestacions
de la cultura i la memòria populars
f o rmen part del que som, de la
mateixa manera que la nostra vida
p roductiva marca el nostre posicio-
nament social. Però és distint, ja
que el primer àmbit està arrelat en
l’àmbit privat, l'emocional i l'in-
conscient mentre que els actes en
el lloc de treball, el sindicat o el
p a rtit polític tenen sentit en els
nivells conscients i públics. 

Un exemple: fa poc, un
amic d'Alcoi elogiava el
coratge cívic d'una associació
de la seua ciutat (Fonèvol)
que treballa per la integració
amb plens drets de la dona
en les festes de moros i cris-
tians. Després de l'elogi, li
posava un “però”: aquestes
dones s'equivoquen quan
volen fer el mateix que els
hòmens perquè el que cal és
canviar la mateixa festa.
M e n t re l’escoltava veia clara-
ment la dissociació entre el
seu discurs ideològic i aquest
imaginari privat impre g n a t

d'una identitat construïda al llarg
del temps des de la diferència de
g è n e res. Sens dubte, tot això pro-
vocava que emerg i ren sentiments
contradictoris. 

I ara, el dubte. Què podem fer
per a ajudar els xiquets i les xique-
tes a pre n d re consciència d'aques-
ta mena de contradiccions amb
què hauran d'afrontar la seua
c o n s t rucció com a subjectes iguals
però diferents? Perquè el discurs
educatiu integra la igualtat, però
hi ha festes, espectacles i re p re-
sentacions que segueixen jugant-
hi en contra. Si teniu alguna re s-
posta, feu-me-la saber. Em tro b a-
reu segurament discutint amb
algun amic. 
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El Primer de Maig és el dia de la classe treballadora. Des de
fa més d'un segle les tre b a l l a d o res i les tre b a l l a d o res de tot
el món commemorem la lluita de generacions per transfor-
mar la societat i les condicions de vida dels sectors més
dèbils. I ho fem de forma col·lectiva, expressant la nostra soli-
daritat i la nostra voluntat transform a d o r a .

Des de la Intersindical Valenciana (IV) volem contribuir
cada dia a la construcció d'un nou model i modificar la re a-
litat quotidiana de les nostres condicions de treball. Però,
com organització sociopolítica, també intervenim en altre s
àmbits de la societat. Hui cal més que mai ser ferms en la
defensa dels treballadors i tre b a l l a d o res. Hui més que mai
hem d’alçar la veu i exigir el compliment dels nostres dre t s .

- Drets socials bàsics: educació, assistència sanitària, pen-
sions dignes, sistemes de cobertura social, atenció a perso-
nes dependents. - No a la gestió privada dels serveis i plans
de pensions gestionats en funció d'interessos privats. -
Legislació que garantisca la incorporació definitiva de les
dones al món laboral, que compatibilitze la seua vida laboral
i personal, que facilite el seu accés als llocs de direcció, que
i n t roduisca estils de lideratge no patriarcals. 

- Reducció dràstica de l'horari i la jornada laboral de 35
h o res. - Dret a una vida laboral saludable respectuosa amb
la normativa sobre seguretat i salut laboral. - Règim de jubi-
lacions que permeta el relleu generacional i la incorporació
de la joventut al món laboral. - Incorporació de les persones
emigrants amb tots els drets i deures al sistema productiu. -
Un nou Estatut d'Autonomia que reconega un marc pro p i
valencià de relacions laborals. - Defensa de l’agricultura tra-
dicional sostenible front als interessos especulatius.  Per tal
d’assegurar la supervivència del teixit industrial valencià els
n o s t res governants han de crear les condicions per a un des-
e n rotllament equilibrat i amb perspectives de futur. Aquest
objectiu irrenunciable re q u e reix d’un consens ample de
totes les forces polítiques i socials.

Per la Intersindical Valenciana el Primer de maig és una
data emblemàtica que ens re c o rda que només amb la part i-
cipació lliure i decidida de la classe treballadora són possi-
bles els canvis socials que el nostre món necessita.

Primer de maig

E L  M O R T E R

80.000 i 157 més en precari

La precarietat laboral en l’en-
senyament és crònica. La suc-
cesiva repetició del fenòmem

ha estat una constant des del
començament de la universalització
de l’educació obligatòria, allà pels
anys 70, fins l’actualitat.

Hem vist de tot: oposicions res-
tringides, funcionaritzacions, esta-
bilitats fins la jubilació, garantíes
per 25 anys, oposicions amb “mot-
xilla” de mèrits incorporada… I
totes elles han estat anunciades
com la solució definitiva al proble-
ma d’un determinat col.lectiu. Al
final, la solució era efimera i el pro-
blema resorgia amb renovada força.

També hem vist com s’ha imposat
l’oblit entre tantes i tantes persones
que en el passat accedirem a la con-
dició de funcionaris des de la seua
inestabilitat -tan si s’anomenavem
eventuals, PNNs o, senzillament,
interins- i ara ignoren les condi-
cions de qui, 20 o 25 anys després,
està en la mateixa situació.

El que no hem vist en tots eixos
anys són solucions definitives que
no siguen parxes que eternitzen la
inestabilitat. 

Si alguna cosa caracteritza el nos-
tre sindicat, eixa és la tossudessa en
defensar el principi de “a mateix
treball, mateixes condicions de tre-
ball” i considerar que en el sistema
educatiu totes les persones tenen
dret a l’estabilitat en el seu treball.
Lamentablement no podem dir que
aquesta consideració siga molt
compartida.

80000 persones (80000 famílies)
treballen sense estabilitat i també

sense plans de formació o acords
d’estabilitat més enllà del període
per al qual són contractats. Haurien
de ser motiu de preocupació per a
les administracions, partits, sindi-
cats….

- Ho són?  
- No, no ho són. La lluita contra la

seua inestabilitat sembla no merèi-
xer solucions definitives.

Per això crida l’atenció l’extraor-
dinaria unanimitat que la pèrdua
d’estabilitat de 157 persones interi-
nes del País Basc ha produit entre
administracions, partits i sindicats
que questionen les solucions defini-
tives a l’estabilitat, com ara el siste-
ma d’accés diferenciat en funció de
la situació de cada persona. 

Benvingut siga aquest canvi de
posició si és sincer.

Des de la nostra posició, sempre
hem defensat el principi de l’estabi-
litat quan una persona ha demostrat

sobradament la seua capacitat per a
l’exercici de la docència al llarg
dels anys i hem estat en contra que
els processos de reconversió, redis-
tribució o reducció de llocs de tre-
ball ignoraren els drets laborals del
professorat interí. Per a nosaltres les
157 persones que han treballat els
últims anys en la Comunitat
Autònoma Basca s’han guanyat el
dret a un lloc estable i no poden ser
privades dels seus drets en funció
d’una modificació en els perfils pro-
fessionals que exigeix el sistema,
exactament igual que la resta de
funcionariat docent. Una altra cosa
és el lloc de treball en funció dels
perfils de les places. El debat sobre
el perfil lingüístic, de canvi d’espe-
cialitat… és d’un caire i el de l’esta-
bilitat un altre, encara que sempre
hi ha qui està interessat en barrejar-
los.

Al llarg de l’estat hi ha més de
80000 persones interines que, ni de
l l u n y, s’acosten a las condicions
d’estabilitat del professorat interí en
Euskadi, ni han accedit a cap pro-
grama de formació lingüística o de
canvi d’especialitat o de…

A que tenen dret?
Esperem que els milers de treba-

lladors i treballadores que cada any
treballen en la més absoluta inesta-
bilitat no siguen exclosos de les
solucions i que administracions,
p a rtits i sindicats generalitzen i
estenguen les reflexions i propostes
fetes al voltant d’aquests 157 com-
panys i companyes del País Basc als
altres 80000 de la resta de l’estat. 

Si no ho fan, no juguen net.

Joan Blanco Paz

El debat sobre el 
p e rfil lingüístic, de canvi

d’especialitat… 
és d’un caire 

i el de l’estabilitat un altre ,
encara que sempre 

hi ha qui està 
i n t e ressat en barre j a r- l o s .
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S ón tants anys parlant
de la llengua! Ta n t s
anys argumentant a

favor del seu ús! Tants anys
reclamant la seua norm a l i t-
zació...! 

De vegades és com si el
temps s’haguera aturat i
com si els sentiments agre-
dolços que ens provoca una
situació que veiem que
avança positivament però
que no es resol foren els
mateixos sentiments que
teníem fa vint o trenta anys.
Quan creus que tot s’acaba,
torna a començar, deia
Raimon en la dècada dels
seixanta del segle passat.

Però tornem al present: la
primavera d’enguany ja és
avançada i la major part de
les setze Trobades d’escoles
en valencià  ja s’han re a l i t-
zat. Les setze festes per la
llengua proclamen al llarg i
ample del nostre País que
l’escola valenciana està ben
viva i que el model educatiu
que aquesta re p resenta, és

viscut amb acceptació i
goig per moltíssims valen-
cians i valencianes. Una
situació que ens duu a pre-
g u n t a r-nos a qui es déu l’è-
xit d’aquest plantejament
escolar i a re s p o n d re’ns que
es déu bàsicament a l’esforç
i tenacitat dels ensenyants i
al col·lectiu de pares i
m a res lluitadors. Què hau-
ria passat doncs, si l’admi-
nistració s’hi haguera impli-
cat a fons? Què hauria pas-
sat si les institucions valen-
cianes hagueren dedicat a
p romocionar l’ús i ensenya-
ment del valencià els matei-
xos esforços que dediquen a
la construcció i promoció de
p a rcs temàtics, a l’edifica-
ció d’obres faraòniques o a
l ’ o rganització de la Copa
Amèrica? Què hauria passat
si la televisió valenciana,
des de la seua cre a c i ó ,
haguera constituït una eina
a favor de la nostra llengua?
Si sense ajuts i immersos
continuament en una con-
flictivitat lingüística pro v o-
cada, hem aconseguit els
resultats que tenim, és de
suposar que amb el suport
de les institucions i dels
mitjans de comunicació, els
resultats pel que fa a l’ús i
ensenyament del valencià
haurien sigut re a l m e n t

espectaculars. 
Hi ha a més altres re f l e-

xions que ens confirm e n
que la tasca realitzada per
totes les persones implica-
des en la promoció, ensen-
yament i ús del valencià ha
donat bons re s u l t a t s .
P e rquè si atenem a conside-
racions sociolingüístiques,
sabem que una llengua
minoritzada, com la nostra,
p e rd parlants pro g re s s i v a-
ment. Que en situacions
d ’ a n o rmalització lingüísti-
ca, com la nostra, per re c u-
perar i estendre la pràctica
d’una llengüa és import a n-
tíssim que aquesta tinga
p restigi social i/o que re s u l-
te necessari als possibles
usuaris el seu coneixement.
Ninguna d’aquestes dues
p remisses són evidents en
la societat valenciana ni
s’han possibilitat des del
g o v e rn i, a pesar d’això, en
l’àmbit de l’ensenyament i
en el coneixement que es té
de la llengua seguim avan-
çant. Val a dir, per tant, que
la lluita i el treball conti-
nuats són efectius. I per
això l’escola valenciana
segueix amb vitalitat. 

E n t retant, les institucions
del poder segueixen el camí
de la renúncia i la irre s p o n-
s a b i l i t a t .

A  P E U  D ’ A U L A

Ramón tenia nou anys quan jo era
el seu mestre a l’escola pública
de la Pobla de Vallbona, allà

pels finals dels anys setanta. Aquell
xiquet de cabell despentinat i genolls
malmesos, estava prematurament eti-
quetat com un desastre, un fracassat
e s c o l a r. Així me’l van presentar els
colegues, així ho certificava el Llibre
d’Escolaritat i així sembla que ho per-
cebia la família i els veïns.

Tanmateix, molt prompte Ramón va
començar a ser un xiquet molt admirat
pels seus amiguets i amiguetes de la
classe i, també, pel seu mestre. Tots i
totes esperàvem ansiosos, cada matí,
que s’obrira la porta de l’aula —sem-
p re amb algun minut de re t a rd, és
clar!— i arribara Ramón. El xaval tre i a
de la seua estropejada cartera un
paper arrugadet que, molt sovint,
a d o rnava amb una taqueta d’oli, puja-
va a la tarima de fusta que alguna
vegada va ser territori exclusiu del
m e s t re, i es posava a llegir. Aleshore s
eixien d’aquell paper les històries més
boniques, més imaginatives i més
d i v e rtides que vostés puguen albirar.
Tots ens quedàvem en silenci, atents i
expectants i, a poc a poc, les mirades
dels xiquetes i les xiquetes s’encenien
amb aquelles històries.

Jo aprofitava aquells textos lliure s ,
aquelles creacions literàries, per a tre-
ballar un muntó de coses del curr í c u-
lum. Amb Ramón dibuixàvem, contà-
vem, mesuràvem, discutíem, escriví-
em, pensàvem, viatjàvem, llegíem,
cantàvem, sentíem i apreníem. Mai
oblidaré el tendre i afectiu re c o n e i x e-
ment del grup cap a aquest amiguet,
al que se li va atorg a r, dins del terr i t o-
ri lliure de l’aula, l’autoritat d’ajudar-
nos a tots a créixer i a viure .

Aquesta història, junt a la de Pepín,
que ja els narraré en una altra ocasió,
la vaig contar recentment a
Veneçuela, en el transcurs d’una con-
ferència dirigida a educadors de la
revolució bolivariana. Vaig veure que
algunes de les dones que m’escolta-
ven s’emocionaven, com a mi m’emo-
cionava pensar en la grandària de les
petites biografies que naveguen per
c u l t u res i països distants submerg i d e s
enmig de llàgrimes de tendre s a .

T E A T R E S  D E  L ’ E S C O L A

Hem llegit

Jaume Martínez Bonafé

Qualsevol persona interessada pel
fet educatiu a la ciutat d’Elx
haurà pogut seguir a la premsa i

a la ràdio locals les reaccions socials pel
fet que l’alumnat d’ESO d’un barri haja
estat adscrit als instituts de Secundària
que des de fa gairebé cinc anys figure n
en la xarxa d’adscripció establerta per
la Conselleria d’Educació. Ho explicaré
en poques paraules: Es tractava de
generalitzar l’adscripció de l’alumnat
del primer cicle d’ESO de dos centre s
d’Acció Educativa Singular (CAES) als
instituts corresponents del barri. Fins
ara, aquesta circumstància no havia
suposat cap problema greu que aconse-
llara buscar alternatives aquests insti-
tuts perquè els IES rebien l’alumnat en
3r d’ESO. ¿Per què fins ara aquests
c e n t res no havien demanat re c u r s o s
educatius per fer front a la diversitat de
l ’ a l u m n a t ? Dels pocs alumnes que
abans s’hi adscrivien la majoria ere n
absentistes o abandonaven els estudis
en complir els setze anys. No calia
demanar recursos ni acollir-se a deter-
minats programes educatius que
p o g u e ren condicionar la imatge de cen-
t res “normalitzats”, sense conflictes. 

Però enguany el rebuig de famílies,
alumnat i professorat ha aparegut a
bastament als mitjans locals i s’ha fet

palès en cartes i al·legacions que des-
til·len intolerables dosis de xenofòbia i
racisme contra els nouvinguts. El pro-
fessorat ha arribat fins i tot a manifestar
“falta de preparació i especialització”
per atendre l’alumnat. 

El fet és més greu encara quan pro-
voca que la hipocresia s’instal·le entre
n o s a l t res incapacitant-nos per a denun-
c i a r-la. Primer. Els mateixos centres que
rebutgen un alumnat que necessita
compensació educativa —pels pro b l e-
mes familiars, socials i econòmics que
envolten la seua existència— són els
que adduint falta de recursos i de per-
sonal especialitzat han pro t a g o n i t z a t
p o rtades en la premsa local pel seu pro-
grama de solidaritat… amb els xiquets i
xiquetes del Sahara!! Desconec si en els
seus viatges podran suportar veure i n
s i t u els polls i les mosques corrent pels
cabets dels saharauis. Encara que pot-
ser es faça realitat allò de “el sant, quan
més de lluny és, fa més miracles”

Segon. Entre els organitzadors i
col·laboradors del IX Encuentro de
Atención a la Diversidad i el III
C o n g reso Nacional de Atención a la
Diversidad celebrats del 21 al 14 d’abril
a la ciutat d’Elx, hi són determ i n a d e s
entitats, centres i professionals que
s’han oposat a la integració de l’alum-
nat als instituts que els corre s p o n e n .
¿Quin personal més preparat podem
demanar que aquell que organitza i
p a rticipa en congressos d’atenció a la
diversitat? 

Última. Què entenem per diversitat?
On està la diversitat cultural, social i
l i n g ü í s t i c a? En el programa del congrés
no hi havia ni una sola paraula en
valencià. Quina llàstima!

Tudi To r r ó

D E S  D E L  S U D  V A L E N C I À

Atenció a la diversitat! Ramón

Informe PISA, o el fracaso de la innovación
Con este tipo de informes  ocurre
algo similar a lo que sucede con
las elecciones: los datos son
incontestables pero las interpre-
taciones son de lo más variopintas
(…) Sorprende, por ejemplo, la
l i g e reza y autocomplacencia con
que las diversas administraciones
educativas –algunas ni se han
dado por aludidas– han comenta-
do el asunto. Pero aún sorpre n d e
más el interesado corporativismo
del profesorado conservador
cuando sostiene que la LOGSE es
la principal causante de estos
resultados que sitúan a nuestro
alumnado de 15 años ligeramen-
te por debajo de la media euro-
pea. A la LOGSE, en efecto, se le
pueden atribuir bastantes lagu-
nas e imperfecciones, pero poco o
nada tiene que ver con esta eva-
luación (…)  Al contrario: de
haberse aplicado con más rigor y
entusiasmo las orientaciones y
contenidos de la LOGSE (…) el
alumnado hubiera salido mucho
más airoso. De eso no hay duda.
Basta con leer con cierta atención
la filosofía que inspira este estu-
dio internacional para darse
cuenta de que no se miden los
aprendizajes concretos de los
contenidos tradicionales (…) sino
las competencias que tienen que
ver con una comprensión lectora
de los textos más diversos y com-
plejos, así como con la obtención
de la información relevante, la
i n t e r p retación y la reflexión en
t o rno a los contenidos. Las que
tienen que ver con la alfabetiza-

ción matemática (…) y con la
resolución de problemas re l a c i o-
nados con la vida cotidiana. O las
que tienen que ver con los con-
ceptos y los procesos científicos
aplicados a contextos sociales
específicos. Lamentablemente,
esos objetivos no figuran en el
c u rrículo real de los centros ni en
las prácticas pedagógicas de la
mayoría del profesorado. Por eso
estamos donde estamos. 
Es evidente que en nuestro país
no se invierte suficiente en edu-
cación –aún más por debajo de la
media de la Unión Europea–. Que
subsisten desigualdades impor-
tantes que se deben superar
desde la primera infancia. Que no
existe autonomía suficiente en los
c e n t ros. Que la formación inicial y
permanente  del profesorado
hace aguas por todas partes. Que
las re f o rmas estructurales no han
resuelto algunos problemas pen-
dientes. Que las administraciones
educativas andan bastante des-
pistadas en lo que hacen y desha-
cen continuamente. Todo ello,
junto o por separado, incide en
los mencionados resultados. Pero
lo que este informe pone de re l i e-
ve es, sobre todo, el fracaso de la
renovación pedagógica, así como
el apego a las rutinas más tradi-
cionales y la resistencia al cambio
por parte de un amplio sector del
p ro f e s o r a d o .

Jaume Carbonell Sebarro j a
Cuadernos de Pedagogía.
núm. 345, abril 2005

Carme Miquel

La llengua, encara
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El conseller d'Educació diu ara que
implantarà un examen a l'alumnat
valencià per a saber el seu nivell

AL L-I-O L I

De nou sorprén el conseller
d’Educació amb un comunicat
amb el qual tracta d’enfrontar-
se a una mesura anunciada pel
Govern central. El sindicat cri-
tica les avaluacions externes
sobre els centres si no tenen en
compte els contextos sociocul-
turals i econòmics de l'alumnat
i els projectes curriculars dels
equips docents. La mesura pro-
posada és pràcticament irrea-
litzable, especialment pel seu
cost. 

-Li han informat el conseller
de quant pot costar el realitzar
unes proves diagnòstiques en
els 2034 centres de Primària i
Secundària a 219.268 alum-
nes?

Aquest tipus d'estudis es
planteja com a diagnòstic i
sempre s'utilitzen mostres, atés
que són indicadors de tendèn-
cies i no anàlisis detallades
dels processos d'ensenyament
i aprenentatge.

-Es pot creure algú que amb
la contestació a uns quader-
nets d'exercicis de lectoescrip-
tura (castellà i valencià) i càl-
cul bàsic sabrem com van els
estudiants que inicien la
Primària?

A més a més, afegeix la pro-
posta retrògrada de fer la
prova el mateix dia a la matei-
xa hora en tots els centres de la
comunitat. Es que es tracta
d'una prova d'acre d i t a c i ó ?
Tenen por que es copien d'uns
centres a altres? Com es van a

comparar les puntuacions d'un
CRA amb un centre d'Acció
Educativa Singular d'una
població urbana, o un centre
c o n c e rtat del centre de
València, sense tindre en
compte la resta d'indicadors
del context de cada un d'ells?
Pensen que les proves van a
servir de models de com ha
d'avaluar el professorat? 

Són massa les variables que
influïxen en els processos d'en-
senyament i aprenentatge per-
què un examen les puga arre-
plegar adequadament, espe-
cialment si l'estudi pretén arri-
bar a tota la població escolar.

Una avaluació d'eixes carac-
terístiques hauria de fer-se des
de procediments científics molt
rigorosos si amb ells es pretén
mesurar l'equitat de la distri-
bució de l'educació i comptant
amb la participació dels propis
docents que les hauran d'apli-
car.

Menys autonomia dels centres
El sindicat considera que esta
p roposta és un nou i inútil
intent més de restar autonomia
als equips docents per a plani-
ficar i portar endavant els seus
p ropis projectes curr i c u l a r s ,
des de la definició d'objectius
fins a l'avaluació dels matei-
xos. Aportant eixos fons que se
malbarataran amb aquesta
mesura a la formació en cen-
t res dels propis tre b a l l a d o r s ,
segur que s'obtindria un major

rendiment social.
Des del sindicat es ve recla-

mant que es publiquen les
dades que tots els anys, de
forma sistemàtica i amb pres-
supost ja consolidat, arreplega
l'Administració educativa
sobre els resultats acadèmics.
Són els resultats de les dades
de l'avaluació que són enviats
a Conselleria, a final de curs,
per tots els centres docents,
sense excepció. Eixes dades
són tractades informàticament
i analitzades pels serveis de la
Conselleria. On estan els resul-
tats? Per què no es fan públics
les dades d'alumnat que obté
el Graduat en ESO o que apro-
va el Batxillerat o els cicles de
Formació Professional? Per què
no es donen dades de l'alum-
nat que està retardat respecte
a la seua edat al llarg de l'es-
colaritat? I així una infinitat de
preguntes.

L’anunci del conseller no té
res a veure amb la qualitat i
comença a ser preocupant que
les propostes que afecten les
condicions del pro f e s s o r a t ,
com són les mesures per a la
convivència (creació de
l'Observatori Escolar, protocol
d'actuació en casos de violèn-
cia escolar…) i ara estes proves
d'avaluació, estan sent anun-
ciades i posades en pràctica
sense un mínim debat amb els
treballadors que les han d'apli-
car, ni es posen a debat de tota
la comunitat escolar en el
Consell Escolar Valencià.

La LOE deixa sense re s o l d re
la precarietat laboral

AL L-I-O L I

El debat iniciat amb motiu de
la re f o rma de la LOCE del
P a rtit Popular, en allò que al
p rofessorat interí es re f e re i x ,
ha vingut marcat per tot un
seguit de “gestos” per part
del partit governant que ens
feien pensar en la possibilitat
d'una eixida digna a la pre-
carietat laboral que suport e n
més de 10.000 pro f e s s o res i
p rofessors interins valencians
i 80.000 a l’àmbit estatal.
R e c o rdem que, amb posterio-
ritat a l'Informe del Defensor
del Poble de 2003 (en el qual
es deia que la persistència
dels contractes en interinitat
per part de les distintes
Administracions era un
autèntic frau de llei), els dife-
rents responsables educatius
van expressar la necessitat
de donar una solució definiti-
va a aquesta injustícia. El
Consell Econòmic i Social de
l'Estat Espanyol venia a
c o rroborar les propostes del
Defensor del Poble i apunta-
va la xifra de 140.000 llocs
laborals docents (famílies, en
definitiva) en pre c a r i e t a t
laboral (incloent-hi tot tipus
de contractes). Tanta “sensi-
bilitat” dels organismes ofi-
cials, unida a les declara-
cions públiques dels dife-
rents partits polítics, així com
la presentació d’una
P roposició No de Llei pre s e n-
tada pel PSOE en el Congrés
de Diputats, han pro v o c a t
que el professorat interí
a l b e rgués alguna esperança
s o b re la imminent solució
d'un problema que ja dura
massa temps.

De moment, però, no ha
estat així. La solució al pro-
blema de la precarietat labo-
ral del professorat interí
passa per dues mesure s
bàsiques i fonamentals: la
primera, un procés excep-
cional que reduesca a curt
t e rmini el nombre de pro f e s-
s o res i professors en pre c a r i
en atenció a la seva antigui-
tat en la prestació del serv e i ;
la segona, un pro c e d i m e n t

o rdinari que permeta que el
p rofessorat interí o substitut
puga accedir a la funció
pública docent de form a
d i f e renciada a la resta d'as-
pirants sense experiència
docent. Gens d'això es con-
templa en l'Av a n t p rojecte de
Llei Orgànica d'Educació.
Ans al contrari, l'absència
d'una disposició transitòria
que contemple un pro c é s
excepcional invalida legal-
ment aquesta opció, ja que
tot procés extraord i n a r i
re q u e reix el rang de llei.
Igualment, la Disposició
Addicional Dotzena, malgrat
reconèixer l'experiència
docent prèvia, invalida un
accés diferenciat en confir-
mar el caràcter eliminatori
de les proves en el pro c é s
selectiu de l'oposició. És a
d i r, que, malgrat manifestar
públicament la quasi totali-
tat de partits polítics i nom-
b roses Administracions
autonòmiques (entre les
quals no està la valenciana) i
l'Administració central que
el Reial Decret 334/2004, de
27 de febre r, no serveix per a
solucionar el problema de la
p recarietat laboral del pro-
fessorat interí, se segueix
apostant pel camí de l'ostra-
cisme a aquest professorat. 

S T E P V-Iv ha defensat des
de sempre tots els col·lectius
més desfavorits, entre ells el
p rofessorat interí, i davant
aquesta situació injusta
anuncia la seua intenció
d’estudiar i proposar mobi-
litzacions del pro f e s s o r a t
interí, al costat d'aquelles
o rganitzacions sindicals que
vulguen, per tal que la
Conselleria d’Educació de la
Generalitat Valenciana pre s-
sione al Govern central per-
què incorpore en l'art i c u l a t
de la LOE les addicionals
o p o rtunes que permeten un
p rocés extraordinari i un
p rocediment ordinari dife-
renciat que done una solució
definitiva a l'injust pro b l e m a
de precarietat laboral del
p rofessorat interí. 

AL L-I-O L I

El Sindicat ha demanat a
Conselleria d’Educació l'inici
de la negociació d'un acord
per la millora de l’Educació
Infantil en el marc de les nego-
ciacions que despleguen el
P rotocol de Negociació signat
el passat 15 de febre r. L'acord
hauria d'incorporar el caràcter
educatiu de l'etapa, l'Educació
Infantil com un dret de l'alum-
nat, assegurar un lloc escolar
públic per a cada xiquet o
xiqueta, elaborar un Mapa
d'Educació Infantil, crear una
x a rxa pública d'Escoles
Infantils Públiques, considerar
les escoles infantils de la
Generalitat Valenciana com a
c e n t res educatius, amb totes
les implicacions que aquest fet
suposa (constitució del Consell
Escolar del Centre, pagaments
dels complements, re c o n e i x e-
ment de la funció docent de tot
el personal que hi tre b a l l a . . . ) ,
reduir les ràtios, negociar les
plantilles del personal docent i
del personal d'administració i
s e rveis, transferir a la
Conselleria d'Educació la ges-
tió del personal de les Escoles
Infantils, presentar un pla per

adequar les instal.lacions al
Reial Decret de Mínims, nego-
ciar les condicions laborals del
p e r s o n a l . . .

El Sindicat ha concre t a t
aquestes propostes en unes
ràtios que contemplarien, com a
primera reducció, en 0-1 any 6
alumnes; 1-2 anys 10 alumnes;
2-3 anys 11 alumnes; 3 anys 15
alumnes, i 4 i 5 anys 20 alum-
nes. En una segona fase caldria
completar la reducció fins arr i-
bar a 0-1 any 4 alumnes; 1-2
anys 6 alumnes; 2-3 anys 8
alumnes, i 3, 4 i 5 anys 15 alum-
nes. També hauria de contem-
plar quatre llocs de treball per
cada 3 unitats i un lloc de tre-
ball més per a les tasques de
d i recció, i determinar les hore s
de la resta de l'equip directiu i
de coordinació docent per esta-
blir la plantilla concreta i final
de cada centre. El Sindicat
aposta pel caràcter docent de
tots els llocs de treball, en cohe-
rència amb l'exigència de la
seua transformació en centre s
educatius. 

Pel que fa a les plantilles
d'Infantil dels col.legis
públics, la nostra pro p o s t a
passa per la dotació de 4 llocs

de treball de mestres per cada
3 unitats d'Infantil, tenint en
compte la plantilla dels cen-
t res que només escolaritzen
alumnat d'Infantil, equipa-
rant-la amb els centres que
només tenen alumnat de
Primària. 

Els centres que han d’im-
plantar programes PEBE
(bilingüe enriquit), PCE (com-
pensació educativa) o PIL
(immersió lingüística) han de
ser dotats de personal de
s u p o rt i d'atenció i assessora-
ment del personal dels SPES i
del personal especialista en
Educació Especial. 

El Sindicat considera inad-
missible que l'Administració
valenciana pose impediments
a la negociació, sota l'arg u-
ment de les dificultats econò-
miques, quan en juliol de 2004
va acordar amb alguns sindi-
cats, tots menys l'STEPV, i les
p a t ronals la concertació de
l'Educació Infantil privada. No
es pot tolerar que s'acord e
finançar l'ensenyament infan-
til privat i es pose obstacles
per a millorar les condicions
dels centres públics i les seues
plantilles. 

STEPV vol negociar un acord per la millora de l'Educació infantil pública

El Sindicat reclama la reducció de les
ràtios, l'augment de les plantilles i 
l'adaptació de les infrastructures

S. ESTAÑAN
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La Generalitat convoca l’Oferta d’Ocupació
Pública docent i les oposicions per 2005

AL L-I-O L I

El passat dimarts dia 12 d’abril
es va publicar el decret pel qual
s ' a p rova l'oferta d'ocupació
pública de personal docent no
universitari per a l'any 2005. 

Aquest decret, previ a les
ordres que convoquen les oposi-
cions 2005, estableix la distribu-
ció de les places de la següent
manera:

G rup A. Cos d'Inspectors
d'Educació, 4. Cos de Professors
d'Ensenyament Secundari,
1.003. Cos de Pro f e s s o r s
d'Escoles Oficials d'Idiomes, 46.
Cos de Professors de Música i
A rts Escèniques, 37. Cos de
P rofessors d'Arts Plàstiques i
Disseny, 46. Total Grup A: 1.136

G rup B. Cos de Mestre s ,
1.650. Cos de Professors Tècnics
de Formació Professional, 160.
Total Grup B: 1.810.

Les ord res de convocatòria

distribuïxen les places per espe-
cialitats, places lliures, places
de reserva del Grup B al Grup
A, places de reserva de minus-
vàlids i places de reserva dins
del mateix grup.

El Sindicat, al llarg de la poca
negociació que hi ha hagut, s’ha
mostrat en desacord tant amb el
procediment del concurs-oposi-
ció com de les places convoca-
des. Així mateix, considera que
les ord res de convocatòria,
basades en el Reial Decre t
334/2004, imposat pel Part i t
Popular en l'anterior legislatura,
no resolen la problemàtica del
professorat interí. A més a més,
considerem que en les actuals
cirscunstàncies de negociació
d’una nova llei d’educació i d’un
Estatut de la Funció Pública
Docent,  les places convocades
són excessives, no responen a
una bona planificació educativa

i poden posar en perill el treball
del professorat interí. És per
això que hem reivindicat una
oferta d’ocupació pública pru-
dent, en el sentit de traure
només les places de reposició
(jubilacions i noves creacions).

No obstant això, una vegada
que s’ha posat en marxa el pro c é s
selectiu amb la publicació del
d e c ret, el sindicat posa al vostre
abast tots els seus mitjans per tal
que ben assabentats de tot allò
que us puga intere s s a r, i a més de
la informació personalitzada a les
n o s t res seus per aclarir-vos qual-
sevol dubte, podeu fer un segui-
ment exhaustiu de tot el procés a
través de la nostra web
w w w. i n t e r s i n d i c a l . o rg, on tro b a-
reu les convocatòries, la guia, els
dies de les proves i la composició
dels tribunals, els distints llistats
que es vagen publicant i els
actes d’adjudicació de juliol.

Estancat el desplegament del 
p rotocol de negociació signat entre
la Conselleria i els sindicats

AL L-I-O L I

Conselleria i sindicats van sig-
nar el passat 15 de febrer, des-
prés de varis mesos, un protocol
de negociació per al període
2005-2007 que va suposar un
canvi i un nou impuls a la situa-
ció de paràlisi negociadora. El
consens final no va ser fàcil, la
part sindical es va mostrar unida
i ferma, però la manca de direc-
ció política en la Conselleria, els
problemes interns del PP, l'ús
partidista de l'educació, la polí-
tica privatitzadora i la manca de
recursos pel “forat” que té la
Generalitat Valenciana va supo-
sar un  munt d’entrebancs. 

Tot i això, es va aconseguir un
acord important per al professo-
rat i l'ensenyament públic
valencià. La importància radica
en el compromís per negociar,
en un període de dos anys, tots
els temes que preocupen a la
Comunitat Educativa. Però una
vegada iniciada la negociació
han tornat a reixir els obstacles.
S'han obert les meses de nego-
ciació sobre plantilles

d'Educació Infantil, les millores
de les condicions laborals del
professorat interí i la comissió
sectorial de Seguretat i Salut
Laboral. En altres casos ni s’han
convocat.

Després de dos mesos de la
signatura de l’acord pel propi
conseller, la valoració no pot ser
més que negativa. En cap de les
meses convocades ha existit
voluntat de negociació i
l’Administració s'ha limitat a
escoltar les propostes sindicals i
a “tirar balons fora”, però sense
avançar. La desconvocatòria de
la mesa sobre la modificació del
decret d'admissió d'alumnat va
encendre les alarmes, i la nega-
tiva a fixar una data per atacar
problemes com les infrastructu-
res i les despeses de funciona-
ment dels centres les van dispa-
rar. No és casual que la major
p a rt de les reunions on s'ha
visualitzat eixa actitud negativa
i contrària a la negociació hagen
estat presidides pel dire c t o r
general de Personal Docent,
José Antonio Rovira, i pel direc-

tor general d'Ensenyaments,
Josep Vicent Felip, que es van
mostrar des del principi en con-
tra de la signatura del protocol.
Aquest fet, però, no ha d'ama-
gar que la màxima responsabili-
tat de la situació de paràlisi de
la negociació la té el propi con-
seller d'Educació, Alejandro
Font de Mora, que només es
dedica a fer una política carac-
teritzada, en les formes, per la
crispació, l'ús partidista de l'e-
ducació i el màrqueting i, en el
fons, per la privatització de l'en-
senyament. 

El Sindicat ha traslladat el seu
malestar als responsables edu-
catius i els ha advertit que de no
rectificar i reconduir la situació
cap a un veritable procés de
negociació, es veurà obligat a
replantejar-se la seua actitud i a
proposar a la resta de sindicats i
al professorat mesures de pres-
sió adients.

El resultat de la negociació de
les plantilles i centre s
d'Educació Infantil marcarà el
camí.

Primavera: 
la festa del valencià

Les tro b a d e s
A rriba la primavera i amb
ella arriben també les
Trobades d’Ensenyament
en Valencià 2005. Enguany
és ben especial ja que fa
20 anys des que Escola
Valenciana va celebrar les
seues primeres Trobades a
Benifaió (La Ribera) i la
Xara (Marina Alta). Des
d ’ a l e s h o res les Tro b a d e s
han esdevingut un dels
moviments socials i cívics
més destacats del País
Valencià, arribant l’any
passat a reunir entre les 16
c o m a rques que celebre n
festes per la llengua vora
200.000 persones. 

Aquest any el lema de
les Trobades 2005,
“ C o m p romís pel
Valencià”, naix de la idea
d’adquirir un compro m í s
global pel País Va l e n c i à ,
que ha d’anar des del com-
p romís lingüístic a un
autèntic compromís pel
desenvolupament sosteni-
ble. Una societat sosteni-
ble és una societat ecològi-
ca, tolerant, multicultural,
amb respecte a les diversi-
tats culturals i lingüísti-
ques, i amb una política on
els conflictes es resolen a
p a rtir d’una democràcia
p a rticipativa real. 

Voluntariat pel Va l e n c i à
El Voluntariat pel
Valencià, que ja compta
amb una seixantena de
p a relles lingüístiques,
estarà present a les
Trobades 2005. Es tracta
d’una iniciativa que perse-
gueix incorporar nous par-
lants de valencià mitjan-
çant la conversa quotidia-
na. Per captar voluntaris i
a p renents s'ha habilitat un
telèfon i una pàgina web
exclusives per fer re a l i t a t
el Voluntariat pel Va l e n c i à .

5 cèntims pel valencià
Un any més, la Conselleria
ha continuat ignorant les
Trobades. En aquest sentit,
cal denunciar la nul·la acti-
vitat del Consell per sub-
vencionar projectes en
favor de l’ús social del
valencià. 

Per tant, es presenta una
nova iniciativa que es posa-
rà en funcionament de
f o rma exclusiva a les 16 tro-
bades: la campanya “5 cèn-
tims pel valencià”. Aquesta
consisteix en la ubicació
d ’ u rnes per tal que els
assistents a les Tro b a d e s
dipositen monedes de 5
cèntims. Un cop acabades
totes les Trobades, Escola
Valenciana organitzarà una
concentració al Palau de la
Generalitat pel proper 16
de juny, on lliurarem els
cèntims. Es tracta que la
societat civil subvencione
d’aquesta forma simbòlica
a la Generalitat per a que
aquesta faça d’un cop
algun fet real pel valencià. 

C o m p romís per l'Estatut
A més, les Trobades 2005
inclouran una campanya
anomenada “Compro m í s
per l’Estatut” amb l’objectiu
de fer consciència a la socie-
tat sobre la importància de
la reforma de l’Estatut. La
intenció del partits majorita-
ris és la de tancar de forma
ràpida i sense fer soroll la
reforma de l’Estatut. Escola
Valenciana i la plataforma
COMPROMÍS PER L’ESTA-
TUT (FEV, IIFV, ACPV, VpC,
C C O O P V, UGTPV, Bloc,
E U P V, ERPV, Intersindical
Valenciana, EV-Els Ve rd s )
hem fet públic per aquest
motiu un document expres-
sant estes idees i realitzant
p ropostes que passen per
demanar un Estatut més
democràtic, participatiu i
valencià.

J. BOLUDA

M. CABANILLAS
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Conselleria i sindicats negociaran
l ’ O rd re que regularà el funcionament
de les Escoles Oficials d’Idiomes

AL L-I-O L I

En el protocol de negociació
signat entre l’Administració i
sindicats, la Direcció General
d’Ensenyament va imposar la
f o rma en què es negociarà
s o b re les Escoles Oficials
d’Idiomes a partir del mes de
maig.

El sindicat va demanar la
negociació global de tots els
temes que afecten als
Ensenyaments Especialitzats,
però Conselleria ha optat per la
parcelació de la negociació, de
manera que hem de negociar
una “Ordre d’Escoles Oficials
d’Idiomes” sobre la qual no
sabem ni el contingut ni les
pretensions de la Conselleria.
Pensem que vol regular l’ac-
tual política d’expansió de les
EOI a través de seccions i aules
delegades, per la qual cosa
hem de repassar la situació
actual i el posicionament que
l’STEPV-Iv té en alguns dels
aspectes que necessàriament
eixiran en aquesta negociació.

La situació geogràfica: 
infrastructures i equipaments 
El Reial Decret 944/2003 esta-
bleix els requisits mínims de
les EOI, assenyalant que han
de situar-se en edificis desti-
nats exclusivament a ús esco-
lar i hauran de reunir uns
requisits mínims quant a ins-
t a l · l a c i o n s .

L’informe del Consell Escolar
de l'Estat del curs 1996/97 ins-
tava a les Administracions
Educatives a incrementar el
nombre d'EOI i el seu apropa-

ment a les zones rurals, com ha
fet Conselleria parcialment en
algunes comarques.

Compartim aquest principi,
però no a costa de l’incompli-
ment d’alguns dels principis
bàsics que estableix el propi
Reial Decret, com la provisió
d'edificis i equipaments ade-
quats per a tots els centres que
integren la xarxa.

La demanda creixent i les
ràtios d'alumnat
L'oferta actual no és suficient.
Servesca com exemple recor-
dar que en aquest curs 2004/05
l’EOI de València ha rebutjat
20.000 matrícules o que, en
altres casos, el nombre màxim
d'alumnes per grup no siga l'a-
dequat.

Ordenació dels ensenyaments i
desenvolupament curricular 
No s'ha negociat un Reglament
O rgànic i Funcional (ROF)
específic per a aquest tipus
d'ensenyaments, funcionant
amb el ROF de Secundària i
amb unes instruccions d'inici
de curs pròpies, la qual cosa
provoca disfuncions. 

Cal que tots els ensenya-
ments de règim especial tin-
guen una normativa pròpia i
adequada a la seua especifici-
tat, adequada a les directrius
contingudes en el Marc
Europeu de Referència i feta
amb la participació del perso-
nal afectat. Cal, també, la crea-
ció d'un òrgan encarregat de
l'elaboració i aplicació de pro-

ves de certificació unificades
en les EOI, la creació d'un cen-
tre per a l'ensenyament a dis-
tància i l'organització de pro-
ves homologades d’EOI per a
l'alumnat d'ESO i FP.

El professorat 
El RD 944/2003 estableix qui
ha d’impartir la docència
(Cossos de Catedràtics o de
P rofessors d'Escoles Oficials
d'Idiomes), però l’expansió en
extensions o aules delegades,
situades en centres d'Educació
Secundària, difumina la dife-
renciació dels Cossos Docents
que han d’impartir aquests
ensenyaments. 

Som contraris a la ingerència
i partidaris del respecte a les
funcions de cada cos, així com
que es complesquen els requi-
sits mínims establerts i a l’esta-
bliment d'una política específi-
ca de formació del professorat
que tinga en compte l'especifi-
citat dels ensenyaments i les
particularitats del règim horari
d'aquests centres. 

Dotacions pressupostàries 
Les dotacions pressupostàries
han de contemplar la totalitat
d'alumnes matriculats, incloent
extensions, aules i totes les
modalitats d'ensenyament im-
partides, així com que les retri-
bucions i règim horari dels
equips directius es determinen
tenint en compte la totalitat
d'alumnes al seu càrrec i la
tipologia de cada centre.

Educació haurà de regular i
homologar l’acabament del
curs escolar en Secundària
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Aquest curs, per l’aplicació de la
LOQE –que estableix 175 dies
lectius a Secundària–,
Conselleria ha establert el 24 de
juny com a dia de finalització de
l’activitat lectiva.

El sindicat va advertir durant la
negociació de les instruccions d’i-
nici de curs que l’aplicació de la
LOQE en aquest apartat suposa-
va una modificació unilateral de
les condicions laborals del pro-
fessorat, i que, a més a més, hi
hauria dificultats pràctiques per
poder complir aquest calendari. 

Com anunciàrem, el sindicat
a d v e rteix que si la Conselleria
no actua i dóna unes instru c-
cions concretes i clares que
unifiquen l’acabament de les
classes, cada centre acabarà el
curs a la seua manera. El 14 de
juny es realitzaran les pro v e s
de Selectivitat, que suposarà
que el professorat implicat en
aquestes proves no estarà a les
aules, i el 18 de juny està pre-
vist que comencen les oposi-
cions docents, la qual cosa
suposa que el pro f e s s o r a t
implicat –proves de
valencià/castellà, tribunals,

p rofessorat interí, centres que
acullen les proves, etc.–, prè-
viament a aquesta data, i per
suposat tots els dies posteriors,
no estarà a les aules i els cen-
t res que acullen les oposicions
veuran alterada la seua capaci-
tat organitzativa. Només cal
re c o rdar que el curs passat,
amb una oferta d’ocupació
pública molt menor, el pro f e s-
sorat funcionari afectat pels tri-
bunals fou de 1.360 persones,
els centres 272 i el pro f e s s o r a t
interí uns 10.000.

Però es que, a més, moltes
localitats celebren festes locals,
i en altres casos els centres no
estan preparats per a conviure
amb el calor de l’estiu.

Cal negociar les fórmules que
regulen, de manera homologa-
da, l’acabament del curs escolar
en els centres de Secundària si
no es vol que cada centre acabe
com puga i quan puga, garan-
tint alhora que es facen les ava-
luacions i la tutoria de l’alum-
nat, la complimentació de la
documentació acadèmica i les
reunions amb els pares i mares
per informar-los sobre les activi-
tats que s’han de fer en el perí-

Publicada l’Ord re per a 
l'atenció a l'alumnat amb
NEE d'Educació Secundària
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Després de 4 anys d’haver
començat la negociació d’a-
questa normativa, per fi s’ha
publicat l’Ord re. L’any 2001 la
negociació va acabar sense
a c o rd, i l’Administració va re t i-
rar la normativa. Després, per
exigència sindical, el curs pas-
sat va reobrir la negociació. 

Aquesta Ord re ha de ser l’ins-
t rument bàsic que regule l’a-
tenció específica, i a la vegada
integradora, de l’alumnat amb
necessitats educatives especials
(NEE) en els ensenyaments
secundaris —obligatoris i posto-
bligatoris— i, a més a més, ha
de servir per regular les adapta-
cions i dotacions necessàries
que han de tenir els centre s
quan s’ha d’atendre aquest
tipus d’alumnat.

L’ A c o rd de Plantilles de
Secundària (any 1999) contem-
plava, entre d’altres mesures, la
dotació de professorat de
Psicopedagogia i Pedagogia
Terapèutica a tots els centres de
Secundària de manera genera-
litzada. Ara bé, aquesta dotació
estava pensada per atendre les
situacions ordinàries dels cen-
t res, i per tant, el mateix Acord
de Plantilles establia els meca-
nismes per dotar els centres de
més recursos quan s’havia d’a-
t e n d re un nombre elevat d’a-
lumnat amb especials dificul-
tats. 

A hores d’ara, l’Administració
a f i rma que s’han atés totes les
peticions justificades de dotació
de més recursos, però el fet cert

és que fins ara no existia cap
n o rmativa que, de manera
objectiva, donara resposta a les
necessitats dels centre s .

Per a STEPV- I v, aquesta ord re
deixa en mans dels centres —i
no de la major o menor voluntat
de l’Administració— l’exigència
de les dotacions extraord i n à r i e s
per atendre l’alumnat amb
NEE. És a dir, estableix meca-
nismes automàtics i objectiva-
bles que, davant d’unes neces-
sitats concretes, obliguen
l’Administració a donar re s p o s-
ta immediata a aquestes neces-
sitats. És per això que regula —
a més de les mesures integrado-
res— quan i com es té dret a
tenir els professionals que cal-
guen, les adaptacions dels cen-
t res, la coordinació amb els cen-
t res de Primària, la implicació
dels departaments, els re c o l z a-
ments i les mesures específi-
ques, les reduccions de ràtios,
e t c .

Cal re c o rdar però que al llarg
de la negociació els majors
e n t rebancs i el major desacord
ha estat en l’increment de re c u r-
sos, de professorat i d’especialis-
tes per atendre l’alumnat amb
NEE, i que, per tant, la norm a t i-
va no està consensuada amb els
sindicats. En concret, el sindicat
d i s c repa principalment de l'a-
p a rtat dedicat als recursos perso-
nals, per considerar que
l'Administració dota insuficient-
ment els centres de Secundària
de psicopedagogs, mestres de
Pedagogia Terapèutica i d'altre s
p rofessionals. 

Escola Oficial d’Idiomes de València. / J. BOLUDA

Conselleria incompleix l’Ordre d’inici de curs



Les estadístiques milloren, 
el patiment no
El nombre d'accidents amb baixa
en el 2004 ha descendit en l'Estat
espanyol un 2,57% i en el País
Valencià un 1,77% respecte el
2 0 0 3 .

Pel que fa als casos mortals, la
reducció és, respectivament, d’un
7,6% i una molt considerable del
37,8%. Cal reconèixer l’esforç de
totes les persones i de tots els sec-
tors (sindicals, empresarials i polí-
tics), que contribueix a la re d u c-
ció de la sinistralitat.  

No obstant això, la sinistralitat
constitueix un problema molt
greu que demanda un nou marc
de solucions, ja que segons les
dades, a les que s’han d’incor-
porar els accidents “in itinere”,
cada dia hi ha més de trenta
accidents greus en l'Estat i més
de tres en la nostra Comunitat.
Més en concret, cada dia en
l'Estat quatre famílies tiren a
faltar a un ser volgut (1.443
casos mortals en 2004) i cada
t res dies i mig una família
valenciana ha de despedir a un
ser volgut (106 en 2004).

Però açò no és tot, encara cal
afegir l'augment de les malalties
catalogades com a pro f e s s i o n a l s
–un 16,7% al País Valencià en
2004– i el creixent malestar labo-
ral, que en molts casos ocasiona
una fenomenal quantitat de
danys i malalties que es compta-
bilitzen com “malaltia comuna”,
encobrint responsabilitats i des-
peses empresarials a costa del
sector públic.

Caldrà parar la pro d u c c i ó
La gran massa d’accidents i
danys ens obliga a canviar, a fer
un salt qualitatiu: 

-En primer lloc, lluny de
miratges, hem de continuar tre-
ballant en les mesures preventi-
ves, en les exigències d'incorpo-
rar autèntics plans de prevenció
en les empreses i en el desenvo-
lupament normatiu (ex. el R. D.
171/2004, pel qual es desenrot-
lla l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals,
en matèria de coordinació d’acti-
vitats empre s a r i a l s ) .

-En segon lloc, les org a n i t z a-
cions sindicals hem d'estar dispo-
sades a re c ó rrer un nou camí, a
canviar el pas. Hem de superar
l'infantil i obsessiu pro t a g o n i s m e
sindical que només valora la re n-
dibilitat sindical a curt termini, al
temps que hem de generar dina-
misme en els comités de segure-
tat i salut i en els òrgans col·lec-
tius de participació, tendint  ponts
c reïbles entre les forces sindicals i
el conjunt de treballadors i tre b a-
l l a d o re s .

-Esta actitud ha de perm e t re
l’elaboració d’estratègies i pro t o-
cols conjunts en totes les empre-
ses i centres de treball per a fer
complir la llei, generar debat i
reduir el dany a la classe tre b a-
lladora (des de l'accident mort a l
en la construcció fins al subtil
i n f e rn de assetjament moral o

l'extensió dels accidents “in iti-
n e re ” ) .

Cal consensuar amb l’Admi-
nistració i l’empresariat els
objectius i terminis reals per
superar aquesta situació. Però
cal, també, invertir i compro-
m e t re's amb la salut, extirpant
les pràctiques d'humiliació i
d'explotació, actuant per dei-
xar de sentir els crits del dolor.
Si això no ocorre ens tindran
e n f ront, i no serem acompan-
yants muts de qui acumula
beneficis a costa de la nostra
salut. Si és necessari, cal detin-
d re la pro d u c c i ó .

Hem d'exigir una re s p o s t a
e m p resarial i política
A més de l’àmbit interior de les
e m p reses, han de pro d u i r-se can-
vis organitzatius, legals i polítics,
e n t re ells: 

-Modificar la Llei de la
S e g u retat Social, perquè cobrisca
tot dany ocasionat pel treball, i
perquè permeta l'adaptació o
canvi de lloc de treball previ a la
declaració d'incapacitat.

-Reivindicar en els convenis
que el temps de desplaçament
d'anada i tornada al/del centre de
t reball es considere com a jorn a-

da laboral; la reducció de la tem-
poralitat i de la subcontractació;
l'adaptació o canvi necessari de
lloc de treball; les inversions que
cobrisquen les mesures pre v e n t i-
ves; la integració de la pre v e n c i ó
en l'estructura empresarial; la
i n t roducció de la perspectiva de
la dona en els aspectes pre v e n-
tius; la determinació clara de les
funcions, i l'augment de temps de
dedicació de delegats/des.

- Avaluar els riscos psicosocials
en els Plans de Prevenció (estrés,
humiliació, agressions físiques i/o
morals, desmotivació absoluta…),
superant els entrebancs de l'em-
p resariat i l'Administració, zelo-
sos de la seua capacitat d'org a n i t-
z a c i ó .

-Exigir i practicar la democrà-
cia, defensant i fent respectar els
d rets fonamentals i laborals, els
contractes vigents, les lleis que
regulen les condicions i situacions
laborals, apostant per l'interés
col·lectiu i superant el clientelis-
m e .

-Fer complir a l'Administració
les seues obligacions amb els tre-
balladors/as públics en relació als
seus Plans de Prevenció; disposar
dels Serveis de Prevenció a ple
rendiment; integrar la pre v e n c i ó
en escoles i instituts, en centre s

sanitaris i administratius; adaptar
els llocs de treball, atendre la
s e g u retat i compensacions de les
més de 23.000 persones que con-
duïxen i es desplacen tre b a l l a n t
per a la Generalitat…

-Augmentar les plantilles,
recursos i competències de la
Inspecció de Treball i Segure t a t
Social. Facilitar la seua especialit-
zació i pro m o u re la seua re l a c i ó
amb els comités de prevenció de
riscos laborals.

- F renar el procés de privatitza-
ció de les Mútues i tornar a la
S e g u retat Social el pro t a g o n i s m e
i competències en contingències
c o m u n e s .

Tenim la paraula
P renguem-la, afegint la nostra
solidaritat amb qui pateix arreu el
món les conseqüències del cre i-
xement incontrolat i la competiti-
v i t a t .

El punt i final és per als cen-
tenars de milers de tre b a l l a-
dors i tre b a l l a d o res en el
Te rcer Món que treballen en
condicions miserables perq u è
el Primer tinga accés als seus
p roductes a costos ridículs per
a les multinacionals. Ens ho
re c o rda l'últim accident labo-
ral de l'11 d’abril a
Bangladesh, quan els nou
pisos d’una fàbrica tèxtil es
van ensorrar a conseqüència
de l’explosió d’una caldera en
una fàbrica construïda en pre-
càries condicions de segure t a t .
El resultat a dia d’avui: 45 tre-
balladors/es morts i més de
200 atrapats en els enderro c s .
Reuters informa que “los pro-
pietarios de la fábrica no estu-
v i e ron disponibles para
comentar la inform a c i ó n ” .
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28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i Salut Laboral

Canviem el pas

Una asignatura dolorosamente pendiente

La regulación 
de las enfermedades profesionales

A l ser diagnosticadas como
e n f e rmedades comunes
muchas enfermedades se con-

funden con ellas, con lo que desapare-
ce el nexo de unión con el trabajo. Esto
explica que en el estado español, situa-
do a la cabeza de los accidentes de tra-
bajo en la Unión Europea, la incidencia
de las enfermedades laborales sea
escandalosamente baja. 

Las enfermedades pro f e s i o n a l e s
están definidas en el articulo 116.1 de
la Ley de la Seguridad Social como
“las contraídas a consecuencia del tra-
bajo ejecutado por cuenta ajena en las
actividades que se especifican en el
c u a d ro que se apruebe por las disposi-
ciones contenidas en el anexo del RD
1995/78 de 12 de Mayo”, una copia
casi literal de la lista europea de
1 9 6 1 ( ! ) .

La consideración de accidente labo-
ral o enfermedad profesional, como no
podría ser de otra manera, tiene un tra-
tamiento y unas prestaciones difere n-
tes y mejores que si se trata de una
e n f e rmedad común. Entre estas pre s-
taciones cabe señalar las siguientes: A)
El deber de asistencia por cualquier
médico. B) Se considera al trabajador
de pleno derecho, incluso cuando no
esté dado de alta. C) Los medicamen-
tos y las prótesis son totalmente gratui-
tos. D) El trabajador tiene derecho a
p e rcibir indemnizaciones por lesiones
p e rmanentes no invalidantes. E) La

base reguladora para el recibo de pre s-
taciones es más favorable para el tra-
b a j a d o r. F) Están cubiertos todos los
tratamientos especiales.

En el sector docente no existe aún
ninguna enfermedad profesional re c o-
nocida como tal. Y ello a pesar de la
evidencia de que el profesorado tam-
bién padece enfermedades a causa del
trabajo, sobre todo las psicosociales,
las músculo-esqueléticas y las deriva-
das de problemas relacionadas con la
v o z .

En las enfermedades psicosociales
influyen múltiples causas, entre ellas
la enorme despro p o rción entre las
demandas que la sociedad ejerce sobre
los docentes y la escasez de re c u r s o s
materiales, humanos y personales. Los
f a c t o res que inciden en el desarrollo de
estas enfermedades son la intensifica-
ción de tareas y ritmo de trabajo, la
o rganización y la planificación de las
t a reas profesionales, la falta de re c o n o-
cimiento social de su labor y la ausen-
cia de responsabilidad colectiva. Las
e n f e rmedades de este tipo mas conoci-
das son el estrés, el burn-out y el moo-
b i n g .

Las enfermedades músculo-esquelé-
ticas tienen su origen en: la ausencia
de diseños ergonómicos de los puestos
de trabajo, origen de malas posturas; la
manipulación constante y excesiva de
objetos y personas sin la preparación o
los medios técnicos adecuados; las lar-

gas permanencias de pie, y la existen-
cia de barreras arq u i t e c t ó n i c a s .

La incidencia de patologías org á n i-
cas de la voz del profesorado triplica (!)
la registrada en otras profesiones. Sus
causas, entre otras, emanan del esfuer-
zo continuado de la voz, de la ausencia
de los equipos de trabajo exigidos
legalmente (RD 1215/1997), el ruido y
las condiciones materiales de las aulas.

Esta triste evidencia llevo a la
Confederación de STES a impulsar
una campaña por el reconocimiento de
las enfermedades profesionales de los
docentes. Esta campaña cumplía un
triple objetivo. En primer lugar, se pre-
tendía dar a conocer esta pro b l e m á t i c a
i n t e resadamente velada y brindar un
apoyo sindical y solidario a las compa-
ñeras y compañeros afectados, para
re v e rtir el sufrimiento individual y
t r a n s f o rmarlo en acción colectiva. En
segundo lugar, los STEs quiere n
impulsar la participación activa y
d i recta del colectivo de enseñantes,
mediante el impulso de los comités de
seguridad y salud, las juntas de perso-
nal, las secciones sindicales, la infor-
mación y los debates en los centros de
trabajo. El tercer objetivo, aún más
ambicioso, era pro m o v e r, en beneficio
del conjunto de la clase trabajadora, la
re f o rma legal de esta situación injusta
y conseguir la superación del pro p i o
concepto de enfermedad pro f e s i o n a l
por el más amplio de “daño derivado

del trabajo”.
En la actualidad, un grupo de

e x p e rtos del Ministerio de Tr a b a j o
trabaja en la remodelación del cuadro
de enfermedades profesionales. Se ha
hecho público el borrador pro p u e s t o
para su aprobación, pre v i s i b l e m e n t e
en junio de 2005. El texto sigue con
graves carencias, pero incorpora como
p ropuesta las “enfermedades pro v o-
cadas por el esfuerzo mantenido de la
voz”, y se citan expresamente los
nódulos  vocales agudos o crónicos
que originan fatiga vocal con disfonía
y dolor a la fonación y posteriorm e n t e
disfonía crónica. Se cita entre el per-
sonal potencialmente afectado el que
desempeña actividades en las que se
p recise el uso mantenido y continuo
de la voz, como “pro f e s o res, cantan-
tes, actores, teleoperadores y locuto-
re s ” .

El Sindicato ha denunciado la raca-
nería y la insuficiencia de esta nueva
lista. Pero también conviene re s a l t a r
la importancia de esta incorporación
que, si finalmente es aceptada, dis-
minuirá considerablemente el sufri-
miento de una parte importante del
colectivo docente. En cualquier caso,
los avances se deben, entre otro s
motivos, al desarrollo de la campaña
que impulsaron los STEs, un trabajo
que obtuvo un gran eco entre los tra-
b a j a d o res y trabajadoras de la ense-
ñanza. 
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Crida per una Setmana Europea 
de mobilització educativa

Per primera vegada difere n t s
o rganitzacions sindicals
educatives de l’Europa s’han
posat d’acord per a pro m o u-
re una mobilització que
s o b repasse les fro n t e re s
e s t a t a l s .
Aquesta crida va dirigida a
tota la ciutadania, a les tre-
b a l l a d o res i treballadors de
les escoles, instituts i univer-
sitats. A les famílies, el món
de la cultura, la ciència, l'art
i l'espectacle. Als parlamen-
taris, organitzacions sindi-
cals i associacions. 

Els agents de l'educació,
moviments, org a n i t z a c i o n s ,
sindicats, associacions, mem-
b res de la societat civil que
han participat en el Fòru m
Social Europeu de Londre s ,
han proposat a totes les org a-
nitzacions europees vincula-
des a l'educació la crida
següent: 

Ens re a f i rmem en els princi-
p i s de la Plataforma Mundial
de Lluites adoptada pel ter-
cer Fòrum Mundial de
l'Educació de 2004, a Port o
A l e g re. 
1)   L'educació és un bé
públic mundial prioritari i un
d ret humà inalienable que
influeix en la vida de totes les
p e r s o n e s .

2)   Aquest dret és essencial
per a l'accés als altres, la
c o n s t rucció de valors basats
en la solidaritat, l'emancipa-
ció i la pràctica de la ciutada-
n i a .
3)   Les polítiques públiques
han d’assegurar la re a l i t z a c i ó
d'aquests dre t s .
4)  L'Estat té el deure de
garantir de manera universal
i gratuïta, sense discrimina-
ció ni exclusions, el dret ple a
una educació pública eman-
cipadora a tots els nivells i en
totes les modalitats. 

Per aquestes raons ens pro-
n u n c i e m contra totes les polí-
tiques neoliberals en educa-
ció i formació, que poden ser
i n t roduïdes amb les dire c t i-
ves euro p e e s .
• Contra la subordinació de
l'educació a les necessitats
del mercat. 
• Contra la precarització del
personal que treballa en l'es -
cola. 
• Contra l'augment de les
desigualtats socials. 
• Contra l'empobriment i la
reducció dels programes que
priven a la majoria de la
població del ple accés a la
cultura. 
Per això, l'educació, com un
dret inalienable de totes i
tots, ha de ser un servei

públic d'alta qualitat.
• Per l'èxit escolar, la qualifi -
cació i el desenvolupament
personal de tots els joves. 
• Per la igualtat entre l’alum -
nat. 
• Per una formació d'alt nivell
i la millora de les condicions
de treball per a totes les per -
sones emprades en el sector
de l'educació. 
• Per l'augment de la despesa
pública en educació (almenys
el 7% del PNB). 
• Per un pensament crític i
una ciutadania activa. 
• Per una investigació i
ensenyament superior al ser -
vei prioritari de la creació i
difusió dels sabers. 
• Per la integració de les per -
sones amb necessitats parti -
culars, immigrants i refu -
giats. 
• Per la participació, la demo -
cràcia i els drets de l’alumnat
i els joves. 
• Per la reducció de les des -
peses en armament i defensa
i l'augment en els pressupos -
tos educatius. 
• Per la promoció de la pau,
la cooperació, la solidaritat i
els drets humans sense discri -
minació. 

En aquest sentit, les escoles,
els instituts i els centres d'en-
senyament superior han de
c o n v e rt i r-se en espais públics
democràtics i col·lectius que
acullen, reconeguen, valore n
i creen relacions entre els
d i f e rents sectors (pro f e s s o r a t ,
estudiants, famílies i comuni-
tat educativa).
Per tot això, considere m
necessari desenvolupar una
mobilització àmplia dels joves
i de tota la comunitat educati-
va, famílies i ciutadania. 

Fem una crida a celebrar la
Setmana Europea de mobilit-
zació i iniciatives entre el 9 i
el 15 de maig de 2005, que
implique a tota la societat.

O rganitzacions que part i c i p e n
en la convocatòria: F ò ru m
Mundial d'Educació; Fòru m
Social Ibèric per l’Educació;
A l e m a n y a : Padagoginnen fur
Donin Frieden; Regne Unit:
Nut Birmingham; E s t a t
E s p a n y o l : STEs-i, CCOO;
França: Attac France, FSU
( S N E S - S N E S U P - S N U I P P ) ,
F E R C . C G T, Lligui de
l'Enseignment, CEMEA, ICEM
Pedagogi Fre i n e r, GFEN,
U N E F. Grècia: olme; I r l a n d a :
attack. I t à l i a : cgil scuola,
assemblea de moviments con-
tra la re f o rma moratti;
P o r t u g a l : f e n p rof; Euro p a :
E S I B .

C O N C E N T R AC I O N S - M A N I F E S TAC I O N S
lúdiques reinvindicatives

València, 11 de maig a les 19 hores a la Plaça de la Mare de Déu.
Castelló, 11 de maig a les 19.30 hores a la Delegació del Govern.
Alacant, a determinar.

La negociació del V Conveni de
C o n c e rtada es troba en punt mort
El passat 13 d'abril, a Madrid, tingué lloc la 23 reunió del
conveni. Fins eixe moment, les postures de les patro n a l s
han entrebancat la negociació, fent impossible arribar a
a c o rds. En la darrera reunió els sindicats demanaren a les
p a t ronals que donaren instruccions als centres per al
pagament a compte de l'augment salarial del PAS i del
personal dels trams no concertats referits al 2004.
Educación y Gestión va manifestar que només podien
recomanar el pagament als centres, però en cap cas
podien imposar-lo fins que no aparega publicat al BOE.
El més destacable és que sembla que Educación y Gestión
pot estar preparant una nova redacció en l'articulat sobre
la jornada i que alguns sindicats estan disposats a arr i b a r
a acords amb les patronals, ja que va manifestar que
o b s e rvaba un canvi de sensibilitat en la Mesa per avançar
en les negociacions.
Per la nostra part, mantenim les posicions que figuren en
la nostra plataforma inicial. 
Encara que la propera reunió està datada per al 4 de maig,
tot apunta que fins el 13, en què es reunirà per primera
vegada la nova Junta Confederal de Educación y Gestión,
les negociacions estaran en espera del que puga dir la
nova dire c c i ó .
Per la seua part, la patronal CECE no manifestà re s .

P roposta d'acord salarial 2005
Els sindicats ens hem reunit per tal de fer aplegar a
Conselleria i patronals la proposta d'increment per al
2005. Cal re c o rdar que  les patronals han manifestat la
seua negativa a signar qualsevol acord salarial al que prè-
viament la Conselleria no li haja donat la conform i t a t .
Estem esperant que les patronals ens convoquen per a
contrastar les quantitats que els sindicats hem establit.
M e n t restant, Conselleria encara no ha contestat sobre la
c o n f o rmitat  o no dels augments pro p o s a t s .
STEPV sols signarà aquesta proposta salarial si les patro-
nals es comprometen a pagar l'augment per al PAS i per-
sonal que presta els seus serveis en trams no concert a t s
c o rresponents al 2004 més l'increment del 2005.

Negociacions amb la Conselleria 
Des del mes de febrer no s'ha reunit la Comissió de
Seguiment. En aquella reunió s'acordà que la priorització
dels assumptes a negociar foren les propostes de noves
m e s u res de recol.locació; aclariments tècnics sobre la
paga d'antiguitat i plantilles de Batxillerat; plantilles i
tractament de les aules d'integració en Secundària; re v i-
sió de la situació de l’FP…
També es cre a ren dos meses tècniques: Una, per estudiar
l'aplicació dels sexennis a partir de gener de 2007, i l'al-
tra, per estudiar la reducció de càrrega lectiva.
Els sindicats hem mantingut una reunió informal amb el
d i rector general d'Ensenyament, en la qual li hem pre s e n-
tat noves propostes de recol.locació. Aquesta pro p o s t a
també ha estat enviada a les patronals. 

P ropera reunió de delegades i delegats
En el mes de maig tindrà lloc una reunió de delegats i
delegades per lliurar la Guia del Delegat (amb inform a c i ó
per al desenvolupament de les tasques del delegat,
models de comunicació amb l'empresa…), s’abordaran els
plans de prevenció per als centres i s’informarà de l'estat
de les distintes negociacions.

I n f o rmació de convenis 
El 16 d’abril (inicialment estava prevista per al 30 de
març) es va constituir la Mesa Negociadora del VIII
Conveni Col.lectiu Nacional de Centres d'Ensenyament
Privat de Règim General o Ensenyament Reglat sense cap
nivell concertat o subvencionat, conegut com conveni
d'ACADE. 
Per una altra part, el Conveni d'Infantil, ja signat, encara
no ha sigut publicat al BOE.

B R E U S    P R I V A D A
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El II Congrés de la Federació de Sindicats de
Treballadors del País Valencià (2004) va apro v a r
la creació d’una Escola Sindical de Form a c i ó ,
una iniciativa més en l’estructuració de la
Intersindical Valenciana. Amb l’Escola Sindical
Melchor Botella, els sindicats de la Federació

d’STPV es dotaven d’una eina comuna per a
cohesionar les pràctiques sindicals i oferir alter-
natives creatives i crítiques a la formació dels tre-
balladors i tre b a l l a d o res. Després dels tre b a l l s
inicials de gestació, el sindicat presenta pública-
ment l’Escola i aprofita l’avinentesa per a re t re

un sentit homenatge públic a Melchor Botella, el
m e s t re i sindicalista que va viure i va desenvolu-
par el seu treball a Elx, desaparegut ara fa 11
anys. Manuel Cabanillas, mestre i director de
l’Escola Sindical, explica en l’entrevista els re p t e s
i la filosofia que presidiran les seues activitats.

ALL-I-OLI
—Què vol fer exactament
l’Escola Sindical?
—L’Escola és un espai estable
per a la formació creat conjun-
tament al si de la Intersindical
Valenciana per l’STA P V,
l’STSPV i l’STEPV per tal de
respondre a les necessitats for-
matives de la gent del sindicat
i també d’altres treballadors i
treballadores. 

—Per què duu el nom de
Melchor Botella? 
—És un record i un home-
natge al nostre company, que
va morir a Bolívia el 1994
mentre treballava en un pro-
jecte de cooperació. La pre-
sentació pública de l’Escola es
fa precisament a Elx perquè és
el poble on Melchor treballava
i vivia. Des de la renovació
pedagògica i el sindicalisme,
Melchor va ser un mestre
e x t r a o rdinàriament compro-
més amb el treball per una
Escola Pública i Valenciana, i
gràcies a persones com ell el
sindicat s’ha vinculat sempre
als moviments de re n o v a c i ó
pedagògica. Ell era a més un
incansable lluitador per fer
d’aquest món un espai més
solidari, més just i més humà.
Com es veu, la tria està més
que justificada.

—Per què es crea ara precisa-
ment?
— P e rquè volem tre b a l l a r
autònomament en l'elaboració
i execució de plans de forma-
ció. Volem desenvolupar en el
marc de jornades, conferèn-
cies, seminaris i fòrums diver-
ses activitats de formació per
tal de cohesionar els tre s
sindicats de la Federació
davant els nous reptes socials,
la participació,
les respostes al
neolibera-
lisme, les
noves anàlisis
feministes o la
mateixa acció
sindical.
També hem de
p re s e rvar el
nostre bagatge
i recuperar per
a l’afiliació
més jove les
vivències i el
saber acumu-
lat pels sindi-
calistes que
compten amb
més experiència en les nostres
organitzacions. 

—Quin tipus de formació pre-
dominarà?
— N o s a l t res distingim dos
tipus de formació, la interna i

l’externa. La primera està con-
cebuda per a les persones que
t reballen en les estru c t u re s
sindicals, els òrgans de direc-
ció, les juntes de personal o els
comités d’empresa, per exem-
ple. L’externa és per a l’afi-
liació i per a tots els treba-
lladors i les treballadores que
la necessiten. En un primer
moment prioritzarem la
primera, perquè ens aportarà
elements clau per la consecu-
ció del nostre projecte sindi-
cal. 

—El sindicat ha estat crític
amb la formació que prac-
tiquen altres organitzacions…
—És cert, i seguim sent molts
crítics, però, no obstant això,
la mancança d’ofertes especí-
fiques de qualitat, l’accés no
democràtic als cursos i les
necessitats que ens han
traslladat diferents col·lectius
ens aconsellen contemplar
una modalitat de form a c i ó
contínua. Tot això ho fem
sense perd re de vista els
mateixos plantejaments crítics
que ens creen algunes con-
tradiccions que assumim.

—En què es basen aquestes
crítiques?
—La formació contínua s’inte-
gra en un model de formació
que en el seu moment la
Confederació d’STEs va
rebutjar en solitari davant del
silenci o consentiment de les
grans organitzacions sindicals.
Aquesta formació menyscaba
les competències de les comu-
nitats autònomes i permet que
les necessitats de les empreses
siguen determinants en el dis-
seny de la formació, indepen-
dentment dels interessos for-
matius de l’alumnat. A més,

s’hi ignore n
aspectes de
finançament de
la form a c i ó
professional
pública i es
p e rmet que
c e n t res privats
i paraprivats
s’incorporen
plenament al
sistema edu-
catiu, amb la
possibilitat de
ser subven-
cionats directa-
ment per

l’Administració, amb la capa-
citat d’expedir títols de
validesa acadèmica i laboral.
A més, aquesta formació con-
v e rteix l’FP en un immens
negoci en règim de lliure mer-
cat a càrrec dels fons públics.

Qualsevol pot impartir, ava-
luar i acreditar titulacions. Tot
això sense entrar en el reparti-
ment del gran pastís dels fons
de la formació contínua.

—Què hauria d’incorporar un
model alternatiu de form a-
ció?
—La formació contínua hauria
de ser considerada com un dre t
i un deure de totes les persones
que treballen, i l'Administració
hauria de facilitar tots els mit-
jans al seu abast perquè s’oferi-
ra a tothom sense exclusions,
que es realitzara dins de l'horari
laboral i en un lloc pròxim als
c e n t res de treball, que fóra una
f o rmació de qualitat i gratuïta.
Hauria de ser un servei públic,
eficaç, competitiu, participatiu i
de qualitat, amb plans adaptats
a les necessitats formatives. En
aquest sentit i sent cohere n t s
amb tot això, l’Escola Sindical
no competirà amb l’Admi-
nistració ni amb ningú, només
actuarem de manera sub-
sidiària allà on l’Administració
no arribe. 

—Quins trets identifiquen
l’Escola Melchor Botella?
—Sens dubte, el caire amb
què volem treballar. Amb tota
la modèstia del món, aspirem

a generar canvis socials, a
m a n t i n d re una coherència
entre el pensament i la pràcti-
ca, i a pro m o u re anàlisis i
reflexions col·lectives. En
segon lloc, l’Escola practicarà
la plena democràcia pel que fa
a l’accés a les seues activitats.
Entenem que la formació no
ha de generar clientelisme de
cap tipus i per això no li dema-
narem a ningú
que estiga afi-
liat per poder
participar-hi.

—Amb quines
activitats
comenceu a
rodar?
—La form a c i ó
que volem
impulsar ha de
cobrir les
necessitats
reals, no ens
i n t e ressa pre-
sentar una
oferta formati-
va amb moltes
activitats, sinò respondre a les
demandes de col·lectius
desatesos per l’Administració.
Les iniciatives sorgiran de les
assemblees, de les comarques
i dels col·lectius amb necessi-
tats concretes. La prioritat en

l’oferta i en l’accés serà per als
col·lectius amb més dificultats,
els aturats i aturades, el pro-
fessorat interí o els treballa-
dors i treballadores en proces-
sos de reconversions, per
exemple.

—Té sentit lligar la formació
a les retribucions?
—En cap cas, ni tampoc a cap
tipus de carrera docent o
administrativa. La formació ha
de ser una eina que ajude a
m i l l o r a r, tant pro f e s s i o n a l m e n t
com en la qualitat del serv e i .

—Quin és el marc sindical de
la formació del professorat?
—La formació dirigida als tre-
balladors de l’ensenyament
servirà per a potenciar i dina-
mitzar el debat pedagògic des
de la renovació pedagògica i
per a donar suport a l’Escola
Valenciana.

—Com es gestionarà l’Escola?
—Som una entitat sense ànim
de guany gestionada per un
Consell Directiu de tres mem-
b res en re p resentació dels
sindicats que la formen. A pro-
posta dels sindicats, el Consell
elaborarà uns plans de forma-
ció que hauran de ser aprovats
pel Consell Federal, el màxim
òrgan entre congressos. És a
d i r, el sindicat detecta les
necessitats i proposa les
accions formatives més perti-
nents, el Consell Dire c t i u
redacta el Pla de Formació i el
Consell Federal l’apro v a
definitivament.

—D’on procedeix el vostre
finançament?
—A diferència d’altre s
organitzacions i sindicats que
reben voluminoses subven-

cions mi-
lionàries mit-
jançant el III
Acuerdo
Nacional de
Formación
Continua o per
una subvenció
d i recta del
G o v e rn valen-
cià, l’Escola
Melchor
Botella es
finança amb
els mateixos
recursos de la
nostra
Federació
Sindical, el que

suposarà que algunes activi-
tats no puguen ser gratuïtes.
No obstant això, no renunciem
a demanar les subvencions
que ens corresponguen legal-
ment per la nostra representa-
tivitat sindical.

“Una eina per enfortir i cohesionar
la nostra pràctica sindical”

Manolo Cabanillas
M e s t re i director de l’Escola Sindical Melchor Botella

Manolo Cabanillas. /ARXIU

La formació no ha 
de generar 

clientelisme de cap
tipus i per això no li
d e m a n a rem a ningú

que estiga 
afiliat per poder 

p a rt i c i p a r- h i .

Hauria de ser 
un servei públic, 

eficaç, competitiu,
p a rticipatiu i de 

qualitat, amb plans
adaptats a les 

necessitats 
f o rm a t i v e s
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Cal canviar aquesta LOE

LA LOE EN EL PARLAMENT

El Ministeri presenta la Llei Orgànica d’Educació

E
l document que ara pre-
sentem pretén situar la
valoració de l'avantpro-
jecte partint del document
“Un compromís clar per a

un ensenyament públic, laic,
democràtic i valencià”, un text ela-
borat pel Sindicat en l’anterior fase
del debat.

La LOQE i el seu desenvolupament
n o rmatiu es van aprovar pel Govern
del Partit Popular en contra de
l'opinió majoritària de les comunitats
educatives i han provocat una gre u
reculada per a l'educació pública.
S T E P V- I v, des de la convicció que
qualsevol millora de la Llei de
Qualitat (LOQE) és positiva, consi-
dera en canvi decebedora l’actual
redacció legislativa presentada pel
Ministeri d’Educació. El Sindicat
rebutja frontalment la defensa afer-
rissada de la LOQE que avui encara
practica la Conselleria d'Educació.
El Govern valencià segueix fent una
i n t e r p retació restrictiva i re t r ò g r a d a
d’aquesta norma, i accentua més
encara el seu caràcter conserv a d o r.

Amb caràcter general, l'avantpro-
jecte de LOE resulta insuficient i
d e c e b e d o r, perquè no recull les
expectatives i les propostes manifes-
tades per la comunitat educativa. El
G o v e rn espanyol incompleix els seus
c o m p romisos electorals i ignora de
manera inexplicable moltes de les
p ropostes aprovades pel Consell
Escolar de l'Estat, màxim òrgan de
p a rticipació en matèria educativa.

El compromís per l'ensenyament
públic i la consecució d'un sistema
educatiu democràtic, laic i compen-
sador de desigualtats és un repte al
qual l’STEPV-Iv no va a re n u n c i a r.
En aquesta direcció, és impre s-
cindible que en el procés de debat
parlamentari els actuals continguts
de l'avantprojecte de Llei es modi-
fiquen de manera substancial.

Anàlisi de l’avantprojecte de llei

Per l’ensenyament públic. Frenem els
processos privatitzadors

“Per a retornar a l'ensenyament
públic el prestigi i els diners que se li
han volgut furtar en els darrers anys, i
posar fi al procés de privatització del
sector, cal  impulsar una legislació que
impedisca el finançament públic d'una
educació elitista. La qualitat per a uns
pocs és un privilegi, mentre que la
qualitat per a tots i totes només la

garanteix l’ensenyament públic.”
- En la LOE no existeix una prioritat

clara i definida per l'Educació Pública.
Per contra, s'aposta de manera explíci-
ta per la privatització de l'ensenya-
ment amb el potenciament dels con-
certs educatius. Davant les deficièn-
cies de recursos humans i materials
que pateix l’Escola Pública, el
Ministeri prefereix emprar fons públics
per a sostenir centres privats.

- Es pot considerar com un avanç la
nova definició conceptual dels tipus de
centres, ja que desapareix la confusa
denominació anterior de “centre s
sostinguts amb fons públics”, en la
qual s’hi integraven els públics i els
concertats. No obstant això, hauria de
quedar clar el caràcter subsidiari del
centre concertat, amb una declaració
explícita que reconega que la planifi-
cació educativa es prestarà prioritària-
ment a través de la xarxa de centres
públics. Les indicacions dels articles
105, 106 i 107 sobre harmonització

entre drets públics i individuals, la lli-
bertat d'elecció amb equitat, “atenent
a les limitacions materials derivades de
la capacitat dels centres i de les con-
signacions pressupostàries existents i
al principi d'economia”, representen
un avanç, però deixen en mans dels
governs autonòmics, alguns amb una
clara voluntat de privatitzar l’educació,
l’opció de subordinar l'ensenyament
públic al privat.

- No hi ha cap referència al personal
d'administració i serveis necessari per
a les tasques administratives o per a
obrir el centre a l'entorn. Es deixa al
criteri de les comunitats autònomes la
negociació amb els municipis d’aquest
aspecte.

- És positiu el que assenyala l’article
117, que possibilita que els centres que
escolaritzen alumnat amb una necessi-
tat específica de suport educatiu en
p ro p o rció major a l'establerta amb
caràcter general o per a la zona en la
qual se situe, rebran els recursos extra-
ordinaris necessaris per a atendre ade-
quadament a aquest alumnat. No

obstant això, cal evitar que la disposi-
ció es convertisca en una repetició dels
projectes d’Educació Compensatòria.

- L’avantprojecte només indica que
les administracions “possibilitaran” els
serveis complementaris, una fórmula
que pot permetre que se segueixen
desenvolupant els serveis privatitzats.
No hi ha cap referència als menjadors
escolars, les activitats de temps lliure,
etcètera.

- Pel que fa a la incorporació de les
biblioteques a la Llei, és difícil que la
realitat actual millore mentre no es
cree en els centres la figura del bi-
bliotecari o la bibliotecària. No es pot
confiar en la voluntat municipal per a
dotar aquests espais del personal ne-
cessari perquè esdevinguen espais
oberts a la comunitat fora de l'horari
escolar.

- La redacció de l’article 82.3, refer-
ent a l'admissió d'alumnat, és també
insuficient. No n'hi ha prou amb evitar
que es discrimine en el moment de la
matriculació per no compartir l'ideari.
Per contra, els continguts dels idearis
dels centres que reben alumnat a
través de les comissions d'escola-
rització —i no són, per tant, necessàri-
ament voluntaris— només poden ser
els constitucionals. 

- La indicació de preferència per a
acollir-se al règim de concerts (article
111.5) seria molt positiva si es revisa-
ren tots els concerts existents i se
signaren o derogaren a partir d'aquest
criteri. Però si això no s’hi garanteix, la
disposició seguirá sent paper mullat,
perquè cada vegada queden menys
aspectes per concertar.

- És preocupant que les garanties
d'escolarització (article 112), completa-
da la seua lectura amb les Disposicions
Finals i Transitòries, consideren lleu el
seu incompliment. També es greu que
es possibilite la discriminació a través
d'activitats extraescolars o comple-
mentàries.

- És greu que la Disposició
Addicional 17ª deixe lliure el camí a la
privatització en considerar prioritaris
els concerts per a primer, segon i tercer
nivells d'Educació Infantil. També es
preveuen concerts singulars per als
ensenyaments postobligatoris, el que
il·lustra sobre la pretensió que el tram
de la Infantil es confonga com un altre
obligatori.

Cal una Llei de Finançament de
l'Educació

“Una Reforma creïble requereix una
Llei de Finançament de l'Educació que
eleve fins al 7% del PIB la inversió en
educació, única via per a assegurar

l'estabilitat del sistema educatiu i de
posar les seues infrastructures al nivell
dels països del nostre entorn”. E n
aquest sentit, és inacceptable l’actual
redacció de la Llei.

- No es proposa una Llei de Finan-
çament que acompanye la Llei i que
reflectisca el compromís polític de
posar-la en pràctica. És de tot punt
insuficient la presentació d'una
memòria econòmica i uns compromisos
de finançament.

- La manca de referències als serveis
complementaris i educatius, a l'incre-
ment de plantilles o de personal d'ad-
ministració i serveis, per tal que els
espais del centre s'òbriguen a la comu-
nitat o que el centre puga atendre
espais com la biblioteca, els tallers,
etc., fa suposar que hi haurà una
memòria raquítica. 

- És insuficient que, a través de la
Disposició Addicional Tercera (recur-
sos econòmics), es faça referència a
una proposta d'acord amb les comuni-
tats autònomes per tal d’incrementar
conjuntament la despesa pública. És
positiva la inclusió de la proposta dels
STEs d’avançar cap a l'equiparació en
despesa amb la mitjana dels països de
la UE.

Més mesures contra el “fracàs escolar”

“El ‘fracàs escolar’ no és una altra
cosa que un fracàs del sistema edu -
catiu. Les millors mesures per a
pal·liar-lo són la reducció del nombre
d'alumnes i alumnes per aula, l'aug -
ment de les plantilles dels centres,
incloent-hi professionals per a l'atenció
a la diversitat de l'alumnat i per al tre -
ball directe amb les famílies, així com
de personal d'administració i serveis,
que descarreguen al professorat de les
tasques no docents que realitza en l'ac -
tualitat. 

Cal solventar els problemes en el
procés d'ensenyament-aprenentatge en
els primers cursos de l'escolarització, mil -
lorar les dotacions humanes i materials i
garantir més autonomia pedagògica i
organitzativa als centres educatius, fins i
tot per a decidir el model de jornada
escolar. Cal que a les plantilles de la
majoria dels centres d'Educació Infantil i
Primària s'hi incorpore personal d'admin -
istració i serveis, per tal de descarregar
determinades tasques no docents que
actualment realitza el professorat.”

- La LOE no presenta cap avanç en
les ràtios: continua amb 25 en Primària
i 30 en Secundària. Tampoc no es crea
la inversió necessària per a desenvolu-
par un primer cicle d'Infantil públic, ni
s’adopten mesures per a reduir pro-

La presentació per part del Govern espa-
nyol de l'ava n t p rojecte de Llei Orgànica de
l'Educació (LOE) situa la re forma educativa
en la seua fase decisiva. Finalitzat el debat

s o b re les bases, ara comença el període de
p resentació d’esmenes, després del qual les
Corts espanyoles el debatran i vo t a ran. Es
t racta d’una nova fase en la qual no podem

deixar sols als grups parlamentaris.
Contràriament, ara també cal que tota la
c o m u n itat educativa expresse les seues
posicions i alt e r n a t i ves. 

No es proposa una 
Llei de Finançament 

que acompanye la Llei 
i que reflectisca 

el compromís polític 
de posar-la en pràctica
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g ressivament la ràtio d'Infantil de
manera que en la pràctica tinga el
caràcter educatiu que es pretén. 

- Es proposa una sèrie de programes
de caràcter estatal: reforçament edu-
catiu, aprenentatge de llengües
estrangeres, atenció a la diversitat, tec-
nologies de la informació i la comuni-
cació (TIC), accions de suport al pro-
fessorat, serveis d'orientació.

- En el capítol III hi ha un element
nou en els elements del currículum: les
anomenades “competències bà-
siques”. El terme està pres de l'OCDE
i dels dos informes PISA. Això significa
que a partir d'aquesta llei els criteris
d'avaluació que utilitze el professorat
en la pràctica s'aplicaran a aquestes
“competències bàsiques”, no als
objectius de cada matèria. En el mateix
sentit es plantejaran les avaluacions
“de diagnòstic” en finalitzar 4t de
Primària i 2n d'ESO. Cal estar atents al
desenvolupament per Reial Decre t
dels diferents currículums de les àrees
i matèries, doncs serà allí on es podrà
comprovar la incidència de l'homo-
geneïtzació i convergència europees, i
es veura si queden en un segon pla,
menys important des del punt de vista
de l'avaluació, els elements identitaris
de la cultura de cada poble o nació.

- Pel que fa a les avaluacions de
diagnòstic, les revàlides en 4t de
Primària i 2n d'ESO, encara que se
subratlla el seu caràcter formatiu i
intern —una petició formulada pels
STEs en el Consell Escolar de l’Estat—
, podran ser difoses entre la comunitat
educativa del centre si les administra-
cions corresponents ho considere n
convenient. 

- Podria semblar que les posicions
dels STEs han pesat a l'hora de mini-
mitzar en la Llei alguns aspectes con-
trovertits, com quan se subratlla el
caràcter “formatiu i intern” de les
avaluacions de diagnòstic (art i c l e
140.3). Però no cal enganyar-se: a con-
tinuació (article 143.1) s’hi indica que
sobre aquestes avaluacions de diag-
nòstic es presentarà un informe al
Parlament. Ningú no garanteix que
aquestes dades, que haurien de ser
internes, no s'acaben utilitzant per a
elaborar rànquings de centres inac-
ceptables.

- Sobre el discurs de l'autonomia
(article 119 i altres), caldrà veure com
es tradueix en la pràctica el discurs
sobre l'autonomia curricular, horària,
econòmica, etc. Aquest tipus de dis-
curs s’ha emprat sovint com un recurs
per a ignorar les pròpies responsabili-
tats i traslladar els problemes als cen-
tres.

La democràcia ha de tornar 
al sistema educatiu

“Els Consells Escolars han de recu -
perar la seua funció com a màxims
òrgans de govern i participació dels
centres educatius. Cal restablir-los
totes les competències. Apostem per
l'elecció democràtica i directa de la
direcció, prèvia presentació d'un pro -
jecte i un equip directiu per part del
Consell Escolar. Tots els càrrecs cal
que siguen escollits democràticament,
incloent les caporalies de departa -
ment. Els claustres han de recuperar
les seues facultats decisòries en l'àmbit
pedagògic, especialment quant a la
concreció del currículum a la realitat
de cada centre. La formació de tot el
professorat en aspectes relacionats
amb la gestió i direcció de centres
redundarà en la qualitat de la funció
directiva i animarà el conjunt del pro -
fessorat a ser candidats o candidates.
Ens oposem a plans de formació que

pretenen reproduir els equips directius
dels centres.” 

- És un dels aspectes més dece-
bedors de la Llei i es distancia clara-
ment del model que ha plantejat fins i
tot la principal instància de partici-
pació educativa, el Consell Escolar
d'Estat.

- L’ a v a n t p rojecte de llei és con-
tinuista de la LOQE, ja que consagra la
intervenció de l'Administració educati-
va en la selecció de les direccions del
c e n t res mitjançant un concurs de
mèrits imposat. A les comunitats
educatives representades als Consells
Escolars de centre se’ls hi nega el dret
a triar les direccions de forma directa i
democràtica.

- Es defineix explícitament el direc-
tor o la directora del centre com repre-
sentant de l'Administració i no de la
seua comunitat educativa. Per a garan-
tir la fidelitat al poder polític s’hi
estableix una avaluació al final del
període en la direcció, la qual, si és
positiva, assegurarà als interessats la
perpepció d’un complement retributiu
durant tota la seua vida.

- La Llei no reconeix als Consells
Escolars la consideració essencial de
màxims òrgans de govern i gestió dels
centres, i es limita només a retornar-los
algunes de les competències que els
havia suprimit la LOQE. No és accep-
table que la representació del profes-
sorat en la comissió de baremació siga
triada pel claustre, mentre que la dels
p a res, mares i PAS la designe el
Consell Escolar. La LOE no recupera la

participació de l'alumnat —de qual-
sevol nivell— en condicions d'igualtat
en els Consells Escolars. No s’hi
estableixen garanties per tal que els
c e n t res concertats i sostinguts amb
fons públics es regisquen pels
mateixos principis. 

Pel caràcter educatiu i públic de
l'Educació Infantil 

“Cal que les conselleries d'Educació
de les comunitats autònomes regulen i
gestionen l'etapa de l'Educació Infantil
de 0 a 3 anys i fixen els requisits mí -

nims quant a centres, dependències,
aules, materials, professorat, personal
auxiliar... que han de complir els cen -
tres. Les ràtios actuals han de ser
rebaixades. Rebutgem el finançament
de l'Educació Infantil als centres pri -
vats, i exigim l’ampliació de l'oferta als
centres públics.” 

- És una mesura positiva el retorn a
l’estipulació de la LOGSE de conside-
rar l'Educació Infantil com una única
etapa de caràcter educatiu i voluntari
(Capítol II). 

- No obstant això, és insuficient la
proposta d'un “increment progressiu
de places“ en el primer cicle mentre
que “el segon cicle serà gratuït”. Es
c o n c reta que “les administracions
públiques garantiran l'existència de
places suficients en els centre s
públics”, encara que el mateix article
15.4 també diu que “podran establir
concerts amb els centres privats”.

- Es permet als centres que puguen
impartir únicament una part d'un cicle.
Això és degut al fet que en algunes
zones com el País Basc hi ha centres
públics que escolaritzen alumnat de
dos anys en els centres públics. També,
i més important encara, perquè els
centres privats escolaritzen xiquets i
xiquetes de dos anys amb l'únic objec-
tiu d’assegurar-se la matrícula en cur-
sos posteriors. La incorporació d’aque-
sta mesura té el risc que el Govern es
desentenga del caràcter educatiu del
cicle 0-3, doncs: 

- L'oferta privada es limitarà a donar
assistencialitat a l'alumnat de dos anys

amb l'únic objectiu, com es fa ara
mateix, de comptar ja amb un alumnat
seleccionat.

- En l'oferta pública no es podran
desenvolupar projectes educatius de
cicle, ja que amb tota seguretat no es
podran oferir línies completes. Sempre
hi haurà una dependència de la
demanda, per edats.

- L'article 89 indica que el primer
cicle “correrà a càrrec de mestre s
d'Educació Infantil i d'altres profes-
sionals amb la deguda qualificació”.
Aquest aspecte, pendent de desen-
v o l u p a r, planteja novament el vell

debat sobre el cos únic d’ensenyants,
en el qual s’ha de establir quines són
les tasques educatives i les funcions
dels diversos professionals que inter-
venen en aquest cicle. 

La diversitat de l’alumnat requereix
diversitat de solucions

“Degut a la diversitat i complexitat
creixent de l'alumnat, cal crear en els
centres Departaments d'Orientació on,
juntament amb la intervenció d’un
orientador o orientadora i d’especialis -
tes en Pedagogia Terapèutica i Audició
i Llenguatge, s'hi integren profession -
als no docents, treballadores i trebal -
ladors socials. Les mesures d’atenció a
la diversitat han de sustentar-se en
l’autonomia de cada centre per a elab -
orar el seu propi projecte educatiu en
funció de la realitat del seu alumnat.
La responsabilitat de l’Administració
és facilitar les mesures necessàries en
funció dels projectes. Cal que cada
comunitat autònoma es dote de plans
específics d'acollida i d’immersió
lingüística per a l'alumnat immigrant.”

- Per a l'atenció a l'alumnat amb
necessitat específica de suport es
p a rteix dels principis de “norm a-
lització i inclusió” (article 68.2) i s'es-
pecifica que hi podrà haver altres pro-
fessionals, juntament amb el professo-
rat. També s'especifica que per a les
dotacions de personal s'aplicaran els
mateixos criteris en els centres privats
concertats i en els públics. Sembla que
el diagnòstic de l'alumnat es podrà fer

des d’Infantil. Es regula també (articles
74 i 75) l'atenció a l'alumnat amb altes
capacitats intel·lectuals.

- La incorporació tardana d'alumnat
al sistema educatiu (entenem que es
refereix a l'immigrant) es tracta en l'ar-
ticle 76 i es farà “atenent a les seues
circumstàncies, coneixements i histo-
rial acadèmic”.

- Sobre compensació de desigualtats
es fan algunes generalitats en els arti-
cles 78, 79 i 80, i en aquest últim se cita
al “món rural”. També s'especifica el
sistema de beques (article 81).

- Valorem positivament la Disposició

L’actual ministra d’Educació María Jesús San Segundo. / MEC
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LA LOE EN EL PARLAMENT

Final Segona, la qual modifica les lleis
orgàniques sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seua inte-
gració social, de tal manera que “els
estrangers que hagen iniciat
l'Educació Secundària Obligatòria
amb menys de divuit anys tindran dret
a continuar-la i obtenir el títol corres-
ponent”.

Cal una altra Educació Secundària. Per
una nova Llei de les Qualificacions i de
la Formació Professional

“És necessària una dràstica reducció
de les ràtios –rebutgem els desdobla -
ments només en dues assignatures–,
amb la formació de grups heterogenis
reduïts, una
potenciació de la
labor tutorial i la
reducció de la
càrrega lectiva
del professorat, el
reforçament dels
Departaments
d'Orientació, amb
la incorporació de
nous profession -
als, el suport a les
famílies de
l'alumnat amb
necessitats
educatives espe -
cials i la necessitat que l'atenció a la
diversitat de l'alumnat es realitze en
els quatre cursos de l'ESO.

Ens oposem a la Llei 5/2002, de 19 de
juny, i proposem un nou projecte que
dignifique definitivament els estudis
de Formació Professional (FP), que
integre veritablement als tres subsis -
temes existents i que considere el cen -
tre educatiu com l'eix de tota l’FP, com
ha estat reclamat pel Ple del Consell
Escolar de l'Estat.”

- Cal destacar la diferència entre els
cursos 1r a 3r i el 4t. En els primers es
rebaixa el nombre d'assignatures –un
aspecte positiu– , encara que s'exclou la
Cultura Clàssica del grup de matèries
que almenys han de cursar-se en un dels
t res primers cursos. En 4t s’al·ludeix al
seu caràcter “orientador” (article 25.3) i
s'especifica clarament que es podran
establir agrupacions de matèries en
d i f e rents opcions. És a dir, es podran fer
diversos itineraris preparatoris per a les
diverses modalitats de Batxillerat i d’FP.
No obstant això, no és admissible que
aquest procediment devalue les opcions
conduents a l’FP. També es podrà
autoritzar els centres –potser algun
públic també– perquè no impart i s q u e n
d e t e rminades opcions.

- Per al primer cicle, la proposta indi-
ca que el professorat podrà impartir
“amb caràcter voluntari més d'una
matèria al mateix grup d'alumnes”
(article 26.3), sense especificar que el
professorat hauria de disposar de l'ha-
bilitació corresponent.

- Són positives les modificacions que
s o b re la LOQE s'han incorporat
referides als sistemes de pro m o c i ó ,
programes de diversificació curricular i
reforçament, especialment per la dele-
gació en la responsabilitat col·lectiva
de l'equip del cicle/etapa correspo-
nent.

- De la mateixa manera que
e x p ressàvem la nostra discre p à n c i a
amb el que es dissenyava per a 4t de
Primària, som contraris a l'avaluació de
diagnòstic de 2n d'ESO.

- És insuficient que l'Administració
es limite a afavorir la coordinació entre
Primària i Secundària. Cal establir
unes normes clares que la garan-
tisquen.

- Conegudes les intencions del

Govern de mantindre la Llei 5/2002, de
19 de juny, cal destacar, contràriament
a l’actual redactat normatiu, que no
només els centres educatius han de ser
l'eix de l’FP, una vella reivindicació del
Sindicat. Però, contràriament, l’avant-
projecte de LOE, com indica la Llei
d’FP, preveu que l’FP s’impartisca en
altres centres (article 39.5).

- Entre els objectius indicats per a
l’FP, de marcat caràcter tècnic i mer-
cantilista, hi manca un relatiu a la con-
tribució d'aquests estudis a la con-
tribució a la formació de la persona
com ciutadana. Només es fa una
al·lusió en aquest sentit a l’article 42.4.

Per una escola
laica

“Rebutgem
que les religions
formen part del
currículum esco -
lar i que, per
tant, s'impar -
tisquen com a
assignatures din -
tre de l'horari
lectiu, encara
que siga amb
caràcter volun -
tari. Exigim, per
tant, la derogació

de l’Acord entre l’Estat espanyol i el
Vaticà sobre ensenyament i assumptes
culturals, signat el 3 de gener de 1979.
També rebutgem l'assignatura
d’Educació per a la Ciutadania, perquè
els valors han d’estar presents amb
caràcter transversal en tot el sistema
educatiu. Per això, cal formar al con -
junt del professorat perquè aquesta
transversalitat impregne totes les àrees
i assignatures.” 

- Les propostes són inacceptables
perquè el Ministeri ha ignorat de ma-
nera deliberada els acords del Consell
Escolar de l'Estat adoptats a proposta
dels STEs. Aquest òrgan ha aprovat
l’eixida de l’escola de l'ensenyament
de les religions i ha plantejat la neces-
sitat de denunciar els acords amb la
Santa Seu. 

- S’imposa l'oferta obligatòria de la
religió catòlica en tots els centres edu-
catius. 

- No s’aclareixen quines són les
alternatives que s'oferiran a l'alumnat
que no desitge cursar matèries confes-
sionals. Però, el que és pitjor, encara
està oberta la possibilitat que el redac-
tat final de la Llei torne a l'alternativa
obligatòria.

- S’hi estableix una diferència entre
la catòlica i la resta de religions amb
les quals s’han establert acords.

- Respecte al professorat de re l i-
gions, la LOE indica que ha de tenir la
mateixa titulació que la resta de pro-
fessorat i que gaudirà d’un contracte
laboral de durada determinada. A més,
s’equiparen les retribucions d’aquest
col·lectiu al professorat interí i s’obri la
porta a una homologació dels catequi-
stes amb la resta del professorat.

Cal millorar la qualitat i valoració de la
professió docent

“-Assegurar un nivell acceptable
d'estabilitat en les plantilles i solventar
definitivament  –amb un sistema d’ac -
cés diferenciat– la situació laboral
precària que pateix el professorat
interí.

- Millorar substancialment les condi -
cions laborals en les quals s'exerceix la
docència: reducció de les ràtios i del
nombre màxim d'alumnes per docent;
reconeixement professional i

econòmic; descàrrega progressiva
d'hores lectives a partir dels 55 anys;
promoció professional horitzontal;
reconeixement de les malalties profes -
sionals, etc. D’igual manera, reforçar la
dotació de personal d'administració i
serveis, també en els centres d'Infantil
i Primària.

- Garantir la jubilació als 60 anys, o
amb 30 anys de serveis, amb el 100%
de les retribucions.

- Integrar la gestió preventiva en tots
els nivells i estructures de
l'Administració, incloent el centre
docent. Potenciar la figura del coordi -
nador o coordinadora de Prevenció del
centre.

- Acabar amb el caràcter voluntarista
de les activitats del professorat  desen -
volupades fora del seu horari laboral.

- Incentivar l'estabilitat del professo -
rat per tal de potenciar grups de treball
i projectes de formació de centre o
comarcals. Incentivar projectes col·lec -
tius amb accions que estimulen la
innovació educativa i la formació en
els propis centres.

- Dotar els centres dels recursos mate -
rials i del personal necessari per a estim -
ular la introducció de propostes didàc -
tiques innovadores i treballs cooperatius
que dinamitzen les estructures orga -
nitzatives del centre.

- Lligar l'activitat de formació perma -
nent del professorat als centres de tre -
ball, una formació coordinada
democràticament amb altres centres,
grups i seminaris.

- Superar la falsa concepció que el
professorat és un simple executor tècnic
de les prescripcions d'uns altres.
Qüestionar l'actual concepció del cur -
rículum i, enfront de la política que
deixa la programació en mans de les
editorials, potenciar la  flexibilitat dels
programes i promoure l'experimentació
i adopció de projectes curriculars alter -
natius. Facilitar la difusió de les exper -
iències i materials dels grups, seminaris
i moviments de renovació pedagògica.

- Recuperar l'autonomia dels Centres
de Formació Permanent del Professorat
(CEFIRE) i donar garanties perquè la
seua gestió econòmica i organitzativa
estiga al servei de les necessitats dels
col·lectius socials i educatius del seu
e n t o r n . ”

- La LOE, mal-
grat declarar que
el professorat és el
motor de qual-
sevol re f o rma i
millora educativa,
no recull millore s
en les seues
condicions labo-
rals i
econòmiques. El
reconeixement i
s u p o rt al pro f e s s o-
rat s’ha de mam-
p re n d re amb una
adequada retribució i millora de les
seues condicions de treball. La fórm u l a
de la carrera docent, a més de dividir el
p rofessorat,  possibilita que qui no vulga
una major dedicació professional –per
no necessitar més retribució, per exem-
ple– perjudique la qualitat educativa.

- Totes les mesures de l’avantpro j e c t e
del Govern avancen en la carre r a
docent justament en la direcció con-
trària a la desitjada. Així, no es consid-
era la funció tutorial com una re s p o n s-
abilitat del conjunt del professorat. No
s’entén l'existència de diversos graus de
dedicació al centre, que en tot cas hau-
rien de ser compensats amb la corre s-
ponent descàrrega lectiva.

- No compartim que s’introduïsca un
complement per a qui impartisca la seua

matèria en llengua estrangera. Aquest
ha de ser el perfil de la plaça a què s'ac-
cedeix per concurs. Tanmateix, aquesta
referència no s’hi estén a l’ensenyament
en les llengües pròpies distintes del
c a s t e l l à .

- Ens oposem al caràcter voluntari de
l'avaluació o valoració docent. El fet que
aquesta valoració docent es puga con-
siderar en els concursos de trasllats i la
c a rrera docent —el que fa que aquests
indicadors es traslladen a un document
públic— tindria greus conseqüències.

- Seguim defensant la igualtat de dre t s
i deures de tots els docents, concre t a d a
en la reivindicació del Cos Únic
d'Ensenyants. És impresentable que
s o b re el professorat d'Infantil, Primària i
Secundària la Llei no faça cap re f e r è n c i a
a la supressió de l'absurda necessitat de
f o rmació de distint grau, i per tant de
nivell, per a accedir a la professió en
qualsevol nivell educatiu.

- Es manté la insostenible situació
actual d'inestabilitat laboral que sofre i x
el professorat interí i substitut. La LOE
no dedica ni una sola paraula a l'ex-
istència de més d'un 20% del pro f e s s o-
rat en situació de precarietat laboral. El
reconeixement del Ministeri d’aquesta
situació suposaria acceptar que amb les
interinitats totes les administracions,
educatives o no, han practicat un frau de
llei continuat. D'altra banda, és total-
ment insuficient que la jubilació volun-
tària als 60 anys només es pro rroge fins
a 2010, i que s’apliquen retalls salarials
al professorat de més de 55 anys acollit
a les mesures de reducció horària.

- Les mesures referides a la form a c i ó
del professorat incideixen en erro r s
tradicionals i no contemplen la titulació
bàsica i única de llicenciatura en la for-
mació inicial. D'altra banda, es posa de
manifest un perfil de l'alumnat tre b a l-
l a d o r, com una barreja d'esperit
e m p re n e d o r, que coneix idiomes i com-
prén la necessària mobilitat laboral. En
una posició involucionista en relació a
la LOGSE, l’avantprojecte segueix
ignorant tant l'any sabàtic com l’apos-
ta per la innovació i el treball cooper-
atiu dels grups didàctics i els movi-
ments de renovació pedagògica.

- Pel que fa a la Disposició
Addicional Sisena, sobre les Bases del
règim estatutari de la funció pública

docent, la pro-
posta assenyala
que “les difer-
ents administra-
cions educatives
podran org a n-
itzar pro c e d i-
ments de pro-
visió referits a
l'àmbit territorial
(…), tot això
sense perjudici
que en qualsevol
moment puguen
realitzar pro c e s-
sos de redistribu-

ció o de recol·locació dels seus efec-
tius”. Es faculta l'Administració per a
que dispose lliurement la supressió,
recol·locació i desplaçament forçós del
professorat. 

- Respecte als catedràtics de
Secundària, la Disposició Addicional
Setena manté el Cos en els mateixos ter-
mes que la LOQE. Es tracta d’una re g u-
lació de tot punt inacceptable que
denomina “Cos” al que és una condició.
Es reforça la jerarquització docent, doncs
es re s e rven als catedràtics tasques com
la tutoria del professorat de nou ingrés,
la caporalia de departament, la dire c c i ó
dels projectes d'innovació i investigació i
la coordinació de la formació contínua.

País Valencià, abril 2005

S’imposa l'oferta 
obligatòria de 

la religió catòlica 
en tots els centres educatius, 
i està oberta la possibilitat 

que torne 
l ' a l t e rnativa obligatòria

La fórmula 
de la carrera docent,

a més de dividir el pro f e s s o r a t ,
possibilita que 

qui no vulga una major 
dedicació professional 

perjudique la qualitat educativa



Abri l  2005 Al l - i -o l i  185   13POLÍT ICA EDUCAT I VA

La nova proposta ignora els avanços aconseguits en matèria de coeducació

Una lectura de la LOE 
des de la perspectiva de gènere

E n un qüestió tant com-
plexa com la perspecti-
va de génere, les lleis

educatives haurien d'adoptar
noves solucions i estratègies
que permeteren la formació
de les persones per tal d’a-
vançar cap a una autèntica
educació de la diversitat. No
es tracta únicament de trencar
les barre res explícites que
discriminen directament o
indirectament les dones, sinò
de desenvolupar les indivi-
dualitats i respectar les dife-
rències.

La meitat de la comunitat
educativa és femenina. En
cadascun dels col·lectius de
referència del sistema educa-
tiu hi ha xics i xiques amb
diferents interessos i necessi-
tats: ací comença la diversitat.
Si volem buscar solucions rea-
listes haurem de contextualit-
zar l'educació institucional i
tenir present els seus límits. 

El sistema educatiu no pot
per ell mateix neutralitzar tots
els aprenentatges adquirits de
l'alumnat, ni pro p o rc i o n a r
una educació al marge dels
mitjans de comunicació, per-
què correria el perill de que-
dar-se aïllat i perdre l'interés i
la motivació. Si revisem en
clau coeducativa l’avantpro-
jecte de LOE verifiquem que
se ha aprofitat molt poc el
projecte d'educació no sexista
iniciat al final dels anys hui-
tanta. Començant pel llen-
guatge, tot el document, lle-
vat d'algún paràgraf en
Infantil i Primària, està redac-
tat en masculí. Totes les dones
sabem que a la societat actual
es reconeix formalment la
igualtat de drets i que el mas-
culí, per economia de llen-
guatge,pot incloure ambdós
sexes.

Però no és això, companys.
Optar per aquest model supo-
sa ignorar la lluita de les
dones per la visibilitat explíci-
ta com sap el mateix Partit
Socialista, una visibilitat lin-
güística que va recolzar legal-
ment en l'anterior etapa de

govern. Per això, el edactat
actual de la LOE representa
un pas enrere que pot tenir
consequències importants en
l'àmbit educatiu: llibres de
text, materials didàctics, etc.
S’hauria de treballar per
incorporar alternatives de
llenguatge menys excloents.

Per una altra banda, podrí-
em desfer malentesos. La
pràctica i la investigació ens
ha permés valorar que la pre-
sència de les xiquetes en el
sistema educatiu ha canviat
de perspectiva i s'ha eviden-
ciat que elles no són la part
"negativa" del sistema. Les
xiquetes han demostrat que
són persones actives i han
obert una reflexió continua en
evolució permanent. Haurem
de valorar la seua potenciali-
tat de canvi i transformació i
no projectar-la en termes de
debilitat. Això no vol dir que
estem exempts de combatre
situacions de discriminació,
perquè també n’hi ha.

A més, si tenim en compte
la importància de la immigra-
ció i les diferències produïdes
en els processos de socialitza-
ció de les xiquetes i xiquets en
les diferents cultures, la futura
llei haurà de ser més compro-
mesa per contemplar i aten-
dre aquestes diferències entre
xiquetes i xiquets com una
clau per a un sistema educatiu
no sexista.

Si pretenem practicar una
avaluació de qualitat, haurem
d'obtindre les dades per sexes
i valorar de manera fiable la
realitat qualitativament i
quantitativament, analitzar
les causes i conseqüències de
les diferents variables. Si
reflexionem sobre el fracàs
escolar, podem preguntar-nos
a qui afecta més o quin és el
protagonisme de les xiques i
els xics en aspectes com ara la
conflictivitat i la violència
escolar. A qui es dirigeixen les
mesures d'acció positiva? On
estan les dones en el sistema
educatiu? Quina és la funció
de les professores i professor-

sen la tasca educativa? 
La nova àrea d’E d u c a c i ó

per la Ciutadania, per exem-
ple, no hauria de suposar una
a l t e rnativa a les re c o m a n a-
cions de transversalitat per a
totes les assignatures del
c u rriculum. La import à n c i a
del canvi, si és que s'ha donat,
és el introduït en els projectes
curriculars dels centres i en
els materials curriculars. En
aquests espais s’han reflectit
els objectius i les propostes
encaminades a aconseguir la
igualtat d'oportunitats de
xiques i xics. En aquest sentit,
la Llei  podria llançar per terra
tot el treball realitzat en els
últims anys. 

Per tot això, la formació del
professorat, la inicial i la con-
tinua,  és un element impor-
tantíssim en l'actualizació
científica i didàctica n o
a n d ro c è n t r i c a de totes les
àrees del curriculum. No es
poden ignorar les aportacions
realitzades des de la investi-
gació sobre la Història de les
Dones i  els estudis de gènere
de les universitats i instituts
de recerca. 

La Llei haurà de planificar
accions formatives que per-
metesquen al professorat res-
pondre a les exigències d'un
ensenyament no sexista.
Caldrà implicar-se en una
educació no andro c è n t r i c a
que trascendisca l'àmbit de la
instrucció i connecte amb pro-
blemes de la societat espan-
yola actual. Si es pretén que
l'educació ajude a resoldre els
problemes de relacions entre
sexes, tots aquests aspectes
han de ser atesos. 

L’aposta del ministeri en l'a-
vantprojecte és tímida pel que
fa a l'ús d’un llenguatge
sexista i també és poc arrisca-
da pel que fa al contingut.
Després de tots els Plans per a
la Igualtat o la Llei  de violèn-
cia de Gènere, on han quedat
les propostes educatives? on
ha quedat una transversalitat
que hauria d’impregnar tot el
text legal?

Es casi un punto común re c o r-
dar el papel que en la transmisión
de Va l o res tiene la sociedad en su
conjunto, la familia, los docentes
y los medios de comunicación.
Además analizar que la diversi-
dad presente en la sociedad ha
i n t roducido una gran pluralidad
de códigos de conducta, cre e n-
cias, costumbres y prácticas de
socialización resulta también casi
una obviedad.

Cuando se plantea que una
educación de calidad debe ser
una educación para la ciudada-
nía, que desarrolle la personali-
dad, los hábitos de convivencia y
las actitudes que facilitan Va l o re s
como el respeto, la tolerancia, la
solidaridad, la participación, ade-
más del conocimiento instru m e n-
tal y habilidades cognitivas,
hemos de aceptar algunos pre s u-
puestos básicos desde donde
valorar estas afirm a c i o n e s :

• Entender y defender la escue-
la en el marco de un SERV I C I O
PÚBLICO y como consecuencia
una apuesta decidida para poten-
c i a r l a .

• Entender la educación como
un derecho humano.

La aceptación, en la pro p u e s t a
ministerial de una materia especí-
fica, no parece la
más adecuada
porque supon-
dría la apare n t e
justificación de
una parte del
p ro f e s o r a d o ,
para desenten-
derse de esta
p a rte específica-
mente educativa
de su labor. Esta
orientación debe
impregnar el
conjunto del
curriculum y
debe guiar la
adaptación curr i-
cular de aula y centro, así como
su inclusión en la formación ini-
cial y permanente del pro f e s o r a-
do, ampliando los espacios de
democratización y aprendizaje de
ciudadanía en los PEC, ya que
son las prácticas y su experimen-
tación, las que realmente educa-
rán en esta orientación. 

La obsesión por traducir princi-
pios educativos que forman part e
de un Saber escolar necesario y
deseable, en formato de asignatu-
ra o disciplina, supone un re d u c-
cionismo que aleja de la expe-
riencia cotidiana y continua, el
aprendizaje de algo que no
puede ser sólo teórico ni re d u c i d o
a una clase sin que esta tenga
que ver con la siguiente. 

A p render a que los Va l o res son
i m p o rtantes sólo para algunos,
significa que en la experiencia
académica, las grandes form u l a-
ciones sobre estos principios
o r i e n t a d o res de la acción huma-
na, son sólo para ser apre n d i d o s
más o menos de memoria o de
manera parcelada y desconecta-
da del resto de su experiencia. En
este sentido la perversión puede
llegar al extremo de considerar
que para apro b a r, pasar de curso
o ciclo, lo realmente import a n t e
es aprobar los núcleos duros del
conocimiento académico , ya que
cuando llegue la hora de la ver-
dad, la consideración entre unas
Matemáticas o Lengua, por poner
un ejemplo, y la Educación para
la Ciudadanía,  será claramente

d i s t i n t a .
El debate sobre sus contenidos

p a recen pues, algo dirigidos o a
un debate bizantino de carácter
ético-filosófico (¿cuál es el Va l o r
que se debe incluir?), o una trivia-
lización del fondo del pro b l e m a .
Y éste reside en que la constru c-
ción de conocimiento escolar
incorpora de manera trabada el
aprendizaje en Actitudes y
Va l o res, a la vez que el concep-
tual y procedimental. No se cons-
t ruyen separados ni aislados unos
de otros. Los valores democráti-
cos están implícitos en la dinámi-
ca de trabajo y articulados en los
contenidos. Los valores re s u l t a n
de la interacción entre conceptos,
sentimientos y acciones, a la vez
que actúan de filtro de esos con-
ceptos, impregnan las actitudes
p revias del conocimiento, están
en la base de la autoestima, de la
identidad de las personas y, por
tanto, de los mecanismos que
mueven el cambio conceptual y
valorativo. Esta disociación supo-
ne una percepción positivista de
la Ciencia que considera el saber
científico como ahistórico, no dia-
léctico y al margen de intereses y
orientaciones ideológicas. 

Estos valores de democracia,
coeducación, no
d i s c r i m i n a c i ó n ,
y de prepara-
ción para una
ciudadanía par-
ticipativa, supo-
nen un pro g r a-
ma cultural no
centrado en un
saber académi-
co adherido a
un área concre-
ta, ni  sólo a la
tutoría, ni a tra-
vés de un nuevo
l i b ro de texto, ni
desligados de la
o rg a n i z a c i ó n

del centro, ni de la toma de deci-
siones que ha de realizar diaria-
mente el Equipo Directivo, ni de
la evaluación y el conjunto de la
vida escolar. 

Por tanto, la reflexión sobre qué
Va l o res y de qué tipo,  corre s p o n-
derá al conjunto de la comunidad
educativa y a sus órganos de
representación, mediante la
orientación pedagógica que se
plasma en el PEC. Discutir en
cuántos cursos se ha de hablar de
Va l o res y en cuáles no, re s u l t a ,
por tanto fuera de lugar si la con-
sideración es que la escuela
f o rma seres humanos y los pre p a-
ra para la vida. La re s p u e s t a
debería ser siempre, sin distin-
ción de ciclos, edades o tipos de
e s t u d i o s .

La separación de esta discu-
sión sobre los Va l o res y su contra-
dicción con la propuesta de la
asignatura de Religión, re s u l t a ,
como mínimo paradójica.
P recisamente por respeto a esa
diversidad de cosmovisiones y
c reencias, parece evidente que la
única moral que puede ser admi-
sible en el espacio público escolar
sea la laica, porque deja en el
t e rreno privado lo que pre c i s a-
mente es propio de cada indivi-
duo. Las enseñanzas religiosas de
carácter confesional no han de
f o rmar parte del currículum ni del
horario escolar y el gobierno ha
de modificar los acuerdos y leyes
p reconstitucionales que han dado
c o b e rtura a estas enseñanzas.

La formación ciudadana 
y la educación 

en valores
José Antonio Antón Valero*

“la reflexión sobre
qué valores y 
de qué tipo,  

c o rresponderá al 
conjunto de la 

comunidad educativa
y a sus órganos de

re p re s e n t a c i ó n ”

R. / ARXIU



Enxarxats
http://stepv.intersindical.org/enxarxats

PortalESO
http://www.portaleso.com

P o rtalESO és un nou port a l
educatiu, jove, i amb perspec-
tives de futur.

Conté recursos, tre b a l l s ,
exàmens i materials útils per
a alumnat i professorat de
Secundaria i Batxillerat.

Des de la seua aparició, fa
ara un any, PortalESO s’ha
c o n v e rtit en un import a n t
re f e rent de Tecnologia de
l’ESO. Al mateix temps, està
experimentant un cre i x e m e n t
constant en altres continguts,
com ara de Física i Química i
Matemàtiques,… D’altra
banda, el professorat de
Tecnologia pot trobar enllaços
del seu interés, com són els
exàmens d’oposicions i,
durant juny/juliol fa segui-
ment de les oposicions.

Stop Bolkestein
http://www.stopbolkestein.org

Per iniciativa de l’anterior
comisari europeo Frits
Bolkestein (liberal holandés)
se está estudiant en l’actua-
litat un projecte de dire c t i v a
(lllei europea) sobre la lliure
c i rculació dels serveis en els
països de la Unió Euro p e a .

Aquesta pàgina, elaborada
en diferents llengües, està
orientada a arreplegar sig-
n a t u res (individuals i col.lec-
tives) contra la directiva i a
explicar les polítiques priva-
t i t z a d o res que se’n deriven
d ’ e l l a .

A més de firm a r, podem
visualitzar les org a n i t z a c i o n s
que donen suport a la inicia-
t i v a .
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NATURA VALENCIANAE N X A R X A T S

F E N T  C A M Í

Joan V.  Pérez Albero

La mel (I)

A mb la primavera moltes
de les nostres plantes
inicien un període de

floració que aprofiten milers
d’abelles per transformar el seu
nèctar i altres secrecions proce-
dents de les plantes en mel.

La mel és un aliment que
segons els antropòlegs conei-
xem i consumim des de fa vora
200.000 anys. En les coves pale-
olítiques de Bicorp i Dues
Aigües poden vore’s les pintu-
res rupestres més antigues del
món que representen a homes
recol·lectant mel. La primera
cervesa de què es té notícia s’e-
laborava mesclant mel i aigua
deixant-les fermentar; de fet,
els vocables b i e r ( a l e m a n y ) ,
beer (anglès), bière (francès) i
birra (italià) provenen d’aquella
primitiva beguda que els celtes
anomenaven biura.

Es té constància documental
de la presència de la mel en
una sèrie de  receptes  contra
d i f e rents malalties en l’antic
Egipte. En Grècia, on la tradició
de què el déu Zeus va ser ali-
mentat amb mel durant la seua
infantesa feu que aquesta fóra
consumida en abundància; el
seu consum anava associat a la
longevitat i la bona salut. En la
civilització romana el seu con-
sum va ser extraordinari, a més
de consumir-la directament la
utilitzaven per a la conservació
d’aliments i un dels principals
p roveïdors n’era la pro v í n c i a
hispana. L’ e x p ressió lluna de
mel té el seu origen en el cos-
tum romà de què la mare de la
núvia deixara totes les nits a la
porta de l’habitació nupcial un
atuell ple de mel a disposició
dels recent casats i aquesta
pràctica durava tota la lluna.
Els àrabs també coneixien les
virtuts de la mel i la utilitzaven
per conservar la salut i la belle-
sa i en l’època feudal la mel i la
cera servien per retre vassallat-
ge.  Amb el descobriment
d’Amèrica també les abelles
s’assentaren en les noves colò-
nies; de fet, en l’actualitat,
Mèxic és un dels principals
exportadors de mel del món.
Però l’arribada del sucre de
canya procedent d’Amèrica i
posteriorment de la remolatxa
f e ren que l’apicultura quasi
desapareguera. 

Benauradament, en l’actuali-
tat, amb l’auge dels aliments
biològics, la mel ha recuperat la
reputació que li pertoca com a
aliment natural  i bo per a la
salut. La mel és un producte de
composició molt complexa i n’hi
ha de molt diverses en funció
de les flors on les abelles
recol·lecten el seu nèctar:
romer, taronger, espígol, timó,
eucaliptus, cantueso... etc.

STES-I participa en el encuentro organizado por la
I n t e rnacional de la Educación en la sede de la UNESCO, 
en Paris, el 4 Y 5 de abril de 2005

Contra el Acuerdo General
s o b re Comercio de Serv i c i o s
y la directiva Bollkestein

AL L-I-O L I

En el congreso de la
I n t e rnacional de la
Educación (Porto Alegre ,
2004) se adoptó el compro m i-
so para evitar que la educa-
ción se convierta en una mer-
cancía y que entre en el
campo del AGCS (Acuerd o
General sobre Comercio de
S e rvicios). 
P a recía que las movilizacio-
nes del movimiento antiglo-
balización y el rechazo de
algunos países a las pre t e n-
siones de la OMC
( O rganización Mundial del
C o m e rcio) habían logrado
dejar en un segundo plano
las negociaciones entre paí-
ses para hacer ofertas sobre
qué servicios se podían libe-
r a l i z a r.
En este sentido, las alarm a s
se han vuelto a disparar: este
año 2005 va a ser decisivo
para que además de los paí-
ses que ya se han compro m e-
tido a abrir sus merc a d o s
educativos haya otros que se
animen a hacerlo. Las razo-
nes van desde lo ideológico
o, para muchos países en vías
de desarrollo, a la falta total
de recursos públicos para
atender las necesidades de la
sociedad en materia educati-
va. Eso les impide ver que es
peor el remedio que la enfer-
medad: la instalación bru t a l
de un sistema educativo a
dos velocidades, los casos de
fracaso que como en Letonia
están suponiendo que el
estado tenga que asumir
ahora la total bancarrota de
Universidades privadas

extranjeras que han dejado
en la calle a miles de jóvenes
tras haber pagado cantidades
ingentes de dinero en matrí-
c u l a s … .
Por ello, la IE ha empre n d i d o
una serie de acciones para
excluir a la educación del
m a rco del AGCS. En concre-
to, en el mes de febre ro se
han entrevistado en Ginebra
con  re p resentantes de varios
g o b i e rnos para transmitirles
nuestra inquietud y pedirles
que no caigan en la trampa. 
Algunos países como Brasil y
A rgentina han dado un paso
i m p o rtante para que la edu-
cación no sea considerada
como una mercancía: el
a c u e rdo entre los dos  minis-
t ros de educación y los sindi-
catos CNTE y CTERA tam-
bién fue presentado en París.
La conferencia se celebraba
en la sede de París de la
UNESCO para que sus re s-
ponsables y los embajadore s
de los diversos  países en ese
o rganismo pudieran asistir y
escuchar nuestras re i v i n d i c a-
ciones. La asistencia fue de
más de 100 personas.
Los re p resentantes de la
OMC que  también hablaro n
en la conferencia fueron muy
criticados por los asistentes.. 
O g t ro asunto abordado es la
iniciativa Bollkestein, que
liberaliza el comercio de ser-
vicios- entre ellos la educa-
ción- dentro de la UE, lo cual
a b re la puerta más aún al
AGCS. El rechazo a esta
d i rectiva es total.

És necessària una central
t è rmica entre els pobles de
B a n y e res i Beneixama?

JO A N V. PÉ R E Z AL B E R O

Últimament s’ha fet public
el projecte de constru c c i ó
d'una Central Tèrmica de
Cicle Combinat entre les
poblacions de Beneixama i
B a n y e res de Mariola. 

Una Central Tèrmica de
Cicle Combinat és una fàbrica
d'electricitat que utilitza com
combustible principal el gas
natural i pot funcionar també
amb fuel-oil en el cas que el
subministrament de gas falle.
El seu funcionament és sem-
blat als motors dels avions: es
c rema gas o fuel-oil en una
turbina produint un movi-
ment rotatori que transmès a
l ’ a l t e rnador generarà electri-
citat. Una central de 800 MW
com la prevista consumeix
140.000 m3 de gas a l'hora. 

Aquest consum de gas
expulsarà a la atmosfera
ingents quantitats de pro d u c-
tes contaminants. A més, el
p e r í m e t re on està pro j e c t a d a
la central està envoltat d'es-
pais declarats LIC (Llocs
d ' I m p o rtància Comunitària)
com el dels Alforins, o Parc s
Naturals com el de la Serra de
Mariola o la mateixa Font
Roja. Per a fer-nos una idea
de l'impacte d'aquestes emis-

sions sols afegir que una cen-
tral d'aquest tipus emet a l’at-
mosfera en una hora l'equiva-
lent de 50.000 cotxes circ u l a n t
tot un dia.

A aquests inconvenients
hauríem de sumar l'elevat
consum d'aigua necessari per
a la refrigeració de les turbi-
nes en una zona on l’aquífer
es troba sobreexplotat. 

La resposta davant aquest
intent d’agressió ha estat
immediata. Desenes de
col·lectius, grups ecologistes i
c o n s e rvacionistes, associa-
cions, agrupacions polítiques
de tot signe, ajuntaments de
la comarca i de les comarq u e s
veïnes .... han dit NO a la
c o n s t rucció d'aquesta central,
han dit no a un projecte insos-
tenible que malbarata la salut
i el medi ambient. És hora ja
de reclamar una política ener-
gètica que aposte per l'estal-
vi, la millora de l'eficiència
e n e rgètica i la substitució de
les fonts d’energia contami-
nants (nuclear i combustibles
fòssils) per energies re n o v a-
bles. La societat civil té molt a
d i r. En les nostres mans tenim
el nostre futur.

E n x a rxats ha canviat la seua
e s t ructura i ha incorporat
noves seccions des de les
quals es pot accedir a moltes
a l t res iniciatives en la xarx a .
Pàgines, documents, expe-
riències… seleccionades per
t e m e s .
E n t re les incorporacions des-
taquen els monogràfics desti-
nats a l’educació infaltil, les
necessitats educatives espe-
cials, l’escola rural, els men-
jadors escolars, l’educació
per la pau, immigració i
i n t e rculturalisme, la form a c i ó
de persones adultes…
A través d’Enxarxats s’acce-
deix fàcilment a centenars de
c e n t res educatius del País
Valencià, així com els
CEFIREs o el portals educa-

tius de les diferents comuni-
tats autònomes. 
Una de les seccions més
extensa i que poc a poc
i n c rementarà continguts és la
dedicada a oferir re c u r s o s
per a Diades i Efemèrides. La
primera aportació va ser
“Recursos per un Nadal dife-
rent”. A més, s’han obert
pàgines específiques per al
30 de gener i altres re l a t i v e s
a la pau, la naturalesa o ara
en abril, el dia del llibre .
També se pot accedir a la
base de pàgines que han
estat recomanades en aques-
ta secció al llarg dels darre r s
a n y s .



Los dias 11 y 14 de abril se
p resentó este libro en las
sedes del sindicato en
Castelló y València. 
Para conocer el contenido,
nada mejor que re p ro d u c i r
algunas reflexiones que
figuran en el Prólogo escri-
to por Manuel de Puelles
B e n í t e z
En cualquier momento,
como el presente, cuando
a p a rece el debate de las
re f o rmas educativas,
puede resultar clarificado-
ra una atenta mirada a la
historia que esta obra ofre-
ce para recuperar algunas
de las Utopías y desenga-
ños en las políticas  educa-
tivas de la II República
e s p a ñ o l a .
El l ibro de Ximo Mart í
F e rrándiz se centra en la
inspección de enseñanza
d e n t ro de un marco tempo-
ral que su autor considera,

con razón, revestido de
una especial aureola; un
período histórico que se
caracteriza por una noble
esperanza: la ambición de
incorporar España al con-
junto de las naciones más
m o d e rn a s .
Este libro nos ayuda a
rememorar nuestro pasado
histórico. A re m e m o r a r, no
c o m e m o r a r. Venimos asis-
tiendo últimamente a
diversas conmemoraciones
que no son sino una adap-
tación del pasado a las
necesidades del pre s e n t e ,
una interpretación intere-
sada del pasado para

re f o rzar las exigencias de
n u e s t ro presente. Sin
e m b a rgo, rememorar es
otra cosa, es el intento de
a p rehender la realidad en
su prístina verdad. En el
caso de la II República
española se trata de
re c o n s t ruir el proceso por
el que se puso en marc h a
por primera vez la ilusión
de plasmar en la re a l i d a d
la idea de la escuela re p u-
b l i c a n a - re c o rd é m o s l o :
forja de ciudadanos libre e
iguales-, un proyecto en el
que la inspección pro f e s i o-
nal tuvo un valioso papel.
Rememorar el pasado no
es un puro ejercicio acadé-
mico. La historiografía ofi-
cial del franquismo sentó
las bases de una historia
maniquea de España, pri-
vilegió unos períodos fre n-
te a otros, estigmatizó
momentos importantes y
relegó al olvido unos años
que evidenciaban sus
o s c u ros orígenes. Esto últi-
mo es lo que pasó con la II
R e p ú b l i c a ( . . . )

Abri l  2005 Al l - i -o l i  185   15E S C R I T S

E l 1910 Faustí Barberà
M a rtí publica De region -
alisme i valenticultura.

Discurs vell i comentaris nous.
El llibre és l’edició d’un apas-
sionat discurs llegit a Lo Rat
Penat el 1902. És també l’acta
de naiximent d’un nou valen-
cianisme que conjugava
aspectes polítics dels re p u b l i-
cans federals (autonomia) amb
l’embranzida lingüística i cul-
tural dels renaixentistes. Els
jóvens de València Nova i de
la primera Joventut
Valencianista foren els millors
re p resentants d’aquesta nou-
centista i desacomplexada

actitud nacional. L’ a u t o r, un
metge d’idees avançades amb
inquietuts bibliòfiles havia
estat president de la Primera
Assemblea Regionalista
Valenciana de 1907 i pre s i d e n t
de la societat valencianista
València Nova. L’hem d’afegir
a la bibliografía valencianista
escolar perquè per primera
vegada des de Carles Ros algú
dedica alguns capítols al
valencianisme en les escoles
on es diuen les coses pel seu
nom i es proposen solucions: 

“ Nostres escoles de
primeres lletres son per lo gen -
eral centres ahon se li’s sol
castigar als gics (sic) el ús de
la nostra llengua y se’ls con -
vertix en papagalls d’un altra;
ahon se posa en joc la per -
suasió y la imposició més fer -
mes per a arrancarlos l’ànima
valenciana y possarlos’en  un
atra estranya; ahon no sola -
mente no se lis ensenya a
escriure lo que parlen a tot
hora, sinos se busca per tots
los mijos deslligarlos de tot lo
valenciá; ahon primer comen -
cen els gics a sentir parlar mal
y en despresi de la llengua del
p a í s … ” .

¡Que ho passeu bé a les
t robades!    

E S C R I T  A V U I

L. Bazarra, O. Casanova, J. G. Ugart e

Ser profesor y dirigir pro f e s o re s
en tiempos de cambio

N a rcea. Madrid 2004. 181 pàgs.

L’escola viu immersa en un
temps de vertígen i de canvi i
aquest llibre vol re s p o n d re a
algunes preguntes necessàries:
Per què educar? Per a què edu-
car? Com educar? La xicoteta o
gran revolució que necessita
l’escola haurà d’eixir de les
aules i dels claustres i està dins
de cada docent. Per a les dues
a u t o res i l’autor del llibre, re c u-
perar i subratllar el valor i la
passió pel propi treball exigeix
un canvi de mentalitat: cal dei-
xar d’esperar temps millors per a
triar fer-los possibles. No abun-
den textos com aquest que s’a-
t reveixen a abordar la identitat
dels professors i pro f e s s o res, del
que són i han de ser, de quina
manera específica es re l a c i o n e n
amb el món.

Jean Gro s s

Necesidades educativas espe-
ciales en educación primaria

Morata. Madrid 2004. 343 pàgs.

Els models pedagògics inclusius
i les aules ordinàries són els
m a rcs des d’on cal abordar les
necessitats educatives especials.
Amb aquesta premissa, el llibre
estudia distintes formes possi-
bles de desenvolupar re s p o s t e s
educatives. S’hi insisteix que el
p rofessorat ha d’oferir expectati-
ves positives pel que fa al re n d i-
ment i la vàlua de l’alumnat així
com les seues capacitats per a
dur endavant aquests enfoca-
ments i realitzacions educatives.
Jean Gross, expert en form a c i ó
del professorat, ofereix una guia
pràctica amb moltes estratègies i
recursos i incideix de manera
p a rticular en els transtorns de
conducta i en les àrees de llen-
guatge i matemàtiques.

Lluís Gimeno Betí

Els orígens de la llengua

B romera. Alzira 2005. 147 pàgs.

La història de la nostra llengua
des del seu naixement fins al
segle XIII es troba resumida en
aquest volum que repassa un
període en el qual actuen una
sèrie de fenòments culturals,
històrics i polítics decisius, que
donen a la primitiva llengua lla-
tina la fesonomia romànica pos-
terior. Lluís Gimeno, professor a
la UJI de Castelló, analitza i
ressalta els documents en què
el català es feia cada vegada
més evident per escrit i també
assenyala i analitza lingüística-
ment alguns textos primerencs
de l’època literària. En l’actual
situació de conflicte, el llibre
esdevé una eina ben útil per a
analitzar, des d’un punt de vista
científic i rigorós, el debat sobre
el valencià.

Ferran Pastor

‘De regionalisme y 
valentinicultura. Discurs vell i

comentaris nous’(1910)

E S C R I T  A H I R

Johan Galtung

Paz por medios pacíficos. 
Paz y conflicto, 
d e s a rrollo y civilización

Bakeaz. Bilbao 2003. 360 pàgs.

Johan Galtung és el fundador
de la investigació modern a
sobre la pau. Professor de dis-
tintes universitats i director de
Trascend, xarxa intern a c i o n a l
per la pau i el desenvolupa-
ment, l’autor explica que aquest
llibre suposa “un esforç siste-
màtic dirigit a proporcionar una
fonamentació teòrica per la
investigació per la pau, l’educa-
ció per la pau i l’acció per la
pau”. Dividit en quatre parts
(Teoria de la pau; Teoria del
conflicte; Teoria del desenvolu-
pament; Teoria de la civilitza-
ció), aquesta anàlisi serà de
gran utilitat per al professorat
implicat en la resolució de con-
flictes. Els editors posseeixen un
fons important de treballs i
investigacions sobre la pau:
www.bakeaz.org

M. Sánchez-Cano, J. Bonals (coord s . )

La evaluación psicopedagógica

Graó. Barcelona 2005. 456 pàgs.

Aquest és un manual de con-
sulta que presenta una gamma
de situacions específiques d’a-
valuació molt amples. La pri-
mera part emmarca els aspec-
tes conceptuals de l’avaluació i
la segona descriu els trets de
l’avaluació psicopedagògica en
les diferents necessitats educa-
tives que generen demanda
d’avaluació en les escoles: el
llenguatge escrit, les matemà-
tiques, la comunicació; les
situacions de l’alumnat que viu
en un entorn social desfavorit,
els immigrants; les necessitats
educatives relacionades amb
dèficits visuals, auditius o
motrius; les necessitats especí-
fiques del desenvolupament
intel·lectual, superdotats i dis-
c a p a c i t a t s .

Una mirada 
a la educación de 

la República (1931-1936)
José Joaquín Martí Ferr á n d i z

Utopías y desengaños en las
políticas educativas de la II
República. 
La inspección del sistema esco-
l a r.

Ed. Tirant lo Blanch. 2002



E
l millor és eixir de
les aules i conéixer
allò que tenim al
voltant. Els centre s
que es troben a

poblacions de l’Horta Sud o de
l ’ H o rta Nord, però també els
c e n t res que es troben a la ciu-
tat de València, han de mirar
l ’ H o rta per poder-la pensar.
També hem de deixar que
l ’ H o rta entre en l’escola, ja
que en som part; es tracta no
sols de conéixer l’Horta, sinó
de re c o n é i x e r-nos com a part
de l’Horta”. Aquestes parau-
les resumeixen l’esperit de  la
p roposta didàctica Vi u re
l ’ H o rta que ara es presenta a
la societat. Els promotors i
p ro m o t o res d’aquests mate-
rials s’hi mostren pre o c u p a t s
per un ensenyament implicat
en la vida: “Aprenem a donar
l’esquena al que passa i ens
passa quan eixim al carre r. En
el procés d’escolarització ins-
titucional va creixent la igno-
rància sobre les nostres identi-
tats”. 

En els pressupostos pedagò-
gics de la proposta s’hi denun-
cia el preocupant allunyament
de l’escola de la realitat: “El
que realment aprenem, des
que de molt xicotets i xicote-
tes entrem a les aules de les

escoles, és precisament a
s e p a r a r-nos de la vida...
A p renem a donar l’esquena al
que passa i ens passa quan
eixim al carre r. I en eixe pro-
cés d’escolarització institucio-
nal va creixent la ignorància
s o b re les nostres identitats”.
A p re n d re és, segons els autors
de Vi u re l’Horta, “assumir el
conflicte entre models i re p re-
sentacions socials vinculats a
i n t e ressos i accions enfro n t a-
des”. El compromís de l’escola
amb el món real, amb els seus
p roblemes i els seus re p t e s ,
implica també “un compro m í s
amb el desig d’un altre món;
amb un altre model altern a t i u
més respectuós i just”. 

Els materials curr i c u l a r s
a p o rten una insubstituïble
eina educativa a la xarxa tei-
xida pels moviments que en
els últims anys han pro t a g o-
nitzat les campanyes de sensi-
bilització i les lluites ciutada-
nes en defensa del patrimoni
ecològic, social i cultural de
l ’ H o rta. Al capdavall, Vi u re
l ’ H o rta vol afavorir “els canvis
estratègicament necessaris
per a la pre s e rvació de l’Hort a
des d’un projecte pedagògic
que ajude a incrementar l’au-
toconsciència i el compro m í s
pràctic entorn a la situació i el
complex conflicte de cre i x e n t
domini destructiu del desen-
volupament urbà sobre les
mil·lenàries terres fèrtils de
l ’ H o rta de Va l è n c i a ” .

Les tasques de concepció,
redacció, selecció i org a n i t z a-
ció dels materials han anat a
c à rrec de les dues autores i els
dos autors (Raquel Aguilar,
Clara Albiol, Sal·lus Herre ro i
Jaume Martínez), els quals
han comptat amb el suport
editorial de distintes entitats i
col·lectius: MRP Gonçal
Anaya, Escola Va l e n c i a n a ,
C e n t re Florida, Ajuntament
d ’ A l f a f a r, Salvem l’Horta i
S T E P V- I v.
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La proposta col·lectiva Viure l’Horta, reunida
en un volum, un dossier i un disc compacte,
ofereix un exhaustiu repertori de recursos
educatius dirigits al professorat de totes les
etapes educatives. Es pretén configurar així

un programa alternatiu que servisca per a
incrementar la consciència i el compromís
pràctic de l’escola amb la defensa de l’eco-
sistema de l’Horta de València. El repte, com
s’afirma en aquests materials, és “fer de la

pedagogia una pràctica política”. Les
referències i els continguts de Viure l’Horta
estan estructurats amb molta flexibilitat, de
manera que poden ser reformulats i adap-
tats a les distintes necessitats docents.

Pedagogia de l’Horta
Una didàctica per a comprendre i transformar el medi

La paella, com a projecte d’investigació

La paella, un projecte 
d’investigació

“Et proposem un exerc i c i
de seguiment. Anem a
seguir la pista dels ali-
ments que usem en fer una
paella. Amb aquesta activi-
tat provem de pensar els
sistemes de producció i
comerç dels productes de
l ’ h o rta i dels que no són de
l ’ h o rta. D’aquesta manera
podem compre n d re les cir-

cumstàncies en les que les
persones que treballen l’a-
gricultura desenvolupen i
viuen la seua feina i mitjà
de vida. D’altra banda, és
i m p o rtant arribar a deter-
minar les potencialitats en
el mercat dels pro d u c t e s
per a saber el valor del sòl,
entenent així quins són els
i n t e ressos i mecanismes
especulatius que hi ha
s o b re l’horta. Apuntem
algunes preguntes per
començar a pensar la pae-

lla com a objecte d’investi-
g a c i ó .

Seguint la pista 
dels ingredients

Quins ingredients té la
paella? (hi ha difere n t s
f o rmes de fer les paelles);
Quines verd u res?; D’on
vénen?; On han estat com-
prades?; On i com han
estat produïdes?; Qui hi

t reballa?; Quin pre u
tenen?; On va a parar
aquest preu?; Qui l’esta-
bleix?; Quant guanyen les
persones que pro d u e i x e n
aquest tipus de verd u res a
l ’ H o rta? I quan no són de
l ’ H o rta de València?; La
c a rn: hi ha pollastre ,
conill, ànec?; D’on han
vingut els animals?; Són
de granja o de corral?; On
ha estat comprat?

Analitzem els rituals

Qui ha comprat o port a t
els ingredients?; Qui
cuina la paella?; On es
cuina?; Qui para taula?;
Quanta gent hi ha?; Qui
seu primer?; Qui escudella
la paella als plats?; Quines
converses es tenen a
taula?; Què es fa?; Què es
beu?; Què es veu?; Qui
parla?; De què es parla?;
Qui escura els plats?; I qui
escura la paella?”

Què està passant amb l’Horta?
“ L’ H o rta és un espai agrícola

i de vida ciutadana que envol-
ta la ciutat de València, a punt
de desaparéixer com a conse-
qüència de les constants agre s-
sions d’una forma d’entendre
el desenvolupament industrial
i l’expansió urbanística. Cada
vegada hi ha més ciment,
menys natura i més conflicte
social.” (Garcia, E., i Bono, E.)

“Un efecte característic d’a-
quest desenvolupament és la
dificultat de conservar ele-
ments significatius del patri-
moni, no tant sols natural i pai-
satgístic, sinó també històric i
cultural, presents a l’Hort a .
C o n s t ruccions d’arquitectura i
d’obra civil, eines de tre b a l l ,
vocabulari, costums... confor-
men un espai amb un valor
històric específic i irre p e t i b l e . ”
( G a rcia, E., i Bono, E.)

“Les alqueries... són un ves-
tigi senyorial que ha resistit el
pas dels segles. Aquests habi-
tatges nobles, en la seua majo-
ria estan en ru ï n a . ”
( H e rnàndez Dolç, A.)

“La ràpida desaparició de les
b a rraques... és potser el símbol
més clar de l’estat d’abandona-
ment de l’Horta per part de les
Administracions.” (Per l’Hort a )

“El patrimoni de l’Horta està
configurat sobre una espessa i
mil·lenària xarxa de sèquies,
fragmentant un mosaic de
minifundis dedicats al conre u
intensiu de fruites i hort a l i s-
ses.” (Memòria ILP)

“El poder econòmic i polític
utilitza diferents estratègies
legislatives i jurídiques per
avançar en els seus intere s s o s :
reclassificació de zones d’espe-
cial protecció agrícola per fer-

les urbanitzables; inhibició
dels tribunals a favor de
l’Administració davant denún-
cies legals; menyspreu dels
i n f o rmes d’especialistes uni-
versitaris i experts juristes; des-
allotjaments forçosos...”
(Albelda, J.)

“No hi ha per part dels re s-
ponsables governamentals una
política de conscienciació de la
població de la ciutat sobre els
beneficis que li aporta l’entorn
de l’Horta.” (Memòria ILP)

“La població productiva de
l ’ H o rta ha estat envellint-se
p ro g ressivament. És urgent pel
manteniment d’aquest espai
agrícola la preparació de gent
jove que la treballe en condi-
cions dignes i re n d i b l e s . ”
(Extra T ú r i a)

/ SALVEM L’HORTA


