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CONCENTRACIÓ DELS STEs-i DAVANT DEL MECD PER L’ESCOLA PÚBLICA

STEs-i reclama millores laborals i més
compromís per l'ensenyament públic
Membres de l’STEPV-Iv, juntament
amb una representació de la
Confederació de STEs es van concentrar el 5 d’octubre a les portes
del Ministeri d'Educació per denunciar que el contingut del projecte de
Llei Orgànica d’Educació (LOE) és
insuficient i que calen compromisos
per millorar l'ensenyament públic i
les condicions laborals del professorat. En la concentració convocada
per la Confederació d'STEsIntersindical coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Docent,

van participar un centenar de persones. El mateix dia els representants
de la Confederació d'STEs van presentar les seues propostes sobre la
LOE en la Comissió d'Educació del
Congrés de Diputats.
STEPV-iv ha manifestat de manera reiterada el seu malestar. “El projecte de Llei del MECD no arreplega
les aspiracions dels sectors progressistes de la comunitat educativa,
ni de la societat. El projecte és
manifestament insuficient i ens ha
decepcionat”, van manifestar res-

l’all...
Per al conseller d’Economia i Hisenda,
Gerardo Camps, per la seua participació
en la vulneració de la negociació col.lectiva en el marc de la Mesa general .

...i l’oli
Per al Fòrum Social Ibèric per
l’Educació que ha demostrat que és possible el treball col.lectiu en la defensa d’una
escola pública, solidària i de qualitat.

ponsables del Sindicat. STEPV-Iv
també critica que no es milloren ni
les condicions laborals ni econòmiques del professorat.

Dia Mundial del Personal Docent
Amb motiu del Dia Mundial del
Personal Docent, una commemoracio que se celebra en més de cent
països, el Sindicat ha reclamat que
s’atenguen els problemes del professorata tot el Planeta: “Dels 60
milions de docents que tenen al seu
càrrec més de 1.000 milions de

xiquetes i xiquets en el món, una
majoria treballa en condicions que
arriben a ser deporables en països
on l'educació no és encara un dret
garantit sinó un privilegi per a un
pocs”. Per al Sindicat, la celebració
d’aquesta data ha de servir “per a
reconéixer socialment i laboralment
la professió docent” i difondre “la
importància de l’ofici d’ensenyar,
una professió que és vital per al progrés i la vertebració de les societats”.

STEs-i presenta més de cent
esmenes al projecte de la LOE
Augusto Serrano, portaveu de la
Confederació de STEs-Intersindical,
va comparèixer el 5 d’octubre davant
la comissió d'Educació del Congrés
dels Diputats per a presentar l'anàlisi
d'aquesta organització sindical, segona més representativa en l'ensenyament públic no universitari, entorn de
la LOE. STEs-i pretén que la nova
norma legal potencie l'escola pública
i millore les condicions laborals dels
treballadors i les treballadores.

STEs-i divideix les seues propostes
en tres grups: compromís social per
l'escola pública, compromís social
per una educació de qualitat per a tot
l'alumnat i compromís social amb el
professorat. El sindicat va apel·lar a la
responsabilitat de les diputades i els
diputats com representants del poble
perquè la llei emanada del procés
parlamentari siga la que necessita
l'escola pública. El text complet de la
intervenció està en el nostre web.

Entrevista a
Pere Polo
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Hem llegit

Editorial

Decálogo para otra escuela

On està la Conselleria?

¿Qué hay que enseñar? Cuando a
John Dewey, eminente filósofo y
educador, le hicieron esta pregunta,
contestó: “mirad la realidad”. Su
respuesta, en aquel momento, quería significar el creciente divorcio
de la escuela con la realidad. Hoy
las cosas no han cambiado sustancialmente: tenemos una escuela
pensada en el siglo XIX, con un profesorado formado en el siglo XX y
con un alumnado al que hay que
educar para el siglo XXI. ¿Qué
hacer para superar este eterno
desencuentro? En este apretado
decálogo de urgencia sugerimos
algunas pistas tanto para reflexionar como para actuar.
1.Hay que preguntarse qué conocimientos y competencias necesitará
la futura ciudadanía para afrontar
dignamente los retos culturales,
sociales y laborales del año 2.015.
Ello requiere un debate público y
social, más allá de los gremios académicos que sólo tratan de defender y ampliar los contenidos de su
propia asignatura.
2. Cuando se establecen relaciones
entre diversos saberes y disciplinas, con propuestas donde el conocimiento se integra y globaliza, se
comprenden mejor los fenómenos
naturales y sociales. ¿Por qué
entonces continuar con el conocimiento troceado en asignaturas?
3. Vivimos tiempos acelerados. Los
planes de estudio cada están más
sobrecargados. Para el profesor, lo
importante es terminar la materia.
Para el alumno, aprobar. Poco
importa lo que realmente se asimila y se aprende, algo que requiere
tiempos más sosegados para afianzar lo que penetra en la mente.
4. El dominio del lenguaje es fundamental para el acceso y la comprensión de cualquier tipo conocimiento –humanístico, científico y
tecnológico- y para las diversas formas de comunicación. Por eso
todos los educadores somos profe-

sores de lengua.
5. ¿Qué sentido tiene aprender sólo
con libros de texto cuando la sociedad está lleno de otros materiales y
lenguajes? Los centros deben disponer bibliotecas-centros de recursos, con variedad de textos, imágenes y tecnologías.
6. No hay educación sin un clima de
convivencia democrática. Algo que
se logra intensificando el diálogo y
las relaciones educativas entre los
diversos actores y con medidas de
prevención: para evitar que los
pequeños problemas aumenten y
se desborden.
7. Faltan referentes éticos y morales. Los Derechos Humanos, si se
trabajan a fondo, son una excelente
carta de navegación. Ahí se condensan derechos, normas y responsabilidades, tanto individuales
como colectivos.
8. Se precisa una dignificación de la
profesión docente. También una
mejor formación cultural y pedagógica que le permita orientar al
alumnado en la selección y buen
uso de la información para acceder
al conocimiento y al pensamiento.
9. La institución escolar requiere la
complicidad y colaboración de la
familia y de otros agentes que
intervienen en la socialización de la
infancia y la juventud. Y las políticas
educativas han de articularse con
las políticas sociales y culturales.
10. Las reformas educativas proponen cambiar muchas cosas pero,
en la práctica, casi nada se modifica. Quizás habría que hacer al
revés: legislar poco para cambiar
mucho. Al menos algunas de las
que proponemos u otras que se
consideren básicas.
Jaume Carbonell Sebarroja
Director de la revista “Cuadernos de
Pedagogía

L

a Conselleria d'Educació no
gestiona, no negocia, no resol
els problemes del professorat
ni del sistema educatiu. Conselleria
es limita a eixir en la premsa, a presentar programes sense recursos
–sempre els mateixos, amb diferents
noms– i a criticar els altres. Ningú no
sap si existeix el conseller, a què
dedica el seu temps, si té alguna opinió sobre els problemes reals del sistema educatiu, si li preocupen temes
com la descapitalització dels centres,
la nova Llei d’Educació o els problemes de convivència. Els periodistes
saben ben bé el que diem –perquè
els arriben les notes de premsa des
del aparell de propaganda de l’avinguda de Campanar– però la comunitat educativa desconeix les intencions
de la màxima autoritat educativa
valenciana.
Les meses de negociació no es
reuneixen, tampoc ho fa la mesa de
pares i mares, ni la mesa de l'alum-

nat. El Consell Escolar Valencià està
controlat sense escrúpols ni complexos per la dreta més impresentable
que manipula tot el que pot.
Manipulant. L’Institut Valencià de la
Qualitat Educativa (IVAQE) és una terminal del Partit Popular que intervé
en la política partidista però que no fa
el treball que li pertoca. L'equip
directiu de la mateixa Conselleria no
es coordina ni es reuneix. Ningú no
dirigeix la política educativa i cadascú
fa el que vol o pot.
En aquest context –on també estan
presents les escaramusses entre les
diferents faccions del partit que
governa– sembla que el sistema educatiu només interessa per a eixir en
la foto, per a inaugurar centres –dues
o tres vegades–. Aquesta gent només
vol acumular beneficis personals i
partidistes a costa del futur de les
noves generacions i del del país.
El Protocol de negociació signat el
15 de febrer amb Conselleria s’està

incomplint. Es diu que “hi ha problemes amb la Conselleria d'Hisenda”
per manca d’uns informes econòmics
preceptius. La realitat, però, és que
aquest document que va obtindre el
suport de tots els sindicats i que
representava una aposta clara per
l'ensenyament públic i per la millora
de les condicions laborals del professorat està totalment aturat sense
desplegar.
El Sindicat, que ha exigit insistentment una reunió amb els responsables educatius per a desbloquejar la
situació, segueix esperant.
Mentrestant no restarà impassible i
convocarà al conjunt dels treballadors i les treballadores per a pressionar fins aconseguir el compliment
del Protocol. Clar i ras: cal millorar el
sistema públic i les condicions laborals i retributives del professorat.

Reforma laboral, més del mateix

C

ada vegada que es realitza un
estudi comparatiu de l'economia del nostre país destaquen
les mateixes conclusions: es creix
comparativament més que en la
resta dels països de l'entorn, un creixement que descansa bàsicament en
el sector de la construcció. Per tant
té poca solidesa: la productivitat és
baixa i la inversió en innovació, investigació i desenvolupament (I+I+D)
mínima. El futur resulta preocupant.
La reacció sempre és també la
mateixa: la patronal es mostra poc
preocupada pel desenvolupament
econòmic a llarg termini i bastant
més per la recollida ràpida de beneficis. Així, aprofita l’avinentesa per a
exigir noves reformes laborals que
abaratisquen l'acomiadament. El
govern de torn acaba per oferir solu-

cions en el mateix sentit, i alguns
sindicats es mostren crítics per a
acabar pactant en nom de la sacralizada concertació.
La realitat és tossuda. La productivitat no augmenta perquè no depén
de la flexibilitat en l'acomiadament,
sinó de la qualificació professional,
que té poc a veure amb la precarietat
i molt amb la formació i la inversió en
educació, aspectes dels quals la
patronal no vol ni sentir parlar. La
precarietat no disminueix i els accidents laborals es converteixen en
una xacra per al nostre sistema productiu, això sí a un cost que la patronal no paga.
Un acord útil per escometre una
reforma laboral hauria contemplar
compromisos de les empreses d'inversió en I+I+D; augment dels pres-

supostos educatius; més control
d’una formació professional inserida
en el sistema educatiu general;
mesures efectives per a la disminució
de la precarietat, i un sistema de
seguiment de la salut i la seguretat
en el treball. D’aquesta manera sí
que milloraria probablement la productivitat i l'acostament a Europa.
Però el nou intent de reforma laboral s’assembla massa als anteriors i
no aporta solucions innovadores. En
aquesta nova oportunitat negociaciadora cal esperar que els representants dels treballadors i les treballadores estiguen a l'alçada, que el
Govern espanyol busque una solució
global i que la patronal mire una
miqueta més enllà del benefici ràpid.

El morter
El 35% no representa la majoria sindical
Joan Blanco Paz

H
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an estat acostumats a tindre la majoria. Durant un
temps l’han tinguda. En molts sectors productius
encara la tenen. Però en l’ambit de la Funció Pública
Valenciana fa temps que deixaren de tindre-la i encara no ho
han assimilat. Per això, busquen subterfugis per a continuar
gaudint d’una representativitat, i dels beneficis que comporta,
que no han obtingut en els processos electorals.
CCOO i UGT representen, després de l’últim procés d’eleccions sindicals (2002/2003), el 35% dels votants.
La invenció de l’anomenat “Foro de Diálogo Social” en l’àmbit
estatal o de la negociació de les retribucions dels empleats i
les empleades públics valencians en la Comissió de
Seguiment del “Pacto Valenciano por el Crecimiento y el
Empleo” ha estat l’últim recurs per a mantindre la negociació
col·lectiva en un vedat d’ús particular.
Ja no hi són la majoria i estan nerviosos. Estaven acostumats que la resta de forces sindicals no exerciren la seua
majoria compartida. Però això tampoc no passa ara. Malgrat
les diferències evidents, la resta de sindicats ha aprés que és
possible arribar a un punt de trobada per defensar els interessos de treballadors i treballadores. I estan fent ús d’eixa
capacitat.
Per això, ara, ataquen sense parar-se a pensar que no tots
els arguments que utilitzen els beneficien.
L’últim intent ha estat buscar contradiccions en la política
sindical de la Intersindical Valenciana en relació amb els fons
de pensions i només han trobat les seues mancances.

Intersindical Valenciana, conjuntament amb la majoria sindical que ha rebutjat l'acord de l’administració pública valenciana, ha proposat la realització d'una consulta perquè els treballadors i les treballadores decidisquen sobre on volen que
vagen els seus diners, al seu compte o a un fons de pensions
privat. Ja fa uns anys, en una ocasió semblant, en les Corts
Valencianes el 90% de la plantilla va aprovar en assemblea un
acord que creava un pla de pensions propi i la Intersindical va
respectar la seua voluntat. Fa uns mesos, Intersindical
Valenciana va proposar als treballadors i les treballadores de
la Generalitat la signatura del Pla d'Estabilitat i les assemblees van decidir que no se signara. I Intersindical Valenciana no
va signar.
Intersindical Valenciana es vincula a les decisions de les
treballadores i els treballadors, respectant la seua voluntat. I
ho demostra amb fets. Si CCOO i UGT volen saber què pensen
els treballadors i saben vincular-se a les seues decisions, ja
saben el que han de fer. Consultar-los i respectar-los. Si pretenen atacar la Intersindical Valenciana mostrant suposades
incoherències sobre la seua posició sobre els fons de pensions, no ho aconseguiran. Com a màxim, el que fan és ressaltar allò del que la Intersidical Valenciana està ben orgullosa
i la diferencia nítidament d'ells. Nosaltres sí que volem respectar la voluntat dels treballadors i les treballadores.
Mentrestant, encara no saben per què ja no hi són majoria.
Algú els ho hauria d’explicar.
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Pa i Roses

A la porta de l’aula

‘Melancolia’?

Jocs digitals

María Lozano

Carme Miquel

U

n professor d’una
universitat pública
em deia que les persones que treballem en la
privada tendim a la melancolía. Potser. Però això no
depén d'una propensió a la
tristesa generalitzada entre
la plantilla dels centres
d'ensenyament privat, sinó
que ve marcat per les condicions en les quals docents i
personal d’administració i
serveis treballen en aquestes empreses.
Durant els últims anys
s'ha produït un deteriorament de les relacions laborals que pot servir-nos de
mostra. A la coneguda precarietat i desprotecció que
pateixen els treballadors i
les treballadores en un mercat laboral cada vegada més
deshumanitzat, hem de
sumar-hi la pressió que
exerceix el progressiu
decantament ideològic dels
quadres directius.
No és fàcil d’explicar la
situació, però és molt menys
senzill viure-la diàriament
quan l'argumentació es tradueix en acomiadaments,
reduccions de jornades, discriminacions i exclusions de
tot tipus motivades per
aquest ranci però efectiu
sentit de la propietat que
tenen els amos de l'empresa.

Costa de sostindre un discurs de reivindicació mínima
quan l'amenaça sobre el lloc
de treball és constant. Però
també quan entre la plantilla s'instal·la la convicció
que no hi ha alternativa possible. De totes, és probablement aquesta la sensació
més desoladora.
La mediació en els conflictes laborals per part del
comité d’empresa, on estan
representats tots els treballadors i les treballadores,
esdevé una continua carrera
d’obstacles el principal dels
quals és precisament la
manca de voluntat negociadora de determinats interlocutors de les empreses. Per
això el marge d'actuació de
la representació sindical sol
estretir-se entre els múltiples avatars tècnics i
burocràtics que impregnen
la legislació laboral. Molts
dels problemes s’han de
resoldre amb reclamacions
individuals en el jutjat, que
en la pràctica es tradueixen
en silenci, por, recel i, en
comptades ocasions, denúncies que són vistes com un
suïcidi laboral. Ja és un fet
comprovat: qui reclama no ix
en la foto de família.
No obstant això, el que
sembla un atzucac en la
defensa d'unes condicions
dignes per al desenvolupa-

ment del treball universitari
no ha de servir de coartada
per a l'apatia i la resignació.
Que aquestes empreses tinguen autonomia per a gestionar i organitzar l'ensenyament superior no implica
que en la pràctica puguen
vulnerar els principis més
bàsics de pluralisme ideològic, llibertat de càtedra i
investigació, així com els
drets que protegeix la legislació laboral. Que això passe
diu molt d’aquells que sostenen aquestes institucions
però no diu menys dels que
fan els sords arran de les
denúncies dels que hi treballen o dels que accepten un
estèril “ja saps on estàs”.
No oblidem que les universitats privades existeixen amb
l'aprovació dels representants dels ciutadans –en el
nostre cas, les Corts
Valencianes– i que aquesta
concessió obliga els agents
socials a vigilar el compliment dels principis més
bàsics de convivència
democràtica. Aquesta
exigència és una responsabilitat de tots i hauríem de
respondre col·lectivament.
Potser serà la melancolía.
Però jo no hi trobe una
millor eixida.

A propòsit de la violència de gènere

L'altre sexe
Pilar Gregori

T

orna el 25 de novembre i continuem fent un
balanç negatiu de la violència contra les
dones. A pesar de tot, les notícies d’agressions, maltractaments i assassinats de dones no
deixen d’alarmar-nos. Sembla que amb les mesures punitives i les reformes legals no en tenim prou
Aviat farà un any des de l'aprovació al parlament
espanyol de la Llei integral contra la violència de
gènere però les mesures contra aquesta violència
han estat insuficients. La Llei, tot i ser un pas
endavant, ha topat amb la duresa de la realitat
perquè és el mateix sistema social el que produeix
desigualtat.
Al País Valencià, el Síndic de Greuges va elaborar en maig un informe on es resalten les mancances del Pla de mesures contra la violència de
gènere del Govern valencià i es recomana a les
conselleries implicades (Benestar Social, Sanitat,
Justícia, Economia i Hisenda i Ocupació, Educació,
Territori i Habitatge) que arbitren mecanismes de
coordinació per a garantir la continuïtat dels serveis de qualitat i la integritat de la seua prestació, a
més de recomanacions específiques sobre infraestructures, atenció a les dones, protecció a les
dones immigrants i formació continua del personal
especialitzat en l’atenció a les problemàtiques
associades (culturals, lingüístiques...). El Síndic
planteja a més considerar l'experiència i els coneixements de les associacions de dones.
Les dones anem prenent consciència que no
volem ser el segon sexe, pel que implica de submissió. Nosaltres volem mirar al futur i preferim
ser l'altre sexe, pel que suposa de diversitat. Volem
avançar amb una revolució silenciosa en el món
del treball, en la reciprocitat de les nostres rela-

cions amoroses i afectives, en la consideració de la
maternitat com a opció personal, en el creixement
imparable dels nostres nivells culturals i de formació.
Així i tot, seguim patint la desigualtat. Les dones
continuem ocupant els nivells menys valorats
socialment i menys remunerats econòmicament:
la societat encara no ha reconegut suficientment el
valor de les coses que han estat habitualment
“cosa de dones” –com ara la cura de les persones–, activitats que no tenen preu pel que suposen
de dedicació..
Però, com es viu aquest procés des del sexe
masculí? Els canvis socials repercuteixen en les
relacions entre homes i dones, una manifestació
extrema de les quals és justament l’anomenada
“violència de génere”.
Ens trobem així que mentre la dona reclama el
seu dret a decidir com vol viure, l'estat de consciència de l'home no ha incorporat aquest canvi en
la mateixa proporció. De fet, molts homes encara
són menys autònoms per a les quotidianitats com
les tasques domèstiques, la implicació en la familia, les relacions afectives i sexuals,... perquè contradiuen els rols que han adquirit. Es tracta de
canvis que requeriran temps, educació, acabar
amb l'asimetria de poder entre géneres i amb l'explotació d'unes cultures sobre d'altres...
A més dels canvis legals cal seguir treballant
per eradicar la violència de génere, canviar el
model de societat basat en l'explotació i avançar en
la consciència de ser l'altre sexe. Caldrà seguir
reclamant la igualtat real però respectant les
diferències. Aquesta serà l’autèntica revolució del
futur.

A

començament del passat mes de juliol
em trobava fora de casa i necessitava
utilitzar el correu electrònic. Al poble
on estava no hi havia més opció que anar a un
d’eixos llocs que diuen salón recreativo on hi
ha un futbolí i moltes consoles i ordinadors.
Una de les característiques d’aquests llocs és
el soroll especial que es copsa només entrarhi: brrrm, nyiiiau, buumm, ratatatatata, és a
dir soroll de destrossa, de vehicles a gran
velocitat i d’armes de tot tipus en funcionament. Vaig fer una ullada per les diferents
pantalles i, efectivament, en totes hi havia
molta acció amb escenes de persecucions i
lluita de totes classes. Els jugadors –tots
xiquets i adolescents– s’hi mantenien capficats, amb tots els músculs en tensió i els ulls
molt oberts. Alguns, que només observaven,
s’hi implicaven fent-los crits d’ànim: “vinga!”,
“agarra’l ja!”, “tira-li!” .
En acabar d’enviar el meu correu, vaig
observar uns xiquets que engegaren l’ordinador que hi havia al meu costat. N’eren quatre,
tots ells amb aspecte innocent i educat. El
major tindria uns onze anys i el menut en tindria uns set. Aquest és el que s’instal·là
davant la pantalla disposat a jugar mentre la
resta l’envoltaven. El joc que va triar es deia
“Matar al terrorista” i el títol ja pressuposava
en què consistiria. Jo els vaig observar un
moment i després de moltes persecucions,
trets i ferits i morts, el joc es va interrompre,
segurament per a que posaren més diners.

Aleshores no vaig poder reprimir la meua
vena de mestra d’escola –deformació professional en diuen– i els vaig preguntar si els
agradava aquell joc. Amb un somriure amable
els quatre xiquets van dir que sí.
– Però això de perseguir una persona per a
matar-la…? vaig insistir jo.
– És que és un terrorista– contestà el
major.
– I tu com ho saps?– vaig preguntar.
– Perquè ho diu el joc– contestaren tots.
– Però li han fet un judici? Teniu proves
contra ell? I si no fóra terrorista?
La seua resposa, en aquesta ocasió, fou
una mirada de desconcert.
– A més, a la millor podrien agafar-lo sense
haver-lo de matar– vaig continuar dient.
– No. No es pot. El joc és així– digueren. I
seguiren jugant.
Al pocs dies s’esdevingueren els atemptats
terroristes al metro de Londres i poc després
uns policies hi van assassinar un jove brasiler,
absolutament innocent. Quan allò es va produir vaig recordar els xiquets del salón recreativo i vaig pensar que segurament el seu
cervell i el seu cor estaven ja preparats per a
assumir i acceptar com a bona l’“equivocació”
d’aquells policies britànics. Què importa que
muiga un innocent si del que es tracta és de
“matar al terrorista”? Al cap i a la fi, la realitat
havia copiat el seu joc.

Teatres de l’escola
L’escola va bé
Jaume Martínez Bonafé

C

omença el nou
curs amb optimisme a-històric i una
contundent declaració:
l’escola, com Espanya, va
bé. Els fabricants de motxiles, els traumatòlegs i
els empresaris editorials
estan contents: cada nano
i cada nana transporta
cada dia sobre un cos
encara tendre i creixent
una barbaritat de quilos de
paper –que no de cultura–
i no sembla que pares i
mestres facen cara de
preocupació. Quatre
comentaris anecdòtics a la
porta de la verduleria.
També estàn contents els
psiquatres i els famacèutics: la mirada clínica i
individualitzadora emmascara una preocupant i progressiva pressió social i
institucional sobre el treball docent ben fet. Clar
que acò és també una
bona notícia per als llibreters i els editors de textos
d’autoajuda, encara que
una desgràcia per a marxistes, estructuralistes i
sociòlegs crítics que no
ens mengem una rosca.
Sé de molt bona tinta que
alguns projectes renovadors emblemàtics en
escoles públiques que
s’havien guanyat el prestigi
a base de l’esforç constant
d’un bon grapat de mes-

tres durant molts anys
estan ara mateix esfonsats
mentre el professorat
nada com pot entre un
arxipèlag de misèria institucional. Però els inspectors estàn contents, la
Conselleria també, i no
sembla que aquestes
coses de la micropolítica
de la pedagogia renovadora siga una preocupació
prioritària de ningú. No he
vist mai a la televisió als
“agents socials” que tenen
la responsabilitat de la
negociació i la decisió
sobre politica educativa
discutir sobre el projecte
històric, polític, cultural i
pedagógic de l’escola
pública, popular i valenciana.
L’escola va bé. Cada
setembre obri les portes,
entra la clientela i la
reproducció social estarà
garantida: la reproducció
de l’obediència, de l’avorriment i d’un tipus de coneixement que ja no serveix a
ningú. Alguns ho venim
repetint des de fa ja massa
temps. Citaré Edgar Morin,
que és de fora: aprendre a
aprendre, aprendre a pensar, a conéixer, a viure
junts, a fer, a ser: aquest
és el curriculum urgent i
necessari, la resta és pura
reproducció d’un academicisme corporatiu, compar-

timentat, sectoritzat, descontextualitzat, acientífic,
inútil. No sé si eres mestre
de matemàtiques, d’història o de valencià, però
hauries de pensar que si
el que tu ensenyes no serveix per fer análisi de les
situacions de la vida real,
on cadascú puga assumir
posicions personals d’una
manera responsable, que
sàpiga escoltar i interpretar altres punts de vista,
assumisca compromissos
pràctics i concrets davant
la seua realitat concreta, i
desenvolupe i compartisca
amb els altres un pensament reflexiu. És a dir, si
no servim per falicitar en
cada subjecte l’apropiació
de conceptes per operar
d’una manera crítica i
autònoma sobre la vida, si
no pasa això, crec que
simplement estem tocant
el dos.
Alguns em diran pessimista i catastrofista. Si no
fóra perquè encara disfrute molt a les meues classes i conec altres companys i companyes que
són un admirable exemple
de la millor pedagogia
possible només em quedaria, com a Gramsci, el
pessimisme de la raó. Si
Pinotxo està content algú
haurà de fer ací de Pepito
Grillo.
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CCOO I UGT PARTICIPEN EN LA FARSA ANTIDEMOCRÀTICA DE ‘NEGOCIAR’ AMB EL GOVERN ELS PRESSUPOSTOS

Retribucions, una altra ocasió perduda
Les empleades i empleats públics
han perdut una bona ocasió per
millorar els salaris i les condicions
laborals. La responsabilitat és
d’UGT i de CCOO perquè abans de
l’estiu signaren un acord insuficient
amb el Ministeri d'Administracions
Públiques que ara ha estat copiat i
completat en l’àmbit de la
Generalitat amb la farsa antidemocràtica de la negociació del
PAVACE. Aquest resultat vergonyòs
ha conclòs amb un acord que és
manifestament millorable.
Ambdós acords obliden les reivindicacions claus del personal que
treballa al sector públic: clàusula
de revisió salarial, recuperació del
poder adquisitiu, sentència de
l'Audiència Nacional, reducció de
jornada, seguretat en el treball...
L'acord que ara proposa la
Generalitat junt a UGT i CCOO
beneficia clarament l’Administració
valenciana que s'amaga, una volta
més, darrere de l’Executiu espanyol
per a no millorar les retribucions i
condicions laborals. De rebot, els
dos sindicats obtenen beneficis per
les seus aparells organitzatius
(diners per a formació, manteniment de l'estructura sindical, alliberats...), gràcies a què han signat
el PAVACE i a que han participat en
la creació d’un fons privat de pensions dins d’una empresa que els
dos sindicats aspiren a gestionar
juntament amb el Banc de Bilbao
Argentaria, BBVA. Aquestes organitzacions renuncien a defensar el
personal de la Generalitat a canvi
dels quatre cèntims que obtenen a
canvi.

Els treballadors decideixen
STEPV-Iv defensa el dret dels
145.000 empleades i empleats
públics valencians a donar la seua
opinió sobre l'acord retributiu que
afecta al seu salari mitjançant la
celebració d'un referèndum vinculant per a les organitzacions sindicals, com es fa en nombroses
empreses. En aquest sentit no
s'entén quina és la por dels sindicats UGT i CCOO d’escoltar l'opinió
de les treballadores i els treballadors de la Generalitat i de vincularse a la majoria.

Els fons de pensions
El deute del Govern espanyol amb
el personal del sector públic ha de
repercutir directament en la nòmina mensual. La inversió en un fons
de pensió ha de ser una decisió
personal, més si es fa amb diners
propis. Amb aquesta política UGT i
CCOO col·laboren a desmantellar
l'estat de benestar i la política privatitzadora i mercantilista del
Govern central. Això no es fa de
manera gratuïta. Aquests sindicats
obtenen beneficis per la seua organització: gestió dels fons de pensions, diners per a les activitats formatives, campanyes publicitàries,
contractació de personal....

Quina és la quantia de l'acord?
Si finalment l'1% de la massa salarial és 38.000.000 euros, a repartir
entre 145.000 empleades i empleats públics. L'acord suposaria:

• 0,3 % de la massa salarial per a
fons adicionals: 11.400.000 euros 78,62 euros /any - 6,55 euros /mes
(distribuïts desigualment entre els
treballadors).
• 0,4% de la massa salarial condicionat a l'IPC: 5.200.000 euros
104,83 euros /any - 8,74 euros /mes
• 0,3% per a crear un fons privat de
pensions: 11.400.000 euros
78,62 euros /any - 6,55 euros /mes
STEPV-Iv reivindica que l'augment
de l'1% addicional vaja a cada
nòmina, per la qual cosa estem
parlant de la següent quantitat:
1% de la massa salarial
38.000.000 262 euros /any - 22
euros/mes.

Valoració del document negociat
La desviació de l'IPC en setembre
de 2005 és d'un 1% i la previsió és
que arribe fins al 4%. El “magnífic”
acord contempla:
1. Establiment de un fons addicional del 0,3% de la massa salarial.
La distribució, però, no serà generalitzada i els diners es podran destinar a productivitat, pagament de
determinades tasques i funcions...
2. Establiment d'un fons addicional
pel diferencial de l'IPC real si
aquest supera el 3 per cent, amb
un límit del 0,4 per cent de la
massa salarial.
En compte d'aplicar una clàusula
de revisió salarial, si més no igual a
la desviació de l'IPC, l’acord només
es compromet a un 0,4 i renuncia,
per ara, al 0,6 restant.
3. Dotació d'un fons de pensions
per import del 0,3 per cent de la
massa salarial. Aquesta mesura es
preveu per als exercicis 2006 i 2007.
Aquest és l’aspecte més important per a les organitzacions signants. Es renúncia al sistema
públic de pensions per a defensar
els fons privats i gestionar-los amb
la gran banca.
Conclusió. Només s'assegura un
0,4 per cent sobre l'augment general determinat per l’Estat. L’altre 0,3
depén de la negociació en cada
sector, i l’altre 0,3% està privatzat

Què ha defensat Intersindical
Valenciana
STEPV-Iv s'havia proposat l’objectiu
que en la negociació de les retribucions de 2005 i 2006 el personal al
servei de la Generalitat mantinguera almenys el poder adquisitiu.
El Sindicat demanava els 0,5 punts
que haurien d’haver-se incrementat
els sous de 2005, la clàusula de
revisió salarial –per a 2005 i 2006– i
un 1,5 addicional per 2006 sobre el
3,1 que permetrà augmentar
l’Estat, ja que l’IPC de 2005 rondarà
el 4% (en setembre de 2005 deixava
l’IPC interanual en el 3,7%).
D’altra banda, en les negociacions
també es proposava modificar el
règim d’indemnitzacions per raons
de servei regulat pel Decret
24/1997, del Consell de la
Generalitat. La proposta, presentada a la Generalitat, anava acompanyat d’una justificació exhaustiva.

Un procés de quatre mesos
Mesa general i mil persones
concentrades (12 juliol)
La Mesa General de la Funció
Pública es va reunir per a abordar
el tractament de les retribucions.
Els portaveus de l’Administració van
comunicar que “no hi ha diners per
a iniciar la negociació salarial, a
finals de setembre es disposarà de
recursos per iniciar-la”. Un miler de
persones es van concentrar a la
porta del Palau de Justícia per a
donar suport a la negociació. El
nucli més nombròs de manifestants
duia una pancarta on es llegia: “Per
la recuperació del poder adquisitiu,
per la clàusula de revisió salarial”.
La pancarta anava signada per
Intersindical Valenciana, ANPE,
CEMSATSE, CGT i SAE.

Negociació en PAVACE -19 octubre
El conseller d'Economia i els sindicats UGT i CCOO anuncien als mitjans de comunicació que, en el
marc del PAVACE, han arribat a un
acord retributiu que afecta a les
empleades i empleats públics.

Mesa General del 20 d’octubre
Es convoca sense complir els terminis legals. En la reunió, el secretari de Pressupostos, José Manuel
Vela, informa oralment de la proposta d'acord i demana l'opinió de
la representació sindical.
STEPV-Iv questiona la legalitat de
la convocatòria, adverteix que acudirà als tribunals de Justícia i considera que la reunió ha de ser només
informativa. A més, reclama que
qualsevol increment ha d’anar destinat íntegrament a la nòmina. La
demanda és clara: traslladar l'1 per
cent pressupostat per la Generalitat
a les retribucions directes. La majoria sindical (CSIF, CEMSATSE i
STEPV-Intersindical Valenciana)
dóna suport a aquesta proposta.

Mesa General del 21 d’octubre
La Generalitat convoca el 25 d'octu-

bre una nova Mesa General de
negociació i adjunta al text de convocatòria un document que pretén
que es ratifique en la reunió. El
document és idèntic al negociat en
el marc del PAVACE. Pel matí desenes de delegats i delegades dels
sindicats ANPE, CEMSATSE, CGT,
Intersindical Valenciana i SAE es
concentren davant del Palau de la
Generalitat

Mesa general (25 octubre)
La minoria sindical, representada
per CCOO i UGT, signa l’acord en la
Mesa General. La resta de sindicats
està en contra. L’Administració no
assumeix cap de les nostres reivindicacions. El dia 27 una nombrosa
concentració a les portes de la
Generalitat manté viva la reivindicació d’un millor acord.

Negociació i unitat sindical
Amb freqüència se’ns pregunta per
què no existeix una única plataforma sindical. Nosaltres compartim
aquesta pregunta, però considerem
que “els interessos d'algunes organitzacions sindicals van més enllà
de la defensa de les empleades i
empleats públics i dels sistema
públic”.
Alguna sindicats volen buidar de
contingut les meses de negociació,
allunyant el procés de les treballadores i treballadors i desvirtuant la
representació sindical. No és casual
que eixos sindicats ja no siguen tan
majoritaris com diuen.
CCOO, CSIF i UGT van plantejar
en juny de 2005 que STEPV-Iv se
sumara a una plataforma reivindicativa prèviament pactada entre ells
i que incloïa el fons de pensions,
però no volien que la resta de sindicats hi participara.
El seguit dels greus fets antidemocràtics denunciats impossibiliten, malgrat les reiterades crides a
la unitat sindical, que el conjunt
d’organitzacions sindicals participen
de manera conjunta en una plata-

La negociació
en el PAVACE
El conseller d’Economia i Hisenda,
Gerardo Camps, ha negociat amb
UGT i CCOO, en solitari i d'amagat,
les retribucions dels empleats
públics de la Generalitat, al marge al
marge dels fòrums de negociació
legalment establerts. Ja ho van fer a
Madrid, signant fora de la Mesa
General de l'Estat l’acord sobre les
retribucions per a 2006 i ara ho tornen a fer en el marc del PAVACE
(Pacto Valenciano por el Crecimiento
y el Empleo) un pacte que entre d’altres missions té la de repartir diners
a patronal i certs sindicats a canvi de
submissió davant les polítiques del
Consell. El PAVACE no és el no és el
nostre, ja que existeix la Mesa
General de la Funció Pública, presidida pel conseller de Justícia i
Administracions Públiques, Miguel
Peralta, una instància prevista per la
legislació bàsica de l'Estat (Llei
9/1987). El marc de negociació no és
legal i a més la representació sindical
és clarament minoritària.

Què és la Mesa General?
És l'òrgan que ha de negociar les condicions de treball, retributives i econòmiques del conjunt d'empleats i
empleades públiques valencians. La
representació està determinada per
les eleccions sindicals en Sanitat,
Ensenyament, Administració del
Consell i Justícia.
En aquest moment aquesta representació és la següent: Intersindical
Valenciana (STEPV), 101 delegades i
delegats (17,18%); CCOO, 159
(27,04%), UGT 133 (22,62%), CSIF 100
(17,01%), CEMSATSE 95 (16,16%).
Tanmateix la representació en les
meses ignora els sufragis personals i
només computa els delegats i delegades. Si hem de comptar la representació en vots la distribució resultant és:
Intersindical Valenciana (STEPV,
STAPV i STSPV), 14.061 vots; CCOO,
12.861 vots, UGT, 9.363 vots; CSI-CSIF,
6.825 vots; CEMSATSE. 4.921 vots.
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Alguns sindicats signen d’amagat un acord amb el Ministeri

La “millora” de les condicions laborals de la LOE
es queda en bones intencions i pocs compromisos
En el marc de la tramitació i desenvolupament de la Llei d’Educació
(LOE), el Ministeri d’Educació i algunes organitzacions sindicals han signat, sense consultar el col·lectiu
docent, un acord sobre condicions
sòcio-laborals del professorat.
L’acord s’ha formalitzat abans que
finalitze la fase de tramitació parlamentària de presentació d'esmenes
al Projecte de Llei.
STEPV-Iv ha qualificat l’acord de
“vergonyós”, per la manera com s’ha
materialitzat i pel seu contingut:
“L’acord intenta frenar distintes iniciatives parlamentàries que millorarien la situació del professorat en
general i del professorat interí en
particular”.

De vergonya
El primer esborrany del document va
ser remès pel sotssecretari del
Ministeri a les organitzacions sindicals el 14 d'octubre. Cinc dies es reunia la Mesa Sectorial per a valorarlo. El 20 d’octubre es tancava la
negociació i s’aprovava l’acord. “És
clar que no hi ha hagut negociació
pels tràmits legalment establerts,
alhora que no s'han valorat adequa-

Era una oportunitat
històrica, però els
escassos continguts
remeten a la
negociació posterior
de l'Estatut de la
Funció Pública
Docent o a la
negociació amb
les CCAA.
En definitiva,
molt de fum
venut com a èxit
sindical.
dament ni contestat les contrapropostes presentades”.
El professorat no coneix els termes
de l'acord i no donar la seua opinió.
El MEC i els sindicats signants han
furtat el dret de les i els docents a
conéixer i opinar sobre un document
que pretén regular una part de les
seues condicions de treball en un nou
marc legislatiu en matèria d’educació.
STEPV-Iv, que ha estat l’única
organització que ha presentat propostes escrites, ha denunciat el MEC
“per rebutjar, sense valorar-les, unes
propostes que millorarien el text de
l'acord, algunes de les quals figuren
en el mateix programa electoral del
PSOE”.

Cap millora real

De la lectura de l’acord es desprén
que ni el MEC ni les organitzacions
que li donen suport no estan disposades a millorar realment les condicions de treball del personal docent.
Dels deu apartats de l’acord (referits
a jubilacions, formació permanent,
reducció horària i salarial per a
majors de 55 anys, promoció del professorat…) cap d’ells recull algun
avanç significatius sobre les previsions incorporades al Projecte de
LOE, encara que s'han buscat fòrmules de redacció ambigües per a intentar confondre el professorat.
L’apartat sobre la negociació del
futur Estatut de la funció pública
docent conté una vella promesa del
Ministeri reiterada cada any, però que
segueix sense concretar. El sistema
d'accés que s'especifica no suposa
cap canvi respecte del que ara està
en vigor i representa una reculada
sobre la proposta presentada abans
pel MEC. La seua aplicació no solventarà la problemàtica dels més de
80.000 docents interins, sinó que pot
perjudicar-los greument si es compleix l'objectiu de reduir el percentatge global del col·lectiu –del 20% al
8%– sense modificar l'actual sistema

d'accés. Aquesta mesura pot suposar
l'acomiadament del sistema d'un
gran nombre de professors i professores.
El nou complement econòmic que
el MEC pretén que introdueixen les
comunitats autònomes és només una
declaració d'intencions, atés que en
la Memòria Econòmica que acompanya la LOE no figura cap quantitat
per a aquest apartat. D'altra banda,
aquest complement no és generalitzable per a tot el professorat, el que
suposarà –cas que les comunitats
decideixen pagar-lo– una discriminació clara entre uns docents i altres.
La introducció d’aquest complement
suposa, per primera vegada, que una
norma estatal òbriga el camí a les
retribucions arbitràries i a un nou
sistema de relacions laborals, un
aspecte que suposa qüestionar la
professionalitat del conjunt del professorat.
En l'últim punt de l'acord, el MEC
diu que “arreglarà” en el seu àmbit
de gestió –és a dir, només a Ceuta i
Melilla– les assignacions horàries de
determinades assignatures com
Música i Plàstica. Per què aquesta
justa mesura no es fa extensiva a tot

l'Estat i s'inclou en la LOE?

Fre a les millores parlamentàries
“L’Acord, pel seu nul contingut, rubrica el menyspreu envers el professorat de l'administració educativa i de
les organitzacions que li donen
suport a l'hora de tramitar la nova
Llei d'Educació”, assegura STEPV-Iv.
El Sindicat es manifesta “sorprés
especialment” perquè “algunes organitzacions sindicals no siguen més
cautes a l'hora de compatibilitzar la
signatura d’un acord propagandístic
amb la resposta crítica contra la
dreta educativa o que unes altres
abandonen les seues reivindicacions
en defensa del professorat interí el
mateix dia que aquest era convocat a
mobilitzar-se”.
Amb l’impuls a l’acord l'equip
ministerial “fa palesa la seua ineptitud” i demostra, segons el Sindicat,
“que ni el professorat ni l'escola
pública són les seues prioritats a
l'hora d’impulsar la reforma educativa”.
El Sindicat proposa al PSOE i a tots
els grups parlamentaris que complesquen el programa electoral amb
el qual es van presentar a les elec-

cions i introdueixen en el tràmit a les
Corts millores reals en les condicions
de treball del professorat. Junt a
aquesta proposició, STEPV-Iv insistirà
a defensar les 116 esmenes que
podrien millorar substancialment el
projecte.

Canviar la Llei amb la mobilització
El professorat interí haurà de continuar i ampliar les mobilitzacions i les
vagues per a aconseguir que el
Parlament espanyol done suport a la
fòrmula de l’accés diferenciat a la
funció pública docent, única forma de
solucionar definititvamernt el conflicte.
STEPV-Iv, que explicarà al conjunt
del professorat el contingut i l'abast
d’aquest “mal acord”, proposarà
mobilitzacions perquè la nova norma
incorpore “autèntiques mesures que
servisquen per a enfortir l'escola
pública i per a millorar les condicions
de treball a l'ensenyament”.

PROPOSTES DELS STEs AL PROJECTE DE LLEI D'EDUCACIÓ

Per un autèntic acord
Les propostes presentades per la Confederació de STEs-IIntersindical al
Projecte de Llei d'Educació (LOE) han estat rebutjades pel Ministeri
d'Educació i les organitzacions sindicals signants de l'acord. Tot i això,
STEs-ii seguirà pressionant davant aquestes instàncies perquè assumisquen que cal arribar a un autèntic acord que propicie que les treballa-

dores i els treballadors de l'ensenyament vegen reconeguda la seua
labor en la Llei que regirà el sistema educatiu en els pròxims anys. En
cas que siga necesari, les mesures proposades s’adoptaran en l'àmbit
de les competències del Ministeri i traslladat a la Conferència Sectorial
d'Educació.

 Per l’Escola Pública. El MEC ha
de comprometre's en el sentit de
reconèixer sense reserves que
l'Escola Pública és l'eix vertebrador
del sistema educatiu del conjunt de
l'estat.
 Reducció de ràtios.El projecte de
Llei ha de contemplar que el nombre màxim d'alumnat per aula siga
de 15 en el segon cicle d'Infantil,
Primària i FP, i 20 en ESO,
Batxillerat, R. Especial, FPA,
Idiomes…
 Ensenyament i tutoria. Els signants de l'acord han de reconèixer
que la tasca d'ensenyar inclou tutoritzar a l'alumnat i que la funció
d'ensenyar duu integrada la funció
de tutoritzar a l'alumnat.
 Formació contínua. La formació
contínua és un dret i un deure del
professorat i, en conseqüència,
incorporar a la Llei la desvinculació
dels sexennis de la realització d'activitats de formació contínua.
 Llicenciatura en Magisteri. En el
marc de la nova regulació de les
titulacions universitàries, el MEC
ha d'establir per als actuals estudis
de Magisteri el nivell de grau equivalent a l'actual llicenciatura.
 Cos Únic d’ensenyants. En la
perspectiva d'avançar cap al Cos
Únic ha de contemplar-se, amb

Addicional dotzena un apartat nº 2 :
“Accés diferenciat per al professorat interí. Les administracions educatives realitzaran, a més de la
convocatòria de concurs-oposició
descrita en el punt anterior, una
convocatòria d'accés diferenciat per
al professorat interí amb tres o
més anys de serveis a les administracions educatives. En aquesta
convocatòria la prova no tindrà
caràcter eliminatori.”.
 Nou complement econòmic. El
MEC es comprometrà a impulsar,
amb les CCAA, una millora de les
condicions econòmiques del conjunt del professorat, incentivant-se
en particular la necessària actualització i perfeccionament professional així com la innovació educativa
vinculada a la pràctica docent. Per
a això, s'establirà un nou complement econòmic, que se cobrarà des
de l’inici de l'aplicació de la LOE, no
serà inferior als 50 euros mensuals, incrementant-se progressivament fins a arribar a els 250 en
quan s’acabe la seua implantació.
 Horaris. Se regularà no que es
produïsquen canvis problemàtics en
l'atribució horària del professorat.
 Direcció dels centres. El MEC es
comprometrà a introduir que la
competència per a l'elecció de la

efectes des de l’1/01/2006, el nivell
24 de complement de destinació
per al cos de Mestres i el nivell 26
per a tots els cossos de
Secundària.
 Jubilació. En la futura regulació
de les jubilacions anticipades, el
MEC ha d’incloure que tindrà
caràcter indefinit, i deu augmentar
les gratificacions previstes. També
estudiarà la seua extensió al funcionariat docent acollits al R:G. de
la S. Social.
 Reducció de jornada. El Ministeri
introduirà la normativa que permeta la disminució de la jornada lectiva del professorat major de 55 anys
sense reducció retributiva.
 Promoció del professorat. El pas
del Grup B a l'A se realitzarà mitjançant concurs de mèrits. La promoció del professorat dels cossos
de Secundària als de Catedràtics
–mentre seguisquen existint– es
realitzarà per concurs de mèrits. El
mateix sistema regirà per a l'efectiva promoció del professorat dels
nivells no universitaris a la docència universitària. El MEC es comprometrà a impulsar, d'acord amb
les CCAA, què el percentatge i/o
nombre de places siga suficient.
 Professorat interí. El Ministeri
haurà de incloure en la D.

direcció dels centres educatius
recaurà exclusivament en el
Consell Escolar del Centre.
 Plantilles. El Ministeri es comprometrà a negociar en la Mesa
sectorial una normativa bàsica amb
les plantilles orgàniques mínimes
que deuen disposar els centres,
incloguent al professorat com a la
resta de professionals necessaris.
 Any sabàtic. El MEC es comprometrà a negociar en la Mesa sectorial i a publicar abans de finalitzar
el curs 2005/06.
 Mobilitat forçosa. El Ministeri es
comprometrà a retirar de la disposició addicional 6ª. 4 el paràgraf
referit a la “mobilitat forçosa del
professorat per processos de redistribució o de recolocación d'efectius” reservat a les administracions
educatives.
 Claustre. El MEC inclourà en la
Llei que el claustre de professors
està integrat “pel conjunt del professorat seleccionat i nomenat per
l'administració educativa de la qual
depenga el centre públic corresponent”.
 Malalties professionals. El MEC
haurà de negociar en la Mesa sectorial i publicar abans del final del
curs 2006/07 el catàleg de malalties professionals.

6 ENSENYAMENT PÚBLIC

La Mesa Sectorial analitza el
procés d'adscripció de l'FPA
El Sindicat exigeix que es cobreixen reglamentàriament totes les vacants de la Formació Permanent de
Persones Adultes
Una vegada publicades en el DOGV
les unitats i les plantilles dels centres
d’FPA, existia el compromís entre
l’Administració i els sindicats de convocar un procés d’adscripció, un concurs intern per al professorat definitiu d’FPA (mestres), i el Concurs
General (Primària-Secundària) per
cobrir les places de forma reglamentària.
L’Administració ha informat que
l’adscripció i el concurs intern es
poden fer “sense cap problema”,
però que no pot traure les places restants al concurs general “perquè hi
ha limitacions tècniques –de caràcter
informàtic– del MECD”, relatives al
caràcter estatal o autonòmic del concurs.
STEPV-Iv ha exigit el cobriment
reglamentari de totes les vacants
d’FPA i si això no és possible, la
incorporació de les vacants al
Concurs General amb un concurs
específic gestionat per l’Administració
valenciana, en paral·lel al Concurs
General de Trasllats per a que siga
resolt abans de la resolució provisional. D’aquesta manera el professorat
que obtinguera una vacant podria
renunciar al Concurs General.
L’Administració encara no ha acceptat
la convocatòria d’un concurs específic, però sí dóna via lliure al procés

d’adscripció i el concurset intern.
Per al procés d’adscripció i el concurset intern de mestres, tot i que
encara no es disposa de cap document, sí que s’ha presentat verbalment una proposta general concretada en un procés d’adscripció en cinc
fases, des de l’adscripció automàtica
al centre i a l’especialitat pròpia,
l’adscripció del professorat suprimit
al seu centre per una especialitat
diferent a la qual es pertany, un concurs intern a les vacants del centre
que queden lliures i un concurset
general voluntari i intern (només per
al professorat d’FPA que s’ha adscrit). Per canviar de centre i/o especialitat, s’aplicarien criteris d’antiguitat, etc., i caldrà disposar necessàriament del certificat de capacitació.
STEPV-Iv ha proposat una cinquena fase consistent en un concurs de
trasllats específic a totes les vacants
de Primària/Secundària que queden
lliures de l’anterior procés d’adscripció-concurset. Aquest concurs seria
obert per a tot el professorat, coincidiria en el temps amb una part dels
concursos generals i s’hauria de
resoldre abans de les resolucions
provisionals d’aquests concursos, per
tal que el professorat que obtinguera
una vacant a FPA puguera renunciar
al Concurs General.

Educació diu que espera un informe d’Hisenda per a
ampliar les plantilles docents

STEPV-Iv denúncia la massificació
de l'Educació Infantil
“El curs 2005/06 ha començat amb
les aules d'Infantil de gom a gom,
amb xiquetes i xiquets de tots els
colors”. En tres anys s'ha generalitzat
la ràtio de 25 alumnes per aula, un
fet que ha provocat la denúncia del
Sindicat: “A les mestres els hi falten
mans per atendre tanta necessitat”.
Així, un col·legi amb nou unitats
d'Infantil pot arribar a escolaritzar
225 xiquetes i xiquets de tres a cinc
anys, atesos per només 10 professionals docents.
Educació diu que per a finalitzar la
negociació i dotar aquests centres
amb dos places docents més “encara
resta per estudiar l’informe econòmic

El nom, també
en valencià
Per a la Federació d’Escola Valenciana
les escoles han estat capdavanteres en
el procés de recuperació de la nostra
llengua.
Ara eixa entitat acaba d’encetar una
nova campanya per seguir progressant
en la normalització real del valencià en
fets concrets i de la vida diaria.
Per eixe motiu, han demanant a les
escoles i institus que encara no han
adaptat el seu nom al valencià, que ho
facen durant aquest curs.
Més informació en www.fev.org

de la Conselleria d’Hisenda”, un
informe pendent des de fa dos anys.
La dotació de més recursos personals en aquesta etapa educativa
podria significar que es crearen uns
530 llocs de mestres d'Educació
Infantil en tot el País Valencià.
“Mentre Educació espera el document d’Hisenda i congela unes plantilles al límit de les seues possibilitats”, adverteix el Sindicat,
“Conselleria no ha esperat els informes preceptius per a concertar amb
el sector privat els col·legis d'Infantil i
dotar les plantilles de més mestres
de Religió”.
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El Sindicat va fer una crida a la Comunitat Educativa a boicotejar un acte
sectari en que solament buscava la publicitat de la Conselleria

STEPV-iV no participa en la
"Jornada de reforç de la participació
en les eleccions a Consells Escolars"
ALLOLI
Malgrat la denúncia pública que ja va fer STEPV-IIv
sobre les formes antidemocràtiques i de manca de
participació a l'hora d'elaborar el programa i el conLa presència com a ponent central de Ramón Pérez Juste, ex-vicepresident del Consell Escolar
d'Estat durant el Govern del PP, i la
composició de la taula Redona són
una clara mostra que no hi ha cap
interés a fomentar la participació
democràtica, actitud d'altra banda,
coherent per part de qui varen retallar competències als Consells
Escolars a través de la mal anomenada "Llei de Qualitat". Així mateix,
STEPV no es fa responsable de les
manifestacions que es pugue fer
per part de qui parle en representació del professorat.
El sindicat ha lamentat que, com
va succeir amb la presentació
davant el Consell Escolar Valencià
del Pla de Prevenció de la Violència
(Previ), al Conseller d'Educació el
tema de la participació democràtica

tingut de l'anomenada Jornada de reforç de la
Participació en les eleccions a Consells Escolars, la
Conselleria va decidir mantindre la convocatòria.

li provoque pànic, perquè té per costum no comptar amb els sectors
educatius. Això va succeir en el
recent Seminari sobre "Violència i
Educació" en què organitzacions
representatives del professorat,
com és l'STEPV, no van poder estar
presents ni fer-se sentir.
La política d'ignorància de la funció participativa i democràtica del
Consell Escolar Valencià per part
del conseller i, especialment, del
president del Consell Escolar
Valencià, continua.
Els precedents d’aquest fet concret es troben en la la proposta
d'una Jornades sobre Participació
en l'Educació que s'havia tractat en
una de les sesions de la Comissió
de Jornades del Consell Escolar
Valencià (CEV), alguns membres van
proposar una sèrie d'alternatives

que se centraven en la necessitat
d'escoltar veus i experiències crítiques de la Participació Democràtica
i que discrepaven de les del president de la Comissió Sr Adrián
Palmero. Estes discrepàncies es va
acordar es tancarien en la següent
sessió.
Per a sorpresa dels assistents, la
sessió es va iniciar amb la presentació d'un programa tancat i editat
en imprempta d'una altra Jornada,
amb motiu i títol semblant, anomenada "Jornada de reforç de la participació en les eleccions a Consells
Escolars" i que se celebrarà el dia
22 d’octubre. Tampoc hi havia acord
entre els ponents.
Davant d'eixa situació, el representant d’STEPV va denunciar la
falta de participació democràtica i
va abandonar la reunió.

El professorat interí continua en
lluita per l’accés diferenciat
Després de les jornades de vaga del
19 i 26 d’octubre, el col.lectiu va a
continuar pressionant el MEC i aconseguir que aquesta reivindicació
quede plasmada en la LOE. Per això
el dimecres 16 de novembre està
convocada una nova Jornada de vaga
estatal i una manifestació a Madrid.
Per anar a Madrid cal apuntar-se
telefonant a qualsevol dels sindicats
convocants i reservar una plaça en
els autobussos que eixiran des de
diferents llocs.

Què es demana?
1. Acabar amb la inestabilitat laboral
en la funció pública docent, que afecta negativament al sistema educatiu
públic i a les condicions de treball de
més de 80.000 docents. Exigim estabilitat laboral.
2. Que la nova llei ha de recollir, en la
seua concreció, la solució a la problemàtica del professorat interí.
Exigim una solució immediata dintre
d'aquest marc legal, extrem aquest
altament demandat per totes les
organitzacions des que es va iniciar el
debat sobre la reforma educativa.
3. Que qualsevol solució ha de contemplar un canvi en el model d'accés
a la Funció Pública Docent.
Plantegem la necessitat que la nova
llei d'educació contemple l'accés diferenciat per al col·lectiu del professorat interí (al P. Tècnic de FP se li
demanarà per a l'accés diferenciat la
titulació que se li va demanar en el
moment de la seva contractació).
En eixe sentit, les organitzacions
sindicals convocants consideren que
l'acord signat el passat 20 d'octubre
a Madrid entre algunes organitza-

cions sindicals i el MEC no resol el
problema de l'accés a la funció públi-

ca docent del professorat interí.
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Pere Polo
president d’Ensenyants Solidaris

L’escola ha d’incidir en la transformació
d'una realitat basada en les desigualtats”
Des d’Ensenyants Solidaris, un projecte de cooperació docent,
han passat més de 100 professores i professors voluntaris de
Balears i més de 10.000 docents llatinoamericans, especialment
d’Honduras, Guatemala i El Salvador. Pere Polo Fernández
(Portalrubio, Cuenca 1946) és un veterà sindicalista que coneix
molt bé aquella realitat educativa. L’ara president d’Ensenyants
Solidaris va animar des de les Illes les mobilitzacions assembleàries d’ensenyants dels anys setanta fins que el moviment va
adquirir sigles pròpies. Tant la Confederació de STEs com l’STEIi (del qual va ser secretari general) deuen molt al treball d’aquest ensenyant, llicenciat en Filosofia i Lletres i ponent dels dos
primers Fòrums Mundials d’Educació de Porto Alegre (Brasil).
Entre les publicacions en què ha participat en destaquen:
Polítiques de formació docent i lluita contra la pobresa,
Propostes per a una educació alliberadora, Educació,
Globalització i Democràcia i La globalització neoliberal, fàbrica
de misèria.
ALL-I-OLI
– Quan es crea Ensenyants Solidaris?
– La constitució de l’ONG es realitza
el 1999, encara que des de 1993
l’STEI-i enviava cada estiu voluntaris
del sindicat a realitzar tasques de
cooperació a Centreamèrica.
L’experiència ens va aconsellar
ampliar aquest treball a la gent no
afiliada que tenia interés a participarhi.
– Com enteneu la formació en
aquests àmbits?
– L'educació és un element primordial per al desenvolupament dels
pobles. D’altra banda, l'ajuda al
desenvolupament requereix cada
vegada més d’un compromís de tota
la societat, un compromís en el qual
totes les ciutadanes i ciutadans contribuesquen a la consecució d'un
món més just, realment democràtic i
estable. Aquest compromís no s'aconseguirà sense un treball de formació i de sensibilització social, en
definitiva, que promoga una educació
que plante cara i contraste amb els
valors neoliberals que imperen
actualment en la nostra societat.
– Qué fa exactament un cooperant
d’Ensenyants Solidaris a
Centreamèrica?
– Les professions dels nostres
voluntaris són les de mestre, educador i treballador social fins als infermers i infermeres. A més enguany
també hi ha participat un policia
local. Aquestes persones tracten de
donar resposta a les demandes que
ens arriben, especialment pel que fa
la lectoescriptura, els jocs, l’educació física i musical i l’educació per la
salut.
– Elaboreu materials didàctics?
– Efectivament. En les campanyes
que hem fet comptem amb materials
escrits i audivisuals, concebuts per a
recolzar al professorat que des de les
Illes vol implicar-se i sensibilitzar el
seu alumnat.
– Quines activitats destacarieu?
– A més de formar al nostre professorat, financem tallers específics per

al professorat centreamericà, i d’altres activitats formatives, com ara la
capacitació de promotores municipals, dirigides específicament a
dones indígenes i que elles mateixen
organitzen. També canalitzem les
pràctiques a les comunitats indígenes d’alguns alumnes de les Illes que
finalitzen els estudis de Magisteri.
– Col·laboreu amb escoles concretes?
– Donem un suport puntual a escoles
que ens ho demanen. Enviem material escolar per als centres i l’alumnat. Fins i tot tenim oberta una línia
de finançament per una part del professorat, al qual li paguem un sou,
però durant un període màxim de
tres anys.
– Alguna acció en el terreny laboral i
reivindicatiu?
– Mantenim relacions fraternals amb
organitzacions sindicals d’allà (l’STEG
de Guatemala, el FREP de Panamà,
COLPROSUMA d’Hondures i Andes
21 de junio d’El Salvador) i fem seminaris de formació per als dirigents de
sindicats de l’ensenyament, una feina
coordinada amb la Coordinadora
d’Educadores Americanos (CEA).
– Heu avaluat el treball fet?
– Som conscients que en tres mesos
que dura l’estiu no anem a ensenyar
ningú; la nostra activitat és més bé
un intercanvi d’experiències i vivències i aprenem molt de com s’ensenya i com s’aprén en aquells països.
– Els viatges a Centreamèrica han
servit per a que a les Illes s’estenga
una pedagogia més sensible i solidària?
– El mestre cooperant que torna ací
posa en pràctica els seus aprenentatges i comença a organitzar accions
solidàries i de cooperació a la seua
escola. Això és justament el que a
nosaltres més ens interessa: impulsar la sensibilització, la formació i la
cooperació. En aquest sentit estem
més que satisfets perquè el nostre
objectiu és incidir en la transformació
d'una realitat social i econòmica
basada en les desigualtats.

Ajuda d'emergència a Guatemala

Poc és molt
Pere Polo i Fernández

P

lou. Plou de bell nou a
Centreamèrica. De bell nou
un huracà, Stan, ha tornat
a fer matx a Centreamèrica. L’any
1998 va ser el Mitch; ara, encara
no recuperada la zona, torna a
rebre la sacsejada del que en diem
“desastres naturals”. I de bell nou
han rebut de ple les comunitats
maies.
L’ajuda internacional arriba, però
mai es dóna tot el que es necessita. En un primer moment, les
consciències es commouen, però
després tothom ja es queda tranquil. Hem vist com els diferents
governs envien materials i queviures de primers auxilis, com les
ONGD fan crides i hi acudeixen
amb la seua acció solidària.
La tasca de reconstruir les
zones assolades és lenta i costosa.
Aquesta tasca, després de les primeres accions, queda sempre
relegada perquè les urgències
s’imposen a les necessitats. Rius
desbordats, carreteres destrossades, pobles desapareguts enterrats pel fang i els esllavissaments
de terres, escoles destruïdes,
esbucades...
Com fa set anys torna a ser
necessària l’ajuda, per això l’STEI-i
i l’ONGD Ensenyants Solidaris
posen en marxa una campanya
d’accions solidàries amb el desastre de Centreamèrica.

L’objectiu d’aquesta campanya,
“Poc és molt”, és conscienciar els
centres educatius –alumnat, professorat i famílies– que amb un
petit estalvi del que dediquem a
llepolies, oci, joc, tabac... podem
obtenir una gran ajuda que immediatament pot servir per als primers auxilis i, posteriorment per a
la reconstrucció d’escoles, creació
d’aules-taller, dotació de material
escolar, etc.
El constant augment del preu
del petroli, les precàries condicions de vida a què es veuen sotmesos aquells pobles, els baixos
salaris – sovint han de sobreviure
amb l’equivalent a dos euros diaris
per mantenir les famílies-, el 70%
de la població en situació de
pobresa o de pobresa extrema són
raons que ens poden fer pensar
que amb freqüència nosaltres gastem aquesta quantitat, i més, en
atencions personals de les quals
podríem prescindir. Cal entendre
bé i clar –l’alumnat, les seues
famílies, el professorat...– que un
“poc nostre és molt per a ells”.
Per això l’STEI-i i l’ONG
Ensenyants Solidaris fan aquesta
crida als centres educatius de tots
els nivells perquè desenvolupen
accions per tal de recaptar diners
que es destinaran, íntegrament, a
l’ajuda solidària.
Un dia a la setmana sense llepo-

lies durant el temps que es considere, el preu d’un cafè, d’un
paquet de tabac, d’una butlleta de
joc d’atzar, són petits estalvis que,
tots junts, poden representar una
quantitat important de diners.
L’STEI-i i l’ONG Ensenyants
Solidaris fa anys que tenen projectes de cooperació i ajuda a organitzacions de Centreamèrica i especialment a Guatemala. Actualment
comptem amb set cooperants que
es troben treballant i col·laborant a
diferents comunitats maies.
Aquests projectes sempre estan
relacionats amb el món de la
infància, la joventut, les dones i l’educació. I perquè la comunitat
educativa sempre s’ha mostrat
solidària us demanem que ens
ajudeu a ajudar-los.
Plou. Plou de bell nou a
Centreamèrica. Els meteoròlegs
avisen que seguirà plovent. De
nosaltres –tots i totes– depén que
puguen arribar els paraigües dels
medicaments, els impermeables
de les racions d’aliments, les tovalloles de roba amb què guarnir-se
de tanta desgràcia, perquè poc és
molt.
Ingressos per la campanya
Poc és molt:
C/c 2056 0004 00 4112012591 (Colonya
Caixa Pollença)
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L’establiment d’un conveni valencià és l’única eixida
al conflicte

Bloquejat a Madrid el conveni
d’ensenyament concertat per
la paga de 25 anys

L’empresa docent havia sancionat un membre del comité per assistir
a una concentració sindical

Una sentència revoca l’amonestació
contra un sindicalista de l 'STEPV-IV
En setembre de 2005 es va celebrar
un juí per a resoldre la demanda
d’impugnació a la sanció per escrit
que un centre havia imposat a un
membre d'un comité d’empresa afiliat a l'STEPV-IV per fer ús de les
hores sindicals que li pertocaven. El
sindicalista havia respectat tots els
requisits legals per a acudir a una
concentració organitzada pels sindicats. Els arguments de l'empresa
per la imposició de la sanció se centraven en l’acumulació d'hores sindicals dels delegats i membres de
comité d'empresa per part dels alliberats sindicals. Com calia esperar,
la justícia dóna la raó a la part
demandant en una sentència que
revoca íntegrament la sanció d'amonestació al treballador. Contra
aquesta resolució no hi cap recurs.
El Sindicat valora molt positivament una sentència que aclareix
una qüestió clau per a l’acció sindi-

cal i que garanteix els drets dels
membres elegits en els centres. Ara
cal esperar que la patronal
Educación y Gestión comunique als
centres la rectificació adient per tal
d'evitar noves sancions com la que
ara ha quedat anul·lada.

La patronal, qüestionada
El curs passat, Educación y Gestión,
patronal del sector, envià un escrit
als centres concertats en el qual
abordava el crèdit d'horari sindical.
En aquest escrit es manifestava que
les empreses no tenien l'obligació
de concedir l'esmentat crèdit als
delegats, delegades o membres de
comité d'empresa.
Cal recordar que l'article 68 de
l'Estatut dels Treballadors diu que
els delegats disposaran de 15 hores
mensuals en centres fins a cent treballadors i de 20 hores en centres
entre cent un i dos-cents cinquanta

treballadors.
Educación y Gestión basava els
seus arguments en un acord de
juny de 1990 signat entre la
Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals, i fent una interpretació totalment equivocada del
mateix, argumentava que les
empreses no tenien obligació de
concedir les hores sindicals als
delegats, delegades o membres de
comité degut a que els alliberats
acumulavem les seues hores, cosa
que en cap moment es desprén de
la lectura de l'esmentat acord.
STEPV-IV denúncia aquesta interpretació que retalla les llibertats
sindicals dels delegats, delegades i
membres de comité elegits
democràticament en els centres de
treball i lamenta que la solució al
problema haja estat resolta en els
tribunals de justícia.

Les negociacions a Madrid del conveni
d’ensenyament concertat estan bloquejades després de celebrar-se 27 reunions, les dues últimes en setembre de
2005. La paràlisi negociadora s’ha produït mentre començava a abordar-se
l'abonament de la paga de 25 anys. És
sabut que els governs d’Andalusia,
Extremadura i Castella-la Manxa es
neguen a assumir aquest pagament tot
i que hi ha sentències judicials que obliguen els centres a abonar els pagaments als seus treballadors i treballadores. Les patronals no volen seguir
negociant fins que es formalitze el
compromís per part de les administracions de que assumiran l'abonament de
la paga, un fet que elimina la possibilitat
que siguen els mateixos centres els
responsables de fer-ho.
STEPV-Iv i la Confederació d'STEs
denuncien l’actual situació “delicadíssima” del sector, amb l'estancament de
les negociacions sobre les condicions
laborals, salarials i socials, “que pot tindre conseqüències molt negatives per
als treballadors i treballadores”.

El preu dels errors passats
Les treballadores i els treballadors de
l’ensenyament estan pagant ara el error
greu que va suposar en el seu moment
l’eliminació del “premi de jubilació” i la
incorporació de la paga de 25 anys. En
el seu moment STEPV-Iv va criticar
aquest canvi perquè considerava que
les quantitats a percebre pels treballadors i les treballadores dependrien
exclusivament de la decisió política de
les administracions autonòmiques i
existia el risc que, com ara s’ha vist,
determinades autonomies no assumiren aquesta paga. Els fets ens han
donat la raó al Sindicat.
La patronal CECE reconeix ara en les
meses de negociació que va ser un
error introduir la paga. Per la seua
banda, tant la patronal majoritària,

Una mesa tècnica estudia les plantilles
de Cicles Formatius

Educació convocarà sindicats i patronals
per donar una solució

Iniciades les sessions
negociadores amb la
Conselleria d'Educació

La recol·locació del
professorat dels centres en
crisi segueix en l’aire

Les noves mesures per a la
recol·locació, el professorat
recol·locat per necessitats
educatives especials, les plantilles de Cicles formatius, la
reducció de la càrrega lectiva
en Primària i Secundària i l’aplicació dels sexennis són els
principals punts que les negociacions entre els sindicats,
les patronals i l'Administració
abordaran al llarg del curs
2005/06. El calendari aprovat
per a desenvolupar les negociacions contempla la celebració de meses tècniques. La
primera d’aquestes meses,
que ja ha començat els seus

treballs, estudia a hores d’ara
les plantilles de Cicles
Formatius.
El Sindicat ha manifestat el
desig “que aquest curs siga
més fructífer que l'anterior”.
Cal recordar que el 2004/05
l'Administració va imcomplir el
seu compromís de convocar
els sindicats i les patronals
per a negociar els temes pendents.

El curs 2005/06 ha començat
sense resoldre la problemàtica de
la recol·locació dels treballadors i
les treballadores provinents de
centres concertats en crisi. A
falta de comptabilitzar les
supressions corresponents al
mes de setembre, la borsa per a
recol·locar aquests professionals
està integrada per unes 50 persones, a algunes de les quals se'ls
ha acabat el període de subsidi
per atur i que a hore d’ara han
deixat de percebre la prestació
corresponent. Aquesta situació
deficitària està determinada tant
per l’escassa disposició de les
patronals a contractar a persones

de la borsa dels últims anys com
pel nul interés de la Conselleria
per a resoldre la situació.
Tots els sindicats amb representació en el sector van entregar
a l'Administració en març de 2005
unes noves mesures de
recol·locació, atés que les vigents
són inoperants perquè les plantilles van tancant-se.
La Conselleria d’Educació s’ha
compromés a convocar els sindicats i les patronals per tal de
resoldre-ho abans de novembre.

Educación y Gestión, com els sindicats
FSIE i USO no han dit res al respecte,
però no poden el·ludir la seua coresponsabilitat en l’actual blogueig, provocat per la signatura l’any 2000 del IV
Conveni en les condicions que ara s’han
desvetllat.
STEPV-Iv va advertir en el seu
moment de que mai hauria d’haver-se
suprimit l'antic premi de jubilació.
Tanmateix, l’actitud dels sindicats FSIE i
USO i l'ajuda de les patronals van consumar un fet les conseqüències del
qual encara estan per vindre. D'altra
banda, UGT i CCOO estan oberts a
suprimir la paga de 25 anys i transformar-la en plans de pensions, una iniciativa que, a juí de STEPV-Iv, encara
pot complicar més la situació: “Aquests
sindicats ignoren que hi ha comunitats
autònomes les quals no es fan càrrec
de la paga ni dels plans de pensions.
Les administracions autonòmiques que
a hores d'ara abonen la paga podrien
negar-se a incorporar els plans de pensions, un fet que suposaria un pas
endarrere molt greu”.
El Sindicat estima que la situació és
molt complicada perquè les patronals
vinculen la negociació del conveni a que
les administracions es facen càrrec de
la paga i hi ha Administracions que no
van signar l'anterior conveni i que no la
paguen perquè disposen de sentències
favorables per a fer-ho.

Per un conveni
autonòmic
Les distintes patronals i els sindicats
FSIE, USO, UGT i CCOO han dirigit un
escrit al Ministeri d’Educació per a que
els Pressuposts Generals de l’Estat de
2006 incloguen en el mòdul de concerts
l’increment necessari per a fer front a la
paga de 25 anys. STEPV-Iv s’oposa a
aquesta mesura atés que:
- No es pot responsabilitzar en exclusiva l'administració central, que no va
participar en les negociacions de l'anterior conveni, dels compromisos que van
adquirir terceres parts, com les patronals i els sindicats FSIE i USO.
–
La inclusió de la paga de 25
anys en els Pressuposts Generals de
l’Estat suposaria ferir de mort la negociació colectiva autonòmica i tancar
definitivament el pas a un conveni
d’àmbit valencià. De fet, aquesta inclusió pot entrebancar acords autonòmics
futurs, perquè els governs de les nacionalitats i regions no voldran signar cap
acord sense el finançament previ del
Ministeri. En el País Valencià, la mesura
que altres pretenen aconseguir impedirà seguir millorant les condicions
laboral en el sector com ha ocorregut
en els darrers anys.
STEPV-Iv i la Confederació d'STEs han
denunciat la greu situació en què es
troba sector, per l'estancament de les
negociacions sobre les condicions laborals, salarials i socials, en unes circumstàncies que poden tindre repercusions molt negatives per als treballadors i treballadores. Els STEs reivindiquen un conveni autonòmic com a
“única via per a eixir de la situació tan
caòtica a la que ens han dut tant les
patronals com els sindicats majoritaris”.

SALUT LABORAL 11
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IV denúncia el retard de més de quatre anys imposat per la Generalitat

Constituïda la comissió paritària
de Salut Laboral gràcies
al treball unitari dels sindicats
Amb un retard de més de quatre
anys, el 28 de setembre es va constituir finalment la comissió paritària de
Salut Laboral de la Generalitat. Es
trenca així l’immobilisme de
l’Administració que ara ha cedit gràcies a les pressions que les organizacions sindicals van realitzar de manera conjunta.
Les sessions de treball de la
comissió hauran d’abordar, a més
dels assumptes d’urgència, les propostes presentades per Intersindical
Valenciana: incidents greus en centres públic, com els incendis a Carlet i
a la Conselleria de Territori i la fuga
de gasos a l’edifici PROP-1; plans d'emergència dels diferents centres de
treball; situació del personal que utilitza el seu vehicle particular per a la
prestació del servei.
En les sessions de treball amb
l’Administració, els sindicats han
demanat negociar l'estructuració i

l’organització dels serveis de prevenció abans que el Consell presente la
Llei de Pressupostos, una petició que
haurà d’abordar, en una data encara
per determinar, una taula tècnica,
segons va admetre el secretari
autonòmic d'Administracions
Públiques, Rafael Sanus.
La comissió paritària del 28 de
setembre va aprovar constituir els
comités de Seguretat i Salut, tant al
SERVEF com als edificis PROP 1 i 2.
La comissió també va estudiar la
metodologìa per a abordar una primera avaluació de riscos.
L'Administració, que va presentar
també diversos documents per a que
els sindicats facen aportacions, es va
negar a incorporar a la discussió els
temes que tots els sindicats li havien
proposat, encara que al final aquestes
qüestions es van afegir en el torn de
precs i preguntes.
Intersindical Valenciana recorda

que “la comissió paritària duu un
retard de més de quatre anys i cal
recuperar el temps perdut en aquest
temps sobretot perquè està en joc la
salut i la seguretat dels treballadors i
treballadors”.

Reivindicacions
unitàries dels sindicats
- Criteris de desenvolupament i aplicació de la Llei de Riscos Laborals i
normativa aplicable.
- Informació i coordinació de les
comissions sectorials de Seguretat i
Salut en el treball.
- Estructuració i organització dels
Serveis de Prevenció en tots els sectors.
- Redacció de plans i programes de
prevenció de riscos laborals en totes
les dependències i serveis de la
Generalitat.

Obscurantisme en els adjudicacions de llocs de treball

La transhumància innecesària
del professorat interí
Domingo Ortolà Pla

A

firmar que el professorat interí
està sotmés a unes condicions
de treball pitjors que les del
professorat funcionari no és descobrir res nou. Sindicalment és necessari donar una solució global a la
problemàtica del col·lectiu interí,
garantint els llocs de treball i establint vies específiques d'accés al funcionariat, amb la perspectiva d’equiparar els seus drets amb els de la
resta de treballadors de l'ensenyament públic. El Sindicat fa temps que
treballa en aquesta via i seguirà fentho. Són conegudes les diferències
salarials i les discriminatòries condicions per accedir a la formació i a
determinats permisos i llicències que
pateixen els docents interins. En
aquestes reflexions, però, volem
detindre’s només en una altra discriminació: la de la transhumància
inherent que comporta la condició
interina en el sector de l’ensenyament.
El professorat interí canvia any rere
any el seu lloc de treball. Als canvis
de companys, potser de nivells i de
matèries, cal afegir els desplaçaments físics del domicili habitual,
amb tots els entrebancs que això
suposa: buscar un habitatge nou, deixar la parella, les aficions i els estudis, canviar el col·legi dels menuts i
altres incovenients derivats d'una
migració no volguda.
Cal novament una intervenció sindical decidida per tal d'aminorar tots
els efectes negatius que per a les
persones i pel propi sistema educatiu
comporta aquesta situació. Malgrat el
bloqueig que pateixen, hi ha obertes
meses de negociació que juntament
amb mesures de pressió han d’aconseguir la millora sustancial de les

condicions de treball d'aquest col·lectiu.
La problemàtica és encara més
complicada per a les persones amb
circumstàncies específiques de tipus
mèdic, familiar o social, i que presenten necessitats especials. I cada volta
en són més els treballadors i treba-

Cal respectar
l’ordenació de les
borses, evitar la
picaresca i respondre
satisfactòriament a
les persones que
realment ho
necessiten
lladores amb aquestes problemàtiques. Amb l’inevitable envelliment del
col·lectiu es genera una tendència
que incrementa exponencialment
aquests problemes.
Cal, doncs, trobar solucions que
comporten alhora una millora del
sistema educatiu; que respecten amb
carácter general l'ordenació de les
borses i eviten la picaresca; i que es
responga de manera satisfactòria a
les persones que realment necessiten canviar de lloc de treball.
La Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, la implantació dels Comités
de Seguretat i Salut Laboral i la
implantació en els centres dels
Serveis de Prevenció poden obrir una
via en un sentit favorable al col·lectiu.

Enguany s’hauria d’haver negociat un
prodediment d'adaptació dels llocs
de treball. No va ser possible perqué
en el procés negociador Conselleria
va impedir que es consensuara un
protocol d'actuació davant els casos
més urgents. Aquesta irresponsabilitat condemna les persones afectades
a navegar novament en un terreny
pantanós que no genera més que
malestar i obscurantisme .
Bona part del professorat que ha
sol·licitat una adaptació i/o un canvi
del seu lloc de treball no ha obtingut
cap resposta de l’Administració, motivada o sense motivar. Pel que es veu
tot depén dels misteriosos designis
de les direccions territorials o de la
mateixa Conselleria, responsable última de les arbitrarietats i desgavells
que condemnen els afectats a una
insoportable indefensió.
Mentre seguim exigint una regulació clara i explícita dels mecanismes
d'actuació en aquestes situacions,
exigim als responsables de
l'Administració un respecte escrupulós a la situació d’aquests companys.
Educació ha de fer públics de manera
immediata els mecanismes d'acceptació o denegació de les demandes
que li formula el professorat i motivar
de manera raonada les seues decisions. Seguir amb la provisionalitat i
l’osbscurantisme actuals suposarà
incrementar encara més de manera
gratuïta i innecessària el patiment
d’uns treballadors i treballadores
castigats per les condicions en que
pateixen unes condicions laborals
massa castigades.
Coordinador de seguretat i salut laboral.

Curs de Formació

“PLANS D'EMERGÈNCIA
EN CENTRES DE TREBALL”
8, 15 i 22 de Novembre
Sala de plenaris de la seu de València

Programa
Dimarts 8 Novembre:
- Presentació general del curs a càrrec de Jose Antonio
Rovira, Director General de Personal de la Conselleria
d’Educació, i Domingo Ortolà Pla, Coordinador del curs.
- La coordinació dels agents implicats en els plans d'autoprotecció, per Jose Luís Villanueva (Tècnic Superior del
Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Sanitari).
Modera: Rosa Pérez i Garcia (Responsable Salut Laboral,
STSPV)
- El pla d'autoprotecció: Introducció. Parts d'un pla, per
Juan Carlos Tobías, Vidal Serrano, Juan Antonio Navarro i
Javier Ramos ( Tècnics Superiors). Modera: Encarna Garcia
( Coordinadora Salut Laboral STAPV)

Dimarts 15 Novembre:
- Normativa legal. Procediments. Incendis. Emergències.
Esquema d'actuació. Per Juan Carlos Tobías, Vidal Serrano,
Juan Antonio Navarro i Javier Ramos ( Tècnics Superiors).
Modera: Mari Carmen Francés (delegada de prevenció de
l'STEPV )

Dimarts 22 Novembre:
Primers auxilis. Coneixements Teòrics. Taller Pràctic. Per
Amparo Garcia Layunta i Fernando Sàez Ramón. (Metges
del Treball del Servei de Prevenció de Funció Pública).
Modera: Mati Sancho (Coordinadora de salut Laboral
d'Universitat)
- Exposició d'un pla d'autoprotecció. Valoració crítica. Per
Juan Carlos Tobías, Vidal Serrano, Juan Antonio Navarro i
Javier Ramos ( Tècnics Superiors) Rafael Segrelles ( Tècnic
Superior del Servei de Prevenció de la Conselleria de
Cultura i Educació). Modera: Juanjo Mataix (Delegat de prevenció de l'STEPV)
- Avaluació del curs. Coordinadors de Seguretat i Salut
Laboral de la Federació.

Vols fer una permuta?
El professorat definitiu pot permutar el seu lloc de treball. El Sindicat ofereix la normativa sobre permutes,
així com un espai destinat a fer la teua proposta en:

www.stes.es/permuta.htm

MARCHA POR LA LIBERTAD DEL PUEBLO SAHARAUI
12 de novembre a les 12 h., desde
Atocha a la Plaza Mayor de Madrid

Autobús: 96 394 24 35

12 POLITICA EDUCATIVA
L’Executiu Zapatero ha
d’augmentar la despesa en Educació

Els STEs
exigeixen al
Govern
espanyol
l’anul·lació del
deute extern de
Llatinoamèrica
La Confederació STEs i altres
organitzacions de l'Estat
espanyol i de Portugal i
Amèrica Llatina han presentat
al secretari d'Estat d'Educació,
Alejandro Tiana un manifest en
què sol·liciten la transformació
i condonació del deute extern,
amb la finalitat d'incrementar
les partides pressupostàries
d'Educació als països llatinoamericans. El document es va
lliurar a la seu del Ministeri
d’Educació amb motiu de la
Cimera de caps d'Estat celebrada a Salamanca. L’escrit
dels STEs afirma que l'educació és un dret universal a què
tota persona ha de tindre accés
ja que en molts països l'educació es reserva únicament als
qui disposen dels mitjans per
pagar-la i que a l’Amèrica
Llatina, la universalització de
l'accés a l'escola “no ha significat un accés efectiu al dret a
l'educació, cosa que afecta una
part molt important de la
població en edat escolar i de la
població adulta, amb índexs
d'analfabetisme alarmants,
sobretot en dones, població
indígena i afrodescendents".

L’escola
d’Almoines
rep la Creu
de Sant Jordi
El col·legi públic El Castell,
d’Almoines, la Safor, ha estat
guardonat amb la Creu de Sant
Jordi, guardó que atorga la
Generalitat de Catalunya en reconeixement a la trajectòria de persones i entitats que contribueixen
al progrés de la societat i realitzen una aportació valuosa al
redreçament i creixement cultural. Es tracta del primer centre
educatiu públic valencià que rep
aquesta distinció. L’escola El
Castell, coneguda fins fa poc com
Sant Jaume, és una de les capdavanteres en l’ensenyament en
valencià, un compromís iniciat ara
fa 26 anys. Al País Valencià,
aquest centre saforenc és un
referent indefugible de renovació
pedagògica, compromís amb els
valors democràtics i arrelament a
la cultura i al territori. La Creu de
Sant Jordi ha estat concedida en
la present edició a 32 persones i
15 entitats.
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Sobre l’assignatura d’Educació
per a la convivència
Àngels Martínez Bonafé

E

n assabentar-me de la proposta de la implantació de la
nova àrea en el currículum
escolar “Educació per a la convivència” em venen al cap idees diferents.
La primera és que allò que s’estudia
en les assignatures i és objecte
d’exàmens rarament és usat fora de
l’aula; l’alumnat fa una immediata
dissociació entre allò que es diu dins
de l’aula i allò que es pensa espontàniament en la vida real. Es fàcil
veure les classes de ciutadania convertides en cursets d’adaptació de les
formes d’allò políticament correcte,
un enfocament molt proper a les
classes d’urbanisme, o de Formación
del Espíritu Nacional d’altres temps.
Tanmateix, en un segon moment em
vénen al cap altres idees, il·lusions
potser: aquesta àrea significaria disposar d’un temps setmanal per a treballar el sexisme, la violència, les desigualtats... També per a parlar seriosament de tot el que passa al centre, la
segregació als patis i la violència entre
l’alumnat i el professorat, les normes,
les lleis i els individus, com desitgem o
temem la llibertat, com de vegades
ens agradaria ser amics i ens veiem
espentats a competir i rivalitzar. També
recorde les mentides de la televisió,
com hi ha governs que es diuen
democràtics i maten amb bombes
pobles sencers; com en nom de la ciutadania americana Dick Cheney, vicepresident dels EUA, va votar en el
Senat contra l’alliberament de Nelson
Mandela i la fi de l’apartheid; com a
Chiapas i a Porto Alegre estan inventant altres formes de política... Són
coses que sempre solem reservar per
a l’horari de tutoria. Són plantejament
alternatius que suposadament desapareixerien amb l’ensenyament de la
religió.
És evident que en la transversalitat
curricular no hi podem confiar perquè la critica i la deconstrucció de la
lògica tradicional de les disciplines
que basen les assignatures que
havien de ser transversalitzades no
ha estat desenvolupada. Els “valors“
s’havien d’afegir al currículum
impartit des de sempre, això no es
posava en qüestió.
Les disciplines, sobretot en
Secundària, han resistit qualsevol
intromissió en la seua lògica acadèmica tradicional, i els llibres de text
han suplit la necessària formació del
professorat. Cal afegir que amb el
neoliberalisme actual la por a tot el
que sone a polític i ideològic ha retornat amb una força diferent però no
menor que amb l’etapa franquista.
Ser neutre ideològicament i políticament està ara més de moda que mai.
Vist el panorama pedagògic, no
estaria malament que almenys en un
temps i espai, encara que limitat, es
reconeguera la necessitat de la politització del debat i l’explicitació del
valors ideològics que regeixen les
relacions personals i socials dins i
fora del centre.
Però, quasi de seguida, en un tercer moment em vénen a la ment les
cares d’algunes de les xiques i xics a
qui done classe a l’institut. Perd la
il·lusió immediatament. Imagine Cati
–que està pendent de la resolució
d’un segon expedient disciplinari–
rient-se del “rotllo este de la ciutadania” mentre s’escapa novament de
classe per a fumar al vàter un cigarret. “Això de la ciutadania deu estar

fet per als que tenen treball fix i
xalet a les urbanitzacions dels afore ,
perquè al meu barri tots són uns
pringaos. La veritat, no me’ls imagine
de ciutadans,”.
Imagine també Rafa, un bon xicot
que és representant dels estudiants
en el consell escolar, un bon estudiant que dirà que està molt bé això
d’educar-se per a la ciutadania perquè “quan tinguem 18 anys haurem
de votar. Saber comportar-nos sempre ens ajudarà a trobar treball. Per
cert, espere que els exàmens no
siguen massa difícils.”
No sé quina de les dues imatges
em resulta mes decebedora. Tant per
a Cati com per a Rafa hi ha un abisme entre la democràcia i la millora
de la seua vida quotidiana a l’aula, al
centre i al barri.
Allò habitual segons vam veure en
la investigació La salut democràtica a
l'escola , és que la democràcia per
als estudiants, com per al professorat
i per a les famílies, esta buida de significat i de valor. En alguns casos es
redueix al funcionament dels òrgans
de “participació” què, en opinió de
Viñao Frago sovint ajuden més a la
desmobilització o a fer innecessària
la participació real a la qual substitueixen .
Amb totes aquestes idees contradictòries em quede en blanc i torne a
pensar: Potser no cal una assignatura però si que necessitem temps i
espai per a repensar en què s’està
convertint i com es perverteix la idea
i l’experiència de la democràcia als
centres escolars. Podríem doncs
entrar en debat sobre un projecte de
treball per veure com vivim, amb
majúscules, la democràcia a l’aula i
al centre l’alumnat, el professorat,
les famílies, pares i mares treballadors docents i no docents entre el
grup d’iguals i en relació amb els
altres de diferent edat o estatus; en
relació als diferents espais i temps;
en relació amb el programa de
matemàtiques o el de dibuix; en la
tutoria o en el pati, per observar com
canvien les relacions de poder i d’igualtat i com es configuren.
On s’originen les normes que real-

ment es viuen i s’imposen a les persones que compartim aquest espai
públic.? Què és allò públic en la nostra experiència de grup de 1er. F
d’ESO? Què és allò públic en l’experiència d’aquesta escola? Com intervenen els diferents sabers, amb el
seu diferent estatus, en les concepcions i les experiències de ciutadania
dels estudiants?
El projecte de Viure la democràcia
a l’escola, en cada centre i en cada
moment, es desenvoluparia de forma
diferent segons els interessos i possibilitats dels protagonistes. Però caldria defensar uns quants principis de
procediment comuns com els
següents.

La vida pròpia
Cal partir d’allò que estem vivint i ser
capaços de mirar-ho críticament. Cal
partir d’escenaris que reflecteixen
realment quina és la nostra experiència bàsica a les classes, al pati, als
corredors. Pel que fa als continguts
dels programes, a la presa de decisions, a l’organització dels grups i a
les relacions entre iguals i entre diferents. La relació amb els conserges,
les treballadores de la neteja, les
normes de la institució i les decisions
sobre l’àmbit col·lectiu; en relació a
l’avaluació i el juí i les conseqüències
que se’n deriven. Només després de
mirar realment el que fem podrem
acudir als textos de Hanna Arendt o
de Noam Chomsky, per exemple, o a
les propostes d’habilitats socials, a la
mediació o a altres camins que ens
servisquen per a llegir d’una altra
manera la realitat i per a canviar-la.

Els moments de crisi
Millor si aprofitem els moments o
escenaris de crisi, les situacions que
evidencien que alguna cosa no va bé
(conflictes, baralles, frustracions, fracassos). Cal fer una lectura crítica
que ens conduisca cap a la recerca
d’allò que cal millorar i ens allunye
de la culpabilització dels individus,
alumnes o professors, perquè la individualització dels problemes dificulta
la millora dels sistemes i dels marcs
de les relacions entre les persones.

La culpabilització bloqueja el diàleg i
la deliberació conjunta necessària
per a la implicació real en les millores del col·lectiu.

Desvetlar lògiques ocultes
Millor si fem evidents les creences i la
lògica que hi ha darrere de moltes
reaccions i decisions que a diari prenem estudiants i professorat com si
foren neutres o “de sentit comú”. Cal
esbrinar les arrels en el feixisme més
ocult, l’autoritarisme més ranci, el
racisme més autèntic, el segregacionisme més dur. Cal desvetlar les idees
que ens fan actuar amb violència i amb
agressivitat, les idees que ens fan
defensar un model determinat d’autoritat i de saber. Tant alumnes com professorat. Per què un professor de
matemàtiques amb una complexió física robusta té mes fàcil el control de
l’aula que una professora de música
amb planta de progre? Per exemple.
Per què la imatge del cap d’estudis
està associada a una actuació policial
–de policia bo o de policia dolent– més
que a una actuació pedagògica?

Passar a la pràctica
Millor si concloem amb propostes i
plans d’intervenció protagonitzats per
nosaltres mateixos; cal dur a la pràctica la teoria critica. La concepció
sobre què és la ciutadania està vinculada a la capacitat de deixar de ser
súbdits, ser capaços de decidir sobre
les formes i la direcció del govern.
Ciutadania és la capacitat d’identificar què cal canviar en un món del
qual totes i tots som històricament
responsables. No és qüestió d’esperar l’heroi que acudisca a millorar la
nostra vida mentre nosaltres estem
veient la tele.

Junts, millor
Millor si busquem aliances dins i fora
de l’escola. Al barri, a la ciutat i al
món hi ha gent com nosaltres que
vol, més que una assignatura, una
aventura: la de viure la democràcia a
l’escola.
Membre de l’MRP Escola d’Estiu del País
Valencià Gonçal Anaya.
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La Federació de MRP del País Valencià
a l’Escolaica

“A desalambrar”
Antonio Ñacle

Joan Baptista Malonda Grau
Des que Daniel Viglieti va fer popular
la tornada de la seua poesia, els filats
espinosos, lluny de desaparèixer, no
han parat créixer en tots els sentits.
Han crescut per salvaguardar els
immensos latifundis que durant segles
han condemnat milions de camperols a
sotmetre’s a la voluntat i els interessos
d’una minoria de propietaris poderosos. Han crescut per impedir l’accés de
certs sectors de la societat al territori
privat del poder econòmic. Han crescut
per separar les persones de diferents
orígens ètnics. Han crescut per separar
persones de diferents cultures o creences religioses. El filat va adquirint les
formes més grosseres (l’apartheid) o
altres de més subtils, com ara la multiplicació dels filtres de seguretat en
multitud de llocs públics, la missió dels
quals no és solament la seguretat sinó
també la intimidació, o l’exigència de
domiciliacions bancàries, targetes de
crèdit i carnets de tot tipus. Hui, a l’anomenat Món Desenvolupat és possible
fer un perfil de tots i cadascun de
nosaltres a partir d’aquests documents, són els que ens donen carta de
ciutadania, perquè la resta senzillament no existeix; qui manca de papers,
de documents, d’avals, és exclòs i
expulsat, no forma part de la ciutadania. Tots aquests mecanismes s’han
convertit en enormes filats, invisibles,
però clarament perceptibles quan
tenim l’atreviment de veure’ls des de
l’altra banda.
Però a vegades –l’ésser humà és
així–, aquests filats no són suficients
contra el propi instint de supervivència i
l’anhel de llibertat. Ha ocorregut moltes vegades al llarg de la història i continua succeint, i quan passa ens sorprenem i ens esglaiem; la por s’apodera de la nostra voluntat i la nostra
noblesa natural esdevé impotència,
indiferència i, finalment, oblit.
És el que està passant en les fronteres de Ceuta i Melilla, però també
enfront de les costes saharianes a
Fuerteventura o a les costes de Cadis.
La misèria d’un món que ignorarem
impulsa milers de persones a buscar
un futur millor per a elles i per als
seus. No són persones qualssevol, són
persones heroiques, són dones i
homes que es rebel·len contra el seu
destí, que volen controlar el seu futur,
no es resignen i prenen decisions.
Decisions dures: abandonar la família,
invertir els seus estalvis passats, i a
vegades futurs, a pagar el preu d’un
passatge que a molts d’ells i d’elles els
condueix a la mort. Però, a pesar
d’això, decideixen travessar el desert,
arriscar-se i esperar per poder entrar
per la porta d’un futur que ells i elles
creuen millor. Treballen col·lectivament
sabent que no tots arribaran on volen,
però sabent que sols no tindrien opció.
Són el resultat del que hem convingut a anomenar globalització econòmica; van ser arrancats de la seua terra
per vendre’ls com a esclaus en els
segles XVII i XVIII, van ser colonitzats,
envaïts i espoliats en el segle XIX, van
ser abandonats a la seua sort en el
segle XX i són ignorats i marginats al
començament del XXI. Mentre en els
països poderosos el colesterol i l’obesitat són l’amenaça, a l’Àfrica subsahariana milions de persones tot just mengen una vegada al dia i la sida delma la
població, sense que els laboratoris
europeus i americans alliberen els
seus drets sobre els productes retrovirals. Mentre dictadors, sàtrapes, senyors de la guerra... fan negocis que

només a ells beneficien, el comerç
d’armes floreix i milers d’homes moren
en guerres oblidades, però no per això
menys cruels –el genocidi de Rwanda
contemplat i ignorat n’és un bon exemple–, les dones sofreixen, sovint són
violades i quasi sempre mantenen la
precària economia de les seues comunitats. És d’aquest infern, que resulta
ser etern, del que fugen.
Al final del camí topen amb l’últim (?)
obstacle, el filat, un ésser que creix
cada dia, cada dia augmenta les seues
dimensions en fondària, alçària,
grossària i en nombre d’homes ben
proveïts de pertrets per impedir que la
traspassen.
Si algú assoleix el salt, la perspectiva
és cada dia pitjor, en principi serà atés,
per després mostrar-li el camí de tornada al món que va abandonar. Una
mica semblant al reu que és guarit per
després executar-lo. El gendarme occidental es gira amb pulcritud per no
veure el que més hi ha a l’altre costat
del filat, per no veure el costat fosc, a
què aquestes persones estan condemnades, per no veure un infern que,
efectivament, és etern.
El món democràtic lamentarà amb
tristesa la seua incapacitat per a absorbir una demanda impossible. La ciutadania tranquil·la per fi..., no és possible
atendre a tots…, els altres haurien
d’esperar.
Mentrestrant ells, elles què en
deuen pensar?, que potser ens comprenen?, o, simplement, ens odien?,
quina altra cosa poden fer?
I nosaltres, què podem fer? Es tracta
d’un problema de dimensions colossals, afecta una forma de civilització
que tanca el cercle de les seues contradicions, escapa de la voluntat individual, supera fins i tot la política dels
Estats i desafia la mateixa concepció
ètica de la societat.
Si no entenem la necessitat de construir una societat incloent i una comunitat internacional més solidària, els
filats no detindran la pulsió de l’ésser
humà per sobreviure i ser lliure. Els
filats acabaran caient, però no solament els filats, sinó la nostra pròpia
concepció social, i amb aquesta, probablement, no només els seus aspectes
negatius (capitalisme, explotació), sinó
concepcions de valor transcendental
com l’humanisme, la llibertat i el valor
individual de la vida de les persones.
Convé expressar amb veu clara i nítida que hi ha d’haver altres solucions,
que cal respectar els drets de tots els
homes i les dones, que cal incrementar
els pressuposts de cooperació, així com
el control dels fons d’ajuda al desenvolupament. Hem d’exigir un sistema
comercial just que no privilegie les
grans corporacions internacionals, el
desenvolupament de programes educatius i sanitaris d’ampli abast. El deute
s’ha de condonar al mateix temps que
s’ha d’exigir transparència en la gestió.
Serà difícil i dur però si no tenim clar
què fer, hem de tindre clar què no
podem fer ni consentir sense esquerdar la nostra pròpia integritat moral.
Mentre el futur estiga marcat per la
ignorància, la sida i la pobresa hi haurà
sempre algú, a l’altra banda, intentant
passar. Si algú li dispara, li pega o l’expulsa, ho fa en el nostre nom i amb el
nostre finançament, nosaltres li disparem, li peguem, l’expulsem.
Diguem NO i comencem a desmuntar el filat.

L

a Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica del
País Valencià, formada per
les diferents seus de l’Escola d’Estiu
del País València i per diversos
col·lectius d’ensenyants, entre d’ells
el Col·lectiu d’Ensenyants de la
Ribera (CODERI), celebrà la seua
reunió mensual, dissabte 17 de
setembre, a l’Escolaica a Cullera. El
motiu d’escollir l’Escolaica era doble:
adherir-nos d’una manera senzilla,
però respectuosa, als actes del centenari de l’edifici de la citada escola, i
manifestar el nostre reconeixement a
les idees d’aquelles persones que
l’any 1905 impulsaren i inauguraren
l’Escolaica. Ideals que, ben lluny
d’estar obsolets, encara són del tot
vigents i d’actualitat en la política
educativa dels inicis del segle XXI.
Cullera pot sentir-se satisfeta d’aquells homes que amb il·lusió, esforç
i tenacitat construïren una escola que
possibilitara una educació progressista i capdavantera pedagògicament i socialment. La graduació de
les classes, el laïcisme, la renovació
pedagògica, el republicanisme, l’equitat, la importància de l’educació…
foren els principals plantejaments de

l’Escolaica de 1905, i que equipararen la tasca escolar que s’hi realitzava amb la pedagogia dels països
europeus més avançats en matèria
d’educació.
Totes aquestes idees i avanços
foren dràsticament mutilats per la
sublevació militar de 1936 i per l’establiment posterior del règim franquista. Mutilació que la democràcia
formal no ha reviscolat i molts d’aquells somnis i realitats queden en el
més miserable dels oblits intencionats.
Com a paradigma de l’endarreriment educatiu i social trobem la
qüestió de la no aconfessionalitat de
l’estat espanyol que s’especifica a la
Constitució, però que no es contempla ni als centres educatius ni a la
societat en general. Ben al contrari,
la situació a les aules, i possiblement també a la futura llei d’educació, és més la pròpia de països fonamentalistes religiosos que de
societats democràtiques. Situació
que ha portat a la Federació de
Moviments de Renovació
Pedagògica del País Valencià elaborar el Manifest per una Cultura
Laica, per una Escola Laica, que

vam aprovar a les anteriors jornades, celebrades en abril de 2005 a
València, cent anys després que a
Cullera es crearà una escola amb
un ideari laic, una escola laica.
Dalt o baix les qüestions expressades al manifest ja estaven plantejades i superades per aquells
homes de Cullera que fa cents anys
decidiren construir i inaugurar
l’Escolaica. A ells va dedicat el present article. La vergonya democràtica és per a nosaltres.
Ex-alumne de l’Escolaica. Membre de la
Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica del País Valencià.

Manifest per una Cultura Laica,
per una Escola Laica

D

esprés de les
eleccions generals del 14 de
març de 2004, les expectatives obertes en els
sectors progressistes per
la paralització de la
LOQE, han tingut un final
poc feliç: la religió no ha
sortit fora dels centres
sostinguts amb fons
públics, fins i tot contravenint el dictamen del
Consell Escolar d'Estat.
Tot i això, els sectors
catòlics més conservadors i la pròpia jerarquia
eclesiàstica, han orquestrat una forta campanya
per a qüestionar les tímides mesures preses en
aquest terreny, al costat
d'unes altres que afecten
a la discriminació per raó
de sexe, orientació sexual
o creences de qualsevol
tipus.
Aquesta ofensiva fonamentalista catòlica
atempta contra els drets
civils i de ciutadania i
pretén consolidar la posició de privilegi en relació
al seu finançament per
part de l'Estat i a mantenir el control d’una part
gens menyspreable del
sector educatiu, sanitari i
assistencial amb finançament públic.
Considerem, al costat
d'altres sectors i organitzacions socials plasmades en plataformes i
campanyes per una

societat i una escola
laica, i referint-nos al cas
concret de l'ensenyament, que no és lògic que
l'adoctrinament religiós
al nostre alumnat es
mantinga per una legió
de catequistes catòlics
pagats amb diners
públics i sota el control
de la jerarquia eclesiàstica.
El concepte de llibertat
“religiosa” no passa perquè quede garantida
només per a les confessions religioses, ni per
estendre els privilegis de
l'Església catòlica a les
altres confessions, ja que
continuarien discriminades les conviccions i
valors diagnòstics i ateus,
igual de legítimes, que a
més no tenen signat cap
acord especial amb l'estat. El subjecte d'aquest
dret ha de ser tota la
societat i les diverses formes morals i ètiques,
sempre que estiguen
basades en el respecte
als altres.
La consecució d'una
societat laica representa
un projecte social i cultural, en la qual estan involucrats tant els confessionals com els aconfessionals, ja que tots i totes
estem interessats en
l'assoliment d'una societat basada en la igualtat
de drets i en la interculturalitat.

No és admissible l'acceptació d'una assignatura com l'Alternativa a la
religió que només busca
legitimar les confessions
religioses en el currículum i obliga en l'horari a
l'alumnat que no cursa la
religió.
Tot això no és contradictori amb que l'escola
incorpore d'una manera
explicita el paper històric-cultural de les religions de manera sistemàtica, en les explicacions dels fenòmens
científics, sòcio-tècnics i
sòcio-culturals, fent
emergir els valors inherents a aquestes i a tot el
currículum, i que no es
poden reduir a una
Educació per a la
Ciutadania que també
rebutgem, per reduir a
una assignatura un enfocament educatiu que ha
d’impregnar tota l'acció
educativa
Defensem una escola
laica que eduque sense
dogmes, en la diversitat
cultural. L'adoctrinament
religiós ha de quedar fora
de l'escola i, no obstant
això, s’hauria d’establir
una relació permanent
entre valors creences,
hàbits, decisions, accions,
interessos, cosmovisions
i ideologies. S’haurien de
suprimir els símbols religiosos en totes les esferes públiques (els hospi-

tals, l'exercit, els tribunals, els juraments de
càrrecs, etc.)
En conseqüència, és
necessària l’aprovació
d'un Estatut de Laïcisme
per part de l'Estat i de les
administracions públiques i a més queda pendent la corresponent
modificació de la constitució espanyola, en concret en el seu article 27.3,
perquè es reconega de
manera explícita l'estat
laic, de forma que existisquen unes recomanacions clares per a un protocol laic en l'esfera
d’allò públic.
Per tot això exigim:
- La derogació dels
Acords amb el Vaticà.
- La derogació de les
disposicions i lleis que
donen privilegis a determinades confessions religioses.
- La desaparició de
l'assignatura de religió de
l'escola pública i concertada
- Que el diners públics
no financen cap manifestació particular o adoctrinament de caràcter religiós.
- Que es respecte la llibertat de consciència de
la ciutadania i la pluralitat moral de la societat.
- Que les institucions
públiques queden lliures
de tot signe religiós.
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Más allá de los efectos visibles del huracán Katrina

Modelos de ciudadanía y globalización
José Antonio Antón Valero

F

Unióperiodistes.org
És tracta d'una pàgina elaborada per la
Unió de Periodistes Valencians i especialitzada en mitjans de comunicació.
Des d'ella es pot accedir a agències de
notícies, diaris, revistes, ràdios, enciclopèdies... Elabora un resum diari dels
principals titulars sobre comunicació i
periodisme i possibilita l'accés a multiples recursos útils per a les persones
que treballen els mitjans de comunicació, com diccionaris, agendes de la
comunicació...
També ofereix molta informació relacionada amb la professió periodística.

Valencianisme.com
Valencianisme.com naix com un alguna
cosa més enllà del simple web. Una
plataforma virtual que recull tot un conjunt d'iniciatives destinades a garantir la
difusió de l'ideari valencianista, la formació, la informació, el debat i la promoció de l'activisme per als membres i
visitants de la mateixa.
Fòrums, llistes de correu, enquestes i
xats donen cobertura a les necessitats
de debat existent entre els nacionalistes
valencians. Els reportatges, les entrevistes i la selecció d'articles històrics
són un bon complement formatiu i
informatiu per a l'esperit crític del
public valencianista. Les campanyes
pròpies i les referides d'altres plataformes, i organitzacions, aprofiten els
avantatges comunicatius de la xarxa i
permeten una actuació ràpida, coordinada i barata.

rente a la imagen repetida
hasta la saciedad de un
Occidente defensor de la
democracia y campeón de la justicia,
líder en la defensa de los Derechos
Humanos (los que se pretenden universalizables) y espejo para el resto
del planeta (las dos terceras partes)
del modelo político más equilibrado y
de sus formas de llevarla a la práctica, el devenir humano no parece tan
simple, ni tan elemental.
Los cambios producidos en estos
últimos tiempos que afectan a
modelos socio-políticos concretos,
entre los que se encuentran los
fenómenos de la inmigración y la
globalización cultural, han generado
procesos en la configuración del
imaginario colectivo, todavía no bien
estudiados. En todo caso parece evidente que unos y otros factores tienen que ver con el tipo de relaciones
internacionales establecido y los sistemas socio-económicos dominantes.
En su trabajo ‘Las ideas políticas de
los jóvenes’ recordaba Agnes
Boixader (revista Íber, núm. 44, 2005)
las escasas herramientas de comprensión de nuestros jóvenes para
entender las prácticas políticas y,
como consecuencia, la falta de motivación para su estudio. Si consideramos los factores socializadores que
les envuelven, a saber, el espacio
socio-familiar, educativo y mediático,
no sería arriesgado presumir que
esos contextos reflejan el mismo
problema y son, a la vez, un factor
principal.
La ONU realizaba en junio de 2001, la
Conferencia Internacional Consultiva
sobre la Educación y la libertad de
religión, convicciones, tolerancia y no
discriminación, que hacía un llamamiento a la búsqueda de fórmulas
de convivencia intra e interculturales.
Precisamente el Consejo Europeo
decidió considerar 2005 como Año
de la Ciudadanía a través de la
Educación, de forma que se promovieran, junto a una educación para la
ciudadanía democrática, los derechos humanos, la democracia plural
y el estado de derecho, desarrollar la
identidad cultural europea, respetando la diversidad.
Pero el número de personas que
participa de manera creciente en el

En memòria de Paquita Ramírez i Llácer

Recordant ‘donya’ Paquita
Xavier Granell
El passat mes de juny ens sorprenia
l’inesperada i trista notícia: Paquita,
donya Paquita, havia mort. No pot
ser! És el primer que déiem, negantnos a acceptar la trista realitat. I és
que no podia ser que una persona tan
vital, activa, emprenedora… com ella
ens deixara de sobte en la plenitud
de la vida, quan havia assolit moltes
il·lusions i objectius personals, quan
a penes feia tres cursos que se n’havia anat al seu poble, Alcàsser –del
qual se sentia tan orgullosa i mai no
s’hi havia desvinculat– per a continuar amb la seua vocació: ser mes-

tra, després d’una llarga trajectòria
professional al col·legi públic
Eleuterio Pérez –del qual va ser
directora entre 1987 i 1989–, a La Vall
d’Uixó, on ha deixat molt més que
records.
Totes les persones que hem tingut
la sort de compartir amb ella les tasques docents hem aprés que en el
camp de l’educació no està tot inventat, i que els mètodes han d’anar
canviant, per a adaptar-se a l’alumnat i a les noves realitats, no a l’inrevés. Cal per tant il·lusionar-se en
projectes innovadors i no caure mai

mercado mundial y en las decisiones
globales es cada vez menor, mientras la mayoría se queda al margen.
De igual forma, la ausencia de
Estado (la reducción a su mínima
expresión de sectores básicos como
la sanidad, servicios públicos, protección civil o educación, en beneficio
del capital privado) ha generado, por
ejemplo, que los efectos del Katrina
sobre Nueva Orleans hayan sido
mucho más mortíferos, especialmente para la población negra y
pobre.
El Norte, que acogió un 38% de la
población inmigrante total en 1960,
ascendió a un 46% al iniciarse esta
década. Este aumento relativo está
plagado de metáforas catastrofistas
y líneas argumentales poco tranquili-

En esta sociedad
global se consolida un
modelo de ciudadanía
condicionada por una
división planetaria
entre ricos-pobres y
grupos étnicoculturales
zadoras: "avalancha, alud, invasión,
bomba demográfica, incapacidad
para la integración…". Las culturas
de origen son definidas frecuentemente de forma miserabilista en
clave de carencias, déficits, retrasos
y supervivencias de un pasado lastrante para la modernidad. La imagen social está impregnada de ilegalidad, engaño, conflicto, transgresión
de normas. Dentro de esta retórica,
las peculiaridades étnicas, lingüísticas, religiosas y, en general, culturales, aparecen en la base de muchos
conflictos que se producirían por la
interacción de esos grupos étnicoculturales y, por tanto, el choque de
civilizaciones, sería una idea básica
para esta percepción.
En esta sociedad postindustrial capi-

en la monotonia ni ser derrotista
davant de les situacions novedoses i
canviants.
Paquita –donya Paquita, com li
deien els seus alumnes– era una
mestra exigent, però a qui més exigia
era a ella mateixa. Per això comptava
amb el respecte de tots i de totes,
especialment del seu alumnat, el
qual sabia amb certesa que la seua
mestra mai no li fallaria. Cal dir que
el tractament de donya no indicava
per a res distància sino admiració,
respecte i reconeixement, afecte i
estima. Només hi hauria que preguntar-li-ho als alumnes que van passar
per les seues classes.
Feia poc que tornava al seu poble
amb un munt de projectes que volia
vivenciar i compartir amb la seua
fantàstica familia. El curs 2001/02, al
qual correspon la foto, va ser l’últim
que va exercir la docència al CP
Eleuterio Pérez. Era l’any que el cen-

talista, a pesar de la aureola de la
llamada "nueva economía", o precisamente por ello, el 23% es sumergida (unos 130.000 millones de
euros), sólo superada por Grecia e
Italia. La Encuesta de Población
Activa (EPA) habla de un 40% de
temporalidad en el mercado de trabajo, de la que, por cierto, un 65% es
no comunitario (Martínez Veiga,
“Mercado de trabajo e inmigración”,
revista Pueblos núm. 17, 2005),
Por tanto, en esta sociedad global en
que vivimos se consolida un modelo
de ciudadanía humana condicionada
por una división planetaria entre
ricos y pobres, mujeres y hombres,
grupos étnico-culturales y otros
(anglosajones y blancos), entre sistemas económicos y grupos de presión, que dominan el concierto internacional y la toma de decisiones a
nivel mundial (GATT, OMC, TLC...),, y
otros, más condicionados por las
reglas establecidas por los poderosos. En la sociedad europea, los
modelos de ciudadanía reflejan esas
tendencias mundiales, estableciendo
una sociedad de castas, en la que los
“nacionales” están atravesados por
las diferencias de clase y género,
dando una crítica respuesta a la
supuesta democracia, poco igualitaria y participativa, injusta e insolidaria. Igualmente, los extranjeros se
clasifican primero en “comunitarios”
del Norte y del Sur. ¿Acaso será igual
un emigrante portugués en Francia
que un alemán?, sin pensar en lo
que pasará con los rumanos o turcos
cuando accedan la club europeo.
Después están los no comunitarios,
que tendrán una marca clasificadora
que dependerá de ser irregulares
–tener papeles o no, a pesar de la
regularización quedará más de un
millón sin conseguirlo– y de pertenecer a grupos étnicos, culturales o lingüísticos determinados. Además de
ser hombre o mujer.
El panorama no es precisamente
muy optimista y los retos para la
democratización del planeta, de
Europa, dependerán en gran medida
de nuestra capacidad para democratizar y usar como ciudadanos con
derechos el espacio público inmediato, cotidiano, laboral y personal.

tre celebrava el 25é aniversari, un
event al qual va dedicar molts
esforços des de la comissió organitzadora..
Recorde encara com es va emocionar en la festa de fi de curs, quan
l‘associació de pares i mares li va
entregar, en reconeixement i agraïment per la seua dedicació al col·legi,
una placa commemorativa de l’aniversari on deia: “Vint-i-cinc anys
aprenent de tu”. Tots i totes ens hi
vam emocionar.
Aquell dia no li vam dir adeu, tan
sols li vam desitjar sort amb un “Fins
prompte”, doncs ella va seguir mantenint una estreta relació amb el centre, aprofitant qualsevol excusa per a
compartir una estona amb els seus
companys i companyes de treball.
Dissortadament ara sí ens has dit
adeu, un adeu per sempre. Però als
alumnes, pares i mares o companys
que hem tingut la sort de compartir

Natura Valenciana
El panical:
card girgoler
Joan V. Pérez Albero

El panical (Eryngium campestre) és una
herba rígida i punxosa de la família de
les umbel·líferes associada sovint als
cards: per això pren el nom de card
panical, card corredor o card girgoler.
D'arrels molt profundes, creix en ribes,
guarets i terrenys erms, sovint pasturats, des del nivell del mar fins als mil
metres d'alçada i prefereix els sols calcaris i argilosos. Floreix en estiu i quan
arriba la tardor, una volta assecada la
planta, es trenca per la base i és arrossegada pel vent. És una de les plantes
més anomenades per les gents del
camp valencià. Per a evitar els escaldats provocats per la suor cal dur un
trosset d'arrel a la butxaca o en contacte amb la pell, en forma de collaret o
polsera. També s'usa com a remei contra el verí de les picades d'alacrans o de
serps i es conta que en les baralles
entre fardatxos i serps, quan el fardatxo
rep una picada de la serp, busca un
panical per a refregar-se la zona picada. Les arrels, degut a la saponina que
contenen són emprades com a diurètiques i per a rebaixar la pressió arterial.
El nom de card girgoler li ve precisament perquè la seua arrel és parasitada
per un fong, la gírgola (en castellà, seta
de cardo) Pleurotus eryngii, excel·lent
comestible, que creix íntimament unit a
l'arrel soterrada del card panical. Té
dues florides anuals, una a la tardor i
l'altra, menys abundant, a la primavera.
El barret de la gírgola és d'un color
variable que va des del gris ocraci al
gris fosc, quasi negre. Les làmines són
blanquinoses i s'estenen per la cama.
La carn és molsuda, de color blanc
sense cap olor característic.
La gírgola de panical és abundant a
moltes zones de l'interior de la
Península Ibèrica i molt preuada a la
taula. És una espècie difícil de confondre si es para atenció al color i la forma
del barret i, sobretot, al seu hàbitat,
sempre unida a una arrel de card panical.

projectes, il·lusions i d’aprendre
amb tu, ens queda el record d’eixes
vivències. Amb aquestes línies
manifestem el nostre pesar, reconeixement, enyor i estima, amb la
certesa que mai no t’oblidarem.
Descansa en pau.
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Aprendre el món digital

Escrit Ahir
Ferràn Pastor

Joan Pau Cimarro

Història del antic regne de Valencia.
Per a ús de les escoles (1926)

El 1926 la Societat Valenciana de
Publicacions editava aquest llibre
d’Emili Lluch Arnal (Nàquera 18791955), un mestre que arribà a inspector
de Primera Ensenyança de l’Ajuntament
de València. Aquesta publicació simbolitzava la contribució del sector ratpenatista a la revalencianització escolar
que havien engegat, pocs anys abans

Nostra Parla i el nucli primitiu de
l`Associació Protectora de l’
Ensenyança Valenciana, comandada
per Carles Salvador. Efectivament,
aquest treball guanyà un premi oferit
pel llavors recent Centro de Cultura
Valenciana als Jocs Florals de Lo Rat
Penat de 1918. No cal dir que en plena
dictadura de Primo de Rivera només el
valencianisme conservador podia pretendre portar als centres educatius un
text escolar de la nostra història i en el
nostre català. Val a dir també que en
aquest compendi es constata una innegable ambició pedagògica tant per la
síntesi i distribució dels continguts com
per les il·lustracions. A més, a partir del
tractament de l’abolició foral és fa evident un clar to anticentralista. Tot un
exemple de l’eficàcia d’una certa dreta
urbana que encara era valenciana.

La llengua en portada. Les ideologies lingüístiques
en la premsa valenciana (1902-1923),
de Vicent Ferrer Miralles
Aquesta monografia ens recorda,
amb una abundant i selecta documentació, que n’és de vella l’afició
entre els valencians de fer ús de la
premsa per a manipular al personal
en temes de filologia vernacla. El
darrer episodi sobre la unitat del
català a propòsit del dictamen de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
ha elevat encara més el llistó dels

destarifos publicats en la premsa.
Amb la lectura d’aquesta investigació
s’imposa la conclusió que no hi ha
res que no s’ haja dit abans. Per cert,
també es conclou que el diari més
implicat en la defensa de la unitat de
la llengua catalana i la seua promoció era a principis del segle passat
Las Provincias. Que Deu li ho pague i
li n’augmente la voluntat.

Ricard Huerta

Apaga-la! De com Tirant va combatre l'esquizofrènia de les pantalles
Ricard Huerta
Institució Alfons el Magnànim.
València 2005. 175 pàgs.
El subtítol ens adverteix sobre el
tema del llibre: les pantalles que
avui ens envolten: mòbils, ordinadors, videojocs, televisors... Ricard
Huerta, professor d'educació artística de la Universitat de València, fa
ús de la figura del Tirant, com a
heroi certament irònic que és
capaç de lluitar amb seny i naturalitat amb l’allau d'imatges que ens
assalten a tota velocitat. Diferents
episodis de la història de l'art i de
la cultura s’hi acompanyen lúcidament amb les anàlisis dels canvis
tecnològics i les transformacions
de la indústria cultural que sovint
ens atabalen, però que els joves
incorporen a les seues vides amb
absoluta naturalitat. L'autor pren
com a eix les anàlisis de Walter
Benjamin sobre l'efecte crucial de
les pantalles de cinema des dels
anys 30 del segle passat. Efectes
polítics de la propaganda i efectes
ideològics sobre les consciències.

El text pot ser molt útil per a
entendre que els llenguatges cinematogràfics s'han traslladat parcialment a les pantalles de televisió, encara hegemòniques a les
nostres vides, uns espais on els
textos visuals es creuen amb les
imatges gràfiques d'altres llenguatges encara per desenvolupar.
Apaga-la empra un eclecticisme
sa i situa qüestions decisives com
les possibilitats de democratització
de les tecnologies de la comunicació i la distorsió de les fronteres
entre els àmbits públics i privats.
Les idees tradicionals sobre la creació artística es trenquen en perdre's el referent del creador individual per l'equip, moltes voltes anònim, capaç de crear artilugis
visuals no precisament eterns sinò
tant fugaços com la nostra mirada.
Huerta trasllada l'anàlisi dels formats clàssics de la pintura als formats de les pantalles regirant les
similituds i les proximitats malgrat
els canvis aparents. Bona part dels
enquadres dels clàssics romanen
persistents en les pantalles cassolanes dels missatges publicitaris.
El poder de la imatgeria medieval
en un poble analfabet es trasllada
a una època on les imatges es
multipliquen entre una població
amb dificultats per desxifrar els
textos que escriuen les elits.
Aquesta nova època medieval, si
seguim Umberto Eco, té inquietants semblances amb l'edat mitjana europea: por a les migracions,
necessitat de refugiar-se front als
visitants hostils, grans centres culturals fent el paper de les antigues
catedrals per rendir homenatge al
poder i l'economia, noves pandè-

mies i virus, guerres de religió... Es
tracta d'un panorama apocalíptic
com els bisbes i emperadors
podrien fer-nos creure?
La penetració de la mercantilització de les imatges, però, no pot
impedir les possibilitats de democratització de les xarxes. No ens
podem complaure només amb la
crítica elitista de la cultura de masses, doncs és possible la circulació
de missatges crítics. La saturació
de publicitat a les pantalles o els
errors de recepció per la multiplicació de missatges televisius –un

Una bona educació
artística i una
gramàtica dels mitjans
haurien de servir per a
combatre
l'esquizofrènia que ens
mostren les pantalles
anunci no sempre dona els resultats esperats– són paradoxes d’una
mercantilització que cal aprofitar.
Una bona educació artística i una
gramàtica dels mitjans haurien de
servir per a combatre l'esquizofrènia que ens mostren les pantalles,
unes pantalles que també poden
servir per a comunicar-se i aprendre. Apaga-la, un llibre escrit en
bon paper i amb bona lletra, hauria
de servir per a poder entendre i fer
entendre el món digital.

Escrit Avui

Ziauddin Sardar, Boris Van Loon
Estudios culturales para todos
Paidós. Barcelona 2005. 176 pàgs.

James A. Beane
La integración del currículum
Morata-MEC. Madrid 2005. 151 pàgs.

Carles Mendieta, Olga Vela
Ni tu ni jo. Com arribar als acords
Graó. Barcelona 2005. 167 pàgs.

Els estudis culturals, considerats
com una revolució intel·lectual
que incidirà de manera decisiva
en el nou mil·leni, suposen un
enfocament crític radical en l’anàlisi de les identitats racials, nacionals, socials o de gènere, entre
altres. De fet, són una disciplina
que ultrapassa l’àmbit habitual
d’una disciplina. Des del feminisme a la teoria queer, des de la
tecnocultura i els mitjans a la globalització, des de Gramsci a
Raymond Williams, aquest llibre
presenta en format de còmic i
amb una clara vocació didàctica
els conceptes fonamentals de la
matèria. De lectura recomanable
per a persones interessades en
l’evolució de les cultures antigues,
noves o emergents.

El llibre estudia els models que
proposen una integració curricular
i analitza les crítiques de què han
estat objecte. Beane entén la integració del currículum com un enfocament global i no una mera reorganització de les assignatures. Així,
qüestiona l’aïllament i la fragmentació del coneixement existents en
les estructures educatives i exposa
la relació entre la integració curricular i les disciplines del coneixement. L’autor també proposa
models educatius democràtics a
partir d’experiències desenvolupades en alguns centres des de la
convicció que les innovacions significatives provenen de l’organització
dels continguts i dels enfocaments
interdisciplinars.

Negociar suposa intentar arribar a
acords, una activitat que les persones solem fer al llarg de tota la
nostra vida. Les assemblees a
classe, les reunions amb les famílies de l’alumnat per comentar els
hàbits de treball o amb companys i
companyes de claustre per acordar
el desenvolupament d’una part del
curriculum són accions que impliquen una negociació. Aquest llibre
ajuda a observar l’exercici diari de
la professió docent des d’una perspectiva peculiar i a analitzar les
habilitats pròpies i el joc negociador que practiquem. Amb exemples
i recursos pràctics, els autors pretenen contribuir a incrementar les
capacitats del professorat per a
arribar a més i millors acords.

C.A. Torres, M.P. O’Cadiz, P.L. Wong
Educació i democràcia. Paulo Freire,
moviments socials i reforma educativa
Denes-CREC. Xàtiva 2004. 298 pàgs.

Gregorio Casamayor
Borrón y cuenta nueva. Érase una
vez una escuela grande y libre
Graó. Barcelona 2005. 176 pàgs.

Per als seguidors de l’obra de
Freire, aquest text representa una
oportunitat única per a comprovar
com es van traslladar, sota la
seua pròpia direcció i liderat, el
seu ideari pedagògic a la pràctica.
El llibre il·lustra un assumpte clau
sobre el canvi educatiu: ¿com promoure canvis per tal d’aconseguir
bones escoles per a tots? És a dir,
com afrontar el repte d’aconseguir
que les escoles canvien per a
poder oferir a tots una bona educació democràtica, molt coherent
amb els principis de llibertat i
igualtat, impartida a tots per igual,
una educació pública, amb continguts i mètodes democràtics, i
emancipadora, capaç de formar
ciutadans autònoms.

Aquesta sèrie de relats curts, prèviament publicats periòdicament
per la revista Aula, reuneixen molts
dels records escolars de les generacions que van patir l’ultima etapa
del franquisme. Són històries que
furguen en una part de la memòria
que la majoria potser ja ha arraconat i que ens ajuden a reconciliarnos amb una etapa clau de les nostres vides. És el món de la campaneta, la vara del mestre, la fila
índia, l’examen sorpresa, la llibreta
de limpio, les taules de gimnàstica
sueca, les pilotes de drap, el vi de
quina… Més que l’ajust de comptes,
Casamayor pretén provocar un
somriure benevolent en el lector
que li permeta recuperar l’espirit
d’aquella època.
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La Guia del professorat,
acollida favorablement pels lectors
STEPV-Iv ha publicat una Guia del professorat per al curs escolar 2005/06 que està distribuint-se personalment entre l’afiliació pels responsables comarcals o sectorials. El material distribuït conté una carpeta amb el calendari escolar i un número
extraordinari de ALLIOLI amb la informació bàsica que cal tenir
a l’abast. Si alguna persona encara no disposa d’aquest document cal que el sol·licite a qualsevol seu o representant del
Sindicat.
La Guia incorpora documentació
referida a: salut laboral; permisos,
llicències, excedències, permutes;
cobrament de sexennis; jubilacions;
MUFACE; el Règim General de la
Seguretat Social; ensenyament privat; funcionament de l’Aula Virtual de
l’Escola Sindical de Formació
Melchor Botella; projectes i legislació
reguladora de l'Educació; formació
permanent del professorat; capacitació lingüística i titulacions de valencià; marc legal de l’ensenyament i
l’aprenentatge del valencià; informació per al professorat interí; contractes a temps parcial; regulació de les
itineràncies; legislació reguladora del
funcionament dels centres i bases
legals de la seua organització dels
centre; educació a l'exterior.

Responsabilitat civil
El Sindicat també està distribuint el
dossier sobre Responsabilitat legal
dels treballadors i treballadores de

XVI Escola
Sindical de la
Federació de
STPV
Els dies 23 i 24 de setembre es
va celebrar a Gandia l’Escola
Sindical de la Federació STPV
sota el lema Construint futur.
En l’Escola es va presentar
l’Aula virtual dissenyada pel
Sindicat per atendre les necessitats de formació; l’organització de les activitats sindical de
caràcter sectorial; la presentació de les guies d'actuació en el
treball sindical sobre el Manual
d'estil i simbologia de la
Federació STPV, el tractament
de les bases de dades, les
estratègies comunicatives; els
eixos i estratègies de l'acció
sindical i l’análisi de l’Estatut
Bàsic de la Funció Pública i
l’Acord MAP-sindicats".

I Jornades en el
sector d’universitats
A Moraira es van celebrar els
passats 21,22 i 23 d’octubre, unes
jornades per a analitzar l’acció
sindical del PAS i PDI de les universitats públiques i privades.

l’ensenyament públic, una completa i
actualitzada guia per al tractament
d’aquestes qüestions. STEPV-Iv arreplegarà les aportacions dels centres
sobre responsabilitat civil per a perfilar i definir amb més precisió les propostes de l’organització. El procés
s’estendrà a través de les estructures
sindicals intercomarcals fins arribar
als centres i a les persones delegades de les juntes de personal i de
prevenció de riscos laborals dels
comités de seguretat i salut laboral.
Aquesta guia inclou els apartats
següents: 1. La responsabilitat
legal. Què cal exigir a
l’Administració; 2. Els canvis en el
tractament de la responsabilitat
civil del professorat; 3. La responsabilitat legal. Situació actual; 4.
Orientacions per a una pràctica
docent més segura; 5. Per a obrir
el debat: una primera taula reivindicativa; 6. Glossari de termes
jurídics.

Gent del claustre amb les darreres publicacions del Sindicat./ARXIU

Guies del concursos de trasllats i
del professorat en pràtiques
Com cada any, el sindicat ha elaborat
una ampla i completa guia didàctica

per a participar en el concursos de
trasllats, així com per al professorat
de l¡oposició de 2005. Les edicions
han estat ralitzades per a mestres i

Projecte 30 anys

CONVOCATÒRIES

Consell Federal
Dia: 3 de desembre. Hora: 16.00 h.
Lloc: IES La Costera, Xàtiva
Temes: Línies per a l’elaboració dels
pressupostos federals 2006; Codi ètic
de la Federació; informes i propostes
d'acció sindical sobre els pressupostos i
retribucions de 2006; línies estratègiques per a les eleccions sindicals i
calendari de treball per a l'elaboració
dels programes.

E

Consell
Nacional
Data: 3 de desembre
Lloc: IES La Costera, Xàtiva.
Hora: 10.00 h.
Temes: Mobilitacions del professorat interí: valoració; LOE i negociacions amb Conselleria: informes i propostes d’acció sindical.

Dia
Dimecres 30 nov.
Dimarts 29 nov.
Dijous 1desembre
Dimecres 30 nov.
Dijous 1 desembre
Dimecres 30 nov.
Dimarts 29 nov.
Dilluns 28 nov.
Dijous 1 de desembre
Dimarts 29 nov.
Dimecres 30 nov.
Dimarts 29 nov.
Dijous 1 desembre
Dijous 1 desembre
Dimecres 30 nov.
Dijous 1 desembre
Dijous 1 desembre
Dimarts 29 nov.
Dimarts 29 nov.

Lloc/Hora
Seu del Sindicat
Seu del Sindicat
IES Azorín
CP Perpétuo Socorro
Seu del Sindicat
CP La Hispanitat
CP L’Alfàs
Seu del Sindicat
CP La Moleta
IES Cueva Santa
Seu del Sindicat
Seu del Sindicat
Seu del Sindicat
CP Sant Miquel
CP Lluís Vives (Llombo)
CP.Lucio Gil Fagoaga
Local sindical. Escola Música
Seu del Sindicat
Seu del Sindicat

n 2006, el nostre sindicat farà
30 anys. Fins arribar a la
Intersindical Valenciana de
2006 han passat 30 anys i moltes etapes sobre les que parlar i recordar i,
sobretot, reflexionar.
El que som ara és el producte de les
nostres apostes i experiències, dels
nostres anhels i il.lusions, les cumplides, les fracassades, i les que encara,
la major part, resten pendents.
Vam nàixer per a lluitar contra l’escola
del franquisme, per la llibertat i per
l’autoorganització del professorat i hui

som el sindicat amb més audiència,
expressada en vots, de la Funció
Pública Valenciana i continuem lluitant
per l’Esola Pública i pels serveis
públics.
El projecte 30 anys naix amb la vocació
de contar la nostra experiència, reflexionar sobre ella, explicar el que som i
com ens veuen des de fora. En definitiva, aprendre.
Però la història del sindicat és la història de les persones que la van fer possible. El teu ajut per analitzat el passat
ens servirà per a escriure el futur.

30 anys d’STEPV. Del moviment assembleari

Assemblees comarcals
Localitat
Alacant
Alcoi
Algorfa
Petrer
Elx
La Vila Joiosa
Pedreguer
Castelló
La Vall d’Uixò
Sogorb
Benicarló
Alzira
Gandia
Llíria
Ontinyent
Requena
Sagunt-Port
València
Xàtiva

professorat de secundària, a més en
les dues llengues. S’ha enviat per
correu a tota l’afiliació i a tots els
centres.

d’ensenyants a la Intersindical Valenciana (1976-2006)
18 h.
18 h.
18 h.
18h.
18 h.
18 h.
18 h.
17,30 h.
17.30 h.
17.30 h.
17.30 h.
18 h.
18 h.
17.30 h.
17.30 h.
17,45 h.
18 h.
18 h.
17,30 h.

Volem que ens ajudes
Guardes fotos de la nostra activitat reivindicativa?
Tens arxivats o perduts per algun racó imatges o retalls de premsa que
testimonien la presència del Sindicat en manifestacions, actes
reivindicatius o festius?
Conserves enganxines, pamflets i documents?
Et convidem a participar en un projecte ambiciós: l’ordenació del
patrimoni material de la nostra organització.
El classificarem i el mostrarem perquè preservar la memòria històrica i
les senyes d’identitat de l’organització ens ajudarà també a dissenyar
millor el nostre futur.
Actualitzarem l’arxiu i l’ensenyarem la nostra història.
Et convidem a col·laborar-hi.
COM POTS AJUDAR-N
NOS:
Ens pots facilitar les còpies o els documents originals dels materials. Nosaltres els digitalitzarem i us els retornarem.
Més informació: 96 3919147 (Projecte 30 anys). allioli.stepv@intersindical.org

