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EL MORTER

A LA PORTA DE L’AULA

DES DEL SUD VALENCIÀ

Paraules i memòria

Els arbres que el món necessita

De fer res, no passa res

Joan Blanco

Carme Miquel

Tudi Torró

En la ciutat (algú conta)
hi havia fa molt de temps
un arbre gran i molt trist
que se sabia el darrer.
I plorava fulles grogues
en la tardor, i a l’hivern
es despullava i cantava
estranyes cançons al vent
Marc Granell, L’arbre vell (fragment)

Tenia un company i bon amic, a qui li
agradava repetir-me: “De no fer res, no
passa res.” Jo em cabrejava i li deia que
no hi estava d’acord, que això no podia
ser, que malgrat no poder resoldre tot el
que ens agradaria —la majoria de vegades perquè no estava a les nostres
mans— no havíem de desistir d’intentarho, perquè tenim un sou pagat per tots
els ciutadans que ens l’hem de guanyar.
Tanmateix, el temps està donant-li la raó .
Probablement, l’ha tinguda sempre encara que jo no l’acceptara, perquè la frase
és aplicable a moltes actuacions de la
vida. Per exemple, a la vida política.
L’altra frase que també em repetia era:
“Qui mana, mana.” És clar, si combinem
les dues frases, “de no fer res, no passa
res” i “qui mana, mana”, no ens retrata
certs personatges amb responsabilitats
polítiques en el món educatiu que
pul·lulen al nostre voltant? No és cert

Amb una Carta als educadors,
Sarkozy ha enviat una missiva als
850.000 ensenyants del seu país
per explicar-los que vol, ni més ni
menys, “refundar” l’educació
francesa. La carta defén la laïcitat
i la diversitat a l’escola, dos
aspectes que molts polítics de
l’esquerra d’ací són incapaços de
pronunciar. El president afirma
que “l’autoritat dels mestres, els
pares i les institucions s’ha vist
trencada, i que ignora quines en
són les causes”. Respecte és la
paraula màgica a què recorre
Sarkozy: ”Desitge que els alumnes s’alcen quan el professor
entre en la classe”. La carta parteix d’una visió utilitària de l’escola. L’alumne, que segons el
President no és el centre de l’ensenyament, ha d’adquirir una cultura general, però també preparar-se per a la vida activa. Són
afirmacions grandiloqüents no
exemptes de contradiccions i de
sonors oblits, però al final sempre
s’imposa la lògica comptable de
la disminució de la despesa educativa. Es comença per reduir
professorat i hores cursades: treballar més, però cobrar menys,
heus ací el resum del projecte
Sarkozy per al professorat. Les
paraules es justifiquen amb informes utilitzats pels governants.
Destaquen el que els interessa i
oculten tot allò que els contradiu.
A l’Estat espanyol també tenim
proves d’això. Ací es recorre a
l’informe de l’OCDE de 2004, amb
les dades dels 34 països amb
majors índexs de desenvolupament, per carregar contra el sistema públic d’ensenyament o l’educació comprensiva.
Mentrestant, però, no es diu que
la inversió educativa espanyola no
es correspon amb el nivell econòmic assolit per la seua economia.
La mitjana d’inversions a Europa
és d’un 6,2% del PIB mentre que
a Espanya només arriba al 4,7%.
Ací, aquest percentatge s’havia
reduït de manera ostensible, fins

EL PARDAL
Josep Herrero

a un punt percentual, entre 1995 i
2004. Per contra, Espanya es
manté, amb Irlanda, com el país
més equitatiu del món; és a dir,
on es registra la menor incidència
de l’extracció socioeconòmica de
l’alumnat per a l’accés als estudis
superiors. L’informe també ressalta que, a diferència d’altres
països i, contràriament, al que sol
pensar-se, existeix un nivell raonable d’homogeneïtat educativa
entre els diferents territoris de
l’Estat. No deien alguns que
Espanya es trencava i que hi ha
un excés de models educatius? El
govern espanyol s’ha compromés
a incrementar els pressuposts
per a l’educació. Benvingut siga
aquest augment, encara que
seguirà sent insuficient. A més,
aquests diners es destinaran en
bona part a privatitzar l’educació
infantil.
Però, què n’hi ha, dels comptes
de la nostra Generalitat? No ens
resulta aventurat afirmar que el
govern valencià oferirà més del
mateix que ja coneixem. Això sí,
ens ho amanirà amb l’autobombo
dels bons per a llibres, les ciutadanies en anglés o els corralets
“de convivència” per a l’alumnat
més incòmode.
A França, Madrid i València
sonen paraules semblants que de
seguida s’afonen quan es tracta
d’omplir-les de sentit. En altres
paraules, de posar els diners
damunt taula. Un botó de mostra:
en la nòmina del setembre, la
Conselleria ha oblidat pagar al
professorat els 30 euros d’increment que li corresponien.
Educació sí que s’ha recordat, en
canvi, d’abonar a les empreses
les partides econòmiques per la
concertació del batxillerats.
D’això, se’n diu tindre una molt
bona memòria selectiva.

És un poema, una metàfora, un crit. És la
veu dels arbres ferits. I la dels arbres
morts, la dels arbres assassinats de cap a
cap d’aquest petit món, la dels arbres
desapareguts sota les urpes del lladre, de
l’ignorant i de l’inconscient.
El món necessita molts arbres.
Exactament quatre mil milions més dels
que ara hi ha, si volem recuperar la
massa arbòria que hi existia fa cent anys.
Quatre mil milions d’arbres que ajudarien
a reduir el procés de desertificació que
afecta un 40% del Planeta (més del 50%
del País Valencià està en aquesta situació
de risc), que contribuirien a l’equilibri
atmosfèric, que aportarien recursos econòmics i farien els paisatges més bells.
Quatre mil milions d’arbres necessaris
per a viure i gaudir. Quatre mil milions
d’arbres que no existeixen.
Els crits dels poemes no són suficients.
Les accions dels organismes internacionals són minses. Els nostres laments són
inútils. Calen accions fermes i decidides
que sensibilitzen els éssers humans
davant d’una situació que a tothom afecta.
Cal aportar als estudiants una educació
ambiental ben arrelada i viva que els afavoresca la capacitat per actuar.
Per tal d’aportar-hi el seu granet de
sorra, Escola Valenciana ha convocat un
concurs fotogràfic entre l’alumnat valencià, sota el títol “Els arbres que el món
necessita”. L’objectiu d’aquest concurs és
que, a través de les imatges, “hom puga

Cal aportar als estudiants una
educació ambiental ben arrelada i viva que els afavoresca
la capacitat per actuar
mostrar actuacions en qualsevol indret
(poble, escola, llar...) que puguen ser
exemples pel que fa al paper dels arbres
en la sostenibilitat ambiental o que
denuncien fets que alteren aquesta premissa”.
Hi ha altres iniciatives i projectes que
cal conéixer com les inversions en fustes
nobles o en ecoboscos, els projectes de
custòdia del territori o la comunitat virtual
Tree Nation. Aquesta última proposa la
compra d’arbres reals per Internet que
seran plantats a Níger amb l’objectiu de
fer un gran parc per combatre la desertificació. Tree Nation establirà una coordenada GPS per cada arbre, de manera que
qui l’ha comprat puga veure’l i seguir-ne
el creixement. De moment, hi han plantat
1.600 arbres. Per completar el projecte se
n’hi han de plantar 7.840.000 més.
En l’arbre hi ha la tristesa de saber que
és el darrer (...) Quan el tallaren plovia. Ja
no he vist ploure mai més, diu Marc
Granell.

Què passa quan comença el
curs escolar al País Valencià i
no estan publicats encara ni
els horaris ni els currículums?
que, al remat, mai no passa res?
Per exemple: Què passa quan comença
el curs escolar al País Valencià i no estan
publicats encara ni els horaris ni els
currículums que cal aplicar a tots els
xiquets i les xiquetes del primer cicle de
Primària? Què passa quan una setmana
abans de començar el curs, els responsables de la nostra administració educativa
diuen que un edifici no es pot utilitzar i
s’han d’instal·lar aules prefabricades per
a 300 xiquets i xiquetes d’un centre escolar? Què passa quan el primer de setembre els centres obrin les seues portes per
començar a organitzar el començament
del curs amb el professorat nouvingut i hi
ha bona cosa de qüestions pendents? Què
passa amb totes les coses que han d’estar a punt el primer dia lectiu i hi ha a les
portes del centre, des de primera hora
del matí, més de 80 pares i mares que
esperen un bo de llibres que no ha arribat? Què passa quan, pel setembre, vénen
més de 200 xiquets i xiquetes sense
plaça escolar mentre els nous centres
anunciats segueixen sense tindre posada
la primera pedra? Què passa quan els
docents dels equips directius es dediquen
a fer d’administratius en lloc de ser els
organitzadors pedagògics dels seu centre? Què passa quan alguns centres concertats continuen cobrant diners a les
famílies humils, que es veuen pressionades per a sol·licitar el canvi de centre per
falta de recursos econòmics? Què passa
quan en l’inici de curs, quan la Inspecció
Educativa té més coses a fer, la
Conselleria convoca la primera prova de
les oposicions per a inspectors, sabent
que s’hi ha presentat vora del 60% de la
plantilla actual? La llista no s’acaba ací,
però ja sabeu: qui mana, mana. Queda
clar?
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TEATRES DE L’ESCOLA

PA I ROSES

Sponsors

Uniforme

Jaume Martínez Bonafé

Maria Lozano Estivalis

Si en tots els ordres de la vida regna la
mercaderia, no sé per què a les escoles
no han d’entrar a sac els patrocinadors o
sponsors. Per exemple, a mi m’agradaria
que en acabar la meua classe, abans d’acomiadar-me apareguera una pantalla
lluminosa: Aquesta classe ha estat una
gentilesa d’El Corte Inglés. El director
organitzaria els claustres repartint carpetes i bolígrafs de la CAM i, per a fer gestions, el conserge conduiria un cotxe amb
uns cartellets en els laterals: Escola Tal,
un altre patrocini de Construciones y
Contratas. En els instituts, la Conselleria
signaria un conveni amb Coronel Tapioca
perquè els profes portaren a l’aula un
equipament d’explorador urbanita. També
podríem vendre el dret a batejar l’escola
—Escola Mercadona— o la biblioteca amb
el d’una cadena de videoclubs.
He llegit que, darrerament, no anem
molt bé de resultats escolars i potser és
per manca d’incentius. Pizza Hut podria
oferir descomptes o productes gratuïts a
alumnes que per cada examen aprovat
rebrien del mestre un cupó. El conseller
del ram podria negociar amb
Pans&Company el que jo ja he pensat per
a la meua filla: si llig l’Illa del Tresor la
convide a un bocata en eixa reconeguda
cadena, a ella i la seua quadrilla. I si en
comptes del conegut problema: “Un tren
ix de Barcelona…”, en el llibre de text de
l’editorial que regala devedés posara: “En
una cursa patrocinada per Nestlé un
corredor amb sabatilles Nike…”, potser la
relació contextual amb el concepte a
construir per l’alumne seria més significativa. Les empreses patrocinarien projectes curriculars de temática especifica i
interdisciplinar. Per exemple, la National
Soft Drink patrocinaria un sobre la salut;
Telefónica un sobre comunicació (i incomunicació); Durex un altre sobre sexualitat, cultura i moralitat. El laboratori de

Una amiga, que duu la seua filla a un
selecte col·legi privat, em contava una
anècdota sucosa. La menuda va veure
que no podria competir amb els seus
companys que celebren el natalici a
Eurodisney, que posseeixen diverses
cases i cotxes i, fins i tot, vaixell propi.
Així que li va preguntar a la seua mare si
ells eren pobres. Interessant pregunta.
Com explicar-li què és la pobresa? Què és
ser pobre? Per què uns tenen i uns altres
no? Per què no es reparteix? La meua
amiga va contestar a la seua filla desviant
la seua atenció cap a altres rumbs.
Estratègia universal, d’altra banda.
Però el més inquietant va vindre després. Després de discutir sobre els problemes de la percepció d’aquestes diferències econòmiques pels més menuts i
les dificultats d’educar en igualtat, la
meua amiga va sentenciar: “Així i tot, és
millor ser pobre en un col·legi de rics que

El que no hauria de faltar en
qualsevol aula que fa els primers passos lectors són els
logotips de les marques
física i química podria estar patrocinat per
Flan Mandarín compartit amb les sopes
Campbell i els cereals Kellogs.
El que no hauria de faltar en qualsevol
aula que fa els primers passos lectors són
els logotips de les marques. Un bon programa educatiu seria dibuixar un
McDonald’s, explicar-ne el funcionament
als xiquets perquè pogueren anar-hi a
celebrar les seues festes, i fins i tot, a
demanar treball quan arribe l’hora.
No, no m’he ratllat, l’estiu m’ha provat.
No m’invente res, tot açò ja està passant.
Amb el patrocini de la Fundació Foret,
patrocinador de la meua investigació, he
finançat la compra de Nacidos para comprar. Los nuevos consumidores infantiles,
un llibre editat per Paidós. Si li donen una
ullada comprovaran que als EUA el mercat infantil ja ha colonitzat la relació educativa a l’aula. El virus de la publicitat
s’infiltra a la vida quotidiana. Ja saben:
ser ric, tenir coses ens fa més feliços. Els
deixe. He d’anar a córrer i no trobe la
gorreta de l’America’s Cup.

No sé si una vestimenta
comuna ajuda a la solució de
tensions, però disfressar-les
no les atenua
ric en un col·legi de pobres”. Em va
impactar que pretenguera resoldre així
una discussió complexa, però em va sorprendre més que reivindicara com a veritat una percepció més pròpia d’un passat
alié que jo creia superat. L’estridència dita
entre els que critiquen un sistema de
desigualtats però es resignen davant d’ell
sona a coartada i abandó. Ara que el
govern de la Comunitat de Madrid proposa l’ús de l’uniforme en els centres
públics, “per a eliminar tensions en l’aula”, recorde aquella discussió.
Els mitjans de comunicació simplifiquen el debat: les diferències econòmiques es tradueixen en la forma de vestir
dels xavals i la desigualtat genera tensions. Si es tenen en compte la comoditat
i l’estalvi que suposa per a les famílies
disposar d’una roba per a tots els dies,
l’uniforme elimina aquests problemes i
altres que deriven de factors ètnics, religiosos o culturals. No sé si una vestimenta comuna ajuda a la solució de tensions,
però disfressar-les no les atenua. Si l’escola, com a espai d’intervenció i convivència, hi llança la tovallola tots estem perdent. Cal confiar que encara quede voluntat i ànim per a rebatre les evidències i
que qüestiones com aquestes servisquen
de veres als qui des de les aules segueixen negant la major: les desigualtats
socials i econòmiques no es tapen ni es
pressuposen intocables. La diversitat
tampoc s’esborra amb un uniforme. La
realitat és conflictiva i les diferències
representen un repte cada volta major.
Llavors, com educar negant el risc?

EDITORIAL
Canvie el rumb, conseller

Que el sindicat majoritari de l’ensenyament públic, l’opció més
votada en el conjunt de la
Generalitat, convide Alejandro
Font de Mora, màxima autoritat
del sector, al seu congrés i que el
conseller ignore la invitació pot
ser previsible. El que no encaixa
en la lògica normal de les relacions entre membres de la comunitat educativa és que el mateix
conseller només assistisca a l’assemblea del sindicat més votat de
l’escola privada.
Més enllà de la gelosia sindical, sembla que Font de Mora es
mou per afinitats. Com ell mateix
va afirmar en l’acte de FSIE, “les
institucions governades pel PP no
plantegen cap dicotomia maniquea, no parlem d’allò que és privat o públic entenent una cosa
com a bona i l’altra, no. Nosaltres
no ens alineem amb cap sector,
sinó amb tota l’educació valenciana i espanyola perquè per a
nosaltres tot allò que és educació
és llibertat”. Bravo!
El que encara encaixa menys
és que l’autoritat del ram, el nostre patró, es presente en una reunió del sector privat animant el
personal a plantar cara, a participar en el debat mediàtic sobre
l’educació i a contrarestar el discurs “d’uns determinats pares i
sindicats”. La iniciativa, gens
anecdòtica, suposa una novetat
perillosa. El conseller decideix
baixar a l’arena per estimular la
confrontació entre les dues xarxes
educatives i els seus representants.
STEPV, que representa tant els

ALL

Per al conseller Font de Mora, que
amb una actitud impròpia d’un
càrrec públic ha animat un sindicat del sector privat a promoure
l’enfrontament entre les dues xarxes educatives.

OLI

Per a la Internacional de
l’Educació, que ha recordat la
necessitat d’educar en un entorn
d’aprenentatge segur i sa i que
tots els docents del món cobren
almenys un salari mínim vital.

treballadors i les treballadores de
l’ensenyament públic com del privat, coneix bé els límits de la confrontació i cada dia s’esforça a
defendre els seus interessos. Per
això ens preocupa molt la vocació
de la màxima autoritat de l’educació valenciana d’animar el partit
des d’una de les bandes en exclusiva.
Font de Mora reclamava als
sindicats “una reflexió més enllà
de la concreció” per millorar el
sistema. Aquest Sindicat sempre
ha apostat per un pacte educatiu
d’ampli abast entre tots els sectors, al marge del partit en el
govern i del conseller de torn,
com una responsabilitat derivada
de la condició de sindicat majoritari de l’ensenyament.
El govern valencià, però, ens
sorprén, dia sí i dia també, amb
propostes improvisades sense
comptar amb la comunitat educativa. Verbigràcia Educació per la
ciutadania en anglés, segregació
de l’alumnat conflictiu, concertació d’etapes postobligatòries…
Malgrat que el mateix conseller
anuncia una llei d’educació pròpia, el millor marc per a encarar
el debat. El conseller ha de
reconduir la situació, recuperar la
credibilitat i promoure el diàleg
de tota la comunitat educativa
sense exclusions ni partidismes.
Perquè si no ho fa, ningú no hi
guanyarà res. Des de l’autonomia
de les parts i amb les lògiques
afinitats i les divergències, ací
seguim oberts, com sempre, al
diàleg i el consens. El conseller té
la paraula.
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FUNCIÓ PÚBLICA

La Intersindical torna a ser la força més votada
El resultat del procés
electoral de 2006/2007
torna a evidenciar la tendència a l’alça del vot als
sindicats de la
Intersindical Valenciana.

La Intersindical és la
força sindical més votada en el conjunt de la
Generalitat Valenciana
(17.081 vots) i ha experimentat un salt espectacular, del 19,34% de
1987 a l’actual 29,8%

Mentre a l’Ensenyament
una persona delegada
s’obté amb 197 vots, a
l’Administració Pública
s’obté amb 69, a la
Sanitat s’obté amb 55
vots, i a la Justícia amb
44

Aquests resultats confirmen la
confiança depositada per la majoria del personal al servei de la
Generalitat en una confederació
sindical que fa de la participació,
el pluralisme i el respecte a la
voluntat dels treballadors i treballadores els seus principals referents.El mes de juliol van acabar
els processos electorals que
compten per a la constitució de
les Meses Generals de la Funció
Pública, de les quals depenen les
meses sectorials d’Ensenyament,
Sanitat, Funció Pública i Justícia.
S’han de constituir dues meses,
una amb el personal funcionari i
estatutari i una altra que, a més,
incorpora al personal laboral.
Els resultats globals mostren que
la Intersindical Valenciana, representada per STEPV, STAPV (Ad.
Pública i Justícia) i STSPV (Sanitat),
és la força sindical més votada en el
conjunt de la Generalitat, amb
17.081 vots. Per darrere es situen
altres organitzacions, CCOO
(14.651), UGT (11.551), CSI-CSIF
(8295) i CEMSATSE (5.907).
El model electoral aplicat en els
serveis públics reconeix el dret al
vot de totes les persones que hi treballen en ella, però cada vot no val
el mateix. La representació en les
meses ignora els sufragis personals
i només computa els delegats i
delegades. Així es distorsiona la
representació directa dels treballadors i treballadores.
La representació sindical derivada dels vots és del 29,8% per a la
Intersindical Valenciana, del 25,5%
per a CCOO, del 20% per a UGT, del
14,4% per a la CSIF i del 10,3% per a
CEMSATSE. Però la representació
efectiva derivada de la distribució de
delegats i delegades és diferent i
CCOO i UGT tindran 3 representants,
per dos de la Intersindical
Valenciana. CSI-CSIF i CEMSATSE,
amb molt menys suport electoral
també en tindran 2.
Al llarg dels processos electorals,
Intersindical Valenciana, inicialment
representada en solitari per l’STEPV,
ha passat d’estar fora de la Mesa a
ser ara la força més votada. El creixement espectacular ha traduït els
6.270 vots de 1987 en els 17.081 de
2007.

Les eleccions sindicals, en xifres

INTERSINDICAL
VALENCIANA

CCOO
UGT
CSI-C
CSIF
CEMSATSE

Evolució percentual dels vots des de les primeres eleccions sindicals 1987/2007

Resultats per àmbits electorals 2006/2007
INTERSINDICAL

CCOO

UGT

CSIF

CEMSATSE

TOTAL

MESES

Vots

Del.

Vots

Del.

Vots

Del.

Vots

Del.

Vots

Del.
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1.946

33

1.709

33

2.013

38

996

19

-

-

144

196

15

587

34

1.095

81

245

19

-

-

155

1.087

15

4.796

93

5.168

95

3.011

54

5.807

110

470

-

-

31

5

53

8

36

6

100

14

47

13.675

70

6.546

33

2.978

15

2.499

13

-

-

153

177

3

982

19

244

5

1.508

34

-

-

60

17.081

136

14.651

217

11.551

242

8.295

145

5.907

124

1.029

F. PUBLICA/laborals
SANITAT
SANITAT/laborals
EDUCACIÓ
JUSTÍCIA
TOTALS

Evolució electoral, en nombre de vots. 1987 / 2007
Eleccions

1987-88

1990-91

1994-95

1998-99

2002-03*

2006-07**

INTERSINDICAL

6.270

6.170

7.308

10.915

14.061

17.081

CCOO

9.549

12.521

11.111

10.082

12.862

14.651

UGT

6.164

7.441

6.087

8.026

9.363

11.551

CSI-CSIF

6.249

5.359

4.597

4.295

6.714

8.295

CEMSATSE

4.183

4.292

4.577

4.594

4.928

5.907

Altres

7.236

7.466

10.146

11.405

14.615

13.778

TOTAL

39.651

43.249

43.826

49.317

62.543

71.263

En negreta la força més votada en cada període. * S’hi incorpora Justícia. ** S’hi incorpora el personal laboral.
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Es constitueixen les Meses Generals de la Funció Pública
El passat 2 d'octubre es van constituir les meses generals de negociació de la Generalitat d’acord amb
les modificacions establertes per
l’Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
(EBEP). S'han constituït dues
meses generals, una que representa al personal funcionari i estatutari de la Generalitat, i una altra que,
també incopora al personal laboral.
Intersindical hi ha plantejat la
constitució de les meses sectorials
(Educació, Justícia, Sanitat i
Administració del Consell), així com
la creació d'una nova mesa secto-

rial de les Universitats públiques.
Amb l'entrada en vigor de l'EBEP,
les meses sectorials han de ser
creades expressament per la Mesa
General de personal funcionari i
estatutari. El conseller de Justícia i
Administracions Públiques ha
declinat modificar l'ordre del dia i
s'ha remés a una pròxima reunió
de la Mesa General a celebrar "dins
del mes d'octubre, segurament
entre el 15 i el 30".
Intersindical també ha demanat
un impuls a la negociació del III
Conveni de Personal Laboral i la

revisió dels acords sobre "alliberats
sindicals" per acabar amb l'arbitrarietat que existeix en l'actualitat.
Així, es demana l'aplicació de criteris transparents i iguals entre tots
els sindicats per a la concessió dels
permisos. Igualment, s'ha demanat
l’aprovació d’un calendari de negociació per tractar sobre les retribucions per a 2008, la millora de les
condicions laborals i econòmiques
del personal itinerant, la millora de
la seguretat i salut laboral, la
potenciació dels serveis públics o la
reducció de la temporalitat laboral.

Informe del Conseller
Fernando de Rosa, ha informat que
l'objectiu polític principal de la
legislatura serà l'aprovació de la
Llei de la Funció Pública Valenciana, que vol que siga negociada i
que compte amb el major suport
possible. Intersindical ha valorat el
discurs del Conseller, tot i que li ha
advertit que és un discurs que s'ha
sentit en moltes ocasions anteriors
i que es congratularà veritablement
quan les paraules es transformen
en fetsi que en la mesura que
l'Administració siga lleial amb la
pluralitat sindical, Intersindical
Valenciana també ho serà.
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Un estudi del Sindicat revela que els institus de secundària perden unitats per la concertació

La concertació provoca la pèrdua de places públiques
de Batxillerat
La mateixa història de sempre
Una enquesta realitzada per
STEPV-Iv en l’inici de curs escolar, posava de manifest que els
instituts valencians arrosseguen
els mateixos problemes des de
fa anys.
 Els edificis
Els centres més antics tenen
problemes per a mantindre les
instal·lacions i el desgast que
l’ús continuat provoca. En molts
centres nous, els equips directius, s’han queixat per la mala
qualitat de la construcció.
 El professorat
En nombrosos centres, les classes han començat sense tot el
professorat perquè la
Conselleria ha iniciat els actes
d’adjudicació de les vacants i les
substitucions dels docents en
situació de baixa amb el curs
pràcticament començat.

La Conselleria
d’Educació continua
negant l’impacte de la
concertació sobre els
centres públics i STEPVIv exigeix la retirada de
l’ordre

 El currículum, l’organització i
l’inici de curs
La publicació a la darreria del
juliol del nou currículum derivat
de la LOE i de la càrrega horària
de les assignatures ha fet que
els centres hagen tingut més
problemes organitzatius dels
habituals per a planificar el nou
curs. Els problemes d’organització dels centres s’han agreujat

perquè encara no s’havia tancat
el període de matriculació el dia
que començaven les classes.
 L’atenció a la diversitat
S’hi detecten problemes, como
ara la insuficiència de programes per atendre l’alumnat
immigrant, que augmenta cada
any, fonamentalment, en els
centres públics.
 La mancança d’eines
Una escassa formació del professorat per atendre l’alumnat
nouvingut. Malgrat tot, la professionalitat, l’esperit de superació i el treball en equip dels
docents valencians ha fet que,
com cada curs, més de trescents mil alumnes puguen
començar amb normalitat les
seues classes.
La novetat
 Els concerts I la comunitat
educativa
La novetat de l’inici de curs en
Secundària ha estat, però, la
implantació del concert del
Batxillerat en els centres privats. Aquesta mesura, publicada
en el DOGV de l’11 de maig de
2007, va estar fortament rebutjada pels equips directius, el
professorat, l’alumnat i els
AMPA dels instituts públics de
tot el País Valencià. Els sindi-

cats presents en la Mesa
Sectorial de Negociació, van
demanar la retirada d’aquesta
ordre perquè podia posar en
perill les unitats de batxillerat i
els llocs de treball en els centres públics.
 Els concerts i la xarxa pública
Malgrat que la Conselleria va
insistir que la concertació del
Batxillerat no afectaria la xarxa
pública, la realitat ha estat una
altra. En la mateixa enquesta
d’inici de curs realitzada per
STEPV-Iv, molts centres de
València, Gandia, Alcoi, Sagunt,
etc., van manifestar que havien
perdut matrícula o, fins i tot,
unitats senceres per la concertació d’aquest tram no obligatori. En l’estudi es detecta que els
centres més afectats són
aquells que es troben pròxims a
centres privats que gaudeixen
d’unitats concertades de
Batxillerat per primera vegada.
 Els concerts I l’administració
educativa
La Conselleria d’Educació
continua negant l’impacte de la
concertació sobre els centres
públics malgrat la realitat que
els resultats de l’enquesta mostren. L’administració ho justifica
amb l’argument que s’ha reduït
el nombre d’alumnes de batxi-

llerat i que ha crescut el de
cicles formatius. Per al Sindicat
aquesta explicació no és satisfactòria perquè no dóna compte
de la pèrdua de matrícula en els
IES pròxims a centres amb el
Batxillerat concertat, quan en
general s’ha mantingut la matrícula en la resta d’instituts.
 La retirada dels concerts
STEPV-Iv ha exigit novament la
retirada d’aquesta ordre per
considerar-la innecessària, ja
que hi ha places suficients de
Batxillerat en la xarxa pública.
El manteniment d’aquesta
mesura augmentarà l’impacte
negatiu sobre els IES, que veuran disminuir encara més les
unitats de Batxillerat en els pròxims cursos i provocarà, necessàriament, la pèrdua de llocs de
treball en la xarxa pública.

Els instituts més afectats són els que tenen
unitats de Batxillerat
concertades en centres
privats pròxims.
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Els augments de ràtio i la proliferació de barracons vulneren la llei

La massificació en Infantil i Primària torna a protagonitzar l’inici de curs

La llei preveu un màxim
de 20 alumnes en
Infantil de tres anys, i de
25 en Infantil de quatre i
cinc anys i Primària,
però només permet
l’augment en situacions
excepcionals

L’augment generalitzat i massiu
de les ràtios dels centres
d’Infantil i Primària ha sigut la
solució de la Conselleria
d’Educació a l’increment de
demanda de llocs escolars en
aquestes etapes per l’augment
demogràfic i l’arribada d’alumnat
immigrant. El mostreig que
STEPV-Iv ha realitzat en els centres de tot el País Valencià fa
palés que la principal incidència
en l’inici de curs ha sigut precisament l’augment indiscriminat de
les ràtios en tots els centres i la
generalització dels barracons
provisionals.
L’augment de la ràtio vulnera
la mateixa llei que permet l’augment només en situacions excepcionals. La llei preveu un màxim
de 20 alumnes en Infantil de tres
anys, i de 25 en Infantil de quatre
i cinc anys i Primària. Per ampliar
aquestes ràtios cal demostrar
una situació excepcional i obtindre una autorització prèvia de
l’administració. Però enguany
l’excepció ha acabat convertida en
norma.
El Sindicat ha denunciat que

aquesta situació, que modifica
substancialemt les condicions
laborals del professorat i afecta
negativament la qualitat de l’ensenyament, s’ha agreujat en els
últims anys, ja que les mitjanes i
grans ciutats no tenen places
escolars suficients per a atendre
la tota la demanda.
Poblacions amb excés de ràtio
En les comarques de València, els
incompliments de la Conselleria
es donen en poblacions com
Manuel, Paiporta, Picanya,
Alaquàs, Aldaia, Alfafar, València,
la Pobla de Farnals, Montcada, el
Puig, Nàquera, Requena i Utiel.
També en molts centres de la
Safor. A Alacant, hi ha augments
de ràtio en la mateixa capital i a
Torrevella, Elx, Alcoi, Ibi, Sant
Vicent del Raspeig, Sant Joan,
Dénia, Xàbia i Oriola. Pel que fa a
les comarques de Castelló, les
incidències es concentren en la
capital de la Plana, a més de
Torreblanca, Orpesa, Vila-real,
Almassora, Borriana, i en la pràctica totalitat de les poblacions
costaneres.

El Sindicat ha constatat que el
trencament sistemàtic de les
ràtios es produeix significativament en Educació Infantil, on hi
ha classes de tres anys amb 25
alumnes i de 4 i 5 anys amb 30. A
més, sense una intervenció planificada i immediata les aules de
Primària dels centres ara afectats
patiran una saturació molt greu.
La mateixa situació es constata en els centres concertats que
es troben al límit de la seua capacitat. Com que no es deixen
vacants per assumir junt amb els
centres públics una distribució
equitativa de l’alumnat nouvingut
durant el curs escolar, la concentració de l’alumnat immigrant
continuarà derivant-se cap als
centres públics.
Actuacions urgents
STEPV-Iv traslladarà als ajuntaments i als consells escolars
municipals la necessitat d’actuar
amb fermesa per a resoldre la
situació. En particular, el Sindicat
proposa practicar una anàlisi
exhaustiva de la situació, reservar
espais dotacionals per a la cons-

trucció de nous centres i distribuir l’alumnat immigrant de
manera equitativa entre tots els
centres sostinguts amb fons
públics: “És la Conselleria la que
ha de procedir a planificar i fer
una previsió a llarg termini de les
construccions escolars, prioritzar
les inversions en educació i negociar amb els interlocutors socials
la normativa necessària per
donar una solució definitiva als
problemes.”

El trencament sistemàtic
de les ràtios es produeix
significativament en
Educació Infantil, on hi
ha classes de tres anys
amb 25 alumnes i de 4 i
5 anys amb 30
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ADÉS I ARA

Nou currículum per a les escoles oficials d’idiomes
i els conservatoris de música i dansa

presses i la falta de previsió de la
Conselleria d’Educació.
Centres afectats
Al País Valencià hi ha dotze escoles
oficials d’idiomes: una a Castelló,
cinc a Alacant i sis a València. Pel
que fa als conservatoris elementals
i professionals de música, el repartiment es fa entre els que depenen
de la Generalitat Valenciana, 14
centres, i els que són de gestió
municipal, 31 centres. Cinc conservatoris es concentren a Castelló, 20
a Alacant i 13 a València. Pel que fa
als conservatoris de dansa només
n’hi ha set per a tot el territori
valencià, cinc a Alacant i dos a
València. Dos d’ells pertanyen a la
Generalitat.

Entra en vigor la nova
normativa que desplega la
LOE

La publicació en el DOCV dels nous
decrets de currículum i d’accés de
les escoles oficials d’idiomes (EOI) i
dels conservatoris elementals i professionals de música i dansa s’emmarca en el desenvolupament normatiu que ha de fer la Conselleria,
per al desplegament de la Llei
d’Educació (LOE). Les millores que
proposava STEPV-Iv al projecte de
decret, que afectaven les condicions
de treball del professorat d’aquests
àmbits, no han sigut recollides. Per
a garantir el manteniment de les
hores lectives i dels llocs de treball,
el Sindicat pretenia que els ensenyaments de nivell bàsic, ubicats en
centres de Secundària, foren impartits per docents de les EOI. En el
cas dels ensenyaments professionals de Música i Dansa, un dels
aspectes que més preocupa el professorat és la reducció d’hores per
a les assignatures comunes, bàsi-

ques per a la formació musical i
cultural dels futurs professionals.
Amb la nova regulació, les reduccions horàries de Llenguatge musical, Harmonia o Anàlisi i història de
la música, amenacen el manteniment dels llocs de treball docents.
Aplicació progressiva
L’aplicació que es farà dels nous
decrets serà progressiva. Per als
conservatoris de música i dansa,
enguany s’implantarà el nivell elemental i els quatre cursos del professional, mentre que en el curs
2008/09, s’implantarà el 5é i 6é del
Grau Professional. Les EOI implantaran, el curs 2007/08, els nous
nivells Bàsic i Intermedi, i el curs
següent el nivell Avançat.
El retard en la publicació dels
decrets a finals del setembre ha
provocat problemes en l’organització i planificació del curs en aquests
centres. El Sindicat ha denunciat les

Canvis de la nova regulació
Els cinc cursos anteriors passen a
ser sis en tots els idiomes. Com
marquen les directrius europees,
els cursos es distribueixen en tres
nivells: Bàsic, Intermedi i Superior.
S’incorporen proves de certificació
entre el primer i el segon curs de
cada nivell.
Amb el títol de Batxillerat s’accedeix
directament al nivell Intermedi.
Es té en compte l’atenció preferent
a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
La Conselleria es reserva el dret
d’articular la impartició del nivell
bàsic als instituts de Secundària.
Els nous Decrets que establixen els
curriculums de del nivell bàsic i del
nivell intermedi, dels ensenyaments
professionals i elementals de
dansa, i dels ensenyaments elementals i professionals de música
han estat publicats el mes de
setembre.
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La Internacional de l’Educació reclama el
reconeixement dels drets dels docents
Entitats supranacionals
demanen als governs que
respecten les condicions
laborals del professorat

El 5 d’octubre de 1966 la UNESCO i la OIT signaven un document
de recomanació sobre la situació
del personal docent. Des d’aleshores, l’aniversari de la data serveix perquè cada any docents del
món sencer pressionen sobre els
governs dels seus països i exigis-

quen el compliment de les condicions de treball que estableix
aquest document. La
Recomanació UNESCO-OIT sobre
la situació del personal docent
assenyala els drets que té el personal que treballa a l’ensenyament, incloent-hi el de sindicalit-

zació i el de negociació dels salaris, les condicions de treball i les
polítiques educatives. Una posterior Recomanació de 1997 sobre
personal docent de l’ensenyament superior i la investigació,
inclou també el dret a la llibertat
acadèmica. En 2007, la
Internacional de l’Educació (IE) i
les seues organitzacions han tornat a exigir el respecte als drets
dels ensenyants, entre ells la
negociació col·lectiva.

‘Millors condicions de treball, millor aprenentatge’
En la Declaració de la Campanya
del Dia Mundial del Docent, la
Internacional de la Educació (IE),
a la qual està adscrita la
Confederació de STEs, s’afirma
que “unes millors condicions de
treball per als docents representen unes millors condicions d’aprenentatge per a l’alumnat”. La
Declaració de la IE de 2007 diu:
“Nosaltres, personal docent del
món sencer, exigim:
 Entorn de treball decent. Un
entorn d’aprenentatge segur i sa
per als docents i l’alumnat, classes d’una grandària convenient i
recursos pedagògics apropiats en
l’aula.

 Salari mínim vital.
Remuneracions que permeten
unes condicions de vida dignes i
que siguen pagats amb regularitat.
 Igualtat de remuneració i igualtat de drets per a les dones. Les
professores no han d’experimentar cap forma de discriminació i
els governs han de garantir l’emancipació de les dones en l’àmbit de l’educació, en el procés
decisori i en el lloc de treball.
 Desenvolupament professional
inicial i continu. L’oportunitat
d’adquirir i desenvolupar aptituds
professionals, mantenir l’actualització professional amb les noves
tècniques de la informació i pedagògiques i desenvolupar una

carrera professional.
 Participació en el disseny de
polítiques. Per a garantir que les
noves polítiques reflecteixen la
realitat de l’aula el diàleg social
ha de ser part integrant de la planificació i formulació de la política
educativa.
 Negociació col·lectiva per a
defensar i fomentar els drets dels
docents. Les condicions de treball, així com les avaluacions de
qualitat dels procediments d’ensenyament, han de negociar-se
entre els representants de les
autoritats públiques i empreses i
els sindicats de l’educació representatius.

Sindicalisme als centres
Vicent Esteve

Allà pel gener de 1980, el
malaguanyat company Melchor
Botella, ens amollava sense
contemplacions en aquestes
mateixes pàgines: “Para mí, una
de las causas fundamentales de
la escasa participación (...) se
debe a la falta de una acción
sindical directa y continuada en
los centros”. Concretava més
encara i afegia que “donde existen afiliados y personas comprometidas no se aprovechan
todas las posibilidades y se opta
por la postura más cómoda, que
tiende a mantener el teórico
estado de buenas relaciones
entre todo el claustro”. Melchor,
amb les seues agosarades
paraules, no pretenia més que
mantindre una democràcia participativa, una línia assembleària, tal com es defineix des de
sempre la nostra opció sindical.
Si citem Melchor és perquè
va ser un mestre que canalitzava admirablement les preocupacions de molta gent del món de
l’ensenyament. Tenia, a més, la
clara consciència que calia
escriure-ho, i mantenia el to
crític, dins i fora, entre propis i
estranys.
Ara que som al principi del
curs, just en el moment que un
bon grapat de companys i companyes d’aquesta organització
s’incorporen a fer sindicalisme
en contacte directe amb els
centres, a pocs mesos d’un congrés que ha reiterat la importància d’atendre i crear nuclis
sindicals a tot arreu, sembla
oportú d’actualitzar declaracions fetes fa... 27 anys! I és que
hi ha objectius, desitjos i maneres de ser que no són anacrònics pel simple pas del temps,
no són obsessions per estar als
debats adés i ara. Són simplement inevitables; una qüestió de
coherència.
La vaga a l’ensenyament del
maig proppassat, “la més
important des de fa 20 anys”,
com va titular el diari més llegit
a València, tornà a posar de
manifest que si volem un sindicat arrelat als claustres no sols
hem de parar l’orella, hem de
contribuir a traure les seues
conclusions. Perquè la vaga,
conseqüència de la paràlisi i la
supèrbia del govern valencià, no
la va convocar la televisió, sinó
que va ser resultat del treball
en els centres dels afiliats i les
afiliades d’aquest Sindicat.
Amb aquest esguard retrospectiu encetem un espai que
dirigeix el focus de la reflexió
cap a assumptes que, tot i estar
potser fora d’agenda, esguiten
l’actualitat quan no hi alenen
ensordidorament. El passat no
sempre està viu, per sort. Però
compta.
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Flexibilització del Batxillerat i fracàs escolar
El Ministeri d’Educació
accepta les recomanacions de la Unió Europea

La proposta de flexibilització
organitzativa del Batxillerat anunciada per la ministra d’Educació
és coherent amb les recomanacions europees i servirà per a disminuir les elevades taxes d’abandó escolar a l’estat espanyol, al
voltant d’un 30%. Si la flexibilització permet que un major nombre
d’alumnat continue lligat al sistema educatiu, hi haurà més persones capaces d’aconseguir el títol
de Batxiller i, amb això, s’ampliaran les possibilitats d’accés a
estudis superiors.
Contra l’argument falaç que
modificar l’actual estructura del
Batxillerat és rebaixar els continguts, que “els nivells han baixat” i
que, per tant, “cal tornar a
models anteriors”, els últims
anys han experimentat una veritable revolució cultural i tecnològica

a la qual la societat i els sistemes
educatius han de donar respostes. L’immobilisme no és mai la
millor de les solucions per als
problemes que planteja una
societat en canvi permanent que
necessita adequar-se a noves
realitats.
La flexibilització en altres trams
Un bon exemple que la flexibilització serveix per a lluitar contra
el fracàs escolar són els programes d’Adaptació Curricular, unes
actuacions que des de fa uns anys
trenquen en part la rígida estructura organitzativa de l’ensenyament secundari. Aquests programes han sigut, segons una opinió
generalitzada entre el professorat
de Secundària, la millor aportació
de la LOGSE a aquest tram educatiu. De fet, hi ha molts exem-

ples de com l’alumnat que ha
passat per aquests programes ha
progressat en estudis superiors
de cicles formatius, batxillerats i
fins i tot en la universitat.
També fa uns anys que els
estudis nocturns —de batxillerats
i de cicles— adapten el sistema
educatiu a la necessitat de formació i titulació d’una part de la
població. L’organització i l’ensenyament de l’Educació Infantil o del
sistema universitari actual no
s’assembla gens al de fa 20 anys.
Els centres educatius públics
necessiten més recursos, més
professorat, ràtios més baixes, i
també una administració que els
permeta autonomia suficient per
a adaptar-se al seu entorn. Un
únic model i una única estructura
no és vàlida per a tots els centres.

La concertació dels batxillerats
La concertació dels batxillerats
resta diners i recursos als centres
públics, fomenta l’adoctrinament i
augmenta l’exclusió. La inversió
pública, l’autonomia dels centres i
la flexibilitat organitzativa aporten
llibertat i eixamplen les possibilitats de l’alumnat que vol estudiar
en els centres públics. Els nivells
baixen si l’alumnat abandona el
sistema educatiu, no si obté titulacions que permeten continuar
estudis.
Ara bé, les reformes no es fan
només publicant lleis i decrets.
Qualsevol reforma necessita
debat, reflexió profunda, intercanvi d’experiències, inversió, formació, investigació i programes
experimentals. Però, d’açò, la
ministra no n’ha dit res.

ller. D’altra banda, el Pla Integral
de Convivència Escolar que ara
anuncia Font de Mora mai s’ha
abordat en les meses de negociació ni en el Consell Escolar
Valencià.
Potenciar mesures de prevenció i mediació i fomentar la participació de tota la comunitat escolar és, per al Sindicat, una manera d’afrontar els conflictes. La
solució no és l’aïllament. Al contrari, per a fer front a aquestes
qüestions cal potenciar els instruments de què disposen els cen-

tres: departaments d’Orientació i
Serveis Psicopedagògics
Escolars, accions tutorial eficaces, plans de convivència consensuats i ajustats a la realitat dels
centres, el treball en equip i formació en matèria de educació i
tractament de conflictes. Aquesta
formació ha d’estendre’s a tota la
comunitat educativa, famílies,
docents i alumnat.

res dirigides al professorat que
faciliten la conciliació de la vida
laboral i familiar i una modificació
del decret de permisos i llicències, ajustant-lo a la nova legislació marc, que es publicarà en els
pròxims quinze dies, si bé ja està
tenint una aplicació real”. D’altra
banda, les instruccions de les
direccions territorials d’Educació
només preveuen el permís de
paternitat i l’acumulació de la lac-

tància, unes mesures que l’administració valenciana no pot defugir per estar recollides en la llei
d’igualtat. El Sindicat ha anunciat
que pressionarà perquè l’administració valenciana complisca els
seus compromisos amb el professorat.

ENSENYAMENT PÚBLIC

La prevenció, la mediació i la participació de la
comunitat, claus per a evitar els conflictes
El Sindicat denuncia el
conseller per negar-se a
consensuar mesures amb
la comunitat educativa

La proposta del conseller
d’Educació de crear aules de
“convivència” per a corregir les
conductes conflictives de l’alumnat només aconseguirà crear
guetos en els centres educatius i
desviar l’atenció educativa a
aquest alumnat. A aquestes consideracions, STEPV-Iv hi afig que
“anunciar mesures que no comp-

ten amb el debat i el consens dels
estaments educatius implicats
crearà més crispació i descontentament”.
El Sindicat ha denunciat que
l’esborrany de decret de drets i
deures de l’alumnat no s’ha consensuat amb la comunitat escolar
ni amb els sindicats, contràriament a les afirmacions del conse-

ENSENYAMENT PÚBLIC

El Pla Concilia, pendent del decret que la Conselleria
hauria de publicar al maig
El professorat valencià,
discriminat en relació als
altres funcionaris

Les mesures que han de facilitar
la conciliació de la vida laboral i
familiar del professorat valencià
encara continuen pendents mentre que els funcionaris de l’administració pública ja fa vora d’un
any que es poden acollir al decret

de permisos i llicències en vigor.
Però la Conselleria d’Educació,
signant junt amb altres sindicats
de l’acord de 8 de maig, segueix
incomplint els seus compromisos.
El punt 2 d’aquest acord preveu,
textualment, l’”adopció de mesu-

ENSENYAMENT PÚBLIC

Completada l’ampliació de plantilles
d’Educació Infantil
Conselleria havia
incomplit els terminis de
l’acord de 2005

El Sindicat ha manifestat la seua
satisfacció perquè amb la incorporació als centres educatius dels
mestres que faltaven per completar les 500 places docents
d’Infantil es materialitza l’acord
de plantilles de 2005. Conselleria
havia anat ajornant l’ampliació de
places d’aquesta etapa educativa,
un fet que va motivar la denúncia
sindical. L’incompliment va ser un

dels punts reivindicatius de les
mobilitzacions i la vaga convocada
en l’educació valenciana durant el
curs passat.
L’acord de plantilles d’Infantil va
ser signat pels sindicats i la
Conselleria d’Educació en 2005,
però els terminis de la seua
implantació havien estat reiteradament incumplits per l’administració.

També amb sis anys de retard, el
Diari Oficial ha publicat l’acord de
plantilles de Formació
Professional, signat el 2001.
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L’Estatut Docent i l'acord de 8 de maig, una sintonia inquietant

Un nou model retributiu per a tot el professorat

El 8 de maig de 2007 la
Conselleria d'Educació i altres
organitzacions sindicals signaven
un document que va ser anunciat
amb tabalets i dolçaines, amb
cares de felicitat incloses, com
un "acord històric". El Sindicat va
advertir que no era l'acord que
necessitava el professorat i el
sistema educatiu valencià i que,
contràriament és un acord insuficient, injust i incomplet.
Mentre el Sindicat defenia un
augment lineal per als 53.000
professors i professores i negociar tots els temes de la plataforma, altres organitzacions advocaven per aprofundir en la divisió
salarial i renunciaven a compromisos reals. Això va posar les
coses fàcils a l'Administració.
Tenia el suport de cinc sindicats
per a fer el que volguera. I així ha
passat. Les negociacions d'abril i
maig han conclòs en un acord que
destina 87 milions d'euros al
complement específic, el que
cobrem tots, 47 milions als
sexennis i 15 als càrrecs directius. Com es veu, hi ha una desproporció entre els diners que es
destinen al complement i el que
va a parar als sexennis. És una
aposta compartida per l'administració i altres sindicats per crear
més divisions salarials, en contra
d'un model educatiu i de treball

cooperatiu i democràtic. És avançar en les línies del futur Estatut
del Professorat del Ministeri
d'Educació i que preveu substituir
els sexennis per graus. És fals
que el valencià serà el professorat millor pagat de l'estat, ni que
millorararem la nostra posició en
la taula comparativa de les retribucions. Almenys cinc comunitats
autònomes ens superaran i potser seran moltes més perquè ací
no hi haurà revisió retributiva fins
setembre de 2009.
Més divisions
L'acord accentua les divisions
salarials i això repercuteix de
manera diferent entre el conjunt
del professorat. El professorat
amb menys antiguitat i l’interí
obtindrà els pitjors resultats i
veurà la seua carrera professional
dificultada si, a més, s'aprova el
projecte d'Estatut del MEC, amb
el suport d'altres sindicats.
Amb l'excusa de regular el desenvolupament professional, el govern
vol introduir al conjunt del professorat en un laberint regressiu i jerarquitzador. L'Estatut impulsa una
"carrera docent" que se sustenta en
la promoció de la competitivitat.
Amb una nova estructura retributiva
basada en set graus -de quatre a
sis anys per adquirir-los-, a més
anys de servei correspondran més
graus automàtics. En canvi, al professorat amb menys anys de servei
li caldran més acreditacions i avaluacions que haurà de superar per
a incrementar les retribucions.
Durant molt de temps aquest pro-

fessorat seguirà fent el mateix treball, però haurà d'esperar a que li
siga reconegut en nòmina.
Els obstacles, els "mèrits" del
projecte del MEC per a ascendir
de grau, depenen de criteris arbitraris, com ara l'avaluació voluntària de la pràctica docent, l'assumpció de tasques i responsabilitats complementàries, la implicació en el centre, l'exercici de
càrrecs directius... Fins i tot per a
participar en els concursos de
trasllats influirà el grau.
L’herència dels sexennis
El cobrament de sexennis deriva
de l'acord de 1991 signat per la
Conselleria d'Educació i els sindicats de la mesa d'Educació, amb
excepció de l'STEPV-Iv.
El Sindicat ha denunciat que
aquest sistema retributiu discrimina una gran part del professorat que no percep cap retribució
per aquest concepte, paga salaris
diferents per una tasca idèntica i
amb mateix grau de responsabilitat i ha convertit la formació permanent en una cursa per a
col·leccionar crèdits, devaluant-la
i convertint-la en una mercaderia.
La formació és un dret i un deure
dels docents, integrat en la jornada laboral i que cal retribuir com
cal.
Un nou model retributiu
La realització d'una tasca amb
idèntic grau de responsabilitat ha
d'estar remunerada amb el
mateix salari. El sistema que ara

L’ACORD
DEL 8 DE MAIG
INCREMENTA LES DIFERÈNCIES SALARIALS
AMB EL GRAUS DE L’ESTATUT DOCENT LES DIFERÈNCIES SERAN MAJORS

2007

2010

+ 370 euros

+ 550 euros

SENSE SEXENNIS

AMB 5 SEXENNIS

SENSE SEXENNIS

AMB 5 SEXENNIS

SALARI BRUT MENSUAL

Mestres
Mestres ESO
Prof. tècnic
Prof. Secundària

SENSE SEXENNIS

AMB 5 SEXENNIS

SENSE SEXENNIS

AMB 5 SEXENNIS

Agost 2007
1877,45
1989,3
1991,64
2160,01

Agost 2007
2248,72
2360,57
2362,91
2531,28

Gener 2010
2007,45
2119,3
2.121,64
2290,01

Gener 2010
2557,48
2669,33
2671,67
2840,04

EN 2007, EL 40% DEL PROFESSORAT NO TÉ CAP SEXENNI. NOMÉS EL 10% EN TÉ ELS 5 SEXENNIS

UN MATEIX TREBALL, MOLTS SALARIS DIFERENTS
es vol implantar classifica salarialment el professorat amb una
jerarquització que no es correspon amb la naturalesa de la tasca
docent ni amb l'organització escolar dels centres. STEPV-Iv segueix
compromés amb la defensa del

dret de tot el professorat a unes
retribucions dignes i no jerarquitzades.

Palau de la Generalitat el 16 de
febrer per exigir la negociació. El 5
de març a Alacant, Castelló i
València més de 3000 persones tornen a concentrar-se. El Sindicat fa
una proposta de vaga per al final de
mesos de març i abril.
Durant el mes de març, el
Sindicat intenta arribar a acords
amb la resta de sindicats. Alguns
sindicats no accepten ni assistir a
les reunions conjuntes. El Sindicat
declara que la negativa a adoptar
posicions comunes entre tots els
sindicats no pot convertir-se en una
coartada per a no fer res i, assumint
la seua representativitat en el sector, decideix impulsar la negociació
i, ara, la mobilització.
El 29 de març el 60% de la plantilla participa en la jornada de vaga.
A València, més de 8.000 persones
participen en la manifestació. El
seguiment massiu de la vaga desbloqueja la negociació i obliga a
Educació, per primera vegada, a
presentar una proposta retributiva
concreta. De la resta de temes, res.
El 18 d'abril presenta una oferta

millor, però que encara és insuficient. El Sindicat insisteix que cal
fer un major esforç en el complement específic, que es el que cobra
tot el professorat i el que compta
per a les pagues extres (els sexennis no ho fan) i considera un avanç
que l'Administració es comprometa
a complir l'acord d'educació infantil
(2005), a signar l'acord de plantilles
de formació professional (2002) i a
crear els 16 llocs de treball dels
serveis de prevenció pendents
(2005).
El 8 de maig de 2007, la resta de
sindicats de la Mesa signen la proposta definitiva presentada, però no
figura allò que havien anunciat en
relació a un "nou marc legal per a
l'establiment de jornada i calendari"
ni els altres temes com la Seguretat
i Salut laboral, la jornada, el professorat interí, la convivència Escolar,
la conciliació de la vida laboral i
personal…

Crònica d'una negociació inacabada

ARXIU

A iniciativa de l'STEPV-Iv tots els
sindicats de la Mesa Sectorial
d'Educació vam firmar el protocol
de negociació (febrer de 2005) amb
l'objectiu d'abordar la negociació de
manera temporitzada i global.
Al llarg de dos anys, el sindicat
va denunciar la falta de compromisos concrets, l'incompliment reite-

rat de molts temes o l'ajornament
indefinit d'altres.
Pel gener de 2007, el Sindicat
valora que l'única eixida era la
mobilització i elabora una plataforma reivindicativa amb els temes
que calia prioritzar.
Un centenar de delegats i delegades es concentren davant el
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El Sindicat presentarà iniciatives per desbloquejar els temes pendents

Desplegament de l’acord del 8 de maig
El professorat interí, el gran perjudicat
El Sindicat ha engegat una
campanya per a què el
professorat interí deixe
d’estar discriminat salarialment. En la campanya
es proposa que reclame
allò que li pertoca d’acord
amb el treball que realitza.

Després de l’acord del 8 de maig, el Conseller
afirmava que “El professorat valencià és el més
ben pagat de l’Estat”. Aquesta i altres afirmacions s’han escoltat als responsables de l’administració valenciana i a portaveus d’altres sindicats tot i establint com a model de comparació
les retribucions de Catalunya.Tanmateix, només
comparaven parcialment les retribucions.
Els sexennis de Catalunya
L’administració de la Generalitat de Catalunya i
els sindicats van firmar, en 2005, un acord,
ampliat en 2007, que regula el cobrament dels
estadis (sexennis docents) del personal interí a
partir del dia 1 de setembre de 2007, d’acord
amb els següents criteris:
- A partir de l’1 de setembre de 2007, els professorat interí que tinga reconegut sis o dotze
anys de serveis prestats en l’ensenyament
públic, com a interí o substitut docent, hauran

d’acreditar els nou crèdits necessaris per a l’assoliment del primer o del segon estadi. A partir
de l’1 de setembre de 2008, se’ls podrà reconèixer el tercer estadi docent i se negociarà l’aplicació del quart.
L’1 de gener de 2007, la quantia mensual en
euros dels sexennis vigents a Catalunya són:
primer, 103,86; segon, 109,22 ; tercer, 123,85 ;
quart, 134,11, cinqué, 79,06. En la mateixa data,
els sexennis del professorat valencià són: primer, 39,17; segon, 62,74; tercer, 101,92; quart,
128,78; cinqué, 37,89.
L’1 de gener de 2010, els sexennis valencians,
segons l’acord de 8 de maig, seran els mateixos
que els actuals de Catalunya. El calendari per
començar a percebre de manera gradual les
noves quantitats, s’iniciarà l’1 de gener pròxim.
Com veiem, alguns consideren que l’homologació suposa cobrar, en 2010, el que altres cobren
des d’abans de 2007.

La clàusula del professorat interí
L’acord de 8 de maig va afegir in extremis —en
un últim intent de la Conselleria perquè STEPVIv no es quedara fora de la firma— un apartat 8
que diu: “Les parts firmants es comprometen a
la negociació d’un nou acord per al personal
interí, que s’aplicarà en el pròxim curs escolar,
que millore l’actual sistema i facilite la provisió
de llocs de treball.”
A hores d’ara, només STEPV-Iv ha denunciat
l’incompliment d’aquesta clàusula, però quan
comence la negociació, ningú podrà continuar
mantenint que el professorat interí, només per
ser-ho, no pot accedir a un complement retributiu exclusiu del docents, lligat a la formació. El
professorat interí és docent i fa i rep formació
com la resta.

La jornada continuada, fora de l’acord
La negativa de la Conselleria
d’Educació a negociar els nous
models de jornada per al sistema
educatiu és un dels incompliments
més greus del protocol de negociació que van motivar la vaga del 29
de març impulsada per STEPV-Iv,
CGT (Àrea Pública) i AFID. En un
context en què els canvis socials i
la demanda creixent de qualitat
demanen a la comunitat educativa
abordar els nous problemes derivats de l’organització dels centres,
el Sindicat planteja abordar el
debat sobre la jornada continuada,
que pot esdevindre un instrument

important per a millorar la qualitat
de l’ensenyament i beneficiar tota
la comunitat educativa.
Regular la jornada
 Les comunitats educatives de
cada centre han de ser autònomes
per a establir per decisió democràtica dels seus membres el tipus de
jornada.
 L’horari dels treballadors i les
treballadores de l’ensenyament no
ha de ser necessàriament coincident amb el de l’alumnat ni amb el
del centre.
 En la organització escolar, cal

superar la rígida distribució horària en 45, 50 o 60 minuts i buscar
períodes més amplis i flexibles. Els
temps de descans han de ser més
variables i s’han d’adaptar a l’edat
dels xiquets i les xiquetes.
 Els centres han de romandre
oberts al matí i a la vesprada i oferir tots els serveis necessaris.
 Educació ha d’estendre i garantir
l’oferta de menjadors escolars a
tots els centres que ho sol·liciten.
 Les administracions han de
garantir als centres el finançament
de totes les seues activitats extracurriculars, culturals i esportives.

 S’ha de garantir la igualtat d’oportunitats educatives a tot l’alumnat i oferir més serveis a qui
menys en té.
 Per a optimitzar el rendiment de
les plantilles, s’han de millorar les
condicions de treball del professorat, del personal especialitzat i del
no docent.
 Cada comunitat educativa ha de
concretar i distribuir el seu horari
amb plena autonomia i reflectir-lo
dins del corresponent pla de centre.

Els equips directius valencians, els pitjors pagats de l’Estat
L’actualització i millora dels
complements específics per
càrrecs directius va ser una de
les reivindicacions exigides en
la vaga de 29 de març. Aquests
complements s’abonen en funció d’una classificació de centres fixada per l’administració.
L’acord retributiu de 8 de maig
va deixar sense desenvolupar
aquest apartat i va incorporar
una clàusula que destina 15
milions d’euros per actualitzar
aquest pagament.
El Sindicat ha recordat la
urgència de distribuir aquests
diners per homologar aquest
complement retributiu amb la
resta de l’Estat. Amb això la
Conselleria demostraria que té
voluntat de reconéixer i donar
supor, en part almenys, al treball dels equips directius.
Els centres d’Infantil i
Primària no disposen de personal d’administració, i tota la

tasca de matriculació, gestió de
beques i menjadors, personal,
relació amb els ajuntaments i
Conselleria, etc., recau principalment sobre els equips directius. Amb l’increment generalitzat de les ràtios per l’alumnat
nouvingut, aquestes tasques
s’han vist incrementades: gestió
del bo-llibre, absència de normativa de confecció d’horaris
per a aplicar la LOE, etc.
Gestionar els centres de
Secundària i Formació
Professional, escoles d’idiomes,
conservatoris, escoles d’art,
formació de persones adultes,
etc., és una tasca cada vegada
més complexa: l’inici de curs
coincideix amb els exàmens de
setembre i el període de matriculació, gestió del personal,
degoteig constant de matrícula
sobrevinguda al llarg de tot el
curs, immigració, normativa
obsoleta per a confeccionar

horaris i resoldre els conflictes,
nous programes educatius, integració d’alumnat amb necessitats educatives especials, centres saturats, etc.
Tot i que la tasca educativa
ha de ser una acció compartida
entre tot el professorat del centre, el Sindicat considera que la
tasca dels equips directius
valencians no pot estar pitjor
retribuïda que en la resta de
l’Estat i en cal una actualització
immediata.
STEPV planteja una sèrie de
propostes per resoldre aquesta
problemàtica: a) reduir l’actual
classificació de centres (tipus A,
B, C, D i E), de 5 a 3 (tipus A, B,
C) en funció de les línies, grups
i torns de treball, nombre d’alumnat, complexitat dels centres; b) augmentar com a mínim
100 euros per a les direccions
dels tipus A; c) aplicar una gradació ponderada dels incre-

ments de la direcció en la resta
de tipus; d) establir un percentatge, com a mínim del 80% del
sou de la direcció, per a la resta
de membres dels equips directius.
STEPV ha instat l’administració a convocar la mesa de portaveus per establir el calendari
de negociació, acordar la distribució dels diners i agilitzar l’execució dels deutes pendents
amb el professorat valencià.

STEPV-Iv exigeix la
negociació urgent dels
complements per
càrrecs unipersonals
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Conselleria continua incomplint els compromisos amb el col·lectiu de docents interins

Cal un nou pacte per al professorat interí
Si s’ha d’avaluar l’acord del 8 de
maig de 2007 en funció de les
millores laborals aconseguides
per al professorat interí, cal dir de
manera rotunda que, després de
dos anys de negociació, no s’ha
produït cap avanç. “Negociar un
nou acord per al personal interí,
que s’aplique en el pròxim curs
escolar, que millore l’actual sistema i facilite la provisió de llocs de
treball”, com assenyala textualment el document que van signar
la Conselleria d’Educació i altres
sindicats, és una fórmula que no
fa més que repetir la voluntat
expressada en el protocol de
negociació de 2005, aprovat aleshores a instàncies de l’STEPV-Iv.
L’últim acord tampoc no ha aconseguit cap compromís de l’administració amb el professorat inte-

rí. Tanmateix, amb el nou curs en
marxa cap dels sindicats firmants
han denunciat l’incompliment
d’Educació.
Adjudicacions presencials
En una fugida avant, per desviar
l’atenció o per no poder aguantar
més la mirada del col·lectiu, hi ha
organitzacions sindicals que ara
es dediquen a criticar els actes
d’adjudicació presencials, uns
actes que mai no han estat qüestionats per ningú. Es tracta d’un
sistema molt semblant a l’adjudicació estatal de places per als
metges interns residents (MIR)
que ningú no qüestiona. De fet,
els actes presencials que se celebren al País Valencià són l’enveja
del professorat d’altres territoris,
que hi veu un model públic i

transparent que assegura la possibilitat d’elecció fins a l’últim
moment. Les incidències per irregularitats en els actes d’adjudicació, amb una provisió de més de
10.000 vacants, són pràcticament
inexistents. Per avançar no cal
canviar allò que cada vegada funciona millor, sinó perfeccionarho.
Reduir la mobilitat
La negociació que exigeix el
Sindicat, s’ha d’articular en quatre eixos: consolidar els drets
adquirits; assegurar la continuïtat
en el treball; aconseguir idèntiques retribucions i condicions
laborals que el professorat funcionari (permisos, llicències, formació, etc.); reduir la mobilitat,
tot compaginant l’atenció adequa-

da als centres i a l’alumnat.
A l’Estat espanyol hi ha territoris que han aconseguit, gràcies a
la pressió sindical i a la lluita del
col·lectiu, compromisos d’estabilitat lligats a la contenció en l’oferta d’ocupació pública. L’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic ha
reconegut el cobrament dels
triennis i ara cal exigir el cobrament dels sexennis. Estem convençuts que en bona part les condicions laborals del professorat
interí pot millorar si s’aconsegueix reduir la mobilitat. Aquesta
reducció, que és factible si el professorat expressa voluntàriament
l’àmbit territorial en què vol treballar— ajudarà a millorar el treball, la qualitat i l’eficiència del
sistema.

Revisar el pacte
En el procés negociador, el
Sindicat treballarà per assolir la
participació activa del professorat
interí i la màxima unitat de totes
les organitzacions sindicals. Des
de l’STEPV-Iv, AFID i CAT-CGT,
considerem que cal una revisió
del pacte actualment en vigor per
distints motius:
 Exigir a l’administració que dispose de totes les vacants i el
calendari amb temps i forma
abans de la celebració dels actes
d’adjudicació.

 Poder renunciar a una vacant
que no pertanya a una determinada comarca en què es vol treballar.
 Acollir-se, en l’acte d’adjudicació, als permisos per cura de fills
o de persones majors.
 Establir vacants comarcals de
curs complet.
 Assegurar la continuïtat en el
treball de vacants d’especial dificultat.
 Poder desactivar-se temporalment de la borsa de treball.

 Poder ampliar o restringir les
habilitacions —especialitats—
amb què comptem o amb les
quals volem treballar.
 Obrir les borses de treball de
manera permanent.
 Donar transparència als canvis
de vacant per necessitat extrema,
sempre amb la supervisió del
comité de Seguretat i Salut
Laboral.
 Pagar els mesos d’estiu a les
persones que treballen més de
165 dies.

 Disposar d’un contracte per un
temps mínim garantit per al professorat que realitza substitucions. El contracte no s’ha d’interrompre en vacances de Nadal,
Pasqua, Falles…
 Garantir els drets de protecció
a la maternitat, de conciliació de
la vida laboral i personal i de formació, com la resta del professorat.

ENSENYAMENT PÚBLIC

STEPV-Iv i la majoria del professorat s’oposen a la informatització del procés

Els actes presencials d’adjudicació de places docents
garanteixen la transparència del sistema
El sistema d’adjudicació de
vacants presencial dóna garanties
de transparència, publicitat i control públic i democràtic, cosa que
no ocorre amb altres procediments. Per al Sindicat els actes
presencials d’adjudicació que se
celebren cada any al Palau de
Congressos possibiliten que la
totalitat del professorat participant puga controlar el procés i
demanar la plaça que més li interessa entre les que queden lliures
en el moment de demanar. El sistema permet un control públic
que no es dóna en els actes
basats en els sistemes informàtics. És un procés ràpid, ja que en
un dia el professorat sap quin és
el lloc de treball que ocuparà el
curs vinent. Els actes presencials
compten amb el suport de la
major part del professorat, que ha
manifestat la seua satisfacció pel
procediment. L’actual sistema
només és rebutjat per una part de
la representació sindical, que
representa interessos minoritaris
i no atén l’interés general que

aposta per la trasparència.??
Els sistemes informàtics que
altres organitzacions sindicals
volen posar en funcionament no
donen les necessàries garanties
jurídiques ni de control, transparència i publicitat. Suposen que el
professorat afectat estiga tot l’estiu (juliol i agost) pendent del lloc
de treball que se li assigna i no
garanteix que l’1 de setembre tot
el professorat estiga en el seu
lloc de treball. Aquest sistema,
que es va experimentar anys
arrere, suposà un retard en el
començament del curs i molts
problemes amb el professorat.
El Sindicat reitera que els actes
d’adjudicació presencials són la
millor garantia de publicitat i
transparència, tant per al professorat com per als centres, de
poder fer un seguiment i un control exhaustiu de les vacants i de
la dotació de les places.?

ARXIU
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Intoxicacions i sarcasme en les propostes del Molt Honorable President

Educació per a la ciutadania: un desficaci
Joan Pau Cimarro
El decret amb els currículums de l’ESO és
un document imposat des del govern valencià, sense negociació. Es tracta d’una
norma que ignora les veus crítiques amb la
particular aplicació que de la Llei
d’Educació (LOE) està practicant el govern
valencià del PP. Les crítiques al decret,
manifestades en la mesa sectorial
d’Educació i en el Consell Escolar Valencià,
provenen de sectors molt diversos de l’opinió pública valenciana.
El decret, publicat en el Diari Oficial del
27 de juliol, estableix els objectius educatius de l’etapa, els continguts de les diferents matèries i les mesures educatives
que han d’aplicar-se. La norma, que és la
interpretació que el govern valencià fa del
reial decret de mínims del Ministeri
d’Educació, cal considerar-la com una lectura tendenciosa i dretana de la LOE. La
Conselleria d’Educació ha alterat i censurat
bona part dels continguts reglats per la
norma estatal. El cas de l’Educació per a la
ciutadania és especialment greu, però
també ho són els objectius de l’etapa, que
sembla que molesten el govern de la
Generalitat i la Conferència Episcopal.

Retallades organitzatives
L’autonomia organitzativa dels centres en
els exàmens extraordinaris i en la ubicació
horària de l’assignatura de Religió ha quedat retallada. De fet, en aquests dos aspectes la norma ministerial donava llibertat
organitzativa mentre que l’administració
valenciana regula ambdues circumstàncies
per a imposar el seu criteri. La Conselleria
insisteix a organitzar proves de setembre a
l’ESO i impedir, com preveu el reial decret,
que la ubicació horària dels ensenyaments
de Religió siga programada pel centre. Una
ubicació que en comptes de materialitzarse d’acord amb els interessos de cada
comunitat educativa es concreta segons els
interessos del Concordat amb el Vaticà.
Pel que fa a la cobertura mediàtica sobre
la nova normativa, l’atenció dels mitjans,
amb molt de soroll i confusió, s’ha centrat de
manera parcial en l’assignatura d’Educació
per a la ciutadania. Aquesta atenció interessada ha afavorit l’ocultació de la censura de
la norma educativa valenciana, d’acord amb
els dictàmens de la cúpula eclesiàstica catòlica. De fet, els continguts de l’Educació per a
la ciutadania que molesten la dreta religiosa
ja han desaparegut.

TANIA CASTRO

La cobertura mediàtica ha afavorit l’ocultació de la censura de
la norma educativa valenciana,
d’acord amb els
dictàmens de la cúpula eclesiàstica catòlica

Amb aquesta pràctica cínica i deslleial
amb la norma estatal, les campanyes contra l’assignatura per motius morals o religiosos que proclamen la hipotètica exclusivitat de l’educació moral de les famílies
contra l’intervencionisme de l’estat, esdevenen especialment hipòcrites i intoxicadores.
L’orientació ideològica dretana que inspira
el currículum ha retallat els objectius de
l’etapa que al·ludeixen a ciutadania o a
democràcia. S’han retallat, dels objectius
de l’etapa, la crítica dels estereotips
sexuals, inclosa en la norma del Ministeri i
l’apartat sobre el coneixement del propi cos
i el dels altres. El currículum valencià censura aquests “altres” per una versió higiènica i pudorosa de la sexualitat limitada al
coneixement “del funcionament del cos
humà”.

El currículum valencià
Els continguts d’Educació per a la ciutadania del currículum valencià arrepleguen
totes les objeccions formulades pels sectors religiosos més ultres del catolicisme al
reial decret de mínims aprovat pel govern
espanyol. El preàmbul de la normativa
valenciana exclou les justificacions institucionals que inspiren l’assignatura, unes justificacions que recorden els compromisos
internacionals amb la Unió Europea i el
Consell d’Europa que estan en els fonaments de l’assignatura i que han estat
esborrats.
El currículum valencià ignora deliberadament les recomanacions dels informes del
síndic de greuges i del defensor del pueblo
que proposen un ús pràctic de la nova
assignatura en la línia de treballar l’orientació i la prevenció de conflictes de l’anomenada violència escolar. S’han esborrat
les consideracions relatives a la valoració
critica de la divisió social i sexual del treball i la necessitat de denunciar els prejudicis socials xenòfobs, antisemites, sexistes i
homòfobs. D’altra banda, el capítol econòmic inclou manifestacions de clara parcialitat com que la llibertat i la economia de
mercat són “motors del desenrotllament”.

Anglés o valencià
Les afirmacions del president de la
Generalitat, exposant hipotètics plans educatius per a impartir la docència en llengua
anglesa, més que aclarir el panorama han
acabat de provocar més enrenou. Val a dir
que Camps va fer aquestes declaracions
amb el suport de la ministra d’Educació i
amb l’alegre concurs del conseller del ram
que va aprofitar l’ocasió per a donar més
llum a la polèmica: Font de Mora va arribar
a afirmar que “segurament” l’Educació per
a la ciutadania no s’impartirà. No s’impartirà si, com preveuen els càlculs d’aquestes
ments negligents, el partit que governa el
País Valencià guanya les eleccions generals
de març de 2008. Perquè tota aquesta història d’intoxicacions no es refereix de cap
manera a qüestions educatives sinó que
apunta més prompte a uns maleducats càlculs electorals. A vora 25 anys de la Llei
d’Ús i Ensenyament del Valencià i mentre
esperem eternament la catalogació lingüística de les places docents en Secundària,
les declaracions del president suposen un
sarcasme intolerable.
Esperem pel nostre bé que entre els
futurs traductors de la Constitució espanyola a la llengua anglesa no estiga l’expresident Aznar, el qual ja va demostrar la seua
incompetència en un idioma que ara sembla
atraure tant l’atenció educativa del nostre
Molt Honorable President.

Les campanyes contra l’assignatura per motius morals o religiosos que proclamen la hipotètica
exclusivitat de l’educació moral
de les famílies contra l’intervencionisme de l’estat, esdevenen
especialment hipòcrites i intoxicadores
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SINDICAL

IX congrés de la Confederació d’STES-intersindical

El futur necessari en el sindicalisme
El pròxim mes de novembre la Confederació d’STESIntersindical celebrarà el seu novè congrés a
Salamanca.Han passat quatre anys des de l’anterior congrés i les propostes que allí es van aprovar han donat els
seus fruits en els diferents sectors que avui es configuren en els diferents sindicats de la Confederació.
En l’ensenyament, la representativitat ha augmentat en
El camí recorregut
Des de fa més d’una dècada les organitzacions sindicals que componen la
Confederació d’STEs-i han desenvolupat
unes estructures que sobrepassaven
l’àmbit de l’ensenyament.
La Confederació va nàixer dels moviments unitaris i assemblearis de l’ensenyament i això va configurar una realitat
sectorial interna que no va renunciar mai
a l’acció sindical de caràcter social i
sociopolític que connectava amb la resta
de sectors productius.
La configuració del model sindical “a
tres bandes” dissenyat per l’administració, amb la connivència amb els sindicats
interessats, va conduir a una successiva
pèrdua de capacitat negociadora de les
meses sectorials en benefici de les
meses generals del conjunt del funcionariat. Amb això es va obrir una nova perspectiva que va accelerar l’apertura dels
distints STES a nous sectors extra-educatius, fonamentalment en el marc de les
administracions públiques.
Per altra banda, la progressiva burocratització del sindicalisme majoritari va
provocar l’aparició de noves organitzacions sindicals de caràcter sectorial però
unides, sobretot, per la ferma defensa del
dret dels treballadors i treballadores a
decidir per ells mateixs en aquells temes
que els afectaren.
En conseqüència, alguns STES van
escometre el procés d’intersectorialització amb la incorporació de nous sectors,
dins i fora dels serveis públics.
El balanç d’aquesta apertura és positiu
i ha suposat una revitalització dels diferents STES.
Nous sectors en una organització confederal de base territorial
El VIII Congrés va assumir el funcionament de diferents sectors i ara és el
moment d’avançar en la coordinació de
l’acció sindical, tot desenvolupant les
estructures internes que ho han de fer
possible..
D’altra banda, des de fa més de quatre
anys s’ha estat treballant conjuntament
amb el Sindicat Ferroviari. L’aprofundiment d’aquestes relacions han conduït
necessàriament al plantejament de l’oportunitat de convergir orgànicament al si
d’una organització comuna de caràcter

Una alternativa sindical
intersectorial, assembleària,
unitària, democràtica…, amb
presència en tot l’Estat i
integrada en el sindicalisme
internacional

el conjunt de l’estat. S’ha desplegat una activitat que
segueix creixent en sectors on la nostra presència és històrica i també creix en altres, en els quals fins fa poc
teníem poca representativitat.
La nostra presència ha augmentat significativament en
els nous sectors, com les administracions públiques, la
sanitat, els serveis… al mateix temps que avançàvem en

confederal, que agrupara organitzacions

sindicals presents en els diferents sectors productius, sempre que reuniren les
mateixes característiques bàsiques que la
nostra.
Tot això es resumia en el concepte
Intersindical, que es va afegir al nom
com a senyal inequívoc de cap on devia
anar la nostra evolució sindical.
Ara volem integrar les diferents realitats territorials sense deixar de ser el
que som: una confederació de sindicats
sobirans que té en el territori l’element
aglutinant bàsic de l’organització sindical.
Una nova Confederació Intersindical
Aquest IX Congrés és distint a tots els
altres que s’han fet durant trenta anys : la
voluntad de construir una nova
Confederació, la Confederació

la nostra relació amb altres organitzacions, com el
Sindicat Ferroviari.
El pròxim congrés treballarà per a posar al dia aquestes
noves estructures convertint l’actual Confederació
d’STES-i en una nova Confederació Intersindical.

Intersindical, que es presenta a les treba-

lladores i treballadors com una alternativa sindical intersectorial, assembleària,
unitària, democràtica…, amb presència en
tot l’Estat i integrada en el sindicalisme
internacional. Amb aquest fet es fa un pas
molt important en la lluita per aconseguir
un sindicat unitari, vocació amb la qual va
nàixer el sindicat.
La Confederació contarà amb diferents sectors del món del treball units
per uns estatuts, per uns principis i finalitats comunes, i per una forma semblant
de funcionament. I s’aconseguirà reforçant els sectors que ja estan integrats en
la Confederació i en els Sindicats conservant les sigles sectorials en aquells
àmbits que es determine amb la incorporació a les nostres estructures d’altres
realitats sectorials.

En acabar el IX Congrés seguirem
organitzant-nos en tot l’Estat. Seguirem
buscant la millor manera d’articular les
relacions entre els sindicats i intersindicals de les diferents comunitats de
l’Estat. Seguirem buscant la forma més
idònia per a millorar els serveis públics,
l’ensenyament, la sanitat, el transports,
les comunicacions... Buscarem la millor
manera d’organització per a lluitar des
de la nostra Confederació Intersindical
per un món millor.
Estem en la mateixa lluita de la qual
vam sorgir fa 30 anys, encara que ho fem
amb la preparació que ens dóna el bagatge d’aquests anys de lluita i organització,
d’èxits i fracassos, i amb el convenciment
que som molts milions de persones les
quals no estem contentes amb el món en
el qual ens ha tocat viure i estem en disposició de lluitar per a aconseguir-lo.
Amb voluntat i esforç construïm una
nova proposta sindical
El futur necessari, també en el sindicalisme. El lema del IX Congrés marca el
compromís a seguir avançant en l’extensió de la Intersindical en altres sectors, i
a plantejar alternatives a les noves realitats.
La presència com organització confederal ha d’anar augmentant sense intentar copiar les estructures de funcionament d’altres organitzacions que entenen
l’acció conjunta com la uniformització del
treball sindical. Organitzacions amb
estructures centralitzades i burocratitzades. Nosaltres som l’expressió genuïna
d’una forma diferent d’entendre les relacions entre les diferents nacionalitats i
regions de l’Estat. I l’apliquem al treball
sindical.
És necessari que la nova Confederació
Intersindical estiga més present en les
mobilitzacions socials, que siga capaç
d’incorporar totes les organitzacions que
compartisquen el nostre model sindical.
Però, sobretot, per a aconseguir-ho és
necessària la il·lusió de saber que amb la
voluntat construïm la realitat. Una nova
realitat sindical per als treballadors i les
treballadores.

Volem integrar les diferents
realitats territorials sense deixar de ser el que som: una
confederació de sindicats sobirans que té en el territori l’element aglutinant bàsic de l’organització sindical
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Alfons Esteve i Francesc Esteve, tècnics de Política Lingüística de la Universitat de València

“Estancar-nos ens farà retrocedir”
Rafa Miralles
Han escrit Drets cap a la normalitat, un
llibre on reuneixen una sèrie de propostes
factibles dins l’actual marc legal per a
avançar cap a la normalitat lingüística. Els
germans Alfons i Francesc Esteve, dos
xativencs llicenciats en Dret i Filologia
Catalana, respectivament, van presentar
el volum abans de les eleccions autonòmiques per tal que un eventual govern de
progrés les traduïra en mesures concretes. Una cinquantena d’associacions i entitats cíviques van donar suport a unes iniciatives que, a pesar dels resultats electorals del 27 de maig, conserven per als
autors la justificació original.
Quina és la vigència de les propostes després de la victòria del PP?
F.E. Tenen la mateixa vigència; passa que
el camp d’aplicació s’ha reduït. Nosaltres
apuntàvem majoritàriament a l’acció de
govern de la Generalitat Valenciana, però hi
ha més institucions, ajuntaments, universitats i fins i tot sectors de l’administració,
com l’ensenyament, on es poden posar en
pràctica moltes de les mesures que apuntem.
Per exemple?
F.E. La continuïtat de les línies en valencià
que ara es trenquen en cada pas de nivell
perquè la demanda és superior a l’oferta
de la Generalitat. Hi ha docents adscrits a
les línies que no disposen de la competència lingüística.
Promoure l’ús del valencià no interessa al
govern del PP.
F.E. Falten campanyes decidides de promoció de la llengua que, a banda de dir de
coses molt difuses com Diga bon dia o En
valencià, naturalment, no aporten res i no
tenen objectius avaluables. Dir que el
valencià és molt bonic o que els consellers
traguen la llengua per fer-se la foto no
serveix de res.
Aleshores, quin tipus de campanyes
caldria fer?
A.E. En el llibre hi ha una dotzena de possibles accions. Hi ha una proposta específica per a les persones vingudes d’altres
països, Parles valencià? Ja ets d’ací, en
què destaquem la importància de la llengua per facilitar la integració social i per
fer-los ben visible que són part activa de la
societat valenciana. O una altra, El valencià
m’ensenya el futur, que incideix en els
avantatges de l’escolarització en valencià.
En aquests programes, els escolars aprenen més bé tant en valencià com en castellà, estan en millor disposició per a acostar-se a una tercera llengua, i s’estimula la
integració social i l’esperit obert i tolerant
davant la diversitat.

Dir que el valencià és molt
bonic o que els consellers
traguen la llengua per fer-se
la foto no serveix de res

Alfons i Francesc Esteve, després de l’entrevista / R. M.

Són propostes realistes?
F.E. Les propostes són perfectament possibles en l’actual marc legal. Possibles, és clar,
si els governs volen aplicar-les. Si no ho fan
és perquè no tenen voluntat política, no per
una altra cosa. De fet, a les Illes Balears o
Galícia, quan estaven governades pel PP, s’aplicaren moltes d’aquestes mesures.
Hi ha persones nouvingudes que manifesten un interés inicial per aprendre la llengua, però que l’abandonen prompte perquè diuen que ací “no serveix de res saber
valencià”
F.E. Efectivament, el valencià té un baixíssim índex d’utilitat i, a més, en alguns
casos està penalitzat, és la llengua marcada. Si parles castellà, és una opció neutra,
però si ho fas en català en alguns àmbits
encara et marques. La utilitat de la llengua
depén molt de l’acció de govern i de l’e-

xemple que donen els governants. Sense
l’ús en les institucions i sense aconseguir
que siga un element per a la promoció
social i professional, tant en les institucions com en l’empresa privada, la llengua
difícilment tindrà una supervivència més
enllà de l’àmbit tradicional de comunicació.
Fa la impressió que torneu a apel·lar al
voluntarisme i la militància de la gent més
conscienciada per a avançar cap a la normalització.
A.E. La situació no és fàcil. La revolta dels
negres nord-americans es va iniciar justament pel no de Rose Parks al blanc que li
va ordenar cedir-li el seient a l’autobús.
Les coses només es poden canviar a partir
d’accions individuals que després poden
ser col·lectives. Algunes propostes que fem
potser animaran alguns ajuntaments i entitats socials a desplegar iniciatives noves

Una política lingüística eficaç i factible
Els eixos clau en els quals s’hauria de
fonamentar “una política lingüística eficaç
i alhora factible” es concreten en nou
objectius, que Alfons i Francesc Esteve
plantegen en la seua proposta:
1. El valencià ha de ser la llengua d’ús
normal i preferent de les administracions
valencianes.
2. Les administracions radicades al País
Valencià han de garantir que poden atendre oralment i per escrit qualsevol ciutadà que s’expresse en la llengua pròpia.
3. El personal de l’administració, en les
relacions que manté amb els ciutadans,
té el deure general de coneixement passiu de la llengua. Per a evitar abusos, cal
tipificar com a falta greu el refús a atendre en una llengua oficial.
4. Les institucions han de garantir i estimular l’ensenyament en valencià i l’aprenentatge del valencià en tots els trams
educatius.

5. Els mitjans de comunicació en valencià:
mitjans públics, tot en valencià; valencianització dels mitjans privats; àmbit catalanoparlant de comunicació.
6. Tot el personal de les administracions
públiques ha d’acreditar un nivell adequat
de coneixement de la llengua pròpia.
7. Equivalència legal de les denominacions de valencià i català.
8. Coordinació amb la resta de l’àrea lingüística: mitjans de comunicació, cinema,
noves tecnologies, productes comercialitzats…
9. Establiment d’un model lingüístic unitari i d’un estàndard flexible i alhora prou
unitari per a ser reconegut per tot l’àmbit
lingüístic.
[Alfons Esteve i Francesc Esteve (2007),
Drets cap a la normalitat. Propostes per a
una política lingüística eficaç i factible al
País Valencià. València: Tres i Quatre.]

que no s’havien atrevit a mamprendre per
desconeixement de la legislació.
L’ensenyament, dieu en el llibre, és potser
l’únic reducte amb una certa esperança de
recuperació.
A.E. Ara mateix sí, però és gràcies a l’esforç personal del professorat per a superar
els problemes que no vol resoldre l’administració. Com han denunciat STEPV-Iv i
Escola Valenciana, els trencaments de les
línies en valencià en el pas de Primària a
Secundària són molt preocupants encara
que la Conselleria més que resoldre’ls els
està promovent. Però, a més de l’ensenyament, també hi ha la societat civil.
A què us referiu?
A.E. El document amb les propostes, amb
el suport inicial d’Acció Cultural, el vam
enviar a diverses associacions i en un
temps rècord cinquanta entitats, ens van
fer costat. Això vol dir que el món cívic té
espenta i va molt més enllà del que el
poder polític exigeix. És cert que no estem
com voldríem, però tenim àmbits on encara
hi ha força per a fer molt més.
Amb tot, hi ha motius per a l’optimisme?
A.E. Nosaltres som optimistes i per això
ens hem atrevit a escriure aquestes propostes. A pesar de les dificultats, ara
també podem avançar cap a la normalitat
lingüística.
F.E. En l’actual context, hem de fer tres
coses: prendre consciència dels problemes, conéixer la realitat i fer propostes viables. Ens haurem de moure molt per canviar el que no ens agrada. Estancar-nos no
ens durà a res i ens farà retrocedir.

Hem de fer tres coses:
prendre consciència dels
problemes, conéixer la realitat
i fer propostes viables
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SALUT LABORAL

El Sindicat qualifica de “molt deficient” la seguretat en el sector

Educació incomplix els acords sobre seguretat i salut laboral
Doménec Ortolà
Transcorreguts un any i quatre
mesos des de la signatura al si de
la comissió sectorial de Seguretat
i Salut Laboral dels acords de
juliol de 2006, pactats després
d’anys de treball intens, l’activitat
preventiva de la Conselleria, i
amb ella la seguretat i la salut del
personal del sector educatiu,

mereix ser qualificada com a
“molt deficient”. La desídia, la
improvisació i l’entrebancament
amb que els responsables polítics
de la Conselleria reben les propostes dels delegats sindicals i
dels tècnics de prevenció palesen
una incomprensió i un menyspreu
cap a la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, el marc legisla-

tiu que regula aquests aspectes.
El Servei de Prevenció, peça
clau de tot el sistema preventiu,
continua sense funcionar plenament a causa de la falta de creació de llocs de treball i a la incorporació efectiva de molts efectius.
STEPV-Iv ha denunciat que
“aquestes carències impossibiliten una activitat preventiva eficaç

d’acord amb el pla de gestió de la
prevenció acordat entre l’administració i els sindicats”. Des de la
seua constitució, el Servei de
Prevenció ha tingut al seu capdavant fins a quatre responsables
diferents, la penúltima dels quals
va romandre en el càrrec a penes
unes setmanes.

Cal impulsar els comités de Seguretat i Salut Laboral
Els comités de Seguretat i Salut
Laboral, òrgans paritaris i
col·legiats de participació, mantenen una activitat molt per davall
de les seues possibilitats. La
comissió sectorial de Seguretat i
Salut Laboral no es reuneix des
de fa mesos i els seus acords són
sistemàticament incomplits per la
Conselleria:
 Avaluació de riscos de llocs de
treball.
A hores d’ara haurien d’estar
avaluats tots els centres de
Formació Professional, la totalitat
dels centres d’Educació Especial,
totes les escoles infantils,
almenys un 20 per cent dels
col·legis d’Infantil i Primària. A
més, s’haurien d’haver desplegat

activitats preventives singulars en
centres on s’han detectat situacions que poden afectar negativament la salut psicològica del personal. De tot això només s’ha
practicat una avaluació inicial
incompleta, ja que hi falta la relativa a la vigilància de la salut, de
tres centres.

 Plans d’Autoprotecció
És necessari un model de pla
més operatiu i cal crear unitats
tècniques de suport als equips
directius. Ni una cosa ni l’altra
estan aprovades, un dèficit que
provoca incertesa i malestar en la
comunitat educativa.

 Responsables de la coordinació en el centre de Seguretat i
Salut Laboral
Aquests coordinadors haurien
d’estar implantats i en ple funcionament en tots els centres. A
hores d’ara no n’hi ha, però, el
que és més greu, no es disposa
de cap pla de formació al professorat per a desplegar aquesta
responsabilitat urgent.

 Adaptacions de llocs de treball
Les adaptacions són necessàries
per als treballadors sensibles a
determinats riscos. Malgrat la
bona voluntat dels tècnics del
Servei de Prevenció, les adaptacions es queden sovint en paper
mullat, a causa de l’obstrucció
dels responsables de personal. A
les persones afectades, la manca
d’adaptacions els suposa un pati-

ment innecesari perquè han de
córrer riscos que inassumibles.
La Conselleria d’Educació ha
de deixar de dur a terme actuacions negligents en aquest àmbit.
Els seus responsables han de
incorporar definitivament la
Seguretat i la Salut Laboral dels
docents com una de les seues
prioritats, respectar els acords i
convocar immediatament la
comissió sectorial de Seguretat i
Salut Laboral. Només una acció
decidida i ferma en aquesta direcció els permetrà recuperar la credibilitat perduda.

Doménec Ortolà Pla és coordinador de Seguretat i Salut Laboral
de l’STEPV-Iv

SALUT LABORAL

La salut laboral, assignatura pendent
en els centres privats
Les empreses de molts
col·legis incompleixen la
normativa en vigor

Determinades mesures legals
sobre seguretat i salut en el treball es duen a terme en alguns
centres privats i, fins i tot, hi ha
qui, amb una mostra de sensibilitat cap a aquests temes, s’ha
anticipat en la seua aplicació. És
el cas de centres que disposen de
mapes de riscos laborals, gràcies
als quals han començat a corregir algunes de les deficiències
que han detectat. Però el compliment en el conjunt del sector no
és igual de rigorós. Per exemple,

en alguns col·legis construïts en
locals sense finalitats educatives,
l’habilitació segura i saludable de
les instal·lacions i els llocs de
treball pot representar importants inversions econòmiques. Hi
ha centres avaluats per tècnics
que incompleixen la normativa i
encara no han corregit les deficiències detectades. Atesa la
impossibilitat de disposar de personal qualificat per a fer front als
preceptes normatius, les empreses poden contractar els serveis

Els delegats de Prevenció
En un comunicat que el Sindicat
ha fet públic a principi de curs,
anima a “elegir delegats de

Prevenció entre els delegats dels
treballadors i, de fet, crear els
comités de Seguretat i Salut és un
primer pas fonamental per a dotar
de contingut la seua presència als
centres i perquè els seus esforços
siguen eficaços. Cal estar atents
per a detectar qualsevol perill o
risc i actuar ràpidament per solucionar-lo de manera immediata.
Cal avançar en la consecució dels
objectius i exigir als empresaris el
compliment de les seues obligacions. La salut de les persones i la
seguretat en el treball no tenen
preu”. En aquest sentit, STEPV-Iv
dóna suport als delegats i les
delegades de Prevenció en la
tasca de planificació, revisió i aplicació de plans d’emergència en
els seus centres.

laborals, avaluar-los quan no
poden evitar-se i planificar-ne la
prevenció.
 Constituir, en empreses de 50 o
més treballadors i treballadores,
un comité de Seguretat i Salut format, meitat i meitat, per representants de l’empresa i per delegats
de Prevenció. Les empreses amb
menys de 50 treballadors només
comptaran amb un delegat.
 Garantir a tot el personal una
revisió mèdica anual, de caràcter
voluntari.
 Facilitar als delegats de
Prevenció el crèdit horari que els

correspon en aquesta matèria, així
com tot allò que els siga necessari
per a exercir les seues responsabilitats: reunions del comité de
Seguretat i Salut; reunions sobre
prevenció de riscos convocades per
l’empresa; acompanyament als
técnics en les avaluacions preventives i a la Inspecció de Treball en
les visites als centres; visites al
centre per a conéixer les circumstàncies que han generat un dany
en la salut dels treballadors i les
treballadores; tasques de formació
per a l’exercici adequat de les
seues funcions.

de mutualitats de treball, les
quals els ofereixen un ventall de
prestacions, segons les aportacions econòmiques que reben.
STEPV-Iv considera “absolutament prioritari” que els responsables de l’administració prenguen les mesures que corresponga per a estendre una autèntica
cultura de la prevenció i exigir
que les empreses aporten els
capitals necessaris, “en benefici
de les persones, les quals han de
practicar un treball saludable i de
més qualitat sense amenaces a
la seua seguretat”.

Què en diuen els convenis i en la llei

Alguns apartats dels
convenis laborals d’ensenyament privat incorporen aspectes sobre seguretat en el treball previstos en la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals així
com en l’Estatut dels
Treballadors

No obstant això, la normativa en
vigor no s’aplica encara en molts
centres de treball.
 Articles 71 al 75 del capítol I del
títol 5é del V Conveni col·lectiu
d’empreses d’ensenyament privat
sostingudes totalment o parcialment amb fons públics.
 Articles 77 i 78 del capítol I del
títol 5é del VIII Conveni col·lectiu
nacional de centres d’ensenyament privat de règim general o
ensenyament reglat sense cap
nivell concertat.
 Articles 57 i 58 del capítol XV del
X Conveni col·lectiu d’àmbit estatal

de centres d’asistència i Educació
Infantil
Obligacions de les empreses
Les disposicions legals obliguen
les empreses d’ensenyament a
complir determinats preceptes:
n Organitzar les activitats laborals
de manera que no perjudiquen la
salut dels treballadors i treballadores.
 Informar els delegats de
Prevenció i consultar-los en totes
les qüestions relatives a la seguretat i la salut.
 Identificar i evitar els riscos
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ENSENYAMENT PRIVAT

Les negociacions amb Conselleria no progressen
a l’ensenyament concertat

ARXIU

La Conselleria d’Educació manté
les negociacions amb els representants del professorat valencià en els mateixos punts que va
deixar aparcats el curs anterior.
 Paga de 25 anys
Des de gener de 2006, la
Conselleria segueix sense fer
efectiva la paga de 25 anys i
sense informar sobre el particular. Els treballadors disponen
d’un any per a reclamar una
quantitat econòmica, període en
què cal instar l’inici d’un procés
judicial per protegir el dret al
cobrament. Les vistes judicials
sobre reclamacions de la paga de
25 anys estan ajornant-se, a l’es-

pera que Educació faça efectiu el
seu compromís.
 Endarreriments
Els endarreriments salarials
generats el 2007 es percebran
l’any pròxim, en data per determinar. Cal recordar que
l’Administració té encara altres
deutes pendents des de 2006.
 Recol·locació per supressions
La Conselleria d’Educació ha
canviat els criteris d’interpretació
de l’acord sobre recol·locació i ha
rebutjat les mesures que els sindicats li van plantejar de manera
unitària. En la borsa de
recol·locació hi ha docents que
han deixat de percebre el subsidi

d’atur i que encara no se’ls ha
assignat un nou lloc de treball.
 Sexennis
Des del 2004, els sindicats negocien la retribució per sexennis,
però l’acord no es preveu immediat pels entrebancs que plantegen tant la Conselleria
d’Educació com les patronals,
que volen determinar la formació
que cal acreditar per a beneficiar-se d’aquest complement
salarial.
 Plantilles d’Infantil
La proposta de l’administració
sobre les plantilles d’Infantil —
dotació d’una mestra més per al

cicle— resta pendent d’aplicació,
afirmen els responsables de la
Conselleria, per “manca de pressupost”. La cobertura de l’acord
cal estendre-la als centres
incomplets i als de dues o més
línies.
 Plantilles de Cicles Formatius
La proposta de la Conselleria
sobre l’aplicació de les plantilles
de cicles està basada en els criteris emprats en l’ensenyament
públic, amb algunes restriccions
que dificulten l’acord amb els
sindicats. Altres dificultats són la
fixació del nombre d’alumnes per
concertat una unitat i la la formació de grups.

ENSENYAMENT PRIVAT

El temps d’esplai, regulat com a “lectiu”
Algunes empreses s’aprofitaven de la indefinició del
conveni

La jornada dels docents que treballen en centres concertats no
està degudament prevista en el
conveni en vigor, que determina
que per a vigilar els alumnes en
aquest temps el professorat restarà a la disposició de l’empresari. Tanmateix no s’hi especifica

que l’esplai és o no un període
lectiu. La indetermininació havia
propiciat que la titularitat d’alguns centres interpretara interessadament que l’esplai no tinguera la consideració de lectiu i
que, consegüentment, al professorat se li exigira treballar dues

hores i mitja més a la setmana,
amb el lògic malestar entre els
afectats.
Per resoldre el buit normatiu,
la Conselleria ha publicat, en el
Diari Oficial del 7 de setembre,
una ordre que regula l’horari de
tots els centres d’Educació
Primària, públics i concertats. La
normativa aprovada contribuirà a

estabilitzar la jornada de treball,
atés que l’ordre determina que
l’horari lectiu constarà de 25 sessions setmanals, “que inclouran
el temps de recreació, considerat
part integrant del procés d’ensenyança i aprenentatge en
aquesta etapa”.

rat ha de rebre cada any una
bata, amb l’obligació d’utilitzar-la
en la seua activitat laboral. El
personal docent, especialment el
d’Educació Infantil, que sol utilitzar la bata en classe, pot sol·licitar aquesta peça de vestir al titular del centre, el qual li l’haurà

de proporcionar. El conveni no
estableix cap limitació econòmica
en concepte de roba de faena.

ENSENYAMENT PRIVAT

Els centres han de facilitar roba de treball
al professorat que la demane
D’acord amb el conveni
d’Ensenyament Concertat, els
centres han de facilitar al professorat d’Educació Física un xan-

dall i calcer esportiu una vegada
a l’any. D’igual manera, però a
petició pròpia o per costum
implantat, la resta del professo-
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POLÍTICA EDUCATIVA

A propòsit dels bons-llibres (1)
Albert Sansano / Batiste Malonda

A l’inici de cada curs escolar se susciten els debats sobre
els llibres de text i altres materials curriculars. L’augment
continu dels preus dels materials —llibres, quaderns,
estoigs…— incrementen de manera imparable el cost de
l’escolarització de l’alumnat. En el curs 2007/08, la publicació de l’Ordre de la Conselleria d’Educació de 6 de juny,
per la qual s’inicia el programa de gratuïtat dels llibres de

text per a l’alumnat de l’ensenyament bàsic en els centres
sostinguts amb fons públics, ha provocat un nou debat al
si de la comunitat educativa. El professorat valencià ha de
recórrer a la imaginació i a dedicar un esforç afegit per tal
de continuar treballant amb experiències innovadores
basades en projectes de treball, materials curriculars o
biblioteques d’aula. Tot per a evitar ser sepultat per la

irrupció dels bons-lllibres. No obstant això, els mitjans de
comunicació i fins i tot algunes organitzacions progressistes han tractat de forma molt superficial les arrels del
problema. Amb aquestes línies volem rescatar la informació sobre el tema i a reflexionar sobre les alternatives al
nou model que ara es pretén imposar als centres.

Distintes opcions de gratuïtat
Tot recurs o material que ajuda al procés
d’ensenyament-aprenentatge que aporta
continguts. Tot allò per mitjà del qual l’alumnat pot obtindre informació. Tot el que
tinga càrrega semàntica o potencial educatiu. Les tres definicions ens aproximen a la
concepció de materiral curricular.
La versió més restringida dels documents oficials sobre material curricular
apunta a “aquells llibres de textos i altres
materials editats que els professors i
alumnes utilitzen en els centres docents,
per al desplegament i aplicació de les
ensenyances de Règim General” (Reial
Decret 388/1992). En general, amb excepció d’algunes temptatives i produccions
puntuals, les institucions han volgut identificar llibre de text amb material curricular.
Els Moviments de Renovació Pedagògica
(MRP) i els corrents lligats a la innovació
educativa apunten que els materials curriculars són tota mena de recursos diversos
i polivalents que afavorixen la intervenció
educativa sense suplantar el docent, és a
dir, una mena de suports que inspiren el
treball dels docents i faciliten l’exercici de
la seua autonomia.
El professor Jaume Martínez Bonafé
apunta que en els discursos oficials “es
parla del currículum obert i flexible, però
sabem que eixa suposada obertura i flexi-

TANIA CASTRO

bilitat curricular —que no ho és tant, tal
com queden els mínims prescrits per
l’Estat— pot acabar fortament tancada des
de les grans editorials a través del llibre
de text únic. Els materials d’aquests

col·lectius han d’actuar com un model
alternatiu i de contrast, que exemplifique
eixa obertura i flexibilitat, i permeta un treball creatiu per part de les professores i
els professors. Enfront de l’oferta única

d’un mercat controlat per les grans multinacionals del llibre de text, ha d’assumirse el repte de provocar en el conjunt del
professorat la possibilitat d’opcions diferents i més renovadores en el desplega-

i garantint, en tot cas el principi d’equitat”, es
recomanava la necessitat d’una atenció prioritària a l’alumnat d’Educació Especial amb
discapacitat psiquicofísiques. En aquests
casos, i en determinats supòsits, es plantejava dotar els centres escolars d’una biblioteca
bàsica amb llibres de consulta: diccionaris,
atles, textos de lectura i llibres de text, com a
assaig de la possible pràctica de l’ús escolar
del llibre com un bé col·lectiu mitjançant la
metodologia del préstec. Convertit en els
últims anys en eix per al populisme fàcil, la
gratuïtat dels llibres va ser inclòs en els programes electorals de distints partits. Per això,
el govern espanyol la s’ha vist compromès en
la polèmica i ha presentar la gratuïtat com
una mesura destinada a garantir l’accés a l’educació de totes les classes.
Però la gratuïtat, afavoreix en grau superior l’alumnat de famílies desfavorides econòmicament? Evidentment no, si s’aplica com
proposa ara la Generalitat Valenciana o altres
governs autònoms. És a dir, si tot l’alumnat,
siga quina siga la situació econòmica de les
seues famílies, rep el mateix suport econòmic. Una política d’ajuda als centres per a
dotar-los de material d’ús col·lectiu, biblioteca d’aula, materials, etc., o una política social

destinada a corregir les desigualtats han de
ser necessàriament discriminatòries: café per
a tots significa per a tots, no per a qui més ho
necessita. Una política d’ajudes per a materials curriculars per a qui té menys ingressos,
suposa fer un desembossament menor i té
menys costos associats i ajudes a qui realment ho necessita. Però és possible que
aquesta interpretació siga menys rendible
electoralment.

La gratuïtat, un debat recent
La gratuïtat de l’ensenyament públic és una
reivindicació constant dels moviments populars d’abans i després de la guerra civil. Des
de l’“alternativa a l’ensenyament”, feta pública en l’etapa de la Transició, fins a les plataformes en defensa de l’ensenyament públic,
tots els documents arrepleguen aquesta reivindicació. No obstant això, llevat el cas dels
MRP i les Escoles d’Estiu, a poc a poc s’ha
anat abandona la idea de gratuïtat dels materials curriculars, una reivindicació que s’ha
centrat exclusivament en el llibre de text. La
ideologia neoliberal és tan hegemònica que
ha penetrat en les organitzacions d’esquerra i
fins i tot ha aconseguit que s’apropien del
llenguatge dels que només pretenen que l’educació esdevinga una mercaderia més.
Segons la pròpia Asociación Nacional de
Editores de Libros i Material de Enseñanza
(ANELE), el mercat del llibre de text va aconseguir el 2006 uns beneficis de 736,43 milions
d’euros i es va situar, amb un 24,4 % de la
producció, al capdavant del mercat del llibre.
Però la Constitució espanyola és taxativa:
“L’Educació bàsica és obligatòria i gratuïta”.
El llibre de text o material didàctic necessari
per a impartir l’educació bàsica i, per tant, per
a garantir el dret fonamental a l’educació, ha

de ser gratuït. És per aquesta raó que de
manera reiterada el Consell Escolar de l’Estat
ha instat les administracions educatives perquè arbitren les mesures necessàriesa fi de
garantir aquest dret en tots els centres sostinguts amb fons públics.
Entre els anys 1996 i 2000 es van succeir
distintes iniciatives legislatives en el Congrés
dels Diputats relacionades amb el tema.
Entre elles, la Proposició de Llei reguladora
del llibre de text per a l’ensenyament bàsic,
presentada en 1998 va per la Confederació
Espanyola d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes (CEAPA), la qual, després de recollir el nombre de firmes legalment exigit, va
seguir el tràmit corresponent en la Cambra, i
finalment va ser rebutjada pel Parlament
amb els vots en contra de PP, CiU i PNB. No
obstant això, el 23 de febrer de 1999, la
comissió d’Educació i Cultura del Congrés va
aprovar la sol·licitud de crear una subcomissió que analitzara el cost dels llibres de text
en l’ensenyament bàsic i obligatori i la seua
repercussió en les economies familiars. Entre
les propostes que hi van surgir, a més de les
recomanacions per a avançar cap a la gratuïtat, “de forma gradual, d’acord amb les
corresponents disponibilitats pressupostàries

La Constitució espanyola és
taxativa: “L’Educació bàsica és
obligatòria i gratuïta”. El llibre
de text o material didàctic
necessari per a impartir l’educació bàsica i, per tant, per a
garantir el dret fonamental a
l’educació, ha de ser gratuït
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Les ‘competències bàsiques’ o la trama
oculta del neoliberalisme educatiu
La introducció de les anomenades “competències bàsiques” en el nostre sistema
educatiu pretén preparar la societat per a
un canvi promogut per instàncies supraestatals, com la Comissió Europea. Autors
com Nico Hirtt o César Cascante (*) consideren que la política educativa europea
està sent dictada per entitats com l’ERT
(Europeten Round Table of Industrialists) i
altres grups empresarials de pressió.
L’ERT agrupa els presidents de les 47 principals empreses multinacionals d’Europa,
com Jorma Ollila, expresident de Nokia,
que va deixar la direcció de l’empresa per a
convertir-se en director no executiu de la
multinacional petroliera Royal Dutch Shell.
També hi és Leif Johansson, director executiu d’operacions de Volvo, i Peter
Sutherland, president de British Petroleum
(BP). Pel que fa a la presència espanyola,
està Manuel Pizarro, president d’Endesa,
Cèsar Alierta, president de Telefónica, i
Antonio Brufau, president executiu de
Repsol-YPF.
ERT va establir el 1989 les característiques que la nova educació havia de tindre
per servir fidelment als grans empreses. El
document “Educació i competitivitat europea” desenrotllava el concepte de capital
humà, lligat a les polítiques econòmiques
neoliberals de l’Escola de Chicago. El
document planteja que l’educació és una
inversió rendibilitzada quan els individus
ingressen en el món del treball: augment
de la productivitat, increment dels beneficis empresarials i generació de riquesa per
al conjunt de la societat. Segons ERT, l’educació és formació professional. Aquest
informe considerava l’educació com “una
inversió vital per a l’èxit futur de la indústria”, i argumentava que “el desenvolupament tecnològic i industrial dels negocis
europeus requereixen una accelerada
reforma dels sistemes i programes educatius”.
Més tard, en un document de 1995,
“Educació per als europeus: cap a la societat que aprén”, ERT expressa la mateixa
idea amb més contundència: “La indústria
europea ha hagut de respondre ràpidament
als canvis de la globalització econòmica
per a sobreviure i continuar sent competitiva [...] Però el món de l’educació és massa
lent a reaccionar [...] En quasi tots els països europeus hi ha una distància creixent
entre l’educació que els ciutadans necessiten per al món complex de hui en dia i l’educació que reben [...]. Aquesta és una
qüestió de la major importància econòmica
i social, perquè ocasiona el desaprofitament del potencial humà [...] És hora de
llançar un crit d’alarma per a alertar a la
societat d’esta inadequació de l’educació”
Educació i grups de pressió
La política educativa europea marcada pels
posicionaments dels grups de pressió
empresarial treballa amb aquests eixos:
 Els centres educatius són productors de
capital humà, un factor clau en la competitivitat.
 El coneixement canvia molt ràpidament,
de manera que cal un pla d’estudis centrat
en la noció de competència. En aquest pla,
junt amb certes habilitats bàsiques, cal

posar l’èmfasi en la promoció de la flexibilitat i l’adaptabilitat.
 Per a respondre amb més rapidesa als
canvis econòmics, el sistema educatiu ha
de ser desregulat. Els centres han de gaudir de més autonomia.
 Cal potenciar la funció directiva dels
centres, i assignar-li un paper de lideratge
pedagògic.
El Llibre blanc sobre creixement, competitivitat i ocupació (1993), defineix la
forma del capital humà produït pels sistema educatiu, associada a les anomenades
competències bàsiques: “Les competències bàsiques que són essencials per a la
integració en la societat i en la vida laboral
inclouen el domini de certs coneixements
bàsics (lingüístics, científics i d’un altre
tipus) i habilitats de naturalesa tecnològica
i social, és a dir, l’habilitat de desenvolupar-se i actuar en un context complex i
altament tecnològic, caracteritzat, en particular, per la importància de les tecnologies
de la informació, l’habilitat de comunicar,
d’establir relacions, d’organitzar, etc.
Aquestes habilitats inclouen, en particular,
l’habilitat fonamental d’adquirir nous
coneixements i competències com “aprendre a aprendre” al llarg de tota la vida”. La
Comissió proposa que els centres educatius han d’adaptar-se a aquest canvi i
substituir els plans d’estudi centrats en els
coneixements per altres centrats en les
competències bàsiques.
L’oposició des de la pedagogía crítica
Diversos sectors adscrits a la pedagogia
crítica que s’oposen amb rotunditat a
aquestes propostes afirmen que, en sintonia amb la Unió Europea i altres organismes internacionals, totes les reformes
educatives neoliberals generades en l’estat
espanyol des de mitjans dels anys vuitanta
han estat dirigides a l’organització d’un
mercat educatiu. La creació d’aquest mercat educatiu es recolza en promoure tres
elements fonamentals:

La política educativa europea
està sent dictada per les principals empreses multinacionals i els més importants
grups de pressió del continent
 La capacitat del client per a triar el producte educatiu. Si el client està obligat a
consumir en un determinat centre educatiu
i només els productes que aquest li pot
oferir, el mercat educatiu no existirà.
 La diversitat de l’oferta de productes
educatius. Per aixó cal que les instàncies
educatives compten amb l’autonomia
necessària perquè posen en el mercat productes diferents per la seua singularitat,
preu o qualitat.
 El paper controlador de l’estat. L’Estat
adopta la funció de garant per tal que l’educació funcione com un mercat. Per a
això:
- Proporciona part dels recursos financers als centres que ofereixen productes

educatius a través d’un contracte pels seus
serveis (contracte-programa-concert).
- Destina una altra part dels fons a propiciar la dinàmica del mercat a través de
beques o ajudes als clients-estudiants perquè es moguen en el mercat.
- Incita a que els centres educatius busquen altres ingressos a través de convenis
o serveis amb el sector privat . D’aquesta
manera es pretén propiciar la participació
en el mercat educatiu de l’empresa privada.
- L’estat, en la seua funció de garant i
perfeccionador del mercat, serà l’encarregat d’avaluar, a través d’agències públiques i/o privades, els establiments i productes educatius, per a establir nivells de
qualitat estandarditzats; servir d’informació per als clients; servir de control; dirigir
millor els recursos de l’estat.
Arribats ací, entren en joc les “competències bàsiques”. El model curricular de
competències, presentat com un nou paradigma quan en realitat és un plantejament
que es desenvolupa des de fa més de trenta anys, resulta funcional amb l’organització del mercat educatiu.
 Exemplifica molt bé la supeditació de l’educació a les necessitats de l’ocupació,
 Es presta fàcilment a l’elaboració de proves avaluadores que establisquen nivells
de qualitat en els productes educatius.
 Proporciona amb el seu canvi de paradigma l’habitual taxa de negoci en qualsevol reforma educativa a la indústria més
lligada als materials educatius entre els
que també s’inclouen els d’avaluació i
diagnòstic.
 És molt funcional per a fer paquets
curriculars que puguen ser utilitzats en
l’ensenyament on-line, un element fonamental per a ampliar el volum del negoci
del mercat educatiu.
Una altra educació possible
Per a continuar el camí marcat per la renovació pedagògica i avançar cap a una altre
model d’educació, cal considerar una sèrie
d’aspectes:
 L’educació és un instrument desenvolupat per a la reproducció social i només pot
escapar-se a aquest mecanisme en la
mesura que es recreen i articulen les cultures de resistència i/o es plantegen els
problemes de la humanitat que el capitalisme neoliberal no ha resolt sinó que accentua. Aquests problemes no són tractats
habitualment en la cultura escolar.
Repensar l’educació, buscar permanentment la igualtat i la justícia sòcial, fomentar en l’educand, com deia Freire, la creativitat i la consciència crítica, i desenvolupar
aptituds per a la comprensió del món a través de la reflexió i l’acció sobre la realitat,
han de ser principis necessaris de l’acció
pedagògica compromesa. Per a això, cal
ser capaços de: a) Criticar i denunciar l’educació concebuda com a capital humà i
l’organització de l’educació com un mercat.; i b) Introduir continguts en els processos d’ensenyament que qüestionen l’ordre
econòmic, social i cultural del neoliberalisme. Per al primer objectiu, a la novetat cal
enfrontar-se també amb la novetat. En
aquesta línia, hem de defensar l’idea que
l’educació obligatòria no pot entendre’s
com a formació professional, ni per tant
com una formació preparatòria per a la

formació professional posterior com pretén
la concepció de l’educació com a capital
humà.
L’educació obligatòria ha d’entendre’s en
la seua totalitat com una educació per a la
ciutadania, és a dir, com una formació que
es propose contribuir a la creació de subjectes capaços de llegir el món i de formar-se una idea pròpia sobre els seus problemes, les seues injustícies i les seues
desigualtats.
L’autonomia dels centres educatius i
professors, necessària per a l’existència
dels mercats educatius, pot utilitzar-se en
un sentit invers a com ens proposen des de
l’ordre neoliberal. En compte d’oferir productes educatius de forma propagandística

L’educació obligatòria ha d’entendre’s com una formació que
es propose contribuir a la creació de subjectes capaços de
llegir el món i de formar-se
una idea pròpia sobre els seus
problemes, les seues injustícies i les seues desigualtats
i incitar al seu consum competint per la
clientela, es tracta de desplegar projectes
elaborats des d’un marc de no competitivitat i de racionalització dels serveis per a
complir un compromís social.
En aquest marc, criticar la introducció
de les avaluacions de diagnòstic i la creació
de classificacions entre alumnat i entre
col·legis o instituts. Aquest tipus d’avaluació, basat en competències, perverteix tot
el sistema pedagògic ja que el professorat
ha d’enfocar el seu treball per a superar
les proves de diagnòstic. Açò ja està ocorrent en Anglaterra, amb nefastes conseqüències inclús per la salut mental dels
docents.
Respecte a la segona línia de treball, la
d’introduir continguts en els processos
d’ensenyament que qüestionen l’ordre econòmic, social i cultural neoliberal, es tracta
de, des de la pluralitat metodològica, desenvolupar projectes diferents en la seua
concepció i desenvolupment, en tots els
nivells educatius. També cal articular una
xarxa d’experiències educatives i socials
que incrementen la capacitat per a contribuir a que un altre món, més just i més
igualitari, siga possible.
(*)
CASCANTE, César. (1995). “Neoliberalismo
y reformas educativas. Reflexiones para el
desarrollo de teorías y prácticas educativas
de izquierda”, en Signos . Teoria y práctica
de la educación, 15 Abril Junio de 1995,
Páginas 42/61
CASCANTE, César (2007), “Cómo podemos
desde la educación contribuir a la igualdad
y a la justicia”, (resumen de las ideas
expuestas en siete conferencias pronunciadas por el autor desde mayo de 2006 a
febrero de 2007, entre ellas las organizadas por el STEPV-Iv en el País Valenciano)
http://www.cybercordoba.es/alarife/C_%20
Cascante.pdf
HIRTT, Nico. (2003). Los nuevos amos de la
escuela. El negocio de la enseñanza,
Madrid, Minor.

18 / 207 / OCTUBRE 2007

POLÍTIQUES D’IGUALTAT

PETJADES DE DONA

La nova àrea de treball del sindicat

Anna Ros, una vida solidària

Polítiques d’igualtat de gènere
Els darrers anys s’ha realitzat una
intensa activitat institucional i política per tal d’abordar les desigualtats entre homes i dones, en particular per resoldre les dificultats
específiques que troben les dones
per a integrar-se de forma plena i
igualitària en els camps laboral,
polític i social.
L’eslògan feminista “Les coses
personals són també polítiques” ha
obligat l’estat a desenvolupar polítiques públiques respecte al que
sempre s’havia considerat com a
pertanyent a l’àmbit privat i per
tant alié a la intervenció institucional. Afortunadament, el poder
legislatiu s’ha adonat que determinades actuacions en la vida privada
són una possible font de discriminació per a les dones i ha entés
que la conciliació entre la vida
laboral, la familiar i l’activitat
pública és difícil de materialitzar
sense algun tipus d’intervenció.
STEPV-Iv, que sempre ha lluitat
contra les discriminacions a les
dones en tots els àmbits, planteja
ara que cal desenvolupar els
mecanismes adients per tal que la
perspectiva de gènere estiga present en les accions i discursos del
mateix Sindicat.
Cal construir, doncs, un nou
espai per a les dones i els homes
del Sindicat. Hem de ser capaços
de garantir la distribució equitativa
de les responsabilitats entre els
homes i les dones, d’aconseguir la

cal avançar en els
aspectes qualitatius,
tenint en compte que
totes i tots aprenem dels
models existents i que
els nostres models de
referència solen ser
quasi sempre masculins

igualtat al si de l’organització, per
oferir al conjunt de la societat un
model coherent d’igualtat organitzativa.
Quantitat i qualitat
En anteriors congressos el Sindicat
va apostar per la representació
paritària en els òrgans sindicals i
de representació de l’organització.
En aquest sentit, s’ha treballat al
voltant d’aspectes quantitatius —
com la paritat—, els més visibles, i
s’ha aconseguit que les dones tinguen més presència. Ara cal avançar en els aspectes qualitatius,
tenint en compte que totes i tots
aprenem dels models existents i
que els nostres models de referència solen ser quasi sempre masculins.
La participació és un eix fonamental del treball del Sindicat.
Tanmateix hi ha causes que entrebanquen la necessitat de més participació: el repartiment de les tasques de la llar; la cura de les filles
i els fills; l’atenció de les persones
majors; la valoració de la vida afectiva més que la promoció laboral o
projecció social. Les causes internes que dificulten la participació
resulten invisibles la majoria de
vegades i, a més, les inèrcies solen
fer que tant els homes com les
dones actuen generant desigualtat.

Pilar Gregori

d’adequar la realitat a les expectatives inicials, es va crear al si de
l’organització l’Àrea de Polítiques
d’Igualtat, un nou àmbit que naix
amb els següents objectius:
 Respondre internament i externament al marc legislatiu actual,
tant en el marc estatal com autonòmic, per a prendre decisions.
n Promoure la formació, la reflexió
i la recerca amb perspectiva de
gènere.
 Fer una diagnosi quantitativa i
qualitativa sobre l’estat de la igualtat en el Sindicat, en tots els
òrgans de decisió, en les meses de
negociació i en les pràctiques quotidianes.
 Iniciar una estratègia de comunicació interna sobre les polítiques
de transversalitat de gènere.
n Mamprendre plans integrals per
a la igualtat d’oportunitats, plurianuals, amb la corresponent avaluació anual i aplicació de les
mesures correctores.
 Estructurar el pla en àrees i
prioritzar les accions perquè siga
més efectiu i factible.
Enfront del govern valencià del PP,
impregnat d’una ideologia familiarista i catòlica, el Sindicat analitzarà des d’una perspectiva de gènere
totes les mesures que adopte, un
eix que també tindrà una presència
transversal en totes les accions
reivindicatives.

L’Àrea de Polítiques d’Igualtat
En l’últim Congrés, amb la voluntat

TANIA CASTRO

El testimoni d’Anna Ros Miragall
(1954-1997) és inesborrable per
als qui vam tenir la sort de
compartir-hi temps, treball,
il·lusions i utopies. A la lluita
per conquistar les llibertats i la
democràcia, a l’escola i a l’institut, al treball sindical, a la tasca
internacionalista…, en tots els
fronts on va ser present, Anna
ens va deixar mostres abundants de generositat, d’energia
solidària, sempre fent costat
amb els menys poderosos.
En 1999 isqué a la llum una edició modesta, però interessantíssima, amb un recull dels textos
(Textos Alqueria Al-Azraq) que
Anna, mestra i llicenciada en
Història contemporània, tenia
entre mans poc abans de morir.
Són, en bona part, materials de
treball inèdits, pensats per a
ser emprats en cursos o seminaris o en projectes editorials,
alguns d’ells recentment materialitzats. En tots els casos, és
palés el vessant intel·lectual,
l’alta qualitat de les reflexions i
propostes que acompanyaven el
compromís a peu d’obra d’aquesta saforenca de Xeraco. Hi
predominen els textos sobre
renovació pedagògica, els moviments de solidaritat i el món
àrab i musulmà, espais en els
quals Anna Ros havia centrat la
seua producció en els últims
anys. També s’hi inclou un apartat de reflexions teòriques de
caire historiogràfic. En el volum
es pot trobar una aproximació
biogràfica il·lustrativa de Ros,
on es perfila la seua trajectòria
social i política i el seu compromís amb les distintes organitzacions en què es va implicar:
CEDSALA, STEPV, MRP Escola
d’Estiu, Entrepobles.
Com s’assenyala a la introducció, en el text “es percep la
radicalitat, la visió crítica, la
finesa en la relació d’idees, la
sensibilitat per la multitud de
problemàtiques que van ser
objecte del seu interés, la solidesa de les seues argumentacions i la frescura de la seua
intel·ligència”. Una recopilació
que, sens dubte, serà d’interés
per a conéixer el testimoni
escrit d’Anna Ros, una dona
necessària per al País que
volem, una persona excepcional.
Aquests fulls ens recorden de
nou l’alé de revolta serena i de
compromís ferm que impregnava tot l’aire que Anna respirava.
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Claus per a impulsar la cultura democràtica
en els centres educatius
Joan Cortés
La participació es conjuga
Habitualment, els comentaris sobre esdeveniments i realitats socials, com la participació
ciutadana —potser l’exercici democràtic més
elemental— posseeixen més trets retòrics que
no pràctics. La participació ciutadana constitueix uns dels grans tòtems del sistema democràtic occidental i sembla que cal sacralitzar-la
i negar tres vegades que no, que no transpira.
No és infal·lible ni inalterable, però. Sobreviu en
les mateixes coordenades temporals on es forja
la societat que ens envolta i és víctima també
de la immediatesa de les accions polítiques.
Des d’aquesta nova secció d’ALLIOLI no es tracta de desmitificar res, sinó de dotar el sistema
democràtic d’eines que el desenvolupen, l’afermen, el diversifiquen i planten la seua llavor, i
facen possible una democràcia més pròxima,
més accessible, més funcional, motor constant
de canvis i de processos evolutius conscients i
crítics, amb els ulls ben oberts.
La cultura participativa és, a més, un terme
desgastat. Es troba en tal grau de deteriorament que sol alçar suspicàcies i ser motiu de
desconfiança entre la ciutadania. De tant d’emprar-lo a les grans frases i discursos florits,
s’ha buidat de contingut i ara potser s’assembla
més a l’estridència d’un instrument musical que
ha migrat d’unes mans a unes altres. Cal, si
més no, afinar-lo de nou perquè torne a sonar
bé, i l’únic que pot afinar-lo és qui pensa
emprar-lo, a pler de la seua oïda. Perquè, i potser aquest és un element més de debat, la participació democràtica és un instrument coral
que sol conjugar-se en primera persona.
No pretenem tampoc, però, obrir un debat
genèric en la frontera dels paradisos metafísics
sobre la participació ciutadana, sinó centrar-

nos en els àmbits de representació democràtica
de les comunitats educatives. I volem fer l’anàlisi en positiu, per a explicar quins són els
fòrums de decisió, com funcionen, quina metodologia i quines pràctiques poden millorar els
processos productors de decisions i generadors
de canvis a petita i gran escala. Es tracta de
prendre les decisions més encertades i, sobretot, de conéixer de quina manera es pot estendre aquesta cultura democràtica fins als racons
més amagats de les comunitats educatives i
fins a les últimes conseqüències de l’exercici
democràtic. Tot amb la màxima coherència i
dignitat i respectant les discrepàncies, un factor
imprescindible de la dinamització democràtica.
En línies generals, hi ha un bon grapat de
gent que coincideix que gestió administrativa i
participació democràtica no lliguen molt bé perquè l’una de l’altra estan contraposades.
Discrepem d’aqueixa opinió, puix ningú no ha
demostrat encara que una decisió política,
presa al cim d’una estructura administrativa, ha
de funcionar per força bé i una altra, presa en
un òrgan de representació democràtica, està
condemnada al fracàs més rotund. Aquesta
afirmació és una pseudollei de Murphy, és a dir,
una filigrana mental. Sols és un simple tòpic
acceptat pel sentit comú de la gent, però una
gran equivocació. I una equivocació subtil molt
perillosa, perquè contraposar aquests dos
àmbits, l’administratiu i el democràtic —funcionalment complementaris l’un de l’altre—, persegueix altres objectius polítics de gran impacte
intencional, entre els quals se situa la retallada
implícita de l’abast de la cultura democràtica en
els àmbits de decisió.
El retorn a aquesta minoria d’edat de la cultura democràtica i la impressió d’estar en el
llindar d’una nova era tecnòcrata no és un

STEPV, al tall

Som una organització
assembleària que fa
servir aquesta cultura
per a amerar-se de realitats i poder extraure’n
així tot el potencial reivindicatiu

A la gent d’aquest Sindicat sempre ens ha interessat promoure la
cultura participativa, la cultura
democràtica. De fet, som una
organització assembleària que fa
servir aquesta cultura per a amerar-se de realitats i poder extraure’n així tot el potencial reivindicatiu. En gran manera, el fet que
la societat posseïsca i valore els
comportaments democràtics és
una qüestió de formació, d’educació. En aquesta línia, sempre hem
assumit aquest compromís de
formació, tant interna com externa. Perquè la cultura democràtica
i participativa, a més de ser un
dels pilars del patrimoni ideològic
de l’STEPV-Iv, constitueix una
estratègia transversal present en
totes les nostres accions.
Des d’aquella jornada sobre
“La participació en el Consells
Escolars Municipals”, celebrada a
Benicàssim pel març de 2001, el
Sindicat aposta per dinamitzar la
participació social als òrgans de
representació democràtica de les
comunitats educatives, i perquè
aquesta participació no siga “una
maniobra cosmètica que s’anirà
convertint en conservadorisme

miratge futurista sinó una descarnada realitat ja
que, en alguns procediments actuals, no es
garanteix l’aplicació dels principis democràtics
al llarg de tot el procés i s’hi delega per defecte
la decisió dels representats i representades en
estaments administratius piramidals. Aquestes
estratègies legislatives practicades cada vegada
més sovint, unides a l’encotillament que inspira
la normativa reguladora de la participació ciutadana, anhelen reduir a la mínima expressió de
competències i capacitats polítiques la convivència democràtica al si de les comunitats educatives.
Tanmateix, la comunitat educativa és un
àmbit on conflueixen assimètricament els sectors de què formen part: les mares i pares, l’alumnat, el claustre i l’administració. És assimètric per diversos motius i circumstàncies, per
això, i en conseqüència, resulta extremament
complicat que existisca inicialment el nivell
necessari de complicitat i de sinergia. La procedència dels membres de cadascun dels sectors
representats, les seues concepcions de vegades
divergents sobre l’educació, unes, de més emocionals o immadures, altres de més professionals i/o corporatives, i, finalment, les últimes,
que són més administratives, i, sobretot, les
preconcepcions sobre la funcionalitat dels
òrgans de representació intoxiquen la seua
capacitat de treball i difuminen el seu balanç de
resultats. Per això, des d’aquesta secció insistirem a descobrir i debatre les claus que impulsen la cultura democràtica i a aprendre un grapat de recursos i tècniques objectives que optimitzen l’activitat participativa. La resta és qüestió de rodatge i de recórrer el propi camí a peu,
amb les sabates més còmodes possibles.

La participació, en números rojos
immobilista, entrebancant la
transformació que el nostre sistema educatiu i la nostra societat
necessiten en el camp de la participació”.
Més recentment, al fòrum de la
nostra escola sindical Melchor
Botella, “Convivència, participació
i gestió democràtica dels
Centres”, celebrat a la ciutat de
València per l’octubre de 2006,
s’insistia “a debatre i trobar fórmules participatives amb què
dinamitzar els centres i a expressar una preocupació compartida
per l’erosió de la cultura participativa a l’àmbit de les comunitats
educatives”. Allí estant, i en la
fragor del debat, hi havia qui
comentava que “un considerable
percentatge de centres han recorregut un camí molt dur cap a una
educació plural, integradora i
democràtica, però que, finalment,
han recol·lectat els fruits en la
seua aportació a la ruptura amb
la tradició educativa franquista”. I
ja sabeu, companys i companyes,
per les seues obres els coneixereu.

J.C.
No és una afirmació gratuïta.
Qualsevol que siga l’àmbit o sector on es posa a prova la participació ciutadana, l’índex de participació minva convocatòria rere
convocatòria. Ja fa temps que se
sol parlar obertament de crisi de
participació. La gent se’n desentén, té justament aquell dia i a
aquella hora coses més interessants a fer. Però, sempre ha estat
així?
Des que no ens apressen les
necessitats vitals d’alimentar-nos
o de vestir-nos, els col·lectius
humans han desenvolupat actituds socials i polítiques més passives i ara són consumidors o
usuaris. Hom considera que ja no
existeixen grans qüestions a vida
o mort, tot i que hi ha instal·lada
alguna guerra intermitent a uns
pocs centenars de quilòmetres
del nostre barri o es comenta
amb desgrat l’augment de la violència de gènere o de l’IPC. A l’època de la II República, a les persones amb iniciatives socials se
les anomenava “d’idees avançades”, perquè s’argumentava de

manera condescendent que s’havien avançat a la seua època. No
res, que hem penjat a la perxa la
roba incòmoda de ciutadans i ciutadanes.
Per a què anar a la reunió de
l’AMPA? Què pretenen ara
aquests del Sindicat? Una altra
vegada l’Associació de Veïns
donant pel sac! Només faltava
això, els de Xúquer Viu! Fins i tot
hom comença a afirmar, això sí,
en petit comité, que s’és apolític.
Lògic, com que funcionen tan bé
les coses! El món és una meravella i com menys el toquem millor.
En resum, això de la participació
pot arribar a ser una murga.
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Quan la renovació i la formació van de la mà
Alboraig acull les primeres jornades de formació
sindical

Joan Cortés
L’alberg d’Alboraig (la Foia de
Bunyol) va acollir les primeres
jornades de formació del curs
2007/08, adreçades als delegats i
delegades que s’han incorporat a
les tasques sindicals.
Organitzades per l’Escola de
Formació Melchor Botella, les jornades es van celebrar durant els
dies 27 i 28 de setembre en distintes sessions, que van oferir una
panoràmica general del treball
sindical: les tasques de les distin-

tes àrees, l’anàlisi de les tipologies laborals dels centres educatius, l’estudi dels recursos jurídics, la informació i les tasques
que desenvolupen les àrees d’ensenyament privat i els esculls en
matèria de salut laboral. També
s’hi van presentar algunes de les
estratègies comunicatives per a
difondre públicament l’acció del
Sindicat.
A Intersindical Valenciana (Iv),
la regeneració dels seus recursos
humans és un procés natural que

garanteix la continuïtat del nostre
model sindical i referma els lligams amb el col·lectiu d’afiliats i
afiliades més actius en el seu
àmbit de treball. També es contribueix a millorar les administracions públiques en la mesura que
l’organització aporta persones
amb un nivell excel·lent de capacitat professional en llocs de treball catalogats del sistema. La
renovació és, per tant, un procés
no traumàtic que reforça i cohesiona l’organització.

Qualsevol procés de renovació
suposa per a les organitzacions
endinsar-se en un període crític i
incert, les quals, en aquests
casos, solen ser conservadores;
com si un sotrac brusc poguera
fer clavillar els seus peus de
fang. La renovació de persones
acostuma a ser, a banda d’un
simple relleu físic, un canvi d’activitat laboral i professional, de
grau d’implicació i compromís, de
tasques polítiques i sindicals, etc.
Significa que canvia el rostre
públic del Sindicat. També és un
repte de formació que l’organització ha d’assumir amb la suficient
càrrega de rigor i responsabilitat.

ARXIU

A CASA NOSTRA

Sis milions d’accessos a la web del Sindicat
El 2003 el web de l’STEPV-Iv feia
un milió d’accesos i en la primavera de 2007 es registraven cinc
milions d’entrades. Sis mesos
després, el portal del Sindicat ha
superat àmpliament els sis
milions de visites. Aquestes quantitats es multipliquen encara més
si es consideren els accesos a les

seccions interiors i a altres pàgines d’universitats o serveis
públics, per exemple.
El portal www.intersindical.org
/stepv està estructurat per sectors -ensenyament públic, privat i
universitats, salut, administracions públiques…- i àrees -dones,
salut laboral, recursos educatius,

política educativa i renovació
pedagògica, política lingüística,
formació…-. També s’hi ofereix
una base de dades legislativa i
una àmplia selecció d’enllaços. El
web s’actualitza tots els dies,
inclosos festius.
La puntualitat en la presentació dels continguts i la transparència informativa esdevenen els
millors portaveus del rigor i l’estil

de treball del Sindicat. Oferir de
manera permanent tota la informació disponible suposa un
esforç continuat que l’organització
dedica amb l’únic objectiu de
garantir que la informació arribe
a tothom, sense limitacions. Per
això, el web és la millor garantia
de democratització informativa.

A CASA NOSTRA

A CASA NOSTRA

Congressos de STPV, Confederació de STEs i
Intersindical Valenciana
El Consell Federal de la
Federació STPV es reuneix el 20
d’octubre a Xàtiva per estudiar
el pla de treball de 2008 i decidir la convocatòria del congrés
que se celebrarà el 2008. La
Federació està integrada pels
sindicats d’Ensenyament
(STEPV), Administracions
Públiques (STAPV) i Sanitat
(STSPV). En la mateixa jornada,
Intersindical Valenciana reunirà
el Consell Confederal per avaluar els resultats de les últimes
eleccions sindicals i la constitu-

ció de les meses de negociació.
També abordarà els preparatius
del IX Congrés de la
Confederació de STES i la convocatòria del III Congrés de la
Intersindical Valenciana, pel
juny de 2008.

Noves estructures sindicals
Arran de les resolucions del X
Congrés de l’STEPV-Iv s’ha
constituït el nou Secretariat
Nacional, així com les distintes
àrees de treball, entre les quals
destaca l’Àrea de Polítiques
d’Igualtat de nova creació. El
Sindicat s’adapta així a una
nova realitat protagonitzada per
la renovació i la joventut de les
persones que s’incorporen a les
estructures de l’organització.
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Constituïda la FOLC per a coordinar les associacions
en defensa del català
Amb l’assistència d’una delegació
de la Intersindical Valenciana,
s’ha celebrat l’assemblea constituent de la Federació
d’Organitzacions per la Llengua
Catalana (FOLC), que agrupa 63
entitats. L’actual divisió territorial
provoca que les diferents associacions i plataformes treballen
sovint amb una visió parcial i que
cada entitat es dirigisca sobretot
al seu territori immediat. Per
això, la FOLC pretén coordinar les
organitzacions que treballen per

la llengua arreu de tot el domini
lingüístic. L’eslògan de l’assemblea va ser precisament Junts per
la nostra llengua. En la reunió es
va presentarJornada sobre el
Mercat Cultural Català. El món de
l’ensenyament , una publicació
resultant de la jornada celebrada
a Tortosa pel novembre de 2006.
En el volum han participat entre
altres Alfons Esteve, Vicent Grau i
Julià Rey. Més informació:
www.folc.cat

CONVOCATÒRIES

Curs sobre lectura en la societat del coneixement
organitzat per Fundació Bromera
Dirigit a professionals de l’educació, tècnics i mediadors i professionals interessats en la promoció
de la lectura i en els nous mitjans, la Fundació Bromera ha
organitzat, del 27 d’octubre al 15
de desembre, un curs per fomentar la lectura en la societat del
coneixement. Les sessions, amb
una metodologia semipresencial,
es desenvoluparan en tres
mòduls que es complementaran
amb un taller pràctic cadascun.
Començant per una reflexió prèvia
sobre les diverses formes de lectura que existeixen actualment i
els canvis que aquesta ha experimentat al llarg del temps, el curs
aprofundirà en l’anàlisi del procés
de lectura en l’era digital per
conéixer i poder aprofitar, així, els
recursos que les noves tecnologies aporten per a fomentar l’hà-

bit lector, especialment entre els
més joves.
Com s’assenyala en la convocatòria, “davant del nou panorama tecnològic, el valor de la lectura s’incrementa, ja que es converteix en una eina necessària en
la cultura mediàtica actual. Els
estudis sobre la literatura necessiten adoptar un nou enfocament
per a fomentar una sensibilitat
que siga capaç d’entaular diàlegs
oberts. Per tant, és necessari que
els professionals assumisquen
els nous reptes de l’entorn digital
aplicat a l’àmbit del foment de la
lectura. Amb aquesta formació,
els professionals podran explorar
les possibilitats pedagògiques que
ofereix el món digital”.
Més informació i inscripcions:
www.fundaciobromera.org

FENT CAMÍ

Manifest 9 d’Octubre 2007

‘Defensem les llibertats, guanyem el País!’
Un any més, la Comissió 9 d’octubre ha fet públic el seu manifest
que enguany està emmarcat en el
recordatori dels 300 anys de la
batalla d'Almansa i en la defensa
de la llengua, ara que fa 75 anys
de la signatura de les Normes de
Castelló.
El manifest destaca que “els
qui ens sentim valencians i valencianes, hem de estar orgullosos
de la nostra terra, dels nostres
paisatges, del nostre caràcter
tolerant. Hem de fer d'aquest un
país obert i acollidor, hem de
continuar lluitant pel nostre
patrimoni cultural, per la nostra
llengua, pel nostre territori, pels
nostres drets socials, per la nostra identitat com a poble”.
Al mateix temps, reclama
esforços per aconseguir un procés d'ordenació del nostre territori, que contemple la participa-

ció ciutadana i que trenque el
procés d'especulació del sòl; que
el el valencià es convertixca en
punt de trobada de tots aquells
que viuen i treballen al País
Valencià...; un model social i econòmic pel nostre País real, sense
dèficits democràtics, amb
infraestructures de qualitat, amb
projectes necessaris i útils; la
defensa de la llibertat d'expressió
i el dret a la pluralitat d'informació que es troba amenaçada pel
possible tancament de les emissions de TV3 al País Valencià...
Per últim, fa una crida a la
mobilització de la societat, enfortint les associacions, col·lectius,
partits i sindicats que lluitem per
un País Valencià més just, més
lliure i més democràtic.

Catecisme, desmemòria i oblit
José Antonio Antón Valero

Ángel i Beatriz, el nét i la filla
del guerriller Victorino Pereda,
Ino, van plorar d’emoció aquest
estiu, el dia que el Fòrum per la
Memòria, amb l’ajuda de dos
professors de la Universitat
d’Extremadura, van localitzar, a
Roturas de Cabañas, un poble
de la serra d’Ibores, les restes
d’Ino. Els guàrdies civils que el
van metrallar sense miraments
en una emboscada van dubtar a
xopar-lo amb querosé i cremarlo. Però “gràcies a Déu”, el
capellà va pensar que calia preservar la seua ànima i va prendre la decisió d’enterrar-lo a la
porta del cementeri, perquè no
es barrejara amb els autèntics
catòlics i perquè els vius pogueren per sempre “pisar la tumba
del rojo” (així consta en el registre de defuncions de la parròquia). Un temps després, van fer
el mateix amb Trinidad Álvarez,
una altra dona del poble titlada
d’esquerrana.
Ara, els descendents recuperen la memòria de l’avi i les
idees que el van dur com a
comunista a allistar-se a la
guàrdia d’assalt durant la
Guerra Civil i després en el
maquis antifranquista. Com Ino,
milers d’homes i dones van
donar el millor que van tindre
pels ideals de llibertat i justícia
social en els desiguals combats
d’aquella cruenta guerra. Però
després de la derrota, Ino va
seguir lluitant en les muntanyes, en la presó i en els camps
de concentració.
Després de tants anys de
desmemòria i oblit imposats pel
franquisme, un nucli d’estudiosos i investigadors, al costat
d’un creixent moviment ciutadà i
social, treballa intensament per
recuperar la memòria històrica i

situar cadascú en el seu lloc.
Però la Conferència
Episcopal ha tornat a la càrrega
amb la seua particular manera
de vincular-se als canvis
socials. En compte de reconéixer el paper fonamental de
suport i legitimació que
l’Església catòlica va tindre en
la rebel·lió militar i la posterior
dictadura, ara pretén fer un pas
més —ja va iniciar el curs passat la seua ofensiva amb l’intrusisme en el currículum de l’escola pública— presentant
Quiénes son y de dónde vienen.
498 mártires del siglo XX en
España, un llibre de biografies
que descriu la mort, a mans
dels “rojos”, d’uns “màrtirs”
que Roma beatificarà a l’octubre. L’alcaldessa de València ja
s’ha apressat a concedir
terrenys públics, més de 4.000
metres quadrats, perquè se’ls
construïsca un monument.
Convé recordar que quan se li
va sol·licitar una làpida en el
cementiri municipal en record
dels milers d’afusellats que
jauen en les seues anònimes
fosses comunes, la resposta de
Rita Barberá va ser tractar de
destruir-les i ocultar-les sota
nous nínxols.
Davant aquesta bel·ligerància, els treballadors de la cultura com els ensenyants, hauríem
de prendre nota de la permanència de les empremtes del
passat i desenvolupar l’esperit
crític entre el nostre alumnat.
Especial atenció hauríem de
posar en el rescat dels ideals
laics que, amb la seua diversitat
i les seues contradiccions, es
van erigir com a valors emblemàtics de la Segona República.
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EN PANTALLLA

ENXARXATS

NATURA VALENCIANA

Plantes paràsites (1)

Joan Cortés

Joan V. Pérez Albero

El psicòpata i les víctimes a la seua mida

Altereconomia

Música en valencià

http://www.altereconomia.org/web/

http://lavanc.org/mev/

Elaborada per un grapat selecte
d’experts andalusos, la web aspira a projectar una mirada crítica
sobre els fets econòmics. La
macroeconomia, aquell àmbit on
es proclama que quan la metròpoli esternuda, a la pell de brau
ens constipem, i la microeconomia, el sisé sentit que ompli la
cistella d’anar a la plaça, s’interaccionen fins a fondre’s en una
mateixa radiografia. El paper i les
estadístiques són molt soferts.
Solen magnificar l’estat de salut
de sistemes econòmics que retraten el nivell de benestar dels països occidentals i condemnen, amb
el seu determinisme, la resta del
món a representar el paper de
magatzems de primeres matèries
i mercats laborals intervinguts.
Maleïdes estadístiques d’encàrrec!

L’oïda humana també ha patit les
conseqüències de la globalització
cultural mundial. Les llistes d’èxits i
les discogràfiques són ara planetàries i als carrers de totes les ciutats
del món la gent taral·leja cançons,
les descarrega al seu mòbil, les
busca als grans magatzems clònics
o compra entrades per a concerts
en directe que consumeixen més
quilowatts en dues hores que totes
les aldees indígenes del serpentejant Amazones en un any. En contrast amb aquest fenomen que mou
milions de dòlars en drets, trobem
la veu senzilla dels cantautors de la
terra, amb la calidesa de les paraules i els acords vibrants que s’endinsen en el cos pels porus de la
pell. I si, a aquest fenomen, li afegim la tendència de l’actual administració valenciana a fer jocs malabars amb tòpics típics musicals i fer
contractes milionaris amb fugitius
fiscals i/o cantants residents a
Miami perquè siguen la imatge d’un
País, el nostre, que orogràficament
cada vegada s’assembla més a una
pedra de renyó, obtindrem la composició amb to pastel tan desitjada.

Begoña Siles Ojeda

Grindhouse: death proof
Director, guió i fotografia: Quentin
Tarantino. Repartiment: Kurt
Russell, Zoe Bell, Rosario
Dawson, Vanesa Ferlito, Jordan
Ladd, Rose McGowan, Sydney
Tamiia Poitier, Marley Shelton,
Tracie Thoms, Mary Elizabeth
Winstead. Música: Diversos
autors. Producció: Dimension
Films/The Weinstein Company.
Gènere: terror/ thriller/acción.
País: EUA, 2007. Seleccionada en
el Festival de Canes, secció oficial.
La cinquena pel·lícula de Quentin
Tarantino torna a colpejar la
mirada i la psique de l’espectador. L’univers cinematogràfic d’aquest director, des de la seua primera pel·lícula Reservoir Dogs
(1992), passant per Pulp Fiction
(1994) i la sèrie de Kill Bill (2001),
fins a aquesta última producció,
transcriu, d’una manera estripada, l’estètica i la narració postmoderna que caracteritza bona
part del cinema contemporani.
Pel que fa a l’estètica, el film
és una mena d’homenatge nostàlgic a les sales cinematogràfiques dels anys seixanta i setanta,
on es projectaven en una mateixa
funció dues pel·lícules de sèrie B,
generalment de terror, d’acció.
Death Proof és una mirada nostàlgica a aquestes pel·lícules de
persecució automobilística —discontinuïtat en el muntatge, desenfocaments, mala conservació
del cel·luloide, música …—.
D’aquesta manera, Tarantino ens
mostra certes característiques de
l’estètica postmoderna cinematogràfica: el remake, la nostàlgia i
el pastitx. I des d’aquesta estètica
tan actual i unipersonal, el món
cinematogràfic de Tarantino atrau
la mirada fascinada dels espectadors joves i no tan joves. Però
aquesta estètica tan captivadora,
quina narració recobreix? En
Grindhouse: Death Proof, com en
moltes altres pel·lícules actuals,
el protagonista és un psicòpata,
l’especialista cinematogràfic Mike
(Kurt Rusell), un assassí en sèrie
que, amb el seu cotxe potent,
preparat per a les escenes fílmiques de xocs d’automòbils,
assassina brutalment les dones
simulant un accident de carretera. Però succeeix que les últimes
víctimes semblen fetes a la seua

mida, ja que condueixen un cotxe
preparat i són especialistes de
cinema. Després d’unes escenes
vertiginoses de persecucions i
col·lisions, elles el maten… i el
rematen amb el taló de la bota.
Death Proof aborda els temes
d’acord amb els paràmetres de
representació vigents. D’una
banda, una violència sense límits
ni conseqüències: cap institució
social, com la policial, la judicial
o la mèdica, poden canalitzar el
gaudi assassí. El psicòpata mor
en un acte venjatiu, no de justícia
i són les mateixes víctimes, travessades pel mateix gaudi assassí del psicòpata, les que el maten.
D’altra banda, hi ha la impossibilitat d’establir una relació emocional i/o sexual amb l’altre. El
protagonista és representat com
un malalt psíquic impotent, fetitxista, que aconsegueix el seu
plaer orgàsmic a través del xoc
mortal amb el cotxe de les seues
víctimes. Les protagonistes prefereixen trobades sexuals eficaces
—“estem vint minuts en el sofà i
te’n vas”, “et deixe que em beses
durant sis minuts”, “mai toque el
meu nóvio”—. Si no és possible
eixir-se’n dels espais narcisistes,
la trobada amb l’altre seguirà
marcada per la violència.
Atenció, perquè igual que el
que ens mostra cada dia el discurs televisiu —els xous d’impacte o reality shows—, el cinema de
Tarantino narra bona part del
sentir i el pensar de la societat,
també la dels nostres joves.

Mala premsa
http://personales.ya.com/josumezo/m
alaprensa/index.html

La màxima que afirma que una notícia és quan un humà mossega un gos
i no a l’inrevés és la responsable de
bona part de les espifiades periodístiques més celebrades. El follet ètic
que parla a cau d’orella als redactors
de notícies és emmordassat i s’opta
sovint per imprimir amb lletra grossa
uns titulars sensacionalistes que únicament aspiren a seduir els lectors
en una guerra de zàpings, tan breu
com l’existència de les cuques de
llum. Per aquest motiu, si només ens
fem una idea del món a través de les
pulsacions del teclat de certs mitjans
de comunicació correm el risc d’adquirir una imitació adulterada de la
realitat. Al remat, però, aquestes
fal·làcies, quantificades en gràfics de
mitjans de comunicació de massa,
creen estats d’opinió sobre els quals
fan surf els polítics de verb fàcil i fotogènia apresa. Qui serà capaç de desemmascarar aquests aprenents de
bruixot?

Cine escola

http://www.cinescola.info/
Una bona pel·lícula pot ser un
excel·lent recurs didàctic a l’aula. La
ficció fílmica que es veu a casa amb
displicència pot esdevenir, ben
estructurada, una invitació a assaborir l’experiència d’anar estirant el fil
de la madeixa del coneixement que
s’oculta en la trama cinematogràfica.
No serem capaços de trobar res de
més àcid amb la hipocresia social
que els esquetxos de Charlie
Chaplin, ni un discurs polític més
corrosiu que el neorealisme italià. En
aquesta pàgina trobareu recursos
per a iniciar-vos en la cultura audiovisual, la qual organitza els continguts que transmet de manera diferent de la cultura literària, amb uns
altres suports i formats, però sol ser
una metodologia que persegueix els
mateixos objectius comunicatius.
Presa vint-i-huit. Silenci, es roda.

El parasitisme solem associar-lo
al món dels éssers vius del regne
animal o al dels fongs. I són ambdós àmbits els que ens aporten la
gran majoria d’éssers que viuen a
expenses d’altres, causant-los
pertorbacions que solen acabar
amb la mort de l’hoste. Però
també al món de les plantes
podem trobar-nos situacions de
parasitisme. Les plantes paràsites, en uns casos es comporten
com a éssers heteròtrofs absoluts
(holoparàsits) i en altres com a
heteròtrofs parcials (hemiparàsits).
Les plantes holoparàsites no
tenen clorofil·la i per tant la seua
supervivència depén totalment de
l’hoste, de qui obté l’aigua, les
sals minerals i les substàncies
elaborades necessàries per a
sobreviure. A més, presenten un
aparell vegetatiu molt reduït:
fulles petites, tiges sense lignificar, etc... Són plantes especialment cridaneres pel seu color o
les estranyes formes que presenten. Per la seua banda, les hemiparàsites tenen clorofil·la i de
l’hoste només obtenen aigua i sals
minerals.
Totes dues presenten adaptacions molt peculiars destinades a
assegurar la seua supervivència,
com ara la gran producció de llavors o la transformació de les
arrels en haustoris, òrgans suctors que penetren en els teixits de
la planta hoste per succionar la
saba que els permet viure.
A les nostres terres és fàcil
observar plantes holoparàsites
com la cuscuta, també denominada cabells d’àngel (cuscuta sp),
que parasita conreus d’alfals i
altres herbes com timons, ginestes, romers, etc., i hemiparàsites
com el visc (Viscum album) —
muérdago en castellà—, que
parasita arbres com oliveres, pins,
pomeres, salzes, pollancres, etc.
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Literatura a l’exili (i 3)
Cèsar Ferrandis Martínez

Acabem aquesta tanda d’escrits sobre l’exili
valencià amb Joan Fuster i la seua relació
amb l’exili exterior. Fuster, juntament amb
el seu amic d’infantesa, Pepe Albi, editava
una revista literària a Alacant de nom
Verbo. Ell era l’encarregat de la secció
“Señal de Revistas”, on comentava totes les
revistes que pogueren arribar a la redacció,
entre elles la colombiana Revista de las
Indias. És així que al número 109 de la dita
revista, de maig-juny del 1949, Fuster trobà
un article que el degué sobtar: “Mireya
cumple noventa años”, signat amb un emocionant “Fora-Mallorca” per Francesc de
Sales Aguiló.
La curiositat de Fuster no es féu esperar
i el 2 de desembre del mateix any adreçava
una primera carta a l’Aguiló, un “mallorquí
de Catalunya”, com ell s’autodefinia nacionalment. El 10 de gener del 1950 Fuster
rebia una contestació emocionada i plena
d’alegria pel averanys que havia seguit el
seu article i a “ la circumstància casual de
poder conversar ara com a veritables amics
i germans espirituals”.
Amb tot, Fuster i Aguiló només es van
intercanviar quatre lletres. Però fou aquest
professor de ciències i militant d’Esquerra
Republicana de les Illes Balears qui va suggerir a Fuster la possibilitat de posar-se en
contacte amb La Nostra Revista, publicació
editada a Mèxic per Avel·lí Artís. La resposta li vingué per part de Riera Llorca, secretari de redacció de la revista i d’ascendència
valenciana, qui el comminà a col·laborar-hi.
L’article de Fuster, “València en la integració de Catalunya” fou la seua carta de presentació a l’exili català.

ESCRIT AVUI

14 ideas clave. El trabajo
en equipo del profesorado

Drets cap a la normalitat

Breu història de l’Islam

Ana López Hernández
Graó. Barcelona 2007. 197 pàgs.

Alfons Esteve, Francesc Esteve
Tres i Quatre. València 2006. 141 pàgs.

Karen Armstrong
Edicions 62. Barcelona 2007. 255 pàgs.

El volum aborda de manera rigorosa el treball cooperatiu en l’escola. Algunes de les idees clau
plantejades aborden aspectes
com ara les condicions que faciliten el treball en equip, les causes
de l’individualisme, el foment de
les estratègies cooperatives o el
foment del clima de col·laboració
en els centres.

Aquest estudi, promogut per Acció
Cultural del País Valencià amb el
suport d’una cinquantena d’entitats cíviques —entre elles
Intersindical Valenciana i la
Federació d’Escola Valenciana—,
presenta un conjunt de propostes
encaminades a dissenyar una
altra política lingüistica al País
Valencià, “eficaç i factible”.

A Occident està massa estesa una
visió distorsionada de l’Islam, associada a una religió violenta i intolerant, una fe extrema que promou el
terrorisme, els governs autoritaris
o l’opressió femenina. L’autora,
experta en religió, presenta l’islam
com un fenomen més complex del
que presenta l’actual tensió política
internacional.

Idealistas bajo las balas

Els valencians d’Algèria
(1830-1962)

Didáctica Geográfica,
núm. 9

Paul Preston
Debate. Barcelona 2007. 538 pàgs.

Àngela-Rosa Menages, Joan-Lluís
Monjo. Bullent. Picanya 2007. 255 pàg

Grupo de Didáctica de la Geografía
Ecir. València 2007. 307 pàgs.

Descripció de la vida i les condicions de treball dels principals
periodistes estrangers (Mijail
Koltsov, Ernest Hemingway,
Herbert Mattehews, Jay Allen,
Martha Gellhorn, Louis Fischer…)
que van cobrir la Guerra Civil en
els dos bàndols, el llibre mostra
les dificultats en l’exercir la llibertat de premsa durant el conflicte.

La contaminació acústica és un problema ambiental que tenen les ciutats modernes. Cada volta hi ha més
gent conscient dels mals que el
soroll provoca en la salut física i
mental. L’autora del llibre, Premi
Embat d’Educació Ambiental 2005,
proposa estratègies i suggereix
recursos per a eradicar la pol·lució
sonora dels entorns urbans.

Des de la reivindicació de la geografia educativa com una eina
bàsica per a una educació bàsica
ciutadana, s’hi aposta, en l’era de
la globalització, per una disciplina
capaç de relacionar els problemes
locals amb els universals. El
número inclou quinze monografies, ressenyes bibliogràfiques i
recursos per al professorat.

Els «trucs» del formador.
Art, ofici i experiència

Valencià a l’escola.
Memòria i testimoni

Cómo trabajar en equipo.
Guía práctica

çGregorio Casamayor (coord.)
Graó. Barcelona 2007. 259 pàgs.

Alejandro Mayordomo, Mª Carmen
Agulló, Gabriel García (coords.) CEIC
Alfons el Vell, Oliva 2007. 264 pàgs.

José Jacques, Pierre Jacques
Narcea. Madrid 2006. 94 pàgs.

Un selecte grup d’experts en educació d’Infantil, Primària, Secundària i
Universitat revelen els «secrets» a
què solen recórrer en les seues
classes o conferències i reconeixen
el seu temor o la seua incomoditat
en haver posat al descobert les
estratègies comunicatives que
reservaven només per a ells.

Coeditat pel CEIC Alfons el Vell, la
Universitat de València i la
Generalitat Valenciana, el volum
reuneix les ponències, comunicacions i intervencions en taules
redones de les III Jornades
d’Història de l’Educació
Valenciana celebrades a Gandia
(la Safor) per l’octubre de 2005.

Els autors, professors de Psicologia i
Comunicació, proposen una guia
pràctica i senzilla per a dur amb èxit
una tasca col·lectiva. Hi presenten
els recursos concrets per a triar el
tema del treball, per a dirigir les
reunions i fer front a les dificultats
que es presenten al llarg del procés.
Conté moltes pistes i exemples.
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La
Internacional
de l’Educació
El 5é Congrés Mundial es
va reunir a Berlín del 22
al 27 de juliol amb la participació de més de 2.000
representants de les
organitzacions de docents
de tot el món. La
Internacional de
l'Educació és la major
federació sindical mundial, representa 30
milions de treballadors
del sector de l'educació i
està composta per organitzacions de docents de
tot el planeta.
J. BLANCO

5é Congrés de la Internacional de l'Educació

Compromís per a una
educació de qualitat i
per la justícia social
El 5é Congrés Mundial de la Internacional de l'Educació (IE) va obrir les
seues portes amb un crit comú contra la pobresa i va tractar sobre els
reptes amb els quals s'enfronta l'educació en el món, especialment els
referits a la mercantilització i a la privatització dels serveis públics.

El president de la IE, el sud-africà Thulas
Nxesi, va donar la benvinguda a tots els participants i convidats al Congrés Mundial, i va
parlar sobre els grans desafiaments amb els
quals s'enfronten els sindicats de l'educació:
"Creiem que amb una IE ampliada i un moviment sindical global reestructurat, disposem
dels instruments necessaris per a seguir la
lluita per una educació de qualitat i la justícia
social per a tots".
Per altra banda, el secretari general Fred
van Leeuwen va definir la missió de la
Internacional de l'Educació com la "construcció d'un món millor per a les noves generacions que depositen en nosaltres la seua
esperança en el futur".
En el marc previ al congrés també es va
reunir l'Assemblea de Dones de la IE, on es va
anunciar la celebració d'una conferència mundial sobre igualtat i l'educació de les xiquetes
en el pròxim trienni; l'assemblea del personal
de l'ensenyament superior i investigació; i
l'Assemblea GLBT (Gais, Lesbianes…) que va
servir per a definir estratègies de defensa
dels drets dels educadors i estudiants GLBT, i
per a proposar a l'executiu de la IE recomanacions d'actuació en matèria d'igualtat.
Per altra banda, el congrés va constatar
que fins i tot tenint en compte les projeccions
més optimistes, la meta d'assolir l'educació
primària universal costarà almenys deu anys
més de l'esperat, ja què en el 2015 hi haurà
encara 47 milions de xiquets i xiquetes que no
assistiran a l'escola i 47 països no compliran
l'objectiu d'escolarització universal fins a

També es va debatre sobre la situació mundial dels docents i de les
seues condicions laborals. Es van celebrar reunions específiques sobre
temes diversos: situació de les dones, dels col·lectius d’homosexuals i de
l'ensenyament superior.

pràcticament mitjan segle XXII.
Els delegats i delegades van aprovar resolucions urgents sobre una sèrie de temes que
els afecten com a docents, com a sindicalistes
i com a ciutadans i ciutadanes del món, destacant les aprovades en relació amb les violacions dels drets sindicals a Etiòpia, on el personal docent ha patit assassinats, tortura,
empresonament i persecució durant molts
anys; sobre les violacions dels drets aborígens
pel govern d'Austràlia que recentment va
enviar l'exèrcit per prendre el control de les
64 remotes comunitats aborígens; i en solidaritat amb els treballadors, treballadores i
docents de l'Iraq, que han estat assassinats i
ferits en grans quantitats.

Moltes altres van ser aprovades sobre
gènere i igualtat; les migracions; l'educació
superior; la defensa i el desenvolupament de
l'ensenyament públic; l'educació i els establiments penitenciaris; el lloc del religiós en
l'escola; la diversitat cultural; o sobre la greu
situació del personal educatiu en països com
Colòmbia, Etiopia, Mèxic, el Perú, les
Filipines…
Les prioritats en l'agenda de la
Internacional de l'Educació per al pròxim període -es necessitaren 18 milions d'educadors
addicionals en els pròxims anys- se centraran
en el continu suport als membres en drets
humans i sindicals, i defensant-los on estiguen sent violats; mantindrà els seus treballs
relacionats amb l'equitat de gènere en l'educació; reforçarà els seus programes de solidaritat internacional; desenvoluparà els seus
treballs sobre PISA, i crearà els seus propis
indicadors d'una educació de qualitat; continuarà els seus treballs dins de la Campanya
Mundial per l'Educació, la Marxa Mundial contra el Treball Infantil, i el seu extens treball en
la prevenció del VIH i la sida a través de l'educació…
El congrés va retre homenatge als mestres
colombians represaliatas pel seu govern,
Samuel Morales i Raquel Castro amb el Premi
Mary Hatwood Futrell per als Drets Humans i
Sindicals, i a Ernestine Akouavi de Togo amb
el Premi Albert Shanker.

Baròmetre
sobre Drets
humans i
sindicals
En el congrés es va presentar el Baròmetre de
la Internacional de
l'Educació sobre Drets
humans i sindicals en
perill destacant que més
de 200 anys després de
l'abolició oficial del mercat d'esclaus, 100 anys
després que les dones
assoliren per primera
vegada el dret a votar, i
60 anys després de la
Declaració Universal
dels Drets Humans,
milions de xiquets,
xiquetes i adults en tot el
món segueixen sense
tenir accés a aquests
drets fonamentals en
l'escola i la societat.
L'edició 2007 del
Baròmetre proporciona
el major estudi realitzat
fins a la data sobre educació de qualitat i el respecte pels drets humans
i sindicals en tots els
països reconeguts per
les Nacions Unides. El
Baròmetre serà publicat
en la pàgina Web de la
IE: www.ei-ie.org/barometer/es

