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Reina per un diaCiutats educadores
Maria Lozano Estivalis 

PA I ROSES

Carme Miquel

A LA PORTA DE L’AULA 

Des de fa temps la complexitat social,
que canvia amb rapidesa, provoca
que hom vulga adjudicar a l’escola
tots els aspectes educatius i

d’aprenentatges nous, que van derivant-se de
l’esmentada complexitat: a més de totes les
àrees del currículum cal fer educació per a la
salut, inclosa la prevenció de
drogodependències, i educació viària, i educació
per al consum responsable i educació
mediambiental. Cal fer educació sentimental i
promoure l’adopció de tot tipus de valors
positius. Cal utilitzar les noves tecnologies. Cal
resoldre tot tipus de problemes de convivència
que es presenten a l’aula i al centre i cal
atendre les individualitats i les necessitats de
cadascun dels educands. I cal viure la
intercuturalitat de manera activa i positiva.

Quan a la societat es presenta un problema
o unes necessitats noves hom pensa
immediatament en l’escola com a espai de
resposta. I això és absolutament impossible.
L’acció educativa, actualment necessita atendre
infinitat de paràmetres i d’elements diversos
que ni l’escola ni la família poden assumir, tot i
el seu paper bàsic com a agents educadors.
Però els xiquets i joves tenen dret —i la societat
també ho necessita— a ser educats en tots els
aspectes i és per això que altres institucions i
altres espais hauran d’assumir també la tasca
educadora. I és des d’aquesta perspectiva que
hom pensa en la ciutat com a àmbit educador.

La ciutat —i ens referim també als pobles—
disposa de les millors condicions per a oferir
els coneixements útils per viure en societat i
per difondre valors positius. Per la seua
proximitat als ciutadans és un sistema que pot
ser molt obert i transparent, i les decisions
municipals són les que més fàcilment generen
opinió pública. La planificació urbana, la cultura
(biblioteques, activitats musicals, teatre...) el
medi ambient, els esports, els aspectes
econòmics i pressupostaris, la mobilitat i el
transport, la seguretat i els mitjans de
comunicació, entre altres assumptes, inclouen i
generen diversos aprenentatges i diverses
formes d’educació.

Però per a ser ciutat educadora cal tindre la
intenció de ser-ho, cal imprimir eixe aspecte en
tots els àmbits municipals. No n'hi ha prou
d'oferir alguns recursos educatius als escolars,
sinó que l’acció educadora s’ha de reflectir des
de totes les actuacions. Per exemple, el disseny
urbanístic pot afavorir la integració i la
convivència o, per contra, alçar barreres a la
comunicació i exclusions. Tota la vida municipal
pot ser respectuosa amb el medi ambient o, al
contrari, pot degradar-lo.

Com diu Paulo Freire: “Una bona part de la
tasca educativa de la ciutat està unida al
posicionament polític i, òbviament, a com s’hi
exerceix el poder i a com el somni i la utopia
impregnen les polítiques al servei d’allò i
d’aquells a qui volem servir.”

La meua filla de sis anys m'explicava
així el que significa el Dia de la
Dona: “En la meua escola els xics
regalen flors a les xiques, eixe dia

ells ens ho fan tot: els treballs, el menjar, la
neteja… Nosaltres manem i ells ens fan
regals”. Per a ella és complicat d’entendre-
ho, però em sembla preocupant que des de
l'educació formal no s’aborde el tema amb
més altura de mires. Celebrar el Dia de la
Dona és commemorar una història de lluita
per la igualtat, visibilitzar l'existència de
col·lectius i espais de denúncia i propostes
polítiques per a una transformació de tots
els sistemes de dominació. Es pot
comunicar això als més menuts?

La resposta no és senzilla, però s’hi
poden fer coses. Per exemple, celebrar la
sort que tenim de ser diferents i alhora
iguals: en l'aula, el pati, la família i tants
altres espais importants. O incidir en els

vincles de l’amistat entre xiquets i xiquetes,
el reconeixement de tot el que els separa —
jocs, gustos, preferències estètiques i altres
aspectes circumstancials—, molt menys
rellevant que el que els uneix com a
companys i companyes de sentiments,
emocions i projectes comuns. Això no
suposa eludir els condicionaments que les
diferències representen per a la pròpia
identitat; més prompte significa que són el
punt de partida des d’on actuar amb
projectes d'emancipació compartits amb
persones que partisquen d'altres posicions.

En la formació de la identitat sexual que
té lloc a l'aula, cada xiqueta, alhora que
processa un seguit d'imatges associades al
seu gènere, fa front comú amb els seus
iguals davant els xiquets. El procés no és
fàcil. Sobretot perquè els mitjans de
comunicació fan més negoci amb la divisió
de gèneres que amb els missatges
d'igualtat. Per això cal anar amb molt de
compte si volem que els joves visquen les
relacions entre els gèneres de forma més
conscient, lliure i transformadora.

Cal trobar gestos nous que visibilitzen el
8 de Març sense reforçar la celebració amb
altres vestidures com les d’aquell concurs
televisiu del Reina per un día dels anys
seixanta en el qual a la dona elegida se li
permetia seure en un tron amb un immens
ram de flors i se li concedia un desig.

A la meua filla li encanta eixa idea
perquè és el més semblant al món indolent
i fantàstic de Disney, però la lluita de dones
i homes per unes relacions humanes dignes
no hauria de comparar-se amb aquella
caricatura.

Gabilondo comença perdent temps
Joan Blanco

EL MORTER

EL PARDAL

La ciutat  disposa de les
millors condicions per a oferir
els coneixements útils 
per viure en societat i per
difondre valors positius

Josep Herrero

Podem celebrar la sort 
que tenim de ser diferents 
i alhora iguals: en l'aula, 
el pati, la família i tants altres
espais importants
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Ja tenim un nou ministre
d’Educació i, com és habitual,
nous missatges grandiloqüents
s’han llançat a l’opinió pública

per a justificar una renovada política
educativa, l’impuls a alguna cosa que
està pendent, una declaració
d’intencions sobre la voluntat de fer
totes les coses que es podien haver fet i
no s’han fet, i amunt i avall.

No dubtem de la capacitat del nou
ministre, Ángel Gabilondo, catedràtic
de Metafísica, exrector de la
Universitat Autònoma de Madrid i
expresident de la conferència de
rectors de les universitats espanyoles.
Té fama de treballador i en el passat
ha estat partidari d’incrementar els
recursos per a la universitat pública.
Esperem que eixa voluntat la pose en
pràctica i que es faça extensiva a la
resta del sistema educatiu públic.

El que no podem dir del ministre
és que siga original. En la seua
estrena no ha proposat incorporar el
xinés mandarí al currículum —quina
vulgaritat!—, ni obrir les aules totes
les hores de tots els dies —ja està
massa promés—, ni regalar
ordinadors —per a això ja està
Zapatero—, ni cap altra idea exòtica.

No, senyores i senyors, el nostre
ministre vol ser més original i vol fer,
ni més ni menys: un gran pacte per
l’educació!!! (Ostres, quina novetat!)

Gabilondo creu que cal posar
d’acord tota la societat i, per això, s’ha
inventat nous fòrums: la mesa social i
dues més amb les comunitats
autònomes en el marc de la
conferència sectorial, i una altra amb
els partits polítics en la comissió
d’Educació del Congrés dels Diputats.

Alguna persona il·lusa podria

pensar que, a la fi, després de dos
anys i mig sense reunir-la, el Ministeri
d’Educació convocaria i constituiria la
mesa sectorial d’educació, la que per
llei està destinada a allotjar la
negociació col·lectiva del professorat.
Doncs no. Eixe gest, si existeix, no serà
immediat. Ara, la part de la societat —
inclòs el professorat— que més
interessa al nostre ministre és la que
està representada exclusivament pels
dos sindicats anomenats majoritaris.
Això, per desgràcia, no és cap novetat.
Mal comencen les preparacions del
gran Pacte per l’Educació.

No tornarem a dir ara que qualsevol
pacte s’ha de fer sobre la consideració
de la xarxa pública com a vertebradora
del sistema educatiu. Tampoc
insistirem sobre del paper del
professorat i de la revaloració del
treball docent. No ho farem si el
ministre, d’entrada, opta ja per beneir
el paper d’uns i ignorar el d’uns altres.

Es reunirà en el Congrés dels
Diputats amb dos partits polítics i
ignorarà la resta de formacions
polítiques? Reunirà dues o tres
comunitats autònomes i passarà de
les altres?

És clar que no. Aleshores, quina
necessitat té de començar l'exercici
del càrrec afrontant la majoria de
docents que no estan representats
per CCOO i UGT?

Gabilondo podria haver començat
millor, trencant la ignominiosa
negativa a convocar la mesa sectorial.
Hauria sigut un gest de voluntat de
confluència, d'autèntica voluntat
d’arribar a un gran pacte. No ha sigut
així. És una mala notícia per a
l’ensenyament, i algú en el Ministeri li
ho hauria d’explicar.

PENSADES
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A les paraules de l’alcalde de Xàtiva 
i president de la Diputació de
València, Alfonso Rus, “ a rematar-
los”,  perquè és el crit xenòfob contra
la saviesa i els que s’encarreguen de
transmetre-la, els docents.

A les escoles rurals, que viuen 
cada any pendents de decisions
mercantilistes que es prenen en
despatxos allunyats de les seues
comunitats. A la força de la seua
lluita, perquè és la mostra d’una
realitat educativa viva, que volen
amputar.

OLI

ALL

Amb la destacada participació
del conjunt de la comunitat
educativa en la vaga del 28
d’abril conclou una fase de la

mobilització i marca l’inici d’una nova
etapa. Als darrers mesos, els
responsables de la Generalitat han
insistit en el seu peculiar estil
d’administrar el poder que les urnes li
van atorgar. Guanyar unes eleccions
dóna el dret a governar des de la
majoria, sí, però no representa cap xec
en blanc, ni resta un gram de credibilitat
als moviments socials que s’oposen a la
seua política.

Del franquisme i la Transició, passant
per la UCD, el PSOE, o ara el PP, cap
govern s’ha lliurat de la reivindicació.
Que li ho pregunten al ministre Maravall
o al conseller Ciscar, que el 1988 van
aguantar més d’una vintena de jornades
de vaga.

L’actual conflicte, però, evidencia
l’existència de greus problemes en el
sistema educatiu valencià, sense els
quals no hagués estat possible la
unanimitat i la rotunditat de la
mobilització. Tanmateix, els problemes
no són nous. Existien amb governants
anteriors, alguns també dels que
integraven el Consell abans del PP. 

Per això, l’obsessió del govern de la
Generalitat per intentar atribuir raons
politiques a la mobilització, l’inhabiliten
per a entendre quins són els problemes
i, per tant, quines són les solucions.

No obstant això, en el nou escenari
que patim, s’hi ha afegit una allau
d’improvisacions i desgavells que són
responsabilitat exclusiva de l’equip de
Font de Mora. No es tracta, com ha
escrit algun analista, que la mobilització

pretenguera canviar el govern en la
Generalitat, però potser el conflicte
haguera derivat cap a altres indrets
menys encrespats si els responsables
educatius hagueren estat uns altres. 

La continua política de desficacis i
ocurrències al marge i en contra de tots
els fòrums de negociació i participació,
els reiterats acords incomplits i
l’extravagància d’algunes decisions,
unida a l’autoritarisme desbocat en les
relacions amb la comunitat educativa i a
un exercici de la funció inspectora
orientat al control de la discrepància han
conformat un còctel insuportable per a
la majoria dels agents educatius. 

Si fa un any una part del professorat
estava fart de tanta incoherència, al llarg
del curs la nòmina s’ha eixamplat.
L’ajornament de la vaga de desembre va
frenar la mobilització, però el resultat de
les converses amb els portaveus de la
conselleria va posar en evidència que
ells només volien guanyar temps. I, el
que és pitjor, la dilació que han
aconseguit ha provocat l’enquistament
del conflicte amb l’estil autoritari que els
caracteritza. 

Camps i el seu Consell —si són
capaços de resoldre els greus afers
domèstics que els ocupen últimament—
no haurien de fer una lectura simplista
del conflicte. Més aïna convindria, pel bé
d’una comunitat educativa a la qual han
de servir, que dedicaren totes les
energies a endreçar la situació que han
provocat i a posar fi a tants desficacis
acumulats. Hauran de canviar de
política, sí, però també hauran de cuidar
molt més les formes d’aplicar-la.
Perquè, com diuen a Itàlia, els ha
mancat una bona dosi de finezza. 

EDITORIAL
Als governants els manca ‘finezza’L’instrumentEm mira malament!

Tudi Torró

DES DEL SUD VALENCIÀ

Jaume Martínez Bonafé

TEATRES DE L’ESCOLA 

‘‘La lengua es un instrumento y
si por mi fuera hubiera
llevado a mis hijos a una
escuela en inglés. Ahora

espero que mis hijos lleven a sus hijos, eso
es el futuro”. Així s’expressava l’altre dia un
company a l’hora de l’esmorzar, una opinió i
una opció com qualsevol altra. Però, el que
em va fer pensar d’aquelles paraules va ser
l’afirmació que la llengua és un instrument,
la qual no compartisc en absolut. Si fóra així,
un simple instrument, ¿per què tantes
baralles, tantes lluites, tantes reivindicacions
i tants patiments... per a defensar la
pervivència d’una llengua? Conste que em
referisc només a la nostra, a l’èuscar, el
gallec, el sard, el finés, i milers de llengües
que ara mateix són defensades i parlades
pels pobles que les consideren una part del
seu patrimoni de vida i que no volen que
desapareguen amb ells.

¿Per què ens entristeix la notícia que ha
mort l’últim parlant d’una llengua, per
exemple d’una tribu d’indis d’Amèrica del
Nord? ¿Què ens porta, a una part important
de la humanitat, a defensar aferrissadament
l’ús de la llengua que vam sentir només
nàixer i que imaginem en perill d’extinció?
¿Per què no deixar-ho córrer si només es
tracta d’un instrument, i adquirir-ne un altre
de nou —una nova llengua— amb més
prestigi, més útil i més d’acord amb els
temps que corren?

¿Per què ha tingut tan poc d'èxit
l’esperanto, una llengua inventada per
superar totes les altres? Senzillament
perquè és un idioma sense ànima, sense
l’ànima d’un poble.

Tanmateix, la nostra Generalitat ho té clar
i per això ha apostat per l’instrument. El
conseller d’Educació, amb el cinisme que el
caracteritza, va dir en finalitzar 2008 que,
“2008 ha sido muy positivo gracias al
impulso del inglés en Educación para la
ciudadanía y el fomento del plurilingüismo
en las aulas”. Per a ell, queda clar que l’èxit
ve per l’anglés, perquè l’objectiu del
departament que presideix Font de Mora no
és aconseguir que el 100% del professorat
que treballa al País Valencià estiga capacitat
en valencià, que l’acreditació lingüística siga
un requisit imprescindible per a accedir a
una plaça docent a través d’una oposició, per
al concurs de trasllats o per a qualsevol
adjudicació d’interins. El conseller tampoc no
pretén que l’alumnat estiga escolaritzat en
valencià i siga competent en els dos idiomes
oficials, sense menyscapte de la introducció
d’una tercera llengua estrangera —que no
pròpia, per si cal recordar-ho—. Per a ell,
l’èxit és traure’ns l’ànima i substituir-la per
un alien. Per ací es comença.

La professora entra a l'aula i, en
creuar-se amb la mirada de
Juanito, nyas!, s’adona que la mira
malament. És exactament el

mateix que li passa a Josep, el profe de
Matemàtiques quan acudeix a la reunió del
claustre: el miren malament! També li
passa a la mestra de Llengua quan es
reuneix amb els pares i les mares, o al
conserge amb els de l'equip de bàsquet. I
així successivament en un absurd
encadenament de la sospita. O potser no
tan absurd. Al cap i a la fi, la professora ja
sabia abans de l'inici del curs que Juanito
era un cas perdut, i ella tan recta i exigent
no estava disposada a afluixar la corda. El
de Mates té molt clar que en aquest
claustre tots són uns borinots; la de
Llengua no aguanta les reunions de pares
perquè li pregunten ximpleries i només
s'interessen pel seu xiquet; el conserge sap
que els del bàsquet un dia trencaran la
porta dels vestidors, i el director passa de
tot. Així successivament, en un absurd
encadenament de prejudicis.

Una vegada vaig anar a un lloc on creien
que un altre món era possible, i jo veia en els
rostres d'aquelles persones el desig de viure
unes altres relaciones. Crec que l’altre món
possible estava ja dintre de cadascuna

d'aquestes persones. En les seues mirades,
en les seues carícies, la seua relació de
confiança, la seua voluntat d’amor.

Però, és clar, t'ho has de creure. Si no, vas
apanyat. Tot es torna ressentiment, dubte,
desconfiança. En l'escola, la bona pedagogia
passa per una relació de suport mutu, de
confiança, reconeixement i assossec. La
trobada amb l'altre, sempre diferent d'un
mateix, és la trobada amb la possibilitat
d'emancipació, amb el desenvolupament de
l'autoestima, amb el cultiu de la discrepància
pacífica i creadora. Perquè és l'única manera
de fer bona educació. Si per contra caminem
amb por, pensant en els alumnes com a
enemics, declarant idiotes els qui no són com
nosaltres, sospitant de tot el que ens
esperona des d’experiències de vida
diferents, llavors queda poc de marge per a
la bona escola. I podem acabar reproduint el
que a cap de nosaltres ens agradava quan
érem petits: l’autoritarisme cec, la sospita
infundada i policial, l'odi i la violència.

Ara us recordaré Gonzalo Anaya. Ell ens
diria que per a ajudar els xiquets i les
xiquetes, i per ajudar-nos a nosaltres a
créixer com a persones, ens cal aprendre a
mirar i ensenyar a mirar amb els ulls de la
confiança mútua, els ulls de l'estima, el ulls
de la generositat.

¿Per què ha tingut tan poc
d'èxit l’esperanto?
Senzillament perquè 
és un idioma sense ànima,
sense l’ànima d’un poble

Podem acabar reproduint 
el que no ens agradava quan
érem petits: l’autoritarisme
cec, la sospita infundada 
i policial, l'odi i la violència
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Allioli
La comissió tècnica de negociació de
la llei d'ordenació i gestió de la funció
pública valenciana ha finalitzat la fase
tècnica d’anàlisi sobre de la negociació
de la llei, a partir de l’esborrany
enllestit per la Conselleria de Justícia
i Administracions Públiques. La Inter-
sindical ha manifestat que la comissió
“ha incorporat diversos assumptes,
però cap que afecte els temes més im-
portants”. “S’han rebutjat algunes
propostes amb el pretext que no eren
de caràcter tècnic, i que havien de ser
els responsables polítics els qui ho de-
cidiren”. Hi ha moltes discrepàncies en-

tre el text defés per l’administració i les
organitzacions sindicals, també amb In-
tersindical Valenciana en particular, re-
ferides al model de la Conselleria i el
Sindicat. “Serà impossible que donem
suport a la llei si les diferències no es
resolen en la pròxima fase”, ha indicat
un portaveu de la Intersindical.

Les discrepàncies afecten algunes
mancances detectades en el projecte
presentat per l'administració valencia-
na: inclusió en l'àmbit d'aplicació de
fundacions públiques i consorcis; ne-
gociació de la classificació de llocs i de
les relacions de llocs de treball; creació
de l'observatori sobre l'ocupació públi-

ca; negociació dels casos en què es po-
den nomenar interins per acumulació
de tasques i programes temporals i el
seu volum; selecció del personal tem-
poral vinculat amb les ofertes públi-
ques d'ocupació, a través de borses; l’I-
VAP com a òrgan de selecció i integra-
dor de tota la formació; requisit de
coneixement dels dos idiomes oficials
per a l'accés a la funció pública; forma-
ció dins de la jornada; restricció de la
lliure designació a subdireccions gene-
rals i secretaries d'alts càrrecs; apli-
cació de carrera professional a perso-
nal interí, laborals i millora d'ocupació;
manteniment del percentatge en la

promoció interna; excedència automà-
tica en els casos que una persona fun-
cionària siga nomenada interina en una
altra administració; renegociació de tot
l’apartat sobre representació sindical
i negociació (títol IX); inclusió de les ma-
tèries a negociar de forma àmplia.

Moltes de les discrepàncies sobre la
llei afecten les condicions laborals del
personal de l'administració del Consell,
com els serveis territorials o les con-
selleries. En canvi, al personal sanitari
o educatiu només els afecta en alguns
dels apartats ja que tenen una regula-
ció pròpia en algunes matèries.

La nova llei de la funció pública va-

lenciana és conseqüència directa de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,
acordat amb CCOO, UGT i CSIF pel go-
vern espanyol. Es tracta d’un estatut
que no va ser consultat amb les em-
pleades i els empleats públics i que
no s’ha desenvolupat en aspectes
clau com la jubilació anticipada o par-
cial. L’Estatut també preveu centra-
litzar la negociació col·lectiva del
sector públic en una única mesa de
negociació que n'exclou els sindicats
sectorials i els d'àmbit estatal o au-
tonòmic.

Intersindical Valenciana ha indicat
que els objectius en aquesta negociació
requereixen “aconseguir una llei oberta
a la ciutadania, que garantisca la pres-
tació dels serveis públics de titularitat
pública, que permeta la millora de les
condicions laborals del personal que
treballa en les administracions públi-
ques i que reconega la pluralitat sin-
dical”. Intersindical no donarà suport
a la llei si l'administració valenciana no
rectifica”. 
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FUNCIÓ PÚBLICA

Allioli
El personal que treballa en les admi-
nistracions públiques valencianes
arrossega 15 anys continus de pèrdua
adquisitiva, un fet que Intersindical
Valenciana (Iv) ha volgut recordar per-
què l’índex de preus de consum actual
no emmascare la situació: “No hem re-
cuperat el poder adquisitiu, ni en el pas-
sat ni enguany”. Amb aquests argu-
ments, la Intersindical ha defés en la
mesa general de la funció pública, un
augment salarial per a tot el col·lectiu.
Pel que fa a les pagues extres, el Sin-
dicat manté un contenciós judicial
amb la Generalitat perquè es pague co-
rrectament, amb una aportació d’un al-
tre 1% de la massa salarial.

Durant 2009, el Tribunal Superior de
Justícia ha de dictar sentències que
facen ferma la postura de la Intersindical,
a partir de la qual caldrà negociar-ne l’e-
xecució. El Sindicat aposta per “una
nova aportació que, modificant la taula
retributiva en 2010, torne les coses al seu
lloc”. Si no hi ha receptivitat per part dels
responsables d’Economia, les disputes
legals prometen ser, entén la Intersin-
dical, “llargues, feixugues i desagrada-
bles”.

Sindicats i plans de pensions
D'altra banda, Intersindical Valenciana
és l'única organització que s’oposa al
pla de pensions de les treballadores i
els treballadors de la Generalitat per-
què considera que aquests diners “han
d'anar a la nòmina”.

L'actual conjuntura econòmica con-
firma més encara els arguments al·le-
gats. El personal de l'administració ge-
neral de l'estat que des de fa anys té un
pla de pensions —en mans d’una
entitat gestora, Gestora de Previsión y
Pensiones, SA—, ha perdut una part
considerable del capital invertit. I la

perspectiva per al futur no serà millor.
La Intersindical continua oposant-se al
pla de pensions privat i aposta “perquè
els diners destinats a aquests vagen di-
rectament a la nòmina de cadascuna de
les persones afectades, unes 134.000”.
A la comissió de valoració de les ofertes
presentades per a la selecció de l'entitat
gestora i l'entitat depositària del pla de
pensions del personal de la Generalitat,
prevista per al 18 de maig, s'han pre-
sentat sis empreses: Caja Madrid,
Gestora de Previsión y
Pensiones/BBVA, Ibercaja, Mediterrá-
neo vida/CAM, Vidacaixa/La Caixa i
Aseval/Bancaixa.

L'entitat Gestora de Previsión y Pen-
siones, SA —la mateixa empresa que
gestiona amb resultats adversos el pla
a l'administració de l'estat— inclou els
sindicats UGT (20%) i CCOO (20%), i l'al-
tre 60% pertany al BBVA. La Intersindical
considera “inconcebible” que hi haja or-
ganitzacions sindicals que hi participen
“amb empreses privades que gestionen
plans de pensions privats”. “Al País
Valencià, són aquests sindicats els fa-
vorables als plans de pensions per al
personal de les administracions públi-
ques, els mateixos que estan en la co-
missió de valoració i alhora participen
en l'accionariat d'una de les empreses
que opta a la gestió dels plans de pen-
sions”.

El Sindicat estima que CCOO i UGT
“s'haurien d'abstindre en la comissió de
valoració per evitar que l'empresa de la
qual formen part siga beneficiada amb
els seus vots i que les altres puguen,
com no pot ser d'altra manera, recórrer
la decisió final”. La Intersindical ha
advertit que la situació “planteja serio-
sos dubtes sobre la seua legalitat, amb
vista, sobretot, a l’aplicació del règim
d’abstencions i recusacions que marca
la llei”.

La negociació de la llei de la funció
pública finalitza la primera fase

‘Euromanifestació’ en defensa d’un nou compromis social
Representants de STES-Intersindical i de la Confederació Intersindical van participar, el 14 de mayo, en
l“euromanifestació” convocada a Madrid per la Confederació Europea de Sindicats (CES) i que reivindica un nou compromis
social i més inversió per a l’escola pública i un ensenyament de qualitat. També es demana una ocupació estable, i
que els diners públics es destinen a finançar els servicios públics, “no a alimentar la voracitat dels sectors que l’han
provocat”. La Confederació de STES ha fet una crida pública a totes les organitzacions defensores de l’Escola Pública
per a realizar mobilitzacions arreu de l’estat per a avançar amb aquests objectius.

L’exigència de l'aplicació de la llei de dependència convoca milers de manifestants
“Ni un pas arrere en la defensa dels drets socials, xarxa pública d'atenció a la dependència”. Amb aquest lema, milers
de persones convocades per la plataforma en defensa de la llei de dependència es van manifestar el 16 de maig pels
carrers de València. La plataforma, integrada per organitzacions socials i sindicals, entre les quals hi ha Intersindical
Valenciana, reivindica la correcta aplicació de la Llei de Promoció d'Autonomia Personal i Atenció a Situacions de De-
pendència. “La Gran Marxa Taronja”, com es va batejar la manifestació, escenificava la protesta d’organitzacions, as-
sociacions veïnals, sindicats, ciutadanes i ciutadans aplegats des de diferents localitats, barris i pobles de les distintes
comarques del País. Es tracta de la primera acció de denúncia per un gran moviment social estés a l’estat espanyol,
que mostra el cansament de la ciutadania davant el tracte de què està sent objecte en l'aplicació de la llei.
La marxa va comptar amb l'adhesió de plataformes i moviments de discapacitats i salut mental. La mobilització pretenia
criticar l'actuació del govern valencià i la seua manca de voluntat política en la gestió sobre la llei de dependència,
l'aplicació i desenvolupament de la qual és competència de la Generalitat. La pancarta de la Intersindical denunciava
la-no aplicació de la llei i l'intent del govern valencià de privatitzar els serveis d'atenció a les persones dependents.

La Intersindical adverteix que no hi donarà suport si l’administració no rectifica

El personal de la Generalitat
ha de recuperar les pèrdues
salarials, diu la Intersindical
La defensa dels serveis públics i els drets
laborals, exigències de la Intersindical 
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ENSENYAMENT

Allioli
El 28 d’abril, els centres educatius va-
lencians es van buidar de professorat
i d’alumnat, en resposta a la convoca-
tòria de vaga per la millora del sistema
educatiu valencià, subscrita per la
Plataforma per l’Ensenyament Públic.
Un 70% del professorat va secundar la
vaga, mentre que un 90% de l’alumnat
no va anar a les aules, perquè la ma-
joria dels pares i les mares no van dur
els seus fills a classe. De Vinaròs a
Guardamar, es va aturar el sistema
educatiu. L’èxit de la vaga confirma el
malestar de la comunitat educativa
amb la Conselleria d’Educació, incapaç
de donar una resposta satisfactòria a
les demandes de la Plataforma, des-
prés de dos mesos de negociació. El
malestar es va visualitzar en les ma-
nifestacions que van recórrer les tres

capitals valencianes, 6.000 persones a
Castelló, 15.000 a Alacant i més de
50.000 a València, que van demanar la
dimissió del conseller i un canvi de
rumb en la política educativa. La Pla-
taforma ha exigit la represa de les ne-
gociacions per a posar fi a la política
d'imposicions, desgavells i improvisa-
cions continuades.

STEPV ha felicitat el professorat, l’a-
lumnat i els pares i mares "per l’èxit
de la vaga, l’aturada de les classes i les
mobilitzacions", i ha animat a "man-
tindre aquesta actitud reivindicativa
mentre la Conselleria no atenga les
demandes de la comunitat educativa".

I ara què? 
El procés de mobilitzacions continua
en marxa després de la vaga del 28
d’abril. La Plataforma ha proposat no-

ves accions de protesta fins a l’inici de
curs mentre Francisco Camps i el con-
seller d’Educació no facen mostra
d’un canvi en la política educativa
del govern valencià. Per molt que
hagen intentat minimitzar a xifres ri-
dícules la incidència de la vaga i ma-
nipular-la a través de Canal 9, són
conscients del conflicte de l’ensenya-
ment públic valencià i que han de bus-
car una solució. Per al Sindicat aques-
ta requereix, indefugiblement, la di-

missió del conseller Font de Mora i de
la secretària autonòmica d’Educació,
Concha Gómez, responsables polítics
de la Conselleria. I més encara si es
confirma el presumpte favoritisme de
la Conselleria d’Educació cap a Orange
Market –la versió valenciana del cas
Gürtel- en l’organització d’un congrés
de programari lliure a Castelló.

Cal, doncs, que un nou equip s’in-
corpore a la Conselleria d’Educació,
amb un manament clar del govern va-

lencià de negociar seriosament, d’a-
tendre les demandes de la Plataforma
per l’Ensenyament Públic i de posar fi
a la política d’ocurrències, de desga-
vells i d’imposicions que presideix la
Conselleria, i que evite que el pròxim
curs es torne a donar una onada de
mobilitzacions arreu del País Valencià
que desgasten encara més la ja degra-
dada imatge del conseller i del presi-
dent de la Generalitat. 

Una jornada
històrica de 

La comunitat educativa dóna
un suport massiu a la
convocatòria del 28 d'abril

Continuen les tancades

Des que la Plataforma va anunciar el 12 de
març la convocatòria de vaga per al 28
d’abril, els centres docents han organitzat
noves activitats de protesta, especialment
tancades, però també adhesions a la vaga,
concentracions, fogueres simbòliques,
taules redones, sopars, assemblees… El
Sindicat ha pogut comptabilitzar almenys
una vintena de tancades en centres
docents arreu del País Valencià entre finals
de març i la nit anterior a la jornada de
vaga (amb les vacances de Pasqua pel
mig), que manifestat el descontentament
de la comunitat educativa amb la gestió de
la Conselleria d’Educació. Desenes de
claustres, consells escolar i AMPE han fet
arribar escrits d’adhesió a la vaga del 28-A
a la Plataforma, així com entitats alienes a
l’àmbit educatiu, plenaris d’ajuntaments i
partits polítics. A aquestes activitats de
protesta, s’han sumat també les escoles
oficials d’idiomes, que han vist amenaçat el
seu futur per la pretensió de la Conselleria
d’augmentar el mínim d’alumnat necessari
per a poder impartir diversos idiomes.

Una marea groga

La Plataforma va proposar vestir de groc
els centres docents el 23 d’abril, Dia del
Llibre i de la Rosa, i convertir aquesta
jornada en una protesta prèvia a la vaga.
Molts centres educatius van respondre a la
crida i van decorar els centres amb llaços i
llençols. Fins i tot, en algun centre docents
i alumnes van assistir a classe vestits de
groc. Mentrestant, representants de la
Plataforma lliuraven al conseller, per
registre d’entrada, un ram de tretze flors
de paper elaborat al col·legi Lluís Braille,
de València, amb cada una de les
demandes del manifest escrites en cada
una de les flors.
Per la vesprada, al voltant d’unes 3.000
persones es van aplegar en les diverses
concentracions convocades per les
plataformes comarcals a la Foia de Bunyol,
l’Horta Nord i Sud, la Safor, la Ribera i la
Costera. I a la nit, nombrosos centres
realitzaven noves tancades reivindicatives.

Més plataformes comarcals

Al llarg de les mobilitzacions, s'han
constituït plataformes per l’ensenyament
públic d’àmbit comarcal. Algunes són
noves i unes altres són reactivades,
després de temps d’inactivitat. Ara per ara,
hi ha plataformes comarcals a la Plana, la
Foia de Bunyol, l’Horta Sud, la Ribera, la
Safor, la Costera, la Marina, l’Alcoià-
Comtat, el Baix Vinalopó i l’Alacantí.
Aquests àmbits organitzatius han
representat un paper clau en l’èxit de les
mobilitzacions i han permés canalitzar les
demandes de la comunitat educativa de les
respectives comarques, coordinar les
activitats convocades i descentralitzar-les.
L’èxit de les plataformes comarcals es
visualitzarà més encara el dissabte 13 de
juny, que hi ha convocada una trobada
conjunta a la ciutat de València.        

Suports diversos

Des de la convocatòria de la vaga, diverses
entitats socials, culturals i cíviques han
donat suport a la convocatòria de vaga i
han participat en les mobilitzacions.
Entitats com Acció Cultural, la
Confederació d’Associacions de Veïns i
Consumidors (CAVECOVA), la Plataforma
en Defensa de la Llei de la Dependència o
la Colla de Xirimiters La Xaramita Cana de
Novelda, per posar-ne alguns exemples,
s'hi han adherit. Els partits PSPV, EU, Bloc
i Iniciativa també van escenificar a les
Corts Valencianes, el 6 d’abril, la seua
adhesió a les mobilitzacions, i ERPV, Els
Verds del País Valencià i Els Verds-
Esquerra Ecologista del PV també s’hi van
sumar. Cal destacar l’esforç i la implicació
de les organitzacions d’estudiants –BEA,
SEPC i SE– en la mobilització de l’alumnat i
de les FAPA en la mobilització dels pares i
mares.

Un aspecte de la manifestació del 28 d’abril a València / A.S.

VAGA



� SETEMBRE
En els conservatoris pro-
fessionals de música, la re-
ducció horària de les ma-
tèries comunes fa perillar
els llocs de treball .

� FEBRER
La mesa sectorial acorda
incrementar els comple-
ments per càrrecs direc-
tius. Fins a desembre de
2008 no es comencen a
abonar.

�MAIG / SETEMBRE
L’ordre sobre Ciutadania
en anglés i la resolució
posterior d’impartició pro-
voquen una gran indigna-
ció entre tot el professorat.
És el detonant de les mas-
sives mobilitzacions.

� JULIOL
El decret de currículum
del batxillerat retalla hores
de filosofia, restringeix 
l’oferta de la modalitat
cientificotecnològica, que
afecta el professorat de
Tecnologia, i reforça l’as-
sig natura de Religió.

� AGOST
La resolució sobre la im-
partició d’anglés a infantil
no preveu l’increment d’es-
pecialistes d’anglés. Els
centres es veuen forçats a
reubicar el professorat ha-
bilitat en aquesta llengua.

� SETEMBRE
La Conselleria amenaça i
obri expedients al profes-
sorat que vol impartir Ciu-
tadania en les llengües
oficials. Membres de la
inspecció educativa inicien
una cacera de bruixes.

�NOVEMBRE
La normativa de renovació
de càrrecs directius incor-
pora 11 ítems que han de
ser avaluats positivament
per la Inspecció. Conselle-
ria ja havia emprat una
norma similar per a no
renovar directors de pres-
tigi durant el curs anterior.
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EL CONSELL 
CONTRA EL COL·LECTIU DOCENT
El president Camps, el conseller Font de Mora i la secretària
Gómez han estat els protagonistes, en diversa escala, 
d’una política educativa injusta per a l’educació
valenciana. Els tres són també els principals
responsables del menyspreu exercit contra 
el professorat de tots els àmbits i nivells.

21 maig Davant l’absurd
de la situació, STEPV,
CCOO, UGT i CSIF
convoquen
manifestacions massives
en les tres capitals
valencianes en protesta
per la política educativa
del Consell. Les
mobilitzacions continuen
el 5 i el 10 de juny.

24 juny L’IES Ballester
Gozalvo de València
manifesta que impartirà
EpC 
en valencià. Diversos
claustres es manifesten
en el mateix sentit.

3 setembre Inspecció
envia una circular amb
instruccions sobre EpC:
al professor de
Ciutadania
l’acompanyarà un altre
d’anglés, que farà de
traductor simultani.
10 setembre El claustre
de l’IES Altaia d’Altea
acorda no impartir EpC
en anglés. Altres
centres el seguiran.
26 setembre Dos
inspectors interroguen
els docents de l’IES
Altaia, a Altea, i els
informen que iniciaran
un procés sancionador
si no imparteixen EpC
en anglés. 
29 setembre
L’Associació
d’Inspectors 
i Inspectores d’Educació
del País Valencià
(ADIDE-PV), fa públic
que com a funcionaris
tècnics en educació,  
no han d’assolir
funcions com a
“comissaris polítics” al
servei de cap ideologia,
siga del signe que siga.

ENSENYAMENT

20082007

2 octubre Un miler de
persones reunides en
assemblees unitàries 
a  Castelló, València i Alacant,
convocades per STEPV, UGT 
i CCOO, acorden obilitzacions 
i una possible vaga.
15 octubre Tancaments de
pares i mares, professorat 
i alumnat en centenars de
centres arreu el País Valencià
contra la política d’Educació. 
15 octubre El Secretariat de
l’STEPV respon a les
amenaces dels alts
càrrecs de la
Conselleria.
16 i 20 octubre
Concentracions
massives de la
comunitat educativa 
en les principals ciutats
del País Valencià.
23 octubre Les
assemblees unitàries a
Castelló, València 
i Alacant,  convocades
per STEPV, UGT i CCOO,
donen suport al nou
calendari de
mobilitzacions.
27 octubre Milers de
persones es Manifesten
a Alacant, Castelló 
i València.

29 novembre Desenes
de milers de docents,
estudiants, pares 
i mares assisteixen 
a València, a la
manifestació 
per la millora de
l’ensenyament públic.

15 desembre Davant la
imminència de la vaga
del dia 17, el Consell 
fa una proposta de
moratòria de Ciutadania 
i de calendari 
de negociacions. 
La Plataforma per
l’ensenyament decideix
donar una oportunitat 
a la negociació i ajorna 
la vaga.

EL PRESIDENT
Francisco Camps va ser l’autor 
de l’ocurrència d’impartir al País
Valencià Educació per a la
Ciutadania en anglés. Va fer
l’anunci el 19 de setembre 
de 2007. 

EL CONSELLER
Alejandro Font de Mora es va
erigir en l’executor principal de la
consigna del president. La seua
actitud provocadora i xulesca l’ha
convertit en el pitjor conseller de
la història, de moment. 

LA SECRETÀRIA AUTONÒMICA
Concha Gómez ha estat el peó
del conseller, l’encarregada 
de mantindre les converses 
amb els sindicats i la Plataforma, 
i de posar la cara davant els
mitjans i les Corts.

Font: Elaboració pròpia / Gràfic: Amadeu Sanz



La política educativa del govern va-
lencià inquieta i preocupa de manera
especial el professorat interí, que
pateix unes condicions laborals ad-
verses i que es troba més indefens

davant l’administració. El col·lectiu
ha denunciat la Conselleria per l’in-
compliment de l’Acord de 8 de maig
2007, sobre condicions laborals. La
reducció d’hores en diferents espe-

cialitats comporta menys places a
oferir en els processos d’adjudicació
i, per tant, menys possibilitats de
faena per al professorat interí. Edu-
cació només s’ha mostrat interessat
a establir un nou acord per obligar
a cobrir temps parcials, però no
per millorar les condicions d’aquests
docents.

D’altra banda, la percepció dels
triennis —a què tenien dret des del
maig de 2007, quan es va promulgar
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Pú-
blic— s’ha materialitzat amb molt de
retard i amb moltes incidències,
perquè hi ha docents que encara no
els cobren amb normalitat.

   � GENER
• La Conselleria proposa reconvertir
centres de secundària en centres in-
tegrats de FP sense una planificació
prèvia. El professorat afectat quedarà
suprimit, no podrà participar amb
dret preferent en el concurs de tras-
llats i desconeix on serà reubicat.
• Directors i directores d'infantil i
primària protesten per la sobrecàrre-
ga de tasques burocràtiques i la man-
ca de personal administratiu. L’admi-
nistració es nega a atendre aquestes
demandes.

� FEBRER
En 2007 es va aprovar la Llei de Cre-
ació de l’Institut Superior d’Ensenya-
ments Artístics (ISEA). En 2008 se'n
redacten els estatuts, que el Consell
Valencià hauria d’haver aprovat aquest
mes. Educació no n’ha informat ni a
la mesa sectorial ni al professorat
afectat. Tampoc no diu res sobre el
manteniment de les borses d’interins
d’aquestes especialitats, ni dels cicles
formatius i batxillerat en aquests
centres.

�MARÇ
Educació presenta una proposta d’or-
dre que transformarà en places de se-
cundària unes 700 destinacions de
mestres de primer cicle d’ESO. Cap
dels mestres sense destí definitiu en
aquest cicle no hi podrà accedir. La
Conselleria es nega a establir un
procediment de transformació gradual
i consensuat.
• La Conselleria expedienta el director
de l’IES Las Norias de Monfort del Cid,
on hi ha penjada una imatge de Font
de Mora cap per avall, i proposa san-
cionar-lo (abril 2009) amb tres anys
d’inhabilitació com a director i com a
docent.

� ABRIL
Negociació de les ordres d’optatives
de batxillerat i de modalitats de bat-
xillerat. Gràcies a la pressió del pro-
fessorat de Llatí i Grec i dels sindicats,
s’aconsegueix mantindre l’optativa
de Fonaments Lèxics, suprimida en un
primer esborrany. En l’ordre de mo-
dalitats del batxillerat —diürn, nocturn
i a distància— es torna a restringir la
modalitat cientificotecnològica, que
provoca la protesta del professorat de
Tecnologia. L’administració es nega a
recuperar l’hora de Filosofia adjudi-
cada a Religió en els nous horaris.
• La Conselleria proposa un nou re-
glament orgànic i funcional de les es-
coles oficials d’idiomes que perjudica
el professorat de rus, xinés, italià, en-
tre altres. Les ràtios comporten la re-
ducció de grups i de professorat. El
professorat de Francés de secundària
se sent discriminat amb els plans plu-
rilingües de la Conselleria, que només
fomenten l’anglés com a llengua es-
trangera.
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‘‘Cada vegada amb més
claredat, va perfilant-
se tot un programa de
política educativa: una

escola privada potenciada i
finançada pels fons públics per a ser
rica, elitista i confessional. Una
escola estatal desprestigiada, pobra i
asèptica, no plural ni compromesa,
ni racional ni científica. Una escola
de funcionaris grisos i pobres que
fabriquen obrers resignats a ésser
grisos i pobres. Cultura de
beneficència per a la fam de saber
de les classes populars” (Allioli,
novembre 1979).

Aquella va ser una tardor de
mobilització i, com es veu en la
citació, els motius de fons
s'assemblen com dues gotes d'aigua
als que ens mouen en 2009. Abans
que se m'adjudique cap intenció
demagògica, m'apresse a afirmar
que, efectivament, trenta anys és
molt de temps i que ni el paisatge ni
el paisanatge són els mateixos. El
temps no passa mai debades,
especialment per a les persones, així
que tampoc per a les societats. Del
que es tracta és de conéixer la
història, especialment la pròpia.

Algunes coses les sabem gràcies
a l'edat i d’altres al fet que hem anat
a escola. Jo era un tendre batxiller
elemental en un institut on, tot i que
era a la Ribera, manava Franco, que
vivia a les rodalies de Madrid. El
nostre professor de Llatí (però
llicenciat en Història), quan venia de
permís de la mili ens explicava que,
encara que ens fera la impressió que
de vegades el temps tornava arrere,
mai ho feia ni al mateix lloc ni de la
mateixa manera. La història no
transita per un escalèxtric, sinó que
més aviat traça una espiral, ens deia.
Alerta, doncs, a pensar que tant s'hi
val, adés i ara és el mateix, sobretot,
perquè sempre pot empitjorar.

Reprenc el fil del 79 perquè hi ha
més lliçons interessants: “La nostra
lluita no la podem guanyar a Madrid
(...) cal fer-la en cada centre de
treball, junt als pares i les
institucions democràtiques. Aqueixa
lluita, que és i ha de ser quotidiana,
ha de manifestar-se també (...) en
jornades de mobilització que
potencien el treball junt amb els
pares i afermen la unitat d'acció dels
ensenyants de tots els sectors de
l'ensenyament, des de la guarderia
fins a la universitat”. El dia 21 de
novembre, dia proposat unitàriament
com a dia de vaga a tot
l'ensenyament (...).

Efectivament, no som com
aquells funcionaris pobres. Però, si
no som tampoc uns funcionaris
grisos és perquè hem anat a escola,
a la de pissarra i clarió i a la que viu
en la nostra memòria. Després del
28 d'abril, res no s'ha acabat.

ADÉS I ARA

Mobilització

VICENT ESTEVE

ENSENYAMENT

2009

EL PROFESSORAT INTERÍ

INDEFENS

I ARA L’ALCALDE
“A esos profesores que dicen
gairebé y aleshores, a esos
gilipollas… ¡Vamos a rematarlos!
¡Vamos a rematarlos!”2 març Després de vora tres mesos

de negociacions, la Conselleria
presenta un document definitiu en
resposta a les tretze reivindicacions
de la Plataforma. Aquesta el troba
del tot insuficient i decideix
reprendre les mobilitzacions. Fixa
el 28 d’abril com a data per a una
gran vaga a l’ensenyament.

28 abril Un 70 % del professorat 
i un 90 % de l’alumnat secunda 
la convocatòria de vaga. Tres grans
manifestacions, a les capitals
valencianes, culminen l’èxit 
de la mobilització. 



Les plantilles del País Valencià, 
una altra assignatura pendent

Conselleria
rectifica i retira
l’ordre sobre
plurilingüisme

Els centres d’infantil i primària no s’han adaptat encara a la LOE

La Conse-
lleria no

ha adequat les plantilles als nous cu-
rrículums. L’administració educativa
ignora els preceptes de la Llei d’Edu-
cació (LOE) i els nous reptes socials.
La LOE (2006) actualitza el sistema
educatiu, mentre que la configuració
de les actuals plantilles d’infantil i pri-
mària es remunta a 1996.

Entre les necessitats que ha d’aten-
dre l’educació hi ha la de garantir l’en-
senyament de llengües estrangeres.
Per això hem denunciat en reiterades
ocasions que el professorat especia-
lista d’anglés destinat en els centres
és insuficient per a aplicar els nous
currículums de primer cicle de primà-
ria i segon cicle d’infantil. Cal tindre
present que l’oferta d’ensenyament
d’altres llengües estrangeres —fran-
cés al tercer cicle de primària— s’ha
d’assegurar sense que això supose la
recatalogació d’aquests llocs de tre-
ball.

Les plantilles que els centres
necessiten han d’impulsar l’educació
en valors. En aquesta direcció, han
d’establir temps per a la realització
dels plans de convivència, dins de
l’horari escolar. Tot l’alumnat ha

d’accedir a les Tecnologies de la in-
formació i comunicació (TIC), i això
implica que els centres han de comp-
tar amb hores de dedicació a les tas-
ques del coordinador o coordinadora
TIC i desdoblaments de grups per a
atendre grups reduïts. S’ha d’atendre
la diversitat amb personal adequat
—psicopedagogs, educadors, fisiote-
rapeutes, mestres de compensació
educativa— i afavorir la continuïtat
dels programes de compensació.
Cal facilitar agrupaments flexibles,
grups de reforç i desdoblaments
per als programes específics de su-
port. També cal garantir l’ensenya-
ment de les dues llengües oficials del
País Valencià per a complir la lega-
litat, i impulsar els programes d’e-
ducació bilingüe, amb dotació de
mestres de valencià com a suport, en
tots els centres, a les línies d’immer-
sió lingüística.

Les noves plantilles que els centres
necessiten han d’atendre les múltiples
gestions administratives. I per a això
cal dotar-los de personal administra-
tiu. L’impuls de la biblioteca de centre,
com a eix metodològic, ha de respec-
tar l’horari per a la coordinació de la
biblioteca.

Per a afavorir la coordinació entre
tots els professionals que intervenen
en un centre i apliquen les mesures
establides en el projecte educatiu, cal
garantir una dedicació temporal; s’han
d’augmentar les hores de dedicació al
centre dels càrrecs directius; són fo-
namentals les guàrdies de substitució
per a permetre que l’absència d’una
mestra no impedisca prosseguir amb
les programacions didàctiques; cal
crear comités de salut, i avaluar i con-
trolar els rics laborals en els centres.

Davant d’aquestes demandes, la
Conselleria d’Educació ha sentenciat
amb les últimes normatives, impedint
l’augment de les plantilles, l’escassa
voluntat política que té per a respondre
a les noves necessitats del sistema
educatiu. Bon exemple d’aquesta ne-
fasta política el vam poder identificar
en la Resolució de 30 de juliol de 2008,
que deixa en mans dels centres la vo-
luntarietat de l’ensenyament de la
llengua estrangera, tot remarcant
que en cap cas suposaria augment de
plantilla. Enguany, l’administració ha
deixat la major part de l’alumnat
sense ensenyaments d’anglés des
d’infantil.

Davant les elevades xifres de fracàs

escolar, la mateixa Conselleria ha dic-
tat la resolució de 6 d’abril de 2009,
que regula el funcionament del pro-
grama experimental d’ampliació de
l’horari escolar, i manifesta expressa-
ment que els centres que vulguen vo-
luntàriament acollir-se ho faran amb
els recursos propis del centre, sense
cap obligació de l’administració de do-
tar-los de recursos personals ni eco-
nòmics.

La Conselleria ha de canviar la
seua política educativa, si vol garantir
un ensenyament públic de qualitat. En
les negociacions amb els represen-
tants del professorat, l’administració
ha de materialitzar l’adequació i l’aug-
ment d’unes plantilles que respon-
guen realment a les noves necessitats.

STEPV ha proposat a la Conselleria
la seua proposta, amb les plantilles
que necessiten els centres educatius.
Una autèntica negociació amb el go-
vern valencià, que done compliment
i desplegue les normatives vigents
hauria de permetre millorar les dota-
cions i prestacions dels nostres cen-
tres educatius.

Allioli
L’avís de STEPV en el sentit que presen-
tarà un recurs si no es modifiquen els
articles més polèmics de l’ordre sobre
les modalitats de batxillerats, arreplega
el malestar que des de diversos sectors
ha acompanyat la negociació d’una po-
lèmica disposició de la Conselleria
d’Educació. Distints col·lectius docents,
sobretot de tecnologia, llatí i grec,
s’han oposat a una norma que amena-
ça les seues especialitats.

Les qüestions més preocupants
afecten el tractament de la Religió
perquè, en contra del que diu la LOE,
l’administració vol imposar hores
d’atenció educativa a l’alumnat com

a alternativa. Un altre aspecte contro-
vertit és la discriminació per a l’alum-
nat que vulga cursar l’opció del bat-
xillerat cientificotecnològic, que exi-
geix un mínim de 12 estudiants per
constituir grup, en els centres que no
tinguen autoritzada aquesta opció.

Pel que fa a l’ordre d’optatives,
Educació ha acceptat la proposta de
STEPV de no limitar el nombre de
grups d’optatives i rebaixar-lo de 15 a
12 el total d’alumnes que podran
sol·licitar-los. Sobre les optatives de
clàssiques, l’administració s’ha com-
promés també a revisar la ubicació de
Fonaments lèxics de la tècnica i de la
ciència, i ha deixat la porta oberta per-

què puga passar d’oferir-la només a
la modalitat d’humanitats a ser d’oferta
en totes les modalitats, cientificotec-
nològica i artística. La negociació ha
permés recuperar optatives desapa-
regudes de l’anterior esborrany, com
ara Física aplicada, Antropologia, Va-
lencià: habilitats comunicatives, Cas-
tellà: expressió i comunicació, entre al-
tres matèries, i en l’atribució docent de
la majoria d’especialitats s’ha incorpo-
rat una certa lògica.

STEPV ha denunciat l’administració
per no atendre aspectes importants,
com l’establiment de preferències se-
gons el currículum —quan s’atribueix
una optativa a més d’una especialitat
de professorat—, o l’equilibri entre
l’anglés, el francés o altres llengües,
com l’italià o l’alemany. El Sindicat tam-
bé lamenta que les optatives de moda-
litat s’oferisquen en tots el centres i es
mantinguen sempre que hi haja profes-
sorat.

Allioli
La Conselleria d’Educació ha retirat l’or-
dre sobre plurilingüisme i l’ha reconver-
tit en una norma específica només
per a tres centres, un per província, que
desenvoluparan el programa experi-
mental de plurilingüisme. La retirada
de la proposta havia estat plantejada per
STEPV, que s’ha manifestat favorable a
mantindre un debat i a consensuar mo-
dels d'educació plurilingüe. El Sindicat
ha expressat que cal respectar “els
drets lingüístics de l’alumnat i treballar
per introduir llengües estrangeres en
harmonia amb la llengua pròpia del País
Valencià”.

Inicialment, a l'abril, l’administració
va presentar un esborrany d’ordre
sobre programes experimentals pluri-
lingües dirigits, en el curs 2009/10, als
centres d’infantil i primària. STEPV, d’a-
cord amb les recomanacions del Con-
sell d’Europa de 2007, va demanar la re-
tirada de la proposta de la Conselleria
i l’inici d’un ampli debat social, amb la
participació d'experts, sindicats, partits
polítics, pares, mares i alumnes, previ
a l’inici d’experiments insuficientment
reflexionats i consensuats. L’esborrany
presentat per l’administració feia refe-
rència a l’anglés, sense la possibilitat
d’estendre els plans plurilingües a al-
tres idiomes, com el francés.

El Sindicat ha mostrat la seua pre-
ocupació perquè les polítiques lingüís-
tiques de la Conselleria potencien molt
més l’anglés —el 80% del currícu-
lum— que la llengua pròpia, “quan el
valencià encara no està en igualtat de
condicions respecte del castellà en
molts centres educatius”. STEPV con-
sidera que la introducció d’una llengua
estrangera, sense prendre el valencià
com a llengua base de l’ensenyament,
“perjudicarà la llengua pròpia”.

STEPV recorrerà l’ordre 
de batxillerats
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STEPV demana obrir 
un debat social 
sobre plurilingüisme

El Sindicat dóna suport 
a les reivindicacions 
del professorat 
de Tecnologia

STEPV ha donat suport al
professorat de Tecnologia, que ha
expressat la seua protesta en
considerar-se perjudicat per
l’excessiu nombre d’alumnes
requerits per a cursar la
modalitat cientificotecnològica i
la condició de comptar amb aules
adequades. Aquest col·lectiu va
protagonitzar accions de protesta
el curs passat davant la
negociació del currículum de
batxillerat.

Fonaments lèxics, en les
optatives de batxillerat

Representants del professorat
de clàssiques s’han dirigit als
sindicats i a la administració per
mantindre l’assignatura
Referents lèxics com a optativa,
per les greus conseqüències
laborals que en comportaria la
desaparició. STEPV ha fet seua
la proposta i l’ha traslladada a la
Conselleria, que finalment l’ha
recollida. Fonaments lèxics es
mantindrà com a optativa en
batxillerat, tot i que només
s’ofereix en la modalitat
d’Humanitats. En la mesa
sectorial, el Sindicat defendrà
que la matèria s’oferisca en
totes les modalitats.

Amadeu Sanz
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Allioli
Representants de l’administració
educativa han presentat una proposta
d’acord sobre el professorat interí que
empitjora les condicions vigents en
l’actual acord i no incorpora els prin-
cipals aspectes recollits en la propos-

ta sindical. La Conselleria aposta
per la desaparició de la restricció de
província, en comptes d’ampliar la
possibilitat a tot el col·lectiu. Com a
alternativa, l’administració planteja
una zonificació sense definir, que
només coneix i determina la pròpia

administració. La proposta preveu
l’adjudicació de les vacants de temps
parcials de forma obligatòria, una me-
sura que ha estat molt contestada
pels representants del professorat.
STEPV ha insistit en “la necessitat d’a-
rribar a un nou acord que incorpore
millores sensibles en les condicions
laborals dels interins”. Per la seua
banda, l’administració educativa es
nega a acceptar un pacte d’estabilitat,
al cobrament dels mesos d’estiu per
al personal que treballe cinc mesos,
a la percepció de sexennis, i a la de-
rogació de l’addicional tercera del De-
cret 7/2008, que impossibilita la
igualtat amb els funcionaris de carre-
ra a la hora de demanar llicències.
L’administració presentarà als sindi-
cats un nou document abans de les
adjudicacions de les places docents
d’enguany.
Al juliol, actes d’adjudicació
L’administració prepara canvis en els
actes d’adjudicació de places que

convoca cada estiu, unes novetats
que estan pendents de confirmació
oficial. Segons fonts de la mateixa
conselleria, Educació pretén experi-
mentar enguany una adjudicació
“telemàtica” amb el professorat
d’infantil i primària. Si la mesura es
confirma, per a adjudicar les places
dels provisionals, opositors i interins
d’infantil i primària, el professorat
haurà d'omplir una instància que
l’administració presentarà a través
d’Internet. La confirmació d’aquest
sistema determinaria la desaparició
dels actes presencials, un procedi-
ment que sempre ha defensat
STEPV, per la transparència i les ga-
ranties que dóna.

Pel que fa a l’oferta de places do-
cents, els mestres no podran accedir
enguany a les places del primer
cicle d’ESO en els instituts, una res-
tricció que impedirà que unes 700 va-
cants s’incorporen a l’oferta.

L’acord d’interins,
pendent de
l’última proposta 
de l’administració

Falten places
en les escoles
infantils
dependents de
la Conselleria
d’Educació

Allioli
La demanda de places escolars, en les
escoles infantils que depenen de la Con-
selleria d’Educació, sempre ha estat per
damunt de l’oferta. Però, enguany, el
tancament de centres privats ha dispa-
rat l’augment de demandes. Mentre que
la demanda augmenta, en canvi, l’ad-
ministració no amplia el total de centres
per a atendre-la. Les comarques de
Castelló, per exemple, només disposen
de sis centres d’aquestes característi-
ques. D’altra banda, el nombre d’unitats

per centre tampoc ha augmentat, ni les
plantilles, uns dèficits que incompleixen
l’acord per a la millora de les plantilles
d’infantil en els col·legis públics, signat
el novembre de 2005 per l’administració.
L’acord estableix que en les plantilles hi
haurà una mestra per centre, una edu-
cadora per unitat i una educadora de su-
port per cada tres unitats.

Tot i que en la LOE és voluntària l’es-
colarització en la primera etapa d’infan-
til, STEPV reclama a la Conselleria d'E-
ducació “que responga a la creixent de-
manda de les famílies que veuen en
l'escolarització primerenca l'única for-
ma de compaginar treball i atenció als
fills”. “La incorporació dels xiquets a
l'escola des dels primers anys de vida
s'ha demostrat un element clau per al
posterior èxit escolar, com assenyalen
tots els organismes europeus”.

La situació d’aquestes escoles
infantils a les comarques de
Castelló és clarificador: la EI
Verge de Lourdes de Castelló ha
repartit 137 preinscripcions per a
80 places; la  del Grau de Castelló
de la Plana, 127 per a 49 places;
la EI San José d'Almassora, 140
per a 68 places; la EI Sambori
d'Onda, 150 per a 80 places; la EI.
Sagrat Cor de la Vall d'Uixó, 120
per a 80 places i la EI dels
Teuladins, de Nules, 70 per a 52
places. 

La inspecció impedeix 
al professorat de la borsa
de Ciutadania impartir-la
en valencià o castellà

La inspecció educativa ha rebut ins-
truccions per a impedir que el profes-
sorat provinent de la borsa de treball
d’Educació per la ciutadania amb
coneixements d’anglés impartisca
l’assignatura en cap de les llengües
oficials. Segons la inspecció, l’última
circular sobre la impartició de l’assig-
natura, que permet al titular de l’as-
signatura decidir sobre la presència
del professorat d’anglés a l’aula, no
afecta aquests docents perquè ja es-
tan sols a l’aula. STEPV considera, en
canvi, que la circular es refereix a “im-
partir en su caso la asignatura de
educación para la ciudadania en cual-
quiera de las lenguas cooficiales de
la Comunidad Valenciana”, en refe-
rència al conjunt del professorat, no
només al que comparteix aula amb el
professorat d’anglés. STEPV ha exigit
a la Conselleria que permeta a tot el
professorat triar la llengua en què vol
impartir l’assignatura, que es respec-
ten els acords amb la Plataforma per
l’ensenyament públic i que es retire
l’Ordre de 10 de juny.

Les places de les
oposicions de 2009 es
distribuiran per tribunals
entre els aspirants

Les oposicions docents de 2009 in-
clouen novetats. La principal, el repar-
timent de places per tribunals. Des
d’enguany, després de la primera fase
de les proves, l’administració assignarà
les places per tribunals en funció del
nombre de persones opositores que
han realitzat la primera prova. La
Conselleria d’Educació accepta així
una proposta sindical que permetrà ho-
mogeneïtzar els criteris dels tribunals
en l’avaluació les proves. STEPV s’havia
queixat altres anys per la desproporció
amb què alguns tribunals d’una matei-
xa especialitat havien adjudicat les
places. Altres novetats de les oposi-
cions són que els aspirants podran for-
malitzar telemàticament la inscripció
en el procés els mèrits es presentaran
després que es publique la llista d’a-
provats. L’administració reservarà el 7%
de les vacants per a les persones dis-
capacitades.
Més informació
http://www.intersindical.org/stepv/e
nsenya/oposicions/2009/GuiaOpo09-
def.pdf

STEPV es manifesta 
en contra dels expedients 
als directors de Monfort 
i d’Énguera

L’expedient obert per la Conselleria
d’Educació al director de l’institut Las
Norias de Monfort, a la comarca del Vi-
nalopó Mitjà, “atempta contra un dret
bàsic i fonamental en democràcia com
és la llibertat d’expressió”. STEPV ha
exigit l’arxivament d’aquestes diligèn-
cies i també de les que s’han iniciat
contra la direcció de l’institut d’Énguera
(Canal de Navarrés), “fruit de la inge-
rència política en la gestió democràtica
dels centres docents”. STEPV ha de-
nunciat “la persecució a les direccions,
que responen a divergències ideològi-
ques amagades sota l’aparença d’in-
fraccions o incompliments de normes”.
Els dos casos, juntament amb els
d’Almoines, Torrevella i Alzira, han
provocat el suport incondicional de les
respectives comunitats escolars. El
Sindicat s’ha oposat des del primer mo-
ment “a una normativa d’elecció i re-
novació de les direccions dels centres,
que ha sostret el debat de la comunitat
educativa, amb l’única intenció de cas-
tigar les direccions crítiques amb l’ad-
ministració”.

La Conselleria pot
prevaricar si invalida
Filologia Catalana 
en les oposicions

Un any més, la convocatòria d’opo-
sicions per a enguany no reconeixerà
el títol de Filologia Catalana per a l’e-
xempció de la prova de coneixements
del valencià. Amb aquesta mesura,
Educació continua incomplint les
reiterades sentències del Tribunal
Superior de Justícia Valencià i del Tri-
bunal Suprem. Per això, STEPV es-
tudia la interposició d’una denúncia
per prevaricació als responsables de
l’administració. El conflicte provocat
pel govern valencià ha costat a la Ge-
neralitat 20 sentències en contra de
les seues pretensions. L’última sen-
tència del Tribunal Suprem estableix
jurisprudència en aquest tema i tan-
ca la possibilitat que la Generalitat
Valenciana dicte normes que ignoren
aquesta equivalència. L’alt tribunal
espanyol adverteix que l’exclusió
del títol de Filologia Catalana en
les oposicions docents al País Valen-
cià podria derivar en un acte de
prevaricació per part de l’administra-
ció convocant.

La Conselleria es nega a incorporar
les últimes propostes sindicals
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L’administració incompleix
el pacte que va signar amb
els sindicats el 2005

El nombre d’unitats 
per centre tampoc 
ha augmentat, ni les
plantilles, uns dèficits
que incompleixen l’acord
per a la millora de les
plantilles d’infantil en els
col·legis públics



Miguel Fuster
Que el fracàs escolar s'ha convertit en
preocupació ciutadana de primer ordre és
indubtable. Acostumats a la publicació anual
de resultats en premsa, la seua interpretació
—i fins i tot manipulació política interessada—
és un indicador del funcionament del sistema
educatiu.

Ara bé, el terme fracàs és per a molts
encara confús o imprecís, no sense raó. Tot i
que pot donar-se en qualsevol nivell
d'ensenyament, s'ha focalitzat en
l'ensenyament secundari obligatori per raons
poc enteses per l'opinió pública. Quinze anys
arrere, amb un sistema educatiu distint, es
parlava ben poc de fracàs escolar. No calia i
tampoc no existia l’actual passió estadística.
Tot aquell que no desitjava estudiar,
abandonava els seus estudis, i assumpte
resolt. En canvi, hui parlem de fracàs perquè
existeix un compromís europeu, mai explicat
pels nostres gestors educatius, de fer de
l'educació el motor de progrés econòmic i
social, un compromís que pretenia, no sols
tindre l’alumnat a l’aula fins als 16 anys, sinó
que rendira acadèmicament.

L’evolució de les xifres
Per poc que escodrinyem l'evolució històrica
dels indicadors de referència de 2010, (Datos y
cifras 2008/9, de Mepsyd), descobrim que, en
1997, un 30% de la població entre els 18 i 25
anys no havia completat la segona etapa de
secundària ni seguia altres tipus de formació.
En l'any 2007, el percentatge era d’un 31 %. És
a dir, la variació estadística ha estat
pràcticament nul·la. 

Així que el fracàs —o l’èxit— escolar que
ens interessa i sobre el qual hi ha
compromisos és el corresponent a la
secundària postobligatòria. Per a l'any 2010,
data de referència, més del 85% de la població
estudiantil hauria d'aconseguir, com a mínim,
acabar els seus estudis de batxiller, o de cicle
formatiu mitjà. És a dir, mentre la legislació
indica l'obligatorietat de l'ensenyament
únicament fins als 16 anys, en realitat el

compromís europeu s'hi situa més enllà, en els
18 i, si s'ha de jutjar per la seua presència en
els mitjans, aquest objectiu és inexistent per
als nostres administradors. Per tant, serà
impossible assolir aquell compromís per la
baixa taxa de graduació en secundària
obligatòria, l'elevat nombre d'abandons i els
baixos índexs de graduació en formació
professional.

Un altre factor que incideix en les nostres
xifres de fracàs és el nivell educatiu i/o
econòmic dels progenitors. Perquè aquest
seriós condicionament no siga determinant,
calen més recursos i una gestió amb mesures
que pal·lien les diferències socioeconòmiques i
culturals d'origen, i que donen major
autonomia als centres educatius. L'esforç
econòmic mitjà estatal —l’opacitat dels nostres

governants ens impedeix conéixer el del País
Valencià— mai ha arribat a la mitjana europea
en relació amb el PIB.

Crida també l’atenció que l'estat espanyol, i
el País Valencià en particular, haja optat per
destinar recursos a l'ensenyament privat
mitjançant la concertació. Datos y cifras de
2008/9 situa Espanya com l'estat amb major
percentatge de concertació de la Unió Europea
(un 25%) després de Bèlgica, i just per davant
de França. En canvi, països com Alemanya,
Grècia, Itàlia, Polònia, Suècia o Finlàndia —
aquesta última considerada modèlica pels
seus resultats— tenen percentatges d'escola
pública superiors al 90%. L'aposta pel model
segregador espanyol i valencià no ha contribuït
a millorar les xifres de fracàs.

A títol personal, tem que sense la
participació de la societat civil serà impossible
eixir d'aquest estancament. No és mal principi
que els ciutadans s'escandalitzen per les
xifres, però amb això no n’hi ha prou. La
participació activa de la societat civil podria ser
eficaç a partir de quatre eixos d'actuació:
Conselleria, Consell Escolar Valencià, consells
escolars municipals i consells escolars de
centres. En tot cas, caldria comptar amb dades
harmonitzades i actualitzades del fracàs i de
les seues causes específiques. Aquesta
informació hauria de ser controlada des del
Consell Escolar Valencià, a través d'una
comissió de seguiment, i amb un calendari
assumit per part de la Conselleria. És clau que
aquestes mateixes dades siguen conegudes i
gestionades en l'àmbit municipal a través de
comissions específiques permanents,
paral·leles a les comissions d'escolarització, i
per encàrrec dels seus respectius consells
escolars.

Finalment, tots i cadascun dels centres
educatius participarien de la mateixa manera,
amb coneixement de les seues dades i les
alternatives proposades. Els consells escolars
—de País, municipals i de centre— són, en
definitiva, els representants legítims de la
societat civil i els transmissors dels
compromisos educatius. Sobta que cap consell
municipal o de centre conega els resultats dels
seus propis centres, una informació sense la
qual dificulta una solució justa i eficaç a la
situació d'estancament i de fracàs que pateix el
País Valencià en conjunt, però que s'acarnissa
sobre l’ensenyament públic. No hi ha dubte
que les escandaloses xifres conegudes per tots
posen en dubte el mateix funcionament del
nostre sistema educatiu.

Miguel Fuster és professor de la Universitat de
València

El nivell educatiu i/o econòmic
dels progenitors és un factor
que incideix a les xifres 
de fracàs escolar

Hi ha un compromís de fer de
l'educació el motor de progrés
econòmic i social, que afecta 
a la secundària postobligatòria

10 / 223 / MAIG 2009

Allioli
El màxim responsable del departa-
ment d’Educació va manifestar en el
Consell Escolar Valencià, al principi
de curs, la necessitat d’impulsar
“un diàleg profund” sobre els plans
experimentals contra el fracàs esco-
lar. Tanmateix, el mateix Font de
Mora ha presentat recentment dos
nous plans experimentals sense de-

batre’ls en la mesa sectorial amb la
representació del professorat, el pla
Èxit i el programa d’ampliació de
l’horari escolar.

El pla Èxit, “per a millorar els re-
sultats i el rendiment acadèmic de l’a-
lumnat”, es dirigeix a l’alumnat de 3r
i 4t d’ESO amb dificultats en les ma-
tèries instrumentals i l’anglés, i inclou
dues modalitats. La primera es rea-
litza al maig i juny, amb sis hores de
reforç de cada matèria. En la segona,
al juliol, es dediquen 12 hores a cada
assignatura. El pla Èxit preveu la
possibilitat de programar una prova
per a l’alumnat que, en el cas de ser

superada, l’eximirà de la prova ex-
traordinària del setembre. La partici-
pació del professorat en les dues
modalitats és voluntària i sense cap
remuneració.

STEPV s’ha oposat al pla Èxit “perquè
pretén que el professorat i les direccions
dels centres, als quals se’ls canvien uni-
lateralment les condicions laborals,
treballen voluntàriament sense cap in-
versió de la Conselleria” El Sindicat sos-
pita que Educació vol estendre el pro-
grama a tot el sistema educatiu, “per
convertir els períodes no lectius en
lectius”.

El programa d’ampliació d’horari
escolar previst per al pròxim curs —
aprovat també sense debatre’l amb
els agents socials—, ha sigut qualificat
per STEPV com un atac frontal a les con-
dicions laborals del professorat: “En la
pràctica, els docents veuran ampliat el
seu horari d’atenció a l’alumnat sense
cap compensació econòmica, i les ac-

tuals hores no lectives dedicades a la co-
ordinació dels equips docents podran
substituir-se per activitats de reforç amb
l'alumnat, que les convertirà en hores
lectives, per la porta falsa i sense nego-
ciació”. La participació del professorat
en aquest projecte no és voluntària, si
prèviament el consell escolar del centre
ha determinat participar-hi. De fet, és
la direcció, amb l’informe de la coordi-
nació pedagògica, la responsable de de-
terminar les accions i el professorat que
desplegarà el projecte. L'objectiu ocult
d'aquesta resolució és, assegura STEPV,
“implantar la sisena hora lectiva en el
sistema educatiu sense augmentar les
plantilles ni la dotació econòmica”.

Segons el Sindicat, els dos plans ex-
perimentals són “una prova més de
l'actitud prepotent de la Conselleria en-
vers a l'ensenyament, que ignora la veu
dels seus treballadors i treballadores.
La modificació unilateral de les condi-
cions laborals dels docents és una

causa que justifica la interposició d’un
recurs contra la resolució de la Conse-
lleria d'Educació.

El fracàs, al País Valencià
En el rànquing sobre la incidència del
fracàs escolar en les diferents comu-
nitats autònomes, una qüestió que
preocupa especialment els agents de
la comunitat educativa, el País Valencià
ocupa un dels primers llocs, amb un
38%. Les massives mobilitzacions d’a-
quest curs contra la política educativa
del govern valencià han estat sensibles
a la preocupant incidència del fracàs al
nostre territori.
STEPV ha reiterat en distintes ocasions
la complexitat inherent al fracàs escolar,
“un fenomen complex que requereix un
diàleg amb la comunitat educativa per
a analitzar la situació, avaluar les ac-
tuacions i aplicar mesures per a millo-
rar-la”.

ENSENYAMENT

Conselleria imposa 
uns plans contra el fracàs
escolar de cost zero

El Sindicat podria
presentar un recurs 
contra els projectes
experimentals

Fracàs escolar i 
COMPROMÍS SOCIAL
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Àlex Agulló i Guerra
La comarca del Comtat, 28.000 habitants,
constitueix una mostra viva de la realitat de l'escola
rural, una escola —les escoles, com encara diuen
per ací— que lluita per la seua continuïtat. La tisora
de l'arranjament, any rere any, amputa serveis
educatius a una realitat educativa que s'aferra a la
seua supervivència. L'exigència d'unes ràtios
mínimes marcades des dels despatxos, al Cap i
Casal són una amenaça constant.

Una ullada per la comarca ens mostra una
tipologia variada de centres i de situacions. Hi ha
pobles on les escoles o anar a costura són
expressions que ja pertanyen a un passat allunyat i
d’altres, com Alcoleja, on encara tenen la ferida
recent. L'Orxa encara manté la seua escola
incompleta, però la de Gorga esgota els seus
darrers dies. Hi ha pobles que concentren
l'alumnat de primària i de secundària obligatòria
en un mateix edifici i comparteixen serveis, com
Benilloba, que atén 13 pobles. Però enguany han
saltat novament les alarmes. La més grossa li ha
tocat enguany a Beniarrés: de quatre professores
passarà a dues en infantil. A primària, conservarà
la de Pedagogia Terapèutica però, perdrà dues
tutories. Les diverses instàncies que han demanat
reconduir la retallada han entropessat amb la
fatídica xifra del mínim exigit, tot i que els sindicats
exigeixen una nova resolució a la junta de personal.

Per a fer front a tot això, hi ha pobles que s'han
constituït en col·legi rural agrupat (CRA). És el cas
del CRA Mariola-Benicadell —Gaianes, Alfafara i
Agres—, que el curs passat va travessar el seu
calvari particular perquè l'amenaça de perdre una
unitat a Alfafara arrossegava la desaparició de les
quatre places d'especialistes. La brega inesgotable
de tota la comunitat educativa, a més de la
inspectora, van aconseguir reduir la ferida:
supressió d’una tutoria a Alfafara però
manteniment d'especialistes. L’altre CRA de la
comarca, l’Encantada —Planes, Benimarfull i
l'Alqueria— funciona de moment amb normalitat,
però ningú no pot assegurar que la seua vida
continuarà... Més aïna caldria dir que en l’escola
rural s'enquista el malviure per la subsistència.
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Allioli
Els representats d’STEPV van aban-
donar la junta de portaveus del 12 de
maig per l’actitud del director gene-
ral de Personal, que presidia la ses-
sió. David Barelles, justament en la
reunió que havia d’abordar el calen-
dari de negociació de la mesa sec-
torial, es va negar a incloure en els
ordres del dia de les pròximes ses-
sions negociadores els tretze punts
del manifest de la Plataforma per
l’Ensenyament Públic, una exigència
plantejada pel Sindicat. Barelles va
argumentar que la Plataforma havia
rebutjat l’últim document del conse-
ller, presentat el 8 d’abril. El director
general va advertir que cap dels
punts plantejats per la Plataforma no
s’incorporaran a la negociació i, per
tant, no s’aplicaran el pròxim curs.

En la primera intervenció en la

junta de portaveus, STEPV va exigir
la negociació immediata de totes les
demandes de la Plataforma, que
aglutina el conjunt d’entitats repre-
sentatives de la comunitat educativa
i de la societat valenciana que el 28
d’abril passat van paralitzar les es-
coles i instituts i es van manifestar
per les principals ciutats del País.
“David Barelles ha contradit les pa-
raules del conseller del 8 d’abril —
acusa el Sindicat—, el qual va decla-
rar que si la Plataforma no accepta
el document, la Conselleria es retro-
traurà a la situació de partida”.
STEPV, recorda que Font de Mora va
assegurar que “algunes de les me-
sures incloses en el document es du-
ran a terme, però unes altres no".

Segons el parer del Sindicat, les
declaracions de David Barelles són
“molt greus, perquè és la mateixa
Conselleria la que diu ara que els
compromisos firmats per la secre-
tària autonòmica i assumits pel con-
seller són lletra morta, i que els pocs
avanços que s’han produït en la ne-
gociació no es duran a terme, amb
el pretext que la Plataforma no as-
sumeix la proposta de l’administració
en la seua totalitat”. STEPV considera

que, davant la negativa de la Conse-
lleria a negociar les reivindicacions
amb la Plataforma, “ara no se li pot
exigir que assumisca el document en
la seua globalitat”. “És una greu
irresponsabilitat no aplicar per al
curs que ve qüestions com el desple-
gament de la LOE i les plantilles, la
catalogació lingüística, la xarxa d’es-
coles infantils de 0-3 anys o la reti-

rada de l’ordre de Ciutadania, entre
altres qüestions, que estan assumi-
des per la secretària autonòmica i
pel conseller en documents escrits
i declaracions públiques”.

El Sindicat demana a la Conselle-
ria “que es presente amb una única
veu i no continue marejant i posant
pegats a la planificació educativa, ja
que, d’ella, en depén que el sistema
isca del pou on està, i que s’aproven
mesures que posen fi a la degradació
de les condicions laborals del profes-
sorat i al fracàs educatiu de l’alum-
nat”.

Una inspecció dòcil 
i acrítica al servei 
del govern del PP

Dins la seua
política de
control de les

direccions dels centres educatius, l’ad-
ministració s’ha dotat d’un cos d’ins-
pecció educativa dòcil i acrític. Per a
aprofundir en aquesta estratègia, els
inspectors accidentals, nomenats a
dit des que el Partit Popular va accedir
a la Generalitat, participaran en un con-
curs de mèrits en què serà la mateixa
administració que els ha triat la que els
avaluarà i nomenarà legalment. STEPV
ha insistit en el fet que aquests funcio-
naris siguen cessats immediatament
de la inspecció i que es convoque un
procediment de selecció transparent.
En les oposicions a inspecció recent-
ment convocades participaran amb
avantatge els “inspectors accidentals”,
als quals se’ls puntuarà com a expe-
riència el temps de servei en la inspec-
ció. La inspecció educativa ha d’actuar
amb rigor i professionalitat. La seua
funció no és la persecució i la repressió,
sinó l’assessorament i la garantia que
el sistema funcione.

EL COMTAT,
L'ESCOLA RURAL LLUITA 
PER LA SUPERVIVÈNCIA

Fisioterapeutes
i personal
educatiu,
convocats a una
nova vaga

Després d’un
curs de mobi-

litzacions del personal educador i fisio-
terapeuta, i huit mesos de negociacions
marcades per la desídia d'una adminis-
tració que s'ha vist forçada a aquest
procés per l'exigència i la combativitat
de les treballadores i els treballadors,
el 21 d'abril es va escenificar un nou
atac contra aquest col·lectiu laboral.
L'única proposta formal de l’adminis-
tració —conselleries de Justícia i Ad-
ministracions Públiques i d'Educa-
ció— per a regular normativament
els horaris i les funcions d’un col·lectiu
que treballa en centres educatius,
obvia les seues reiterades reivindica-
cions. També ignora fins i tot les opi-
nions de tècnics d'ambdós departa-
ments, que reconeixen que l'adscripció
orgànica i funcional a Educació —una
reivindicació històrica del Sindicat— és
un requisit previ per a resoldre la pro-
blemàtica global de l'alumnat i del per-
sonal treballador.

Davant l'immobilisme polític i la ig-
norància autoimposada d'una admi-
nistració que no troba més argument
que el recurs a la prepotència, i
també davant l'abandó d’altres orga-
nitzacions sindicals, STAS ha tornat a
convocar una nova jornada de lluita
per al 21 de maig, amb una vaga en
el sector. El mateix dia es farà una as-
semblea a la seu del Sindicat (C/ Juan
de Mena, 18, de València, metro Àngel
Guimerà), a les 10.30 h, i una concen-
tració a les 13 h davant la seu de la
Conselleria de Justícia i Administra-
cions Públiques.

ENSENYAMENT

Les paraules d’un director general provoquen
l’eixida del Sindicat de la junta de portaveus

David Barelles,
responsable de Personal,
desautoritza els
compromisos del
conseller

Sense escola

CRA (Col·legis Rurals Agrupats)

Escola incompleta

Centre de concentració comarcal

Escoles lliures d’un perill imminent
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Conselleria
discrimina el
francés en la
seua política
educativa

Allioli
L’Associació de Professorat de Fran-
cés de València ha denunciat els
plans plurilingües del conseller Font
de Mora, perquè entenen que discri-
mina l’ensenyament de la llengua
francesa. El col·lectiu assegura que
els responsables d’Educació “arraco-
nen un dels idiomes més parlats del
món, ja implantat en el nostre sistema
educatiu, i ni tan sols es dignen a no-
menar-lo entre les llengües estran-
geres que conformen el pla institucio-
nal de foment del plurilingüisme”.
STEPV, que dóna suport a aquestes
denúncies, ha exigit a la Conselleria
d’Educació que impulse en igualtat de
condicions el francés en els seus
plans plurilingües, “com a llengua ja
implantada en el sistema educatiu”.

El col·lectiu mostra exemples d’a-
questa política d’omissió del francés:
eliminació del del programa de suport
a l’ensenyament i aprenentatge de
llengües estrangeres, PALE, tot i la
demanda del professorat; injustificada
desaparició de cursos de formació per
al professorat previstos; dificultats per
a formar grups de francés, malgrat la
no-exigència d’un mínim d’alumnes;
consideració de l’idioma com a matè-
ria de segona —optativa—, que pro-
voca que tant el professorat com l’a-
lumnat hagen de lluitar per la seua
supervivència; la proposta de l’admi-
nistració sobre matèries optatives
només recull l’anglés pràctic i no el
francés pràctic o la llengua estrange-
ra: àmbit pràctic; no es preveu intro-
duir en infantil o primer cicle de pri-
mària l’estudi del francés o d’altres
llengües estrangeres distintes de
l’anglés; absència del francés en les
proves d’accés a la universitat; no
consideració del francés o d’altres
llengües estrangeres en els nous tí-
tols de formació professional.

Allioli
Els estatuts de l’Institut Superior
d’Ensenyaments Artístics (ISEA), una
entitat dependent de la Conselleria
d’Educació que gestionarà els tretze
centres valencians d’ensenyaments
artístics superiors (EAS), ja compten
amb l’informe favorable d’Hisenda.
Queda pendent el vistiplau del govern
valencià perquè els estatuts es publi-
quen en el Diari Oficial i s’inicie el seu
procés de desplegament.

Els estatuts de l’ISEA en regulen
l'estructura i el funcionament, i es-
tableixen les seues competències
sobre els centres d’EAS quant a l’ac-
tivitat acadèmica, l’elaboració de
plans d’estudi i titulacions, l’activitat
investigadora i creadora, l’organització
dels ensenyaments, la jornada laboral
del professorat, la programació anual
de cada ensenyament, l’elecció de la
direcció dels centres, la relació de
llocs de treball, la selecció del profes-
sorat, etc.

El projecte d’estatuts conté as-
pectes preocupants, ha indicat STEPV,
“perquè plantegen un model organit-
zatiu piramidal en què la intervenció
dels claustres queda reduïda a la mí-
nima expressió; centralitzen en l’ISEA
aspectes que ara són competència
dels centres; regulen de manera dife-
rent aspectes recollits en la LOE que
afecten l’organització actual dels cen-
tres d’EAS; i no recullen un àmbit de
negociació de les condicions laborals
del professorat més enllà del consell
de direcció”.

Els estatuts plantegen la confor-
mació de l’òrgan de govern de l’ISEA,
el consell de direcció, que només tin-
drà dos representants del professo-
rat, elegits entre els que tinguen
destí definitiu. El professorat interí,

majoritari en aquests ensenyaments,
no podrà formar part d’aquest òrgan.

El Sindicat també ha manifestat la
seua preocupació “perquè en els es-
tatuts de l’ISEA no hi ha cap referència
ni a la mesa sectorial d’educació ni a
un òrgan semblant de negociació de
les condicions laborals del professo-
rat”. La selecció del personal docent
dels centres dependents d’aquesta
entitat està previst que estiga a càrrec
de “professionals de provada i reco-
neguda formació teòrica i pràctica en
les distintes especialitats, amb capa-
citat i vocació docents i investigado-
res”, que actuarà “valorant l’ade-
quació del seu perfil i formació a les
especialitats que s'impartiran i hau-
ran de superar les proves necessàries
que verifiquen la capacitat i compe-

tència dels aspi-
rants”. STEPV ad-
verteix que els es-
tatuts “no especifi-
quen, però, quines
són aquestes pro-
ves ni si es respec-
taran les borses de
treball existents
actualment”.

D’altra banda,
en els aspectes re-
lacionats amb l’au-
tonomia dels cen-
tres, es dissenyarà
la jornada laboral
del professorat
adequant-la al per-
fil de docent i d’in-
vestigador de l’en-
senyament supe-
rior a partir de la
informació que els
centres remetran a
la direcció de l’ISEA

sobre les assignatures, el professorat,
els horaris, les avaluacions, etc. “Els
centres perdran, per tant, autonomia
en la gestió i organització del seu pro-
fessorat”.

Pel que fa a l’elecció de la direcció
dels centres, els estatuts indiquen que
“serà nomenat pel director o directora
de l’ISEA, d’entre els professors del
centre que presenten la seua candida-
tura, escoltada prèviament l'opinió
del consell de centre i a proposta de
la junta de directors de centre de l’I-
SEA”. Es tracta, assenyala el Sindicat,
“d’un procediment d’elecció que no
està previst en la LOE i que buida la ja
limitada capacitat de decisió que els
claustres i els consells escolars dels
centres tenen actualment en l’elecció
de les seues direccions”.

ENSENYAMENT

Allioli
El 28 d'abril, molts professors i pro-
fessores de les escoles oficials d’idio-
mes (EOI) del País Valencià es van su-
mar a la vaga general de l’ensenya-
ment i van participar en les
manifestacions i altres actes convo-
cats per la Plataforma en Defensa de
l’Ensenyament Públic. Des de l’inici de
curs, STEPV ha analitzat i diagnosticat
els problemes que pateix l’ensenya-
ment en les EOI, un diagnòstic que se-
gueix vigent nou mesos després, i a
punt d’iniciar les proves de certifica-
ció.

Són molts els obstacles que s’in-
terposen en el funcionament i la per-

vivència de les EOI, i són moltes les
mancances i conflictes provocats per
l’esborrany d'ordre presentat per la
Conselleria que regula l'organització
i el funcionament d’aquests centres.
Per començar, com que no té l'estatus
legal de ROF —que és un regla-
ment—, no és la normativa que les
EOI demanden i necessiten. Aquesta
situació no és exclusiva d’aquests
centres, perquè la Conselleria sempre
ha anat per darrere quant al desple-
gament de la LOE en tots els nivells
educatius. Però l'absència d'una nor-
mativa actualitzada és clarament
perjudicial per als ensenyaments d'i-
diomes, que des de 2007 han d’ajus-

tar-se a un nou pla d'estudis, cosa que
necessàriament implica una adaptació
de totes les normes publicades fins
ara.

I tan important com tindre una nor-
mativa actualitzada és comptar amb
unes disposicions específiques de
les EOI —no còpies calcades de docu-
ments d'altres nivells— que respon-
guen a les particularitats d’aquests
ensenyaments i del seu alumnat,
majoritàriament adult.

Les reaccions de
rebuig a l'esborrany
de l'ordre que s'han
posat en marxa a
les EOI deixen palés
que aquesta norma-
tiva específica no pot
ser redactada al
marge del profes-
sorat, representat
pels sindicats, l’As-
sociació de Profes-

sors d’EOI i els equips directius. Igno-
rar aquests centres a l'hora d’enllestir
disposicions legals que els afecten di-
rectament pot provocar que s’obliden
determinats aspectes dels ensenya-
ments d'idiomes que necessiten una
regulació específica, no equiparable a
altres nivells i modalitats educatives.
Però el fet més greu és considerar les
escoles d’idiomes des d’un punt de vis-
ta mercantil i imposar unes ràtios mí-
nimes —equivalents a les ràtios mà-

ximes d'altres centres semblants,
com l'Instituto Cervantes—, que con-
vertiran les úniques institucions públi-
ques valencianes d'ensenyament d'i-
diomes en centres per a l'aprenentat-
ge vespertí de l'anglés. Tot això podria
fer oblidar l’autèntica filosofia que
ha d’impregnar aquests centres: for-
mar la ciutadania en la major diversitat
de llengües possible i contribuir a cre-
ar la societat plurilingüe que el Marc
Comú Europeu de Referència postu-
la.

Els claustres, que ja s'han pronun-
ciat en contra dels plans de la Conse-
lleria, no estan disposats a acceptar
una norma que, més que regular, obs-
taculitza el bon funcionament i orga-
nització de les EOI. El conseller d’E-
ducació ha de saber que no es pot
construir una Europa plurilingüe sen-
se garantir a la ciutadania l’accés a un
ensenyament d’idiomes realment de
qualitat.

L’administració ignora 
el professorat de 
les escoles d’idiomes

El professorat vol saber
què passarà amb l’ISEA

La Conselleria d’Educació no ha
informat als representants del pro-
fessorat de les seues previsions de
desenvolupament de l’Institut Supe-
rior d’Ensenyaments Artístics (ISEA).
Ni la seua llei de creació ni l’avant-
projecte d’estatuts han estat deba-
tuts pels òrgans de representació
sindical, tot i que afecten les condi-
cions laborals del professorat. El
personal docent dels centres depen-
dents d’aquesta nova entitat es
queixa també perquè no ha estat
consultat ni informat suficientment
per la Conselleria.

Una representació de STEPV s’ha
reunit diverses vegades amb l’ante-
rior director general d’Universitats
i Estudis Superiors, Herminio García,
i amb la directora de l’ISEA, María
Luisa Martínez, per informar-se
sobre el desenvolupament de l’ins-
titut i traslladar als representants de
l’administració els suggeriments i
les inquietuds del professorat. Pre-
ocupa especialment la gestió de
les borses de treball i el futur dels
cicles formatius i dels batxillerats en
les escoles d’art i superiors de dis-
seny.

Les respostes de l’administració
a aquestes demandes d’informació
han sigut molt poc concretes i no han
satisfet el Sindicat. Amb tot i això, ha
transcendit públicament que l’Escola
d’Art i Superior de Disseny d’Oriola
no impartirà el curs 2009/10 el pri-
mer curs dels cicles formatius ni del
batxillerat. La previsió és que, se-
gons publicava el diari Información
d’Alacant, “per a adaptar-se a l’Espai
Europeu d’Ensenyaments Supe-
riors”, siguen eliminats de manera
progressiva. La mesura, de què no
sabien res els sindicats, tampoc no
ha estat negociada amb aquests, tot
i que també afecta al professorat d’a-
quests ensenyaments.

STEPV ha exigit als responsables
d’Educació que convoquen una mesa
sectorial per abordar el desenvolu-
pament de l’ISEA i les afectacions
que la nova entitat tindrà sobre els
centres i el professorat.

El Sindicat manifesta 
les seues objeccions 
als estatuts de l’ISEA
Preocupació pel futur de l’Institut Superior
d’Ensenyaments Artístics
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“El professors de música hem
d’estar més interconnectats”

Manuel Tomàs, director del conservatori professional de música de Torrent

Rafael Miralles Lucena
Els orígens de Manuel Tomàs Ludeña (Llíria,
Camp de Túria, 1967), diuen molt d’aquest
dinàmic músic i docent, professor d’oboé i
membre de la Unió Musical del seu poble.
Tomàs és director, des de 2001, del
conservatori professional de Torrent.
Amb 540 alumnes procedents de Torrent i
d’altres poblacions de la comarca, en aquest
centre treballen 72 persones, 64 d’elles
docents. Dues terceres parts de la plantilla
docent són funcionaris, un percentatge molt
gran, sobretot si es compara amb l’elevat
nombre d’interins que hi ha en altres
conservatoris. La gran majoria d’estudiants
compatibilitzen l’aprenentatge de la música
amb els ensenyaments ordinaris, generalment
de primària o secundària.

L’any 2002, en un projecte col·lectiu
propiciat des de la mateixa comunitat
educativa, el nou conservatori va estrenar
unes flamants instal·lacions en un edifici
dissenyat a propòsit, modern, funcional i
molt ben equipat. “Ens ho treballem molt,
però ara som uns privilegiats”, reconeix el
director, que s’entusiasma explicant les
importants iniciatives i projectes que hi
coordina.

El professorat de música, ¿ha estat un germà
pobre de l’educació?
Durant el segle XX, efectivament, els
conservatoris van estar aïllats, vam patir la
desatenció dels poders públics, però la inclusió
dels ensenyaments musicals en el sistema
educatiu que va fer la LOGSE va suposar un
canvi radical. En el seu moment, la llei va rebre
un rebuig per part del nostre professorat, que
inicialment no va entendre el que el nou marc
legal comportava i es resistien, però després
d’aquell xoc la majoria està convençuda que
aquesta és la línia que cal seguir.

¿Quins són els trets d’identitat del vostre
conservatori?
El primer, la recerca de la qualitat educativa,
per donar la millor formació musical a cada
persona en funció de les seues
característiques i motivacions. El segon, fer un
conservatori obert a la societat, que tota la
gent de l’entorn gaudisca d'aquestes
instal·lacions i els projectes que despleguem i
els senta com a propis. Per últim, tractem de
promoure unes relacions interpersonals sanes,
estimular la participació democràtica i
resoldre els conflictes que apareixen.

¿Porteu a cap algun projecte didàctic
singular?
Des de 2004, el projecte “Tots músics, tots
diferents” incorpora alumnes amb necessitats
educatives especials als ensenyaments
elementals. Amb els 14 alumnes adscrits al
programa, hem canviat radicalment la concepció
tradicional d’un conservatori. Les innovacions
abracen distints àmbits: l’organització, la
didàctica, els recursos, la formació del
professorat o les pràctiques docents.

Un projecte que ha sigut guardonat...
Dues vegades exactament, pel Ministeri
d’Educació. En 2006, ens van concedir el segon
premi Marta Mata a la qualitat educativa i, en
2007, el primer. També hem sigut seleccionats
fa poc per l’Organització d’Estats
Iberoamericans per representar Espanya en un
projecte d’alfabetització. A banda de tot això,
“Tots músics, tots diferents” ha servit per a
cohesionar la comunitat educativa, per a
il·lusionar-la i perquè la tasca docent
s’impregne d’aspectes ètics i solidaris, que
també són elements clau del nostre projecte.

Des d’alguns sectors s’han criticat els nous
currículums de música, que redueixen els

temps lectius en algunes assignatures.
Això és cert, però també ho és que en aquestes
matèries les ràtios van descendir notablement,
de 15 a 10 alumnes, i que se n’hi va incorporar
alguna de nova, com és ara piano
complementari en segon curs. Jo mateix vaig
participar en la comissió que en va elaborar els
dissenys, on hi havia partidaris de mantindre el
currículum i de reduir-lo, per l’elevada càrrega
lectiva, però el resultat final l’assumisc
plenament.

Aquest nou disseny, ¿ha tingut alguna
conseqüència laboral negativa? ¿S’han retallat
les plantilles?
Desconec les xifres globals però puc
assegurar que els que vam redactar la
proposta de nous currículums érem molt
sensibles a la situació laboral. És cert que hi
ha assignatures que s’han reduït, però no es
pot perdre de vista que abans l’alumnat en
alguns casos suportava càrregues lectives de
fins a 16 hores, a més del temps que
dedicava als seus estudis ordinaris, només

vam intentar posar-hi una mica de
racionalització.
Contràriament, STEPV va advertir que els
decrets de currículum tindrien conseqüències
negatives, sobretot per al treball del
professorat interí.
Els nous currículums no crec que hagen
afectat sensiblement el professorat. En tot cas,
amb el desplegament de la LOE, les plantilles
dels conservatoris s’han incrementat i, que jo
sàpia, no hi ha hagut queixes significatives des
del sector. Sense anar més lluny, a Torrent
comptem ara amb més professors de piano
que abans. Dit això, ens cal un mapa de
centres, i de vegades depenem molt de les
iniciatives que es plantegen en cada lloc. 

¿S’ha avançat en la normalització de
l’ensenyament de la música per fer dels
conservatoris uns centres, diguem-ne,
“normals”?
Durant molt de temps, hem sigut institucions
concebudes més per a l’ensinistrament
musical que per a la formació integral.
Abans, la gent venia sobretot a aprendre un
ofici, però ara els conservatoris tenim molt
present que en les nostres societats
l’educació musical ha d’aconseguir també
que els estudiants siguen millors persones i
millors ciutadans.

Supose que, ara, l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior serà un repte molt
important.
Els nostres ensenyaments experimentaran
una transformació profunda amb l’adaptació
al procés de Bolonya i haurem d’estar molt
atents a les implicacions que tot això tindrà
per a les plantilles o els currículums, entre
altres.

¿Com es veu, des del conservatori, que
s’estudie música en l’educació obligatòria?
És molt positiu; l’existència de la música com a
assignatura, equiparada a les matemàtiques o
la llengua, el que fa és recuperar l'esperit de
l'antic Quadrivium, que incorporava l’estudi de
la música en les universitats medievals. Tots
els professionals que treballem als
conservatoris, a les escoles de música, a les
escoles o als instituts, hauríem d’estar més
interconnectats perquè ensenyem les mateixes
coses, cadascú des d’un vessant diferenciat i
amb objectius específics.

Quin panorama general dibuixaries sobre els
ensenyaments musicals al País Valencià?
Hem avançat moltíssim, més enllà
d’endarreriments o avanços puntuals, però ens
queda molt per fer. Per exemple, cal establir
un mapa de centres, de manera que l’oferta
d’ensenyaments s’adapte a les necessitats
reals de la ciutadania, i donar suport a les
escoles de música i dinamitzar-les, com a
centres identitaris valencians. Però, en
educació, el millor discurs és el de la
responsabilitat i, com diu José Antonio Marina,
per a educar ens cal tota la tribu. Els
conservatoris hem de comptar amb projectes
educatius valuosos, les famílies han de
col·laborar amb l’educació musical i, per
damunt de tot, l’alumne ha d’estar en el centre
del debat educatiu.

És cert que hi ha assignatures
que s’han reduït, però abans
l’alumnat suportava en alguns
casos càrregues lectives 
de fins a 16 hores

Els conservatoris tenim molt
present que l’educació musical
ha d’aconseguir també que els
estudiants siguen millors
persones i millors ciutadans

ENSENYAMENT

Manuel Tomàs, a l’aula de persussió del Conservatori Professional de Música de Torrent / A.S.
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ENSENYAMENT PRIVAT

Allioli
Els professorat dels centres concer-
tats ampliarà, des del curs 2009/10,
l’horari d’atenció i les activitats de re-
forçament amb l’alumnat, segons
prescriu la resolució per a regular el
funcionament del programa experi-
mental d'ampliació de l'horari esco-
lar (Diari Oficial, 22 d'abril de 2009).
La norma, redactada sense comptar
amb l’opinió dels treballadors i les
treballadores de l’ensenyament con-
certat, indica que hi podrà intervindre
tot el professorat del centre sense
cap compensació econòmica.

La mesura, qualificada per STEPV
com “un dels atacs més greus per-
petrats a les condicions laborals del
personal docent de concertada”,
permetrà que les tasques educatives
realitzades en horari no lectiu, com
reunions, programacions, preparació
de treball, etc., siguen substituïdes
pel treball de reforçament amb l’a-
lumnat. “Per la porta falsa i sense ne-
gociació”, adverteix el Sindicat, “es
convertiran en hores lectives les que
fins ara es dedicaven a altres activi-
tats docents”.

En els centres concertats serà la
titularitat del centre, de manera
unilateral i sense comptar amb l'a-
provació del consell escolar, la que
determinarà la participació en
aquest programa experimental, així
com el professorat que hi participa-

rà. En aquest sentit, és previsible
que l’interés de les direccions per-
què tot l'alumnat participe en la nova
modalitat de “repàs”, incrementarà
els horaris lectius d’alumnes i do-
cents.

Els serveis jurídics de STEPV in-
terposaran recurs a una norma que,
segons indiquen, “pretén augmentar
l'horari lectiu de l’alumnat a costa
dels docents. L'objectiu ocult d'aques-
ta resolució és implantar la sisena
hora lectiva al sistema educatiu va-
lencià”. El Sindicat segueix sostenint
que l’atenció dels reforçaments per
a l’alumnat “sempre s’ha d'acompan-
yar d'un augment de les plantilles i
d'una dotació econòmica”.

Aquestes mesures, prossegueix el
Sindicat, “són antidemocràtiques
perquè al professorat i al consell
escolar del centre se’ls impedeix
participar-hi”. D’altra banda, el pro-
grama experimental, que no es fona-
menta pedagògicament, qüestiona la
coordinació d’equips docents, ja que
emprar el temps destinat a aquest
objectiu. “El fet que en el programa
haja de participar tot l’alumnat del
centre”, puntualitza el Sindicat, “im-
possibilita l’atenció a la diversitat
amb l’augment de l’horari de reforça-
ment. Es tracta simplement d’una
hora més de classe”.

Els extraplantilles 
de compensatòria seran
estables a partir 
del mes de setembre

Allioli
La Conselleria d'Educació ha anunciat
que considerarà com a extraplantilla,
a partir de l'1 de setembre, els docents
de compensatòria recol·locats de for-
ma provisional com a professorat in-
definit i definitiu del centre. La nova si-
tuació posa fi a la inestabilitat laboral

d'aquest col·lectiu que cada any depén
de la decisió de l'administració de
renovar el programa de compensatò-
ria. La recol·locació per anticipació de
plantilles de cicles formatius —pen-
dents de negociar—, la possibilitat
que els docents de la borsa siguen re-
col·locats mitjançant contractes de
relleu —jubilació parcial— i l'accés a
la borsa d'interins són tres mesures
que podrien acordar-se en un futur im-
mediat per recol·locar les treballadores
i els treballadors de la borsa de
centres en crisi.

Allioli
La comissió de seguiment, integrada per
l’administració, les patronals i els sin-
dicats, va reprendre els seus treballs el
28 d’abril, coincidint amb la jornada de
vaga en l'ensenyament públic. Feia sis
mesos que aquest òrgan no es convo-
cava, una paràlisi davant la qual STEPV
va expressar el seu malestar. El temps
transcorregut ha provocat l’acumulació
de temes que la comissió ha tornat a de-
batre.
�Borsa de recol·locació. La mesa tèc-
nica del 13 de maig ha de determinar el
total de persones de la borsa i la
voluntat de les treballadors i treballa-
dores que la integren: recol·locació,
indemnitzacions... STEPV ha demanat
a l’administració que aclarisca els seus
criteris sobre la borsa, atés que en els
últims anys els serveis jurídics de la
Conselleria han interpretat l'acord de
manera restrictiva.
�Pagues d'antiguitat. Hi ha 28 pagues
de 2008 i 12 de 2009 pendents d’abonar
per diverses incidències. Per a saldar els
deutes, Educació assegura que ha
sol·licitat més pressupost a Hisenda.
STEPV considera en canvi que es tracta
d’una maniobra perquè l’administració
no disposa de fons econòmics suficients
per a complir els seus compromisos.
�Plantilles d'infantil. Resta pendent la
redacció final de l'acord. La Conselleria
n'ha lliurat una proposta que ha de re-
metre a Hisenda perquè l’incorpore
als pressupostos de 2010. Els termes de

la proposta són: en 2010, increment en
la plantilla docent d’una persona, en
centres de dues i tres línies; en 2011, in-
crement en la plantilla docent d’una per-
sona, en centres de tres línies. Incre-
ment de dues, en centres de quatre lí-
nies. L’aplicació de la proposta, encara
pendent de concretar, suposarà l’homo-
logació de les plantilles amb els centres
públics. Els sindicats havien plantejat en
altres ocasions que l’ampliació de plan-
tilles es materialitzara des de 2009.
� Calendari de reunions. 13 de maig:
Recol·locació del professorat i els do-
cents extraplantilla recol·locats per
compensatòria (mesa tècnica). 22 de
maig: Increment de plantilles dels cen-
tres específics d'educació especial. 3 de
juny: Plantilles d’FP, complement per-
sonal transitori, i altres despeses.
�Endarreriments i salaris 2009. Sobre
els endarreriments de 2008, l'adminis-
tració manifesta que, com que no consta
aquest capítol en els pressupostos del
2009, caldrà demanar a Hisenda l’aug-
ment corresponent. Si la resposta és fa-
vorable, els endarreriments s’abonaran
abans de 2010.

Sobre l'actualització salarial de
2009, la Conselleria planteja que per a
fer el pagament a compte cal l’acord
previ entre patronals i sindicats que in-
cloga el complement autonòmic del
PAS, congelat des de 2005, però les pa-
tronals s’hi oposen frontalment fins que
l'administració no els abone les quan-
titats pactades sobre despeses de
funcionament. STEPV ha sol·licitat
formalment una reunió amb les patro-
nals per a evitar que aquesta desavi-
nença dilate més les negociacions. L’augment de l’horari 

de reforçament suposa,
simplement, una hora
més de classe

La norma, sense cap
consens, afecta tot el
professorat sense cap
compensació econòmica

El Sindicat qualifica la mesura de la Conselleria 
com “un dels atacs més greus al professorat”

ELS CENTRES CONCERTATS RECUPEREN
LES CLASSES DE ‘REPÀS’

Amadeu Sanz

La represa de les
negociacions amb la
Conselleria deixa molts
assumptes en l’aire

Recol·locació,
endarreriments salarials 
i plantilles d’infantil, entre
els temes pendents

www.intersindical.org/stepv
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Domingo Ortolà Pla
Un comunicat de premsa de la Conselleria
d'Educació assegura que en 2009/10 tots els
centres escolars disposaran de plans de
prevenció o mesures d'emergència. L’afirmació
representa una escalada en el nivell de
falsedats que domina el conjunt de la política
preventiva del departament que dirigeix Font
de Mora i confirma, paradoxalment, una
realitat ben certa i constatable. Això és, que
hui, transcorreguts 14 anys des de l'aprovació
de la llei de prevenció de riscos laborals,
l'absència de mesures preventives, tot
incloent-hi les més elementals, continua sent
la realitat de bona part dels centres escolars
del País Valencià. Tant és així que la mateixa
conselleria ha reconegut en diverses ocasions,
en resposta a les demandes del comité de
seguretat i salut docent de València, que no hi
ha centres escolars amb plans de prevenció
adaptats a la normativa vigent, com prescriu
l'Ordre de 31 de gener de 1995. Aquesta
absència de normes elementals de prevenció
ha costat a Educació dues denúncies en la
Inspecció de Treball.

La Conselleria també ha incomplit els
acords subscrits en la comissió sectorial de
juny de 2006, que van posar les bases per

arreglar aquest desficaci. Tot això, convé
recordar-ho, a més d'una il·legalitat flagrant
suposa una irresponsabilitat extrema que posa
en perill la seguretat i la salut laboral dels més
de 50.000 docents i més de 500.000 alumnes
usuaris del sistema públic educatiu valencià.
L'administració és conscient que els accidents
i incidents en els centres escolars no són
infreqüents. Els moviments de terres, focs,
pluges torrencials o vents de forta intensitat,
entre altres incidents naturals, estan presents
sovint en els nostres centres. No haurien
d'esperar que ocorreguera una desgràcia
irremeiable per a actuar preventivament.

El més greu de tot és que els responsables
de les accions preventives són conscients de
les seues mentides i no tenen cap voluntat
política de tirar-les avant, menyspreant el
riscos que genera la seua desídia. Cal recordar
que la majoria de centres educatius continuen
sense disposar de les preceptives avaluacions
de riscos, malgrat els successius acords i
compromisos signats en les comissions
sectorials de salut laboral. No es fa una
vigilància efectiva de la salut laboral, una
obligació legal, i l'excusa de modernitzar els
protocols de vigilància específica de salut
laboral no pot tindre com a única conseqüència

la paralització de tots els exàmens de salut que
s’efectuen, amb limitacions, al professorat que
ho demana.

La Conselleria desestima els informes dels
seus mateixos tècnics —com ha passat al
Politècnic de Castelló de la Plana— i ignora les
recomanacions dels tècnics en prevenció del
departament, que han originat una plantada
dels alumnes. Amb molt bon criteri, els
estudiants no entenen que el dret a l'educació
no ha de comportar un risc innecessari per a la
seua seguretat. Els serveis de prevenció
funcionen de manera incompleta i deficient i,
en alguns casos, com ara Alacant, també
escandalosament, on un únic tècnic ha
d’atendre la planificació preventiva de tota la
província.

L'incompliment dels acords assolits en les
meses de negociació és el pa nostre de cada
dia. Un any després d'aprovar el decret
d'adaptació de llocs de treball i l'ordre de
creació de coordinador de centre de salut
laboral, cap de les dues normes ha estat
publicada. Es tracta, evidentment, d’un un pur
exercici de desídia. O d'impotència.

El Reial Decret 393/2007 de 23 de març, una
normativa estatal, aprova la norma bàsica
d'autoprotecció de centres, establiments i

dependències dedicades a activitats on es
puguen produir situacions d'emergència. La
norma determina l'obligatorietat que els
centres de treball siguen més segurs, que
complisquen la normativa i que revisen
periòdicament les seues instal·lacions. La
Conselleria en fa una interpretació restrictiva
mitjançant la qual l'obligatorietat dels plans
d'autoprotecció s'ha de limitar als edificis de
més de 28 metres d'alçada, o de més de 2.000
alumnes. Educació obvia les peculiaritats dels
centres educatius que atenen persones amb
mobilitat funcional reduïda, com ara els
centres d'educació especial, els que acullen
persones amb discapacitats, o els centres
d’infantil. Altres administracions educatives,
com la Junta d’Andalusia, han decidit estendre
a tots els centres escolars l'obligatorietat dels
plans d'autoprotecció. La nostra administració,
en canvi, planteja un termini d'implantació
excessivament llarg dels plans, 18 mesos a
partir de la publicació de l'ordre.

Els responsables de la Conselleria fan
dependre la confecció dels plans
d'autoprotecció i les mesures d'emergència en
els centres escolars d'una figura —el
coordinador de centre— pendent encara de
creació. I, més greu encara, aquests
governants no tenen cap voluntat política, ni
per a formalitzar la figura del coordinador ni
per a dotar aquestes persones d’una formació
adient per tal que desenvolupen la seua tasca.
Dit d'una altra manera: descarreguen la seua
responsabilitat en una figura inexistent i
pretenen presentar-ho com un avanç.

STEPV lluitarà de valent perquè tots els
centres escolars del País Valencià compten
amb plans d'autoprotecció, elaborats i
controlats per persones formades i amb una
dedicació horària suficient. Els coordinadors i
les coordinadores de centre han de
desenvolupar la seua tasca amb eficàcia i amb
dignitat. Cal garantir a més que el seguiment
dels plans d’autoprotecció siga supervisat per
l'administració educativa, que ha de crear
unitats de suport tècnic als coordinadors i al
equips directius.

Domingo Ortolá Pla és coordinador de seguretat
i salut laboral de STEPV

Conselleria ha reconegut 
que no hi ha centres escolars
amb plans de prevenció
adaptats a la normativa vigent 

Els serveis de prevenció
funcionen de manera
incompleta i deficient i, en
alguns casos, escandalosament 

Cal garantir a més 
que el seguiment dels plans
d’autoprotecció siga supervisat
per l'administració educativa

SALUT LABORAL

Entre la desídia i la mentida
Els plans de prevenció continuen ignorats per la Conselleria d'Educació
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LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

ARA I ACÍ

Arran de la crisi econòmica, la formació
professional eleva les garanties d’inserció
laboral a una gran part de la societat, no
només els aturats. La llei de les qualificacions i
de la formació professional, crea el catàleg
nacional de qualificacions i estableix el marc
pel qual un treballador pot validar els seus
coneixements i experiència laboral per a
aconseguir un certificat de professionalitat o
un títol d'FP. La llei també defineix els centres
integrats d'FP, espais formatius on s’obtindran
les acreditacions corresponents.

La formació professional respon a una
necessitat social, la de millorar la
competitivitat i acreditar la professionalitat de
les persones que es van incorporar al món
laboral sense tindre cap títol.

L’estat espanyol arrossega un dèficit molt
rellevant de persones amb qualificació
professional mentres que hi ha un excés
d’estudiants universitaris que han acabat la
carrera i busquen un lloc de treball. De fet, hi
ha estadístiques que confirmen que fins a un
80% d’estudiants que acaben un cicle formatiu,
de grau mitjà o superior, troben un treball del
seu àmbit en el primer any de buscar-ne.
Actualment, els programes de qualificació
professional inicial han aconseguit fer que
alumnes sense títol de secundària es
reincorporen al sistema, obtinguen una
qualificació professional de nivell 1 i opten per
incorporar-se al mercat laboral o per
presentar-se a les proves d’accés a cicles

formatius de grau mitjà. Aquests programes
estan tenint una gran acceptació i s’estan
estenent pels centres de secundària de les
principals localitats.

Però, alguns aspectes de l’FP a penes han
experimentat canvis. Per exemple, la
Conselleria encara no facilita uns plans de
formació contínua al professorat, dins de
l’horari laboral, com ho fa qualsevol empresa.
La societat encara percep la l’FP com una
modalitat formativa menor, i no destina
suficients mitjans a dignificar-la. Han de ser
els professors i els centres els que, amb
esforços i dedicació, creen una bona imatge
en els respectius entorns socioeconòmics.

És possible que la conjuntura econòmica
s’encarregue de millorar la imatge de l’FP. En
tot cas, cal seguir insistint als responsables
educatius que aproven més inversions. Per
exemple, en dotacions de materials i
maquinària que acosten les pràctiques
formatives a la realitat que en les empreses ha
d’afrontar un tècnic o un tècnic superior.

La formació professional ha d’assolir la
funció de dinamitzar la qualificació dels
treballadors i les treballadores i l’administració
no pot seguir eludint les seues
responsabilitats.

POLÍTIQUES EDUCATIVES

Estudiants de cuina de cicles formatius / Jordi Boluda

Un nou model d’FP per al nou
escenari econòmic i social

Nous currículums per a la
formació professional

El desplegament de la LOE suposa
adaptar els currículums dels cicles
formatius de FP al catàleg nacional de
qualificacions professionals. La
urgència d’enllestir els continguts de la
trentena de títols que entraran en vigor
al País Valencià el curs 2009/10 ha
comunicat un ritme frenètic als
treballs. STEPV ha demanat als
responsables de l’administració que
modifiquen l’actual sistema de treball.
Els responsables de la Conselleria
faciliten als representants del
professorat els esborranys dels
dissenys —de vegades, de manera
incompleta—, i en uns pocs dies els
sindicats han de convocar professionals
experts per a analitzar les propostes i
formular les esmenes.

El marc general dels nous títols
establits incorpora l’anglés en els
cicles de grau superior, una mesura
que ha aprofitat el govern valencià per
a estendre-la al grau mitjà. Aquesta
exigència podria dificultar més
l’obtenció de la qualificació
professional de molts estudiants, motiu
pel qual STEPV proposa reduir els
continguts d’anglés. S'ha de tindre
present que una part de l'alumnat que
accedeix als cicles formatius de grau
mitjà ho fa des procedències diverses,
el món del treball, programes de
qualificació professional, i no prové de
l'ensenyament obligatori,  i en alguns
casos fa molt de temps que abandonà
els estudis.

Pel que fa al tractament de les
llengües del sistema educatiu valencià,
el sindicat ha demanat que
s'introduïsca el valencià tècnic al
mateix nivell que l'anglés.

Inquietud per la conclusió del
mapa de centres integrats
d’FP

Els nous centres integrats de formació
professional, que imparteixen cicles
formatius en tres modalitats —
presencial, semipresencial o a
distància—, estan capacitats per a
reconéixer, avaluar i acreditar les
qualificacions professionals obtingudes
per l’experiència laboral. Aquests
centres disposen d’un model de gestió
pedagògica, organitzativa, econòmica i
de personal que els garanteix
l’autonomia de funcionament.
L’administració, que ha sigut acusada
de precipitació per no haver resolt
satisfactòriament la transformació
d’alguns centres, com l’IES 27 de
València, haurà de respondre a les
necessitats formatives dels distints
entorns. És el cas, per exemple, de
comarques com el Camp de Morvedre
que, amb una tradició de la indústria
siderúrgica, esperen la ubicació d’un
centre integrat d’FP que serviria per a
dinamitzar el seu teixit socioeconòmic i
afavorir la investigació. La Conselleria
d’Educació té encara pendent de
concloure el mapa valencià dels
centres integrats.

L’estat espanyol arrossega un
dèficit molt rellevant de
persones amb qualificació
professional

Els PQPI han aconseguit fer 
que alumnes sense títol de
secundària es reincorporen 
al sistema
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POLÍTIQUES EDUCATIVES

Leslie Toledo, Albert Sansano, 
Belém do Pará (Brasil)
L'aroma dels mangos cobria els carrers de
Belém do Pará el 26 de gener el dia que
començava el VI Fòrum Mundial d'Educació
(FME). Deu mil persones es van concentrar
durant dos dies en el gegantesc recinte de
l'Hangar per debatre l'estat de l'educació en el
planeta i intercanviar experiències. Des del 28
de gener, el Fòrum Social Mundial (FSM)
acollia més de 130.000 participants, 280
seminaris, tallers i conferències i altres
activitats sobre temes vinculats amb l'educació.

L'FSM es tancava l'1 de febrer amb
l'"assemblea de les assemblees", on van
arribar les conclusions de les assemblees
temàtiques sobre el medi ambient, el deute
extern, la crisi internacional, els pobles
originaris, els drets humans, els drets de les
dones, el canvi climàtic, l'aigua, la ciència, la
tecnologia, la infància i l'adolescència, entre
altres matèries. A més de les propostes de
l'FME, l'assemblea d'educació va recollir les
arribades de les xarxes, organitzacions i
moviments socials internacionals, nacionals i
locals. L'assemblea, que va elaborar una
agenda de mobilitzacions, va reafirmar tots els
punts que conté la Plataforma Mundial
d'Educació, i va afegir-n'hi un de nou sobre
l'aprenentatge de joves i adults al llarg de tota
la vida.

Dos fòrums, una ciutat
En 2001, a Porto Alegre (Brasil), es va realitzar
la primera edició de l'FSM i d'una sèrie de

fòrums socials locals, regionals, nacionals,
continentals i temàtics, dins del procés de
l'anomenada globalització alternativa i
contrahegemònica. A partir de 2005, es va
decidir que les edicions de l'FME es realitzarien
conjuntament amb les de l'FSM i es va acordar
impulsar els fòrums regionals i temàtics. Els
fòrums celebrats a Còrdova (Andalusia) Sao
Paulo, Xile, Buenos Aires, Santa María, Nova
Iguaçú, Alt Tietê responien a aquesta voluntat.
La ciutat de Belém era molt més que un
territori per abrigar el fòrum. L'Amazònia
agrega un conjunt ampli i divers de moviments
socials, centrals sindicals, associacions,
cooperatives, pobles indígenes i organitzacions
de la societat civil que lluiten per una Amazònia
sostenible, solidària i democràtica, dins d'un
ampli moviment de resistència que aposta per
un altre model de desenvolupament. Però el
fòrum social de 2009 va ser també la més
important i més gran mobilització dels pobles
indígenes des que se celebra l'FSM. Belém do
Pará va acollir més de 1.500 integrants de les
poblacions indígenes del món, especialment
les Amèriques. Aquests pobles van presentar
les seues realitats i van plantejar la necessitat
de llançar una campanya mundial en defensa
de la Terra. Cal destacar la metodologia de
treball introduïda en el fòrum educatiu, en el
qual es van prioritzar les veus i experiències de
les organitzacions i persones participants,
sobre l'esquema tradicional, que estableix una
divisió entre la gent que parla i la que escolta.
Aquest gran avanç va ser reconegut per totes
les persones participants.

A.S.
La LOE estableix dos tipus de processos per

a les avaluacions de diagnòstic, les de caràcter
mostral, que permeten obtenir dades
representatives de l'alumnat i dels centres tant
a escala estatal com a autonòmica, i les de
caràcter censal, que realitzaran tots els
centres i tindran caràcter intern, formatiu i
orientador per als mateixos centres, i
informatiu per a les famílies i la comunitat
educativa.

Si bé la llei ens indica que el
desenvolupament i el control d'aquestes

avaluacions corresponen a les administracions
educatives autonòmiques, la Generalitat ha
mostrat una peculiar forma d'entendre aquest
procés. Per una banda, ha intentat deslligar-se
de tot allò que pogués fer pública la situació
del sistema educatiu valencià —negativa a
desenvolupar PISA— i, per l'altra,
desenvolupant un desordenat i caòtic procés
d'inconfessables intencions, ja que la seua
coordinadora, l'actual directora general
d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa,
sempre va negar la possibilitat del seu control
pel consell escolar valencià.

Conscients que el debat sobre l'avaluació ha
d'estar lligat al de qualitat educativa, i que
aquesta té múltiples interpretacions —la llei de
qualitat del PP—, hem recuperat algunes notes
sobre l'avaluació democràtica elaborades fa ja
més de quinze anys en el manifest per una
avaluació democràtica del sistema educatiu
(Cuadernos de Pedagogía 219, novembre
1993):

�No haurà de seguir models burocràtics i
productivistes, que busquen i mesuren
exclusivament el rendiment del sistema a
través de la utilització massiva d'instruments i
tècniques quantitatius.
� Fomentarà l'ús d'estratègies, tècniques i
instruments amb validesa educativa, que
assumisquen la complexitat de l'objecte de
l'avaluació i l'existència de diverses
valoracions, expectatives, interpretacions i
interessos de les persones implicades.
�Haurà de preveure no només l'avaluació
d'alumnes, ensenyaments, centres i

professors, sinó també l'avaluació de la pròpia
administració educativa.
�Ha de ser formativa en el sentit que permeta
detectar les deficiències i els problemes que es
donen en els diferents àmbits del sistema
educatiu i possibilite les modificacions que
permeten superar-los. 
�Haurà de prestar especial atenció, a més de
les particularitats de l'entorn social, a les
circumstàncies concretes (integració,
diversitat, etc.) que atenguen els centres. 
�Haurà de ser discutida i acordada amb tots
els sectors implicats: establiment de les
finalitats i motius, delimitació del que serà
objecte d'avaluació, estratègies i instruments
que seran utilitzats, la difusió que es donarà
dels seus resultats, etc.
� Serà un procés públic en la seua realització i
finançament, i els informes que generen
tindran també caràcter públic.
� Els consells escolars han de ser una de les
instàncies fonamentals en la determinació dels
processos.

DAVANT LA LLEI D'EDUCACIÓ VALENCIANA (4)

Plataforma mundial
d'educació

� Lluitar per la universalització del dret
a l'educació pública amb totes i tots els
habitants del Planeta, com a dret social 
i humà d'aprendre, indissociable
d'altres drets, i vincular la lluita per
l'educació a l'agenda de les lluites de
tots els moviments i organismes
implicats en la construcció del procés
de l'FME i l'FSM.
� Difondre una concepció emancipadora
de l'educació, que respecta i conviu amb
la diferència i la semblança, popular 
i democràtica, centrada en la vida,
associada amb la cultura de la justícia, 
la pau i la sostenibilitat al món.
� Garantir l'accés a l'educació i l'ús 
de la riquesa socialment produïda, 
amb prioritat a les persones oprimides,
silenciades, explotades i marginades 
del món.
� Promoure el control social 
del finançament de l'educació 
i la desmercantilització de l'educació.
� Exigir dels governs i organismes
internacionals el compliment efectiu 
de prioritzar l'educació.
� Garantir l'educació i l'aprenentatge 
de joves i adults al llarg de tota la vida.
Més informació:
http://fme08.wordpress.com/fme-
belem-2009-dossier/

El País Valencià, en l'executiva
del Fòrum d'Educació

El Consell Internacional (CI) és una instància
permanent del Fòrum Mundial d'Educació,
integrada per organitzacions i moviments
socials vinculats amb l'educació. La seua
funció és establir relacions internacionals 
per a articular la societat civil. El CI promou
la divulgació, el debat i la consolidació de la
Plataforma Mundial de l'Educació, com a
política pública per al benestar social. En
l'última edició del fòrum, el CI va triar la seua
secretaria executiva, integrada per Albert
Sansano i Leslie Toledo, membres de STEPV 
i de la Federació de MRP del País Valencià.

Telesur, una televisió 
per a Llatinoamèrica

Telesur, un projecte televisiu presentat 
en el fórum per la Central Única dels
Treballadors (CUT) del Brasil, és una
empresa multiestatal, constituïda i creada
per sis estats, l'Argentina, Bolívia, Cuba,
l'Equador, Nicaragua i Veneçuela. En la
programació d'aquesta nova cadena
televisiva participen organitzacions socials,
canals nacionals, regionals, universitaris,
comunitaris i productors independents. 
Més informació sobre Telesur:
http://www.telesurtv.net/

L'AMAZONES acull 
dos fòrums mundials
Desenes de milers de persones participen 
en el fòrum social i el d'educació 

PER UNA AVALUACIÓ
DEMOCRÀTIC

Albert Sansano
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POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Escriure la història de les
dones requereix sovint
seguir rastres que l'oblit,
quasi sempre intencionat,

s'obstina a esborrar. María
Carbonell (València, 1852-1926) és
una d'aqueixes petjades dels
primers passos del feminisme al
País Valencià. Mestra i pedagoga,
professora de l'Escola Normal,
treballadora incansable, Carbonell
va deixar innombrables mostres del
seu compromís amb l'educació com
a eina per al canvi social, visibles
en el suport que va donar al
Tribunal Tutelar de Menors, en la
seua obra literària i en els llibres
de text que va escriure. Però sens
dubte van ser dos els assumptes
que van centrar el seu interés,
l’ensenyament i la dona, dues claus
que van fer que molts la
conegueren com la Concepción
Arenal valenciana.

Carbonell va iniciar la seua
carrera en 1871 amb el grau de
mestra superior, el títol més alt a què
podia optar, en un moment que les
dones i l’educació protagonitzaven un
dels debats clau de l'època. Arenal i
Pardo Bazán ho van deixar palés en
els congressos pedagògics de 1882 i
1892, trobades que no van tancar una
discussió que es va continuar en les
pàgines de La Escuela Moderna.
Carbonell va participar en aquell
debat amb articles i conferències,
com els recopilats en Las mujeres del
Quijote y otros escritos.

Les reflexions d’aquesta mestra,
influïdes per les seues conviccions
cristianes i la Institució Lliure
d'Ensenyament, la situen a mijan
camí entre la postura més
progressista —defensa de la cultura
integral de la dona, l’accés laboral i la
igualtat de drets— i la tradicionalista,
oposada radicalment. Per a
Carbonell, l'àmbit de la dona és la
llar, però no com a renúncia a la seua
condició de ser intel·ligent, apta i
activa. La clau que planteja per a la
dona és una educació que la prepare
per a ser útil a ella mateixa i als
altres, que permeta les més
capacitades arribar a les mateixes
metes que un home, i que garantisca
autonomia econòmica a les solteres i
necessitades.

Es tracta d’un discurs moderat i
pragmàtic que cal situar en el seu
context, un discurs que no obstant
això rebutja “la inferioridad
femenina”, reivindica la dona com a
“dueña de su destino”. María
Carbonell constitueix per tot això una
peça inel·ludible per a conéixer la
història de l'educació i del feminisme
valencians.
Professora de Literatura espanyola a
la Universitat de València, editora i
recopiladora de Las mujeres del
Quijote y otros escritos (2006).

PETJADES DE DONA

El rastre oblidat de
María Carbonell

BEGOÑA SÁEZ MARTÍNEZ

“Els drets humans de les dones inclouen
el seu dret a exercir el control lliure 

i responsable sobre qüestions relatives a
la seua sexualitat, compresa la salut

sexual i reproductiva” (Beiging, 1995).

No podem deixar de celebrar
l’aprovació, per part del
govern espanyol, de la llei
que regula l’avortament

dins el marc de drets reproductius i
sexuals establits per l’ONU i l'OMS. No
obstant això, tot i que la nova llei recull
aspectes positius —com el
reconeixement del dret de decisió de les
dones a partir dels 16 anys, l'obligació
d'impartir l’educació afectivosexual, o
l'accés a la IVE dins de la xarxa sanitària
pública—, no podem deixar de valorar
negativament altres aspectes. Així, el fet
d’establir un període de reflexió de tres
dies entre la manifestació de la voluntat
d'avortar i l’avortament, implica prejuí
d’irreflexió sobre la decisió de les dones. 

D'altra banda, una llei de terminis
tindria sentit si suposara homologar-
los a aquells que tenen les
legislacions dels paisos més
progressistes, i no les 14 setmanes
que marca la nova llei. Quant als

supòsits, la llei per a la IVE estableix
que més enllà de les 22 setmanes
només es podrà practicar en els casos
de greus malformacions del fetus, i
deixa la decisió de realitzar-la a un
comité mèdic, les persones integrants
del qual no poden ser manifestament
antiavortistes. Tanmateix, el fet que no
hi haja regulació de l'objecció de
consciència, ni un registre de
persones objectores, impedeix
garantir la neutralitat d’aquests
comités. A més, s'hi preveu el cas de
malformacions del fetus, però no el
risc de salut de la dona. 

Tampoc podem estar d'acord ni en
la concertació ni en la privatització de
la prestació que només agreujarà les
diferències entre comunitats
autònomes depenent del govern que
tinguen. Només la xarxa sanitària
pública pot garantir l’equitat
territorial. Finalment, recordem que
en el Codi Penal continua penalitzat
l'avortament per a les dones i
professionals, en els casos que no
estiguen dins dels supòsits de la llei.

Macu Gimeno és coordinadora de
l’Àrea de la Dona de la Intersindical 

La regulació de
l'avortament,
una reforma
necessària

MACU GIMENO

La Intersindical denuncia
el programa ‘Més vida’ 
de Camps
“Cal una educació afectiva, sexual i reproductiva,
i de protecció a les dones”

El debat
sobre el

projecte de llei de protecció a la ma-
ternitat i paternitat, anunciat el go-
vern valencià per la via d'urgència,
coincideix amb la reforma estatal de
la llei de l'avortament. Intersindical
Valenciana ha denunciat que la inten-
ció de Camps “no és defendre i mi-
llorar la vida de les dones, sinó po-
lemitzar amb l’estat, instrumentalit-
zant en benefici propi temes tan
delicats com l’avortament i la mater-
nitat”. El Sindicat ha exigit al presi-
dent “una política decidida de preven-
ció d’embarassos no desitjats, mit-
jançant una educació afectiva, sexual
i reproductiva, i de protecció a les do-
nes que vulguen interrompre l’em-
baràs”.

La Intersindical ha demanat
també al president “que explique
com es finançarà el projecte, d'on
eixiran els fons per a la xarxa as-
sistencial i les ajudes que prome-
ten, que recorden les anunciades
ajudes per naixement, que han
quedat en no res”. Pel que fa les
xarxes assistencials, el Sindicat
recorda “l'escassetat de cases d'a-
collida per a dones maltractades o
la inexistència d'un centre integral
per a les dones víctimes de la vio-
lència masclista” i ha advertit que
vigilarà “que els recursos públics
destinats a les associacions priva-
des que han de gestionar els cen-
tres d'ajuda a la maternitat, no es
dediquen a subvencionar grups
antiavortistes”. Les ajudes s’han de

concedir per naixement i adopció,
per a dones i homes, amb una du-
rada temporal compaginada, entre
altres, amb la creació d'escoles in-
fantils públiques de 0 a 3 anys. Les
promeses d’agilitació, anunciades
per la Generalitat, dels tràmits
d'adopció de les criatures de dones
sense recursos, podrien equiparar
la situació d’aquestes dones a les
embarassades amb “ventres de
lloguer”. Pel que fa a les ajudes que
el govern valencià promet a les do-
nes de sectors socials vulnerables,
immigrants o dones amb diversitat
funcional, el Sindicat ha recordat
que es tracta d’“uns sectors que
necessiten un tracte diferencial
sempre, i no només en cas d’em-
barassos”.

Organització de Dones, STES-Intersindical
Assistim en els últims temps a un debat sobre els
centres que segreguen l'alumnat i mantenen el seu
finançament amb fons públics. Mentre continua el
procés de desenvolupament de la LOE, les
administracions educatives han d'adaptar a la nova
llei el sistema de concerts amb els centres privats.
Després de la sentència del Tribunal Suprem, d’abril
de 2008, que atorga a les diferents administracions
educatives la competència per a mantindre o
rescindir concerts als centres que segreguen
l'alumnat en funció del seu sexe, algunes comunitats
autònomes —Andalusia, Balears, Catalunya,
Castella-la Manxa, Cantàbria— han advertit que
suspendran els concerts amb els centres que no
impartisquen una educació mixta. Els governs de la
Comunitat de Madrid i la Generalitat Valenciana, en
canvi, han confirmat que l'ensenyament segregat no
suposarà cap impediment per a prosseguir amb els
concerts.

Denunciem la il·legalitat i el frau que suposa
finançar amb fons públics determinats centres
educatius que seleccionen i segreguen l'alumnat per
sexes. Aquesta forma de fer i de gestionar els fons
públics és contrària a la Constitució, a la Llei
Orgànica d'Educació (LOE) i, per descomptat, al sentit
comú més elemental. Nosaltres hem defensat
sempre l'escola mixta i la coeducació com els
models vertebradors del nostre sistema educatiu.
Reivindiquem una educació que represente la realitat

de la nostra societat, una societat en la qual dones i
homes aspirem a conviure en igualtat. Reivindiquem
una escola en la qual els xiquets i xiquetes, les i els
joves s'eduquen i aprenguen a conviure, a respectar-
se i a valorar en positiu les diferències entre dones i
homes. Reivindiquem la coeducació en totes les
etapes educatives, perquè és el model que millor
contribueix a la cohesió social, que fomenta la
igualtat entre persones de diferent sexes, que
evidencia i prevé els prejudicis i estereotips sexistes
que impregnen la societat, que ajuda a conviure en el
respecte i prevé la violència de gènere.

Rebutgem el model d’escola que reprodueix el
sexisme, que gira l'esquena a la societat, que
pretén obtindre rendiments acadèmics al marge
del desenvolupament integral de totes les
capacitats humanes de l’alumnat. Rebutgem un
model d'ensenyament que perpetua la desigualtat
dels homes i dones. Per això, ens oposem de forma
contundent al model educatiu que segrega
l'alumnat i demanen que es rescindisquen els
concerts i subvencions a tots els centres que no
compleixen els principis constitucionals i amb la
LOE.

Fem una crida a les diferents administracions de
l'estat perquè complisquen el compromís polític de
no finançar amb fons públics aquelles institucions
que pretenen educar d’esquena a la societat, i
perpetuar sistemes de dominació on els homes i
les dones consoliden les seues diferències socials.

El Codi penal penalitzarà
l’avortament en els casos
que no estiguen dins dels
supòsits de la llei

Contra la discriminació
educativa en els centres
segregats
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R.M.L.
No cabia una ànima. El paranimf de la
Universitat de València, a l’històric edifici de la
Nau, era de gom a gom minuts abans de
començar l’acte en memòria d’Antoni Viñas
Almenar, professor i sindicalista de 63 anys,
mort el 28 de setembre de l’any passat a
causa d’un càncer. L’homenatge que des d’uns
mesos abans preparaven conjuntament el
Fòrum de Debats de la Universitat i l’STEPV es
va fer el 27 d’abril. Presidit pel rector,
Francisco Tomàs, la cerimònia va estar
impregnada per una emoció visible en els
rostres de la majoria de les persones
assistents.

Alfons Esteve, tècnic lingüístic de la
Universitat conductor de l’acte i company de
Viñas en la secció sindical de la universitat, va
explicar que l’homenatjat “no tenia targetes de
visita perquè li era impossible posar-hi tots
els càrrecs pels què, evidentment, no rebia
cap tipus de remuneració” . També va
recordar que, representant al Sindicat, Viñas
va ser un dels fundadors de la Mesa per
l'Ensenyament en Valencià, una plataforma
unitària, “molt conforme a la seua manera de
ser i treballar”. Va destacar també les
responsabilitats jurídiques que va exercir el
professor desaparegut, que també era
llicenciat en Dret: “Toni ha tingut bona part de
la culpa en les nombroses sentències que
l’STEPV ha guanyat, l’última en el Tribunal
Suprem, contra les pretensions secessionistes
de la Generalitat en defensa del títol de
Filologia Catalana i de la unitat de la llengua
catalana”. Alfons Esteve va recordar que va
ser Viñas, que va arribar a ostentar la
presidència de la junta del personal docent i
investigador, qui el va animar en la redacció
d’alguns articles dels Estatuts de la
Universitat de València. “Va ser una persona
caracteritzada pel seu compromís social, pel
seu treball, però sobretot per la seua
bonhomia. Aquest homenatge era un deute
que teníem tots amb Toni. La seua tasca
quedarà per temps; el seu record per a

sempre”.

Lluitador per la llibertat
La intervenció de Xavier Gómez, professor de
la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació, deixeble i amic inseparable de
Toni Viñas, va aconseguir augmentar encara
més la temperatura ambient al paranimf.
Gómez no va amagar el dolor que l’acompanya
des que va perdre el seu amic, del qual va fer
una semblança, “per una afinitat que
ultrapassa l'amistat i s'acosta dolorosament a
la familiaritat”. “Si els lluitadors per les
llibertats i els defensors de la cultura i del
poble mereixen el reconeixement dels
ciutadans i el record agraït de la posteritat —va
prosseguir—, Antoni Viñas ha de ser inclòs
amb honors en aquest grup”. Xavier Gómez va
rememorar l’estreta vinculació que mantenia
el seu company amb Benimaclet, i la seua
activa oposició al franquisme des de la
universitat. “Amb una formació i un bagatge
ideològic envejables, ja aleshores alimentava
les seues inquietuds amb la voraç lectura de
teoria política”. Viñas va estudiar Dret, es va
llicenciar en Filologia Clàssica i ocupava una
plaça de catedràtic d’institut. Des de 1983, era
professor associat en la Universitat de
València. Gómez també va recordar el paper
decisiu que va jugar el seu company en la
implantació del Sindicat a la seua universitat.
L'alocució va finalitzar amb unes sentides
paraules per a la família de Viñas: “Encara ens
sembla veure la cara de pagat de Toni amb el
seu netet".

A continuació, María José Coperías,
degana de la mateixa Facultat, va subratllar
“dues obvietats” referides a Antoni Viñas, que

era “molt estimat i molt bona persona, el que
el feia dues vegades bo”. Coperías va
informar que la Facultat ha decidit  atorgar el
nom d’Antoni Viñas a un dels seus espais
docents.

Insubstituïble
Per la seua part, Vicent Esteve, del
Secretariat Nacional de l’STEPV, va
emmarcar l’homenatge a Toni Viñas com un
reconeixement “a una generació de mestres
que es va entestar a construir, sobre les
runes de l'escola franquista, una nova escola
pública, democràtica i valenciana", i va
rememorar el seu tarannà. “La vàlua de la
seua paraula procedia d'una documentada
reflexió i una meditada experiència,
desprovista, intencionadament, de la munició
verbal que busca víctimes o derrotes
humiliants”, va destacar. “Aquestes
condicions el van convertir en una persona
insubstituïble en l'STEPV”. També va insistir
en el seu esperit insubornable: “Toni no mai
es deixà seduir per l’escalfor del poder, ni tan
sols de les seues rodalies. És una veritable
fortuna que hi haja persones com ell que
exercesquen un lideratge anònim, silenciós
que, com el corcó, debilite l'estructura d'un
capitalisme inmisericorde, sense escrúpols”.
“Davant la força del poder —va prosseguir
Esteve—, era dels que nadava contracorrent i,
per tant, era inevitable que es mullara la
roba. Per això, qui no l’estimava, el
respectava. Toni va fer de la seua senzillesa
una estètica i, vista l'agenda pública de cada
dia, diríem que una ètica”.

El rector, Francisco Tomàs, va insistir que l’acte
era un reconeixement de la comunitat universi-
tària a “un clàssic, un humanista de debò”, expres-
sions amb les que va subratllar el perfil acadèmic
del professor homenatjat. Va recordar que Antoni
Viñas havia participat de la vida acadèmica de la
universitat “en el sentit més ple” i havia estat elegit
pels seus companys docents i investigadors per
a representar-los. Referint-se a la seua activa pre-
sència en els òrgans universitaris, Tomàs va as-
segurar que Viñas era “una de les persones més
institucionals que he conegut” i, va dir, “cal re-
cordar que la universitat està constituïtda per les
persones”. Per acomiadar l’acte acadèmic, el cor
de la Universitat va interpretar el ritual Laude-
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TONI VIÑAS 
EN EL RECORD

El paranimf de la Universitat de
València acull l’homenatge
pòstum al professor i sindicalista

Poca gent sap que el nostre amic elaborà
alguns currícula de Batxillerat de Llatí,
Cultura Clàssica i Referents Clàssics (...) que
podien ser manuals d'especialitat en la
carrera. Si Làquesi i Àtropos no ho hagueren
disposat així (...), haguera vist la llum un
manual universitari que preparàvem tots dos
(...) Participà des del principi en gairebé tots
els òrgans de representació i de govern de la
Universitat (...) Era un bon jurista, un millor
professor i una òptima persona (...) La seua
entrega i la seua solidaritat el feien gens aliè a
les inquietuds i fretures dels seus companys, i
ho demostrà de diverses maneres, però d'una
fonamentalment: la seua activitat sindical. Fa
poc, companys de treball ens definien a
nosaltres i al nostre sindicat com a
nacionalistes radicals. Què poc ens coneixen i
què no-gens coneixien Toni. Radical sí, però en
la defensa argumentada dels seus
posicionaments i el respecte al contrari i a les
regles democràtiques (...) Sense l'empenta de
Toni (...) la visibilitat del STEPV a les
universitats seria una altra (...) hem
acompanyat Toni des del primer dia, hem
passat moltes hores junts i hem esmerçat
molt de temps, sobretot caps de setmana que
robàvem a nosaltres i a la nostra gent,
treballant per i per al sindicat (...) Sempre
recordarem la teua honestedat i bonhomia, la
teua amena i instructiva conversa, el teu afany
d'aprendre i de gaudir, la teua alegria, el teu
posat d'entremaliat i el teu esperit joganer. I
tot amb una envejable disciplina, ben poc
estoica. La teua vitalitat et sobreviurà.

Toni era un rara avis, un catedràtic de batxillerat
en un inicial “sindicat de mestres”, una expressió
que no sempre s'usava per parlar bé del sindicat
ni dels mestres. Que avui representem la
majoria de tot el professorat no universitari
arreu del país i que comptem amb una presència
destacable en el conjunt de les universitats
valencianes és fruit del treball de vàries
generacions, on cal destacar la intel·ligència,
l'esforç continu i la privilegiada capacitat per a
les relacions humanes de Toni Viñas (...) Sentia
vertadera aversió pel que ell anomenava “el
vinagre”. El retret punyent o l'amargor de les
imputacions personals no mai van formar part
del seu argumentari (...) Seus són també els
mèrits d'haver contribuït força al prestigi dels
seus serveis jurídics (...) Toni tenia la globalitat
del sistema educatiu al cap i utilitzava tan amplis
coneixements sempre a favor de l'alumnat, les
seues famílies i del professorat, com un fervent
partidari de la participació escolar (...) Toni
treballava i gaudia alhora, no s’esperava a que el
món canviara. Se n’alegrava d’avantmà, a
compte d’un futur millor que ell ajudava a
construir cada dia. No cap més saviesa. Toni era
un mestre de la vida, un mestre sense
pretensions de fer-ho valdre, com correspon a
un veritable apassionat de la docència (...)
S’allunyà tant com pugué del consumisme
estèril per a poder conrear l’amor a la seua
família, al seu país, a la cultura, al coneixement i
a la justícia social, les seues prioritats.

Un mestre de la vida
sense pretensions
de fer-ho valdre
VICENT  ESTEVE

Solidesa, seny,
bonhomia

Vista del paranimf de la Universitat de València, durant l’homenatge a Toni Viñas / Amadeu Sanz

XAVI GÓMEZ



La Intersindical organitza 
un cicle de cinema per 
commemorar el 8 de Març

Allioli
“Cinema en clau de dona” és el
lema del cicle organitzat per
l'àrea de la Dona de la Intersindi-
cal que va tindre lloc en la seu de
la capital valenciana amb motiu
de la celebració del del Dia Inter-
nacional de les Dones. Les projec-
cions van ser un èxit d’assistència
i de participació en els debats,
amb una significativa presència de
públic jove universitari, i van dei-
xar palés l'interés pels films se-
leccionats, introduïts per Beatriu
Vallés, Alba Paz, Alvaro Yebra i
Isabel González, joves especialis-
tes en comunicació audiovisual.
En els debats van participar re-
presentants d'associacions de
dones, com Sara Céspedes (Mu-

jeres Jóvenes Valencia Las Moi-
ras), Amparo Madrigal (Católicas
por el derecho a decidir i Mujeres
de Nicaragua) i Luisa Notario
(Lambda). Hi va intervindre el di-
rector Samuel Sebastiá, el repre-
sentant dels Premis Tirant, José
Ignacio Pastor, i especialistes
universitàries com Leslie Toledo,
Ana Lozano i Áurea Ortiz. També
van participar en el cicle els
col·lectius Dones en Acció i Victo-
ria Sau, de Xirivella, el col·lectiu
Aurora, la Plataforma contra la
Explotación Sexual, la Trata i el
Tráfico de Mujeres i Personas
Menores, les agents d'igualtat
IOCOVA, l’àrea de dona d'EUPV i
el Partit Feminista.

Vicent Maurí, guardonat pel CIEMEN
Reconeixement a STEPV per la defensa 
de l’ensenyament de la llengua

El Centre Internacional Escarré per a
les Minories Ètniques i les Nacions
(CIEMEN) ha concedit el seu Guardó
Nacional 2008 a Vicent Maurí, portaveu
de la Intersindical Valenciana i membre
del Secretariat Nacional de STEPV, en
reconeixement a la seua “trajectòria
exemplar i, amb ell, l’organització sin-
dical que representa”. La Junta del
CIEMEN destaca, a més, que aquesta
trajectòria és especialment remarcable
en aquests moments “a causa de la
greu situació, sobretot institucional i
política, en què es troba l’ensenyament
de la llengua al País Valencià”. El
premi ha estat concedit per una insti-

tució prestigiosa amb un llarg recorre-
gut en la defensa, promoció i norma-
lització de la llengua en tot l’àmbit lin-
güístic.
Per la seua part, Vicent Maurí ha
agraït en nom del Sindicat aquest re-
coneixement: “Rebre aquest guardó, en
nom d’una organització sindical de
l’àmbit docent i en un moment de mo-
bilitzacions per millorar l’ensenyament
al País Valencià és una motivació més
per a continuar treballant en la mateixa
línia”. El lliurament del guardó a Bar-
celona, el 7 de maig, va comptar amb
l’assistència de personalitats de la
vida política i sindical.

Ajude’ns a buscar nous subscriptors 
Si coneix alguna persona que es trobe interessada i encara no és subscriptor de l'edició d'El Punt del País Valencià, només cal
que el convide a remetre la butlleta que figura al peu d'aquesta plana o que telefone al 902 45 60 00. També pot fer-ho
directament per internet a l’adreça http://quiosc.elpunt.cat. Li enviarem el setmanari directament a sa casa i sense cap
recàrrec. 
Moltes gràcies per la seua col·laboració. 
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En els 70 anys de la
repressió
franquista

Fòrum per la Memòria del País
Valencià
Enguany fa 70 anys de l’entrada de les
tropes franquistes a València i de l’inici
d’una repressió que va durar anys.
Aquesta repressió brutal va provocar
molts milers de víctimes directes (as-
sassinats, torturats, represaliats, exi-
liats...), així com indirectes en els fami-
liars (empobriment, fam, malalties,
morts, marginació social...). Va ser una
repressió tan extensa, en el nombre d’a-
fectats i en el temps de durada, que els
seus efectes arriben fins als nostres
dies. Però la part més dolorosa del cas
és que les víctimes i els seus familiars,
encara ara, 70 anys després, continuen
esperant veritat, justícia i reparació
integral. De manera que la ferida segui-
rà oberta mentre no s’aconseguisca
aquesta triple reivindicació.

És precisament per això que recla-
mem el reconeixement legal de la
mort de les víctimes del franquisme, les
quals, encara avui, no estan oficialment
inscrites com a difuntes. I exigim la pre-
servació i dignificació de les fosses co-
munes del cementeri general de Valèn-
cia, com un espai de memòria d’aquella
repressió. Perquè el reconeixement le-
gal és el primer pas necessari per al
complet coneixement de la tragèdia. I
perquè el lloc on són soterrades milers
d’aquelles víctimes ha de ser un recor-
datori permanent d’uns fets que no po-
dem oblidar.

Aquest homenatge és una mostra
de la decidida voluntat que tenim de sa-
ber la veritat, de fer justícia i d’aconse-
guir la reparació de totes i cadascuna
de les víctimes de la repressió feixista,
dels milers i milers de persones que
lluitaren pel progrés i la llibertat.

Més informació i adhesions: fo-
rumperlamemoria@nodo50.org

016
Telèfon d’ajuda

Dones maltractades

Activitat de formació
sobre Jornada continuada

El proper 30 de maig es celebrarà a
la Seu de l'STEPV de Castelló una Jor-
nada de formació organitzada per
l'ESFMB per debatre sobre la Jornada
Continuada. Participaran diferents
membres de la Comunitat Educativa
(professorat i famílies) de diferents te-
rritoris de l'Estat Espanyol on s'està
portant a terme (Castella -la Manxa
i Andalusia). També participaran es-
coles del País Valencià que aposten
per un canvi d'horari lectiu.

Homenatge a les víctimes
del franquisme soterrades
a les fosses comunes del
cementeri de València



Encara perplexos i amb els
ulls horroritzats per les
imatges d'una Palestina de
nou envaïda i martiritzada

pels canons i les bombes, els
ensenyants cal que ens fem la
pregunta, una vegada més, sobre si
l'escola ha de plantejar-se un
projecte social, cultural i polític, un
espai de reflexió crítica que, des de
la seua dimensió educativa, done
llum i responga a tots els
interrogants i incerteses d'un món
en permanent conflicte: ara mateix
hi ha unes 50 guerres obertes en tot
el planeta.

Vivim en una societat de la
informació que satura de dades o
que manté en l'oblit, de vegades de
manera capritxosa, determinats
enfrontaments on està present fam o
la malaltia, els desplaçats i els
refugiats.

Amb freqüència, la informació i
les imatges que ens presenten els
mitjans de comunicació sobre
aquests conflictes estan motivades
per creences estereotipades dels
informadors, l’alumnat i la
ciutadania en general. Així, les
audiències dels mitjans perceben la
realitat de forma desconnectada i
fragmentada. Precisament per això
cal una intervenció educativa, perquè
la interacció de factors i escales
d'anàlisis necessàries per a
comprendre amb un mínim de rigor
aquests conflictes, difícilment es
poden treballar fora de les aules. En
aquest sentit, hauríem d'impulsar
models d'investigació i de
construcció de coneixement,
mitjançant el tractament escolar de
problemàtiques socialment
rellevants.

És cert que alguns poden pensar,
des d'una concepció d'escola
tradicionalista i tancada que
menysprea el present real, que
l'objectiu de l'educació és posar
l'alumnat en contacte amb la gran
cultura. Altres considerem,
tanmateix, que l'experiència
educativa ha de servir per a
reconéixer i comprendre aquesta
realitat. L'escola ha de facilitar
l'elaboració d'experiències d'un
entorn, cada vegada més constituït
en el doble pla local/global. Des
d’aquesta perspectiva compromesa
amb una realitat cada vegada més
conflictiva, es tracta d’educar per a
mirar el món i actuar sobre aquesta
realitat.
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L’ajuntament de Planes assola l’indret històric 
del Porxet de les Moreres
L’alcalde de la vila de Planes (Comtat) ha decidit assolar el Porxet de les Mo-
reres, una singular construcció del segle XV, que era l’entrada a l’hort de
moreres per als cucs de seda de l’aristocràtica família Torres-Orduña. El Por-
xet, que va fer funcions de portal del poble i de torre de vigilància i defensa,
és molt semblant a l’existent a Cocentaina. L’assolament ordenat ara per
l’ajuntament ignora que la rehabilitació prevista era una obra programada
que va ser avortada en 1995, en arribar el Partit Popular al govern de la Ge-
neralitat. Precisament va ser l’anterior consistori municipal el que havia com-
prat el solar, atenent el seu valor històric.

Acció Cultural emprén una moció perquè les
televisions en català es puguen veure a tot el país

Acció Cultural del País Valencià ha promogut una iniciativa legislativa popular
perquè el parlament espanyol aprove una llei que assegure que totes les te-
levisions en català es puguen veure a tot el territori lingüístic, una acció que

implica recollir mig milió de firmes.
ACPV recollirà signatures per tot l'estat,
però l’entitat “vol donar una importància
especial al País Valencià, perquè és la
destrucció de la xarxa de repetidors de
TV3 que motiva la campanya”. A més
dels territoris de llengua catalana, la
campanya s’estendrà especialment a
Galícia i el País Basc. 

Allioli
“El valencià és la força i la dolçor afectiva
que ens uneix, el vehicle de convivència
que hem d'oferir a tots els valencians i
valencianes de la nostra terra, que
volem neta i sostenible. El valencià és una

llengua d'acollida, d'integració, de soli-
daritat i d'esperança”. Amb el lema El va-
lencià és teu, Escola Valenciana, l’entitat
organitzadora de la vintena de trobades
que, com cada primavera, se celebren en
les distintes comarques del país vol

posar l’accent en la promoció de la
lectura en valencià. Enguany, la 24a
edició de les trobades va començar a Llut-
xent (Vall d’Albaida) i acabarà el 6 de juny
a Albalat dels Tarongers (Camp de Mor-
vedre). STEPV dóna suport, un any més,
a les trobades.

Les trobades mobilitzen a milers de
persones que reclamen més presència
de la llengua pròpia a l’ensenyament, “es-
tancada per la manca d’interés de l’ad-
ministració valenciana en el foment del
valencià, malgrat que els programes en
valencià aconsegueixen un millor rendi-
ment de l’alumnat, especialment, en l’ad-
quisició de noves llengües”, ha indicat un
portaveu de l’organització, que ha citat es-

tudis en poder de la Conselleria d’Edu-
cació que l’administració es nega a fer pú-
blics.

STEPV, que denúncia l’estancament
en la implantació de programes d’ensen-
yament en valencià, ha participat en
l’informe de la Mesa per l’Ensenyament
en Valencià amb motiu del 25è aniversari
de la Llei d’ús i ensenyament del valencià.
El Sindicat es queixa novament per la
manca d’interés per la normalització i el
foment del valencià en l’ensenyament, i
insta la Conselleria a rectificar la seua po-
lítica lingüística. L’administració educativa,
apunta l’STEPV, “ha d’escoltar les orga-
nitzacions, les institucions, els tribunals
i els milers de persones que cada any re-
clamen en les trobades més valencià a
l’ensenyament i menys usos partidistes
de la llengua. L’insòlit interés per fomen-
tar el plurilingüisme anunciat per Font
de Mora i la seua secretària, Concha Gó-
mez, caldria concretar-lo en la potencia-
ció del valencià, la llengua sobre la qual
construir un projecte plurilingüe en l’en-
senyament”.

Les trobades tornen a reclamar més
presència del valencià en l’ensenyament
La 24a edició de la festa de les escoles valencianes 
rep novament el suport de STEPV

XXVI UNIVERSITAT D’ESTIU DE GANDIA
Curs: Educar (en) la ciutat: un futur incert
Del 13 al 17 de juliol de 2009

Dilluns, 13. La ciutat educadora. Jaume Carbonell, 
director de Cuadernos de Pedagogía, Universitat de Vic.
Dimarts, 14. La participación de niños y jóvenes en las políticas 
de ciudad. Francisco García, Universidad de Sevilla.
Dimecres, 15. Antiglobalización, decrecimiento, alternativas.
Carlos Taibo, Universidad Autónoma de Madrid.
Dijous, 16. Politizar la ciudad, vivificar la política.
Marta Malo de Molina, Universidad Nómada.
Divendres, 17. La ciutat que em fa, la ciutat que m’educa:
l’experiència com a currículum. Jaume Martínez Bonafé, Universitat
de València.

Pretenem estudiar la ciutat com a projecte i experiència didàctica, com
currículum, és a dir, com a text que penetra l'experiència de subjectivació
en els diferents programes educatius en els quals participa el subjecte al
llarg de la vida. La ciutat és currículum, territori sembrat per vells i nous
alfabetismes. El subjecte habita 
la ciutat i és habitat per ella. El currículum habita el subjecte 
i és habitat per ell. Amb això pretenem subratllar el caràcter dinàmic de
tota producció cultural, de tot allò que qualsevol ésser humà genera i
significa en les seues pràctiques individuals 
i institucionals.
Més informació: http://www.uv.es/cig/v/UEG.htm
tels: 963864097, 963864871

JORNADA
Gonçal Anaya en la memòria
Dissabte, 6 de juny de 2009
Institut de secundària Gonzalo Anaya, Xirivella
(Horta sud)

9:30 h. Recepció
10:00 h. Cor de L’Eliana: cançons a la memòria de Gonçal.
10:45 h. Gonçal Anaya: fragments d’una història de vida,
per Jaume Martínez Bonafé, Universitat de València.
12:00 h. Cafenet i intercanvis.
12:30 h. Imatges i testimonis per al record.
12:45 h. El moviment cívic, una cultura d’emancipació,
per Manolo Rodríguez, Universitat de València.
14:00 h. Dinar
16:00 h. Seqüències cinematogràfiques per a Gonçal Anaya,
per Jaume Carbonell, Cuadernos de Pedagogía.
17:30 h. La qualitat democràtica,
per Batiste Malonda, Col·lectiu de mestres de la Safor.
20:00 h. Gonçal i la festa, 
pel grup Impresentables (simpatia i rock&roll)

Organitza: Federació de MRP-PV i IES G. Anaya, Xirivella. Col·labo-
ra: Servei de Formació Permanent i Departament de Sociologia i
Antropologia Social de la Universitat de València, Ajuntament de
Xirivella, Federació d’Escola Valenciana, Ca Revolta, CCOO, CGT,
STEPV. Coordinació: Conxa Delgado (Güin), Carme Molina.

ALLEGRO MA NON TROPPO 

Palestina, 
en el cor

FENT CAMÍ

JOSÉ ANTONIO ANTÓN VALERO
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Sanchis Guarner, una
vida 
per al diàleg
http://stepv.intersindical.org/enxar
xats/celebritats/sanchisguarner.ht

Dialnet. Servei d'alertes
sobre 
publicacions de continguts

Molts estarem d'acord a definir la sèrie
televisiva Escenas de matrimonio de
teleporqueria. Molts, i molt, ens podem
indignar, tant pel seu contingut com per la seua
programació, en la principal franja horària.
Molts, i molt, ens podem sorprendre fins a
l’inconcebible perquè és la sèrie de major
audiència. Es tracta d’una sèrie que reflecteix la
guerra entre els sexes, de la manera més
grollera i estereotipada possible. Ens pensàvem
que una producció així era inimaginable, amb
tota l'acció teòrica i pragmàtica del feminisme
del segle XX.

Abandonem la definició —teleporqueria— de
la indignació i de la sorpresa inconcebible i
inimaginable, perquè si ens quedem ací
impedim la possibilitat de dilucidar per què
Escenas de matrimonio ha figurat, setmana
rere setmana, entre les emissions més vistes de
la televisió, fins a arribar a una quota del 30%.

No serem ara uns ingenus puritans que
ignorem que el matrimoni tanca una veritat
dolorosa: la felicitat total i imaginària que hi
esperàvem trobar es veu afectada pel pas del
temps i la quotidianitat. Per això, la institució
matrimonial sempre ha sigut objecte de la
creació humorística: “Alguns matrimonis
acaben bé, uns altres duren tota la vida” (Woody
Allen); “El matrimoni és la principal causa de
divorci” (Groucho Marx). Ara bé, en l'humor de
Allen i Marx, la ironia, la part còmica se centra
en la institució matrimonial i aconsegueix la
catarsi necessària, a través de la qual canalitzar
la veritat dolorosa del matrimoni.

En canvi, l'humor d'Escenas de matrimonio
consisteix a ridiculitzar l'altre membre de la
parella i menysprear-lo. “Avelino: No vull que
m'incineren. / Pepa: “És que, si no, no caps per
la tassa del vàter”.

L'humor groller d'Escenas de matrimonio
converteix l'altre en fem, en porqueria.
Literalment, en una cosa menyspreable. La
dignitat de cadascun dels membres de la parella
és apalissada per l'altre, que és la projecció de
la impotència de cadascun per a afrontar —ni
sol, ni acompanyat— la dolorosa veritat del
matrimoni. D’ací ve que l'altre es convertisca
més prompte en l'objecte constant de la burla
tòpica i vulgar i no en el company amorós amb
el qual afrontar l'existència.

Confiem que aquesta teleporqueria
aconseguisca materialitzar la irònica proposta
de Groucho Marx: “La televisió ha fet meravelles
per la meua cultura. Quan algú encén la
televisió, me’n vaig a la biblioteca i llig un bon
llibre”.

Begoña Siles Ojeda 

La teleporqueria 
d'‘Escenas de matrimonio’

ENXARXATS

Joan V. Pérez Albero

Joan Cortés

NATURA VALENCIANAEN PANTALLLA

La natura ens aporta una gran
quantitat de remeis naturals que ens
ajuden a recuperar-nos millor. I més
ràpidament quan patim
determinades malalties. La
fitoteràpia utilitza les plantes
medicinals per a prevenir o guarir
una malaltia, o bé per a curar petits
trastorns amb l’ús de les plantes
medicinals. El refredat és una de les
que podem combatre amb aquests
remeis.

Tothom coneix els efectes
beneficiosos per a l’aparell
respiratori d’una tisana amb fulles
d’eucaliptus (Eucaliptus globulus),
pel seu efecte anticatarral, antisèptic
i bactericida; per a combatre els
efectes d’un refredat, segurament
hem pres més d’una vegada, abans
de gitar-nos, una infusió de timó
(Tymus vulgaris) endolcida amb mel
de romer. Però n’hi ha moltes més,
com ara: la malva (Malva sylvestris),
pels seus efectes anticatarrals i
antiinflamatoris; el saüc (Sambucus
nigra), un dels millors sudorífics i
depuratius de la sang, que té a més
propietats diürètiques i
antiinflamatòries; el salze (Salix
alba), que ja receptava el grec
Hipòcrates per les seues propietats
analgèsiques i antipirètiques i pel
seu contingut en salicina, que en
l'organisme es transforma en àcid
salicílic (aspirina) i inhibeix les
prostaglandines; el trèvol (Trifolium
pratense), és un expectorant útil en
afeccions respiratòries; el plantatge
major (Plantago major),
desinflamant de les vies
respiratòries i expectorant; o la
murta (Myrtus comunis).

Però si el que volem es prevenir
el refredat, podem recórrer a plantes
riques en vitamina C, com la col
(Brassica oleracea) de les
cruciferae, una família amb plantes
que són, majoritàriament, riques en
provitamina A, vitamines C i K, i
minerals antioxidants, per la qual
cosa convé prendre-les crues en
amanides.

I si som una mica llépols,
Dioscórides ens aconsella un xarop
fet a base de gínjols, panses, figues
seques i dàtils: “El cocimiento
pectoral se prepara con un puñado
de cada una de estas cuatro
especies: azufaifas, pasas, higos
secos y dátiles, ablanda la tos y
facilita la expectoración. Dichos
ingredientes se hierven en 1,5 litros
de agua hasta que se reducen a 1
litro. Y se toma bien caliente,
cuando se quiere, o, por lo menos,
una buena taza al acostarse. No
requiere la adición de azúcar”.

Remeis contra el refredat

Convindreu amb mi que la ciència i la
tecnologia han accelerat les transfor-
macions de les societats humanes
des que utilitzàrem la primera eina ar-
tificial. En l'actualitat en som sols els
beneficiaris, a causa de la superespe-
cialització social.

Agència per a la difusió de
la ciència i la tecnologia
http://www.dicyt.com/

On ens porten les cames. Una frase
fàcil de pronunciar però difícil d'exer-
citar. Envoltats com estem d'infran-
quejables obstacles físics, aquests
també han construït les seues prò-
pies barreres mentals en una cultura
d'oci cada vegada més manufactu-
rada.

Vías verdes 
http://www.viasverdes.com/ViasV
erdes/

Un catàleg de publicacions, siga en for-
ma de llibre com en forma de revista,
per a aquelles persones que desitgen
estar al dia perquè desenvolupen una
tasca investigadora específica i com-
plexa.

En 2009 es compleix el 75é aniversari
de la publicació del llibre La llengua
dels valencians. Aquesta és una
biografia irreemplaçable de Santi
Cortés, que aprofundeix en la figura
i l'obra de Manuel Sanchis Guarner,
27 anys després del seu decés.

EL RACONET DE PAU

Xela

Tanta crisi, tanta crisi, i a la meua classe res de res. Ni
tancament, ni ERo, ni reducció de plantilla. Xe, ni tan
sols una reducció de deures!

FENT CAMÍ

En record de l’’Stanbrook’
STEPV ha participat en els actes convocats per commemorar el setanta
aniversari de l’eixida de l’Stanbrook, el darrer vaixell que salpà del port
d’Alacant amb exiliats republicans, abans de l’entrada de les tropes de
Franco. Totes i tots tenim un gran deute històric amb totes les persones
que van sofrir per la República.
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Cèsar Ferrandis Martínez

El 4 de gener de 1914 apareixia, en una segona
època, el setmanari literari il·lustrat El cuento
del dumenche. Aquest mateix setmanari, que
l’any 1908 ja havia fundat l’activista cultural Lluís
Bernat, prenia ara una nova embranzida amb
Vicent M. Carceller, el nou director, i F.
Hernández-Casajuana, el seu redactor en cap.
De la mà d’aquests dos personatges, el
setmanari volia donar cabuda als conreadors de
les lletres valencianes ja consagrats, però
també als jóvens amb inquietuds literàries que
"comencen trencant ploma, tenint per ideal les
glòries de la terreta". Així, al llarg de 1914
trobem contes de M. Thous, L. Bernat, M.
Ferrandis Agulló, M. González Martí, V. Blasco
Ibáñez, J. Sanchis Sivera, D. Martínez
Ferrando... o les poesies d’un joveníssim F. Puig
Espert i de Jacint M. Mustieles.

En l’editorial "Ací estem...", la redacció deixa
clar quin és l’objectiu de la publicació des del
primer número: “Exalçar les lletres valencianes
amb els millors contes, il·lustrats pels millors
artistes, com ara l’Antoni Fillol, Paco Ramil, el
dibuixant de la revista fallera Pensat i Fet, o
Enric Pertegàs”. Tot plegat amb l`ortografia del
"valencià que ara es parla". Tanmateix, malgrat
la insistència en una ortografia de base fonètica,
des de la direcció no s’està de promoure una
"assemblea ortogràfica" entre "els literats i
escriptors valencians", tal com es demana des
del número 4.

Una altra qüestió que planteja la revista és el
seu apoliticisme. Al llarg de diferents números
repeteix constantment que la seua funció no és
política, però no té cap inconvenient a fer
propaganda, primer, de la Joventut
Valencianista de Barcelona, encapçalada per
Robert Blanquer, i després, fent públic el
manifest de la dita organització en un "acte
d'afirmació valencianista" celebrat a València el
26 de juliol de 1914 on es proclama, entre altres
coses, que "la regió valenciana serà l’única
sobirana del seu govern".

Finalment, per a la història de la nostra
dramatúrgia, és interessant la polèmica que
s’enceta a les planes de la revista sobre les
condicions del teatre a València, on hi dirà la
seua Carlos (sic) Salvador i Enric Navarro
Borràs, entre altres.

A final d’any, la revista, ubicada al Torn de
l’Hospital, 23, regalava i enquadernava de franc
els fascicles a tots aquells que l’havien
col·leccionat. Així és com ha arribat a les
llibreries de vell.

El conte del diumenge Educación sexual para
niños y niñas de 0 a 6 años

Llibre sobre la sexualitat infantil, amb
exemples clars i senzills, adaptats
també a xiquets amb necessitats espe-
cials, amb pautes per a previndre l’abús
sexual infantil. Per a docents i famílies
preocupats pel desenvolupament global
i harmònic de la infància.

C. Hernández Sánchez del Río
Narcea. Madrid 2008. 153 pàgs.

Jocs de pau. Caixa d’eines
per a educar per una

El volum reuneix més de huitanta
propostes educatives que incideixen en
una cultura de pau, començant pels
mateixos conceptes de pau, conflicte
i violència. S’hi inclouen orientacions
pedagògiques, teoria i activitats per a
promoure l’educació per la pau.

Cécile Barbeito, Marina Caireta
Los libros de la catarata. Madrid
2008. 393 pàg.

9 ideas clave. El
aprendizaje cooperativo

L’aprenentatge cooperatiu atén la di-
versitat de l’alumnat des d’un enfoca-
ment inclusiu, sense excloure'n ni
classificar ningú segons la seua capa-
citat o el seu rendiment. Pujolàs ens
mostra la importància de la innovació
i el canvi per a millorar l’educació.

Pere Pujolàs Maset
Graó. Barcelona 2008. 366 pàg.

Les normes de Castelló fan
75 anys

Recull d’articles, parlaments, decla-
racions i resolucions produïts en
ocasió del 75é aniversari de les Nor-
mes de Castelló i publicats en distints
mitjans. D'aquesta edició de l’UJI, se
n'ha encarregat el responsable de la
seu de l’IEC a la capital de la Plana.

Vicent Pitarch (ed.)
Universitat Jaume I. IEC. Castelló
de la Plana 2008. 222 pàg.

Per a promoure una mirada crítica cap
a la informació en televisió, la produc-
ció aborda, amb l’ajuda de professio-
nals d’una emissora local, les princi-
pals qüestions que ha de plantejar-se
qualsevol ciutadà en aquest àmbit. 
Fitxa didàctica a: ww.aulamedia.org
/tvaula

Aula Mèdia, Objectiu Comunicació
Barcelona 2008. DVD

Las matemáticas de los no
matemáticos

Tretze persones, professionals desta-
cats en distints camps, parlen de les
seues vivències matemàtiques en la
seua vida escolar, el seu treball i la
seua vida privada. L’autor intenta su-
bratllar la presència creixent del món
matemàtic en la societat del coneixe-
ment.

Fernando Corbalán
Graó. Barcelona 2008. 119 pàg.

Creatividad y
aprendizaje.El juego como

Les dues autores d’aquest treball
aposten perquè l’educació atenga no
solament els aspectes lògics i racio-
nals de la ment, “sinó també la intuïció
i la creativitat, la fantasia i la irracional”.
El llibre ensenya a “pensar amb imat-
ges” i a gaudir en tots els sentits.

Natalia Bernabeu, Andy Goldstein
Narcea. Madrid 2009. 138 pàg.

Nunca es tarde para leer.
Mujeres otoño y lectura

Concebut per a la formació de perso-
nes adultes, el llibre és un recurs per
a l’estimulació de la lectura i l’amplia-
ció de la cultura. A partir de textos di-
versos, s’hi proposen treballs d’esti-
mulació cognitiva, desenvolupament
de l’autoestima i compromís social.

Pino María Quintana Rivero
Popular. Madrid 2008. 159 pàg.

Contam les nostres
experiències

En una molt acurada edició, s’hi explica
un programa de cooperació i solidaritat
educativa amb Guatemala, Hondures,
el Salvador i el Perú impulsat per STE-
i, el qual, amb més d’un centenar de
persones voluntàries, ha arribat a més
de 17.000 persones i docents.

Pere Polo, Juan L. Rodríguez
(comps.)
STE-Illes Balears. 

Darrere la pantalla. Els
informatius de televisió

ESCRIT AHIR ESCRIT AVUI
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