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EDITORIAL

Amb qui vol seure
Gabilondo?

A

l començament de l'estiu, membres del secretariat de
STES es van reunir amb Ángel Gabilondo. El ministre va
explicar que volia plantejar un pacte social i polític per a
l'Educació, i reprendre la negociació amb el professorat.
Nosaltres vam argumentar sobre la necessitat que no avance la
privatització, que es potencie l'escola pública i es milloren les
condicions laborals dels treballadors i les treballadores de
l’ensenyament. Comptat i debatut, vam valorar molt positivament
els plantejaments del ministre quant a la defensa del que és
públic i vam quedar esperançats per veure com es concretaven.
En la mesa de negociació de mitjan setembre, es van plantejar
els temes d'interés per ambdues parts i s'acordà una freqüència
de reunions mensuals. Fins ací, el ministre va complir amb el seu
compromís d'obrir la negociació. A l'octubre, se’ns va convocar
per tractar un nou reial
decret per regular el concurs
Si el ministre pensa
de trasllats. També ens va
abordar el pacte que
presentar una breu proposta
de pacte per l'Educació, tot i
sàpiga que no ens
que el document no deia res
entusiasma la idea de
sobre el procés de diàleg que
convertir els centres
l’ha d’acompanyar. Cal
advertir en aquest punt que
docents en empreses
el professorat no pot acudir
convocat a cap pacte on siga un convidat de pedra. I al novembre
es parla del concurs de trasllats sobre la base d'un text que el
Ministeri diu que ja ha consensuat amb les comunitats
autònomes. L’administració diu a més que vol tancar prompte
aquest procés. Se’ns està dient que hi ha poc de marge per a la
negociació?
El concurs de trasllats és un instrument que condiciona en
gran manera la vida laboral del professorat i necessita tot el
consens possible i el temps indispensable per a informar els
docents i perquè els sindicats aborden una negociació en
condicions. La proposta del Ministeri té, a més, una càrrega de
profunditat: avança criteris per al desplaçament del professorat i
la supressió de llocs de treball en secundària, abans d’aprovar un
estatut per a la funció docent. Gabilondo ha posat l'aladre davant
els bous.
Si el ministre pensa abordar el pacte oferint al personal
docent el mateix projecte d'estatut i de carrera docent que va
presentar en les eleccions sindicals de 2006 —que, recordem,
nosaltres ja vam rebutjar de pla— que sàpiga que ara tampoc no
ens entusiasma la idea de convertir els centres docents en
empreses dirigides amb criteris gerencials.
Francament, no acabem de veure a Gabilondo en companyia
d’Aguirre i Font de Mora, fent un brindis per la malaguanyada
escola pública, laica i democràtica... Però si finalment decideix
seure a taula amb ells que no ens espere a sopar.
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EN PRIMER PLA EL MINISTERI REPRÉN LES NEGOCIACIONS AMB VELLES PROPOSTES

Ángel Gabilondo té el mèrit d'haver représ la
negociació amb tots els sindicats que representen
el professorat davant el Ministeri, un gest que el
presenta com un polític més respectuós amb les
vies de diàleg que la seua antecessora. La mesa de
negociació estudia ara el projecte que regularà el
concurs de trasllats. En la proposta, que s'explica
en aquestes mateixes pàgines, ja es pot advertir
que s'hi han introduït modificacions per a poder
remoure el professorat de la seua destinació, un
plantejament inèdit en secundària. D'altra banda,
l’administració educativa central es limita a
repartir un “document de bases” sobre el pacte per
l'educació, sense esclarir res sobre el camí que
pretén seguir en aquesta nova negociació. Ara
mateix s'ha obert el teló: caldrà estar atents a la
funció.

CANVIS
PREOCUPANTS

en el concurs de trasllats
del proper curs

El Ministeri prepara una nova convocatòria, adaptada a la
loe, per a regular la mobilitat del professorat
Allioli
El Ministeri d'Educació ha lliurat als sindicats el seu projecte de concurs de trasllats ajustat a la LOE, que s’haurà d’aplicar a partir del curs 2010/11. El document presentat, segons els STES, “a
penes millora les condicions de treball
del professorat, i en canvi fa passos arrere en algunes qüestions”. Aporta una
gran inseguretat davant les supres-

sions i readscripcions i augmenta la distància entre els càrrecs de gestió i el treball d'ensenyar; no assegura l'oferta de
totes les vacants i elimina la participació sindical, que és la del professorat, en
el procés.
La Confederació de STES, que ha presentat esmenes al projecte, ha dit que la
nova regulació del concurs de trasllats,
“hauria de millorar l’actual regulació i no

introduir canvis que perjudiquen el conjunt del professorat”. La normativa sotmesa a consideració “necessita un alt
grau de consens i un procés de consulta i negociació amb els sindicats i les comunitats autònomes”. El Sindicat ha exigit al ministeri una reconsideració dels
canvis que pretén introduir i ampliar els
temps de la negociació “per garantir un
ampli debat entre el professorat”.



 Regula un sistema d’adjudicació de

Principals novetats
 Modifica els criteris de desplaçament

i/o supressió de places del professorat de secundària i estableix, com a
criteri primer, de l’antiguitat en el centre. L’antiguitat en el cos, per tant, passa a segon lloc.
 Unifica les fases provisional i definitiva, fet que implica la supressió de
la resolució provisional del concurs. En
conseqüència, queda suprimit el dret
a la renúncia, que actualment es pot
exercir en publicar-se la resolució
provisional.

Desapareix del concurs el dret de
concurrència, el qual ja no es regula.
 La baremació dels mèrits introdueix l'avaluació voluntària de la funció docent. Es tracta d’un punt inquietant atés que no hi ha cap normativa estatal que la regule. Els
criteris per a l'avaluació poden ser tan
parcials i subjectius com la inspecció
o la direcció del centre determinen. Els
barems sobrevaloren les funcions directives i altres tipus de gestió en detriment de la tasca docent.

comissions de servei com a sistema
ordinari de provisió de llocs de treball,
equivalent al concurs de trasllats.
 Introdueix, per primera vegada en un
reial decret, el dret a la mobilitat per
violència de gènere.
 Efectivitat de la potestat de les administracions educatives, d’acord amb
la LOE, per a establir els requisits de
titulació i capacitació professional per
a l'assignació de llocs singulars.
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Un nou ‘pacte
per l'educació’?
El Ministeri presenta el
debat amb unes 'bases'
indefinides

El ministre Gabilondo haurà de mostrar les seus cartes

EL SINDICAT, DAVANT EL PROJECTE MINISTERIAL
Punts foscos


El nou projecte del Ministeri no assegura la convocatòria anual del concurs, només en planteja una d'àmbit estatal cada dos anys, i queda a la voluntat de les administracions autonòmiques
la convocatòria per als anys alternatius.
Manté, per tant, l’actual regulació.
 No es garanteix l'eixida a concurs totes les places de nova creació derivades
de la planificació educativa i totes les jubilacions. Cal que les places oferides,
amb les seues característiques espe-

cífiques, es donen a conéixer públicament en la convocatòria, tot i que siga
de manera provisional.
 El tractament previst a la recol·locació i redistribució del funcionariat per
raons de planificació educativa —o per
les necessitats originades per modificacions del sistema educatiu— condemna a una absoluta manca de garanties jurídiques per al professorat suprimit. Cal negociar una normativa
bàsica que establisca els criteris per a

creacions, supressions o amortitzacions de places.
 El nou concurs pretén que desaparega
la representació sindical de les comissions baremadores, un fet que provocaria la pèrdua de garanties d'imparcialitat i control del procés. Cal garantir, en canvi, la participació sindical
en les diferents fases del procés, des de
l'elaboració de les normes procedimentals fins a la participació activa en
els tots els òrgans que s'establisquen.

Modificacions inacceptables
 Ens oposem a la modificació sobre els

criteris de desplaçament i/o supressió
de llocs de treball, també a la desaparició del dret a la renúncia de la resolució provisional. Cal mantindre vigent el dret de concurrència.
 Són inacceptables la introducció d'una avaluació de la tasca docent, realitzada amb criteris subjectius, i la sobrevaloració de la funció directiva.
 Les comissions de servei no s’han de
proveir amb un sistema equivalent a
l’ordinari. Les comissions cal regularles només per a qüestions extraordinàries i de necessitat extrema.

 Tot i que és positiva la regulació de la
mobilitat per violència de gènere, cal
plantejar un tractament més flexible, i
que el desplaçament puga tindre un caràcter temporal o de comissió de serveis, el caràcter voluntari i l'acord amb
la funcionària afectada. Tant si el trasllat és permanent o provisional, les places a l'abast de la persona afectada no
han de tindre limitacions territorials, ha
de poder concórrer a les places de tot
l’estat.
 Ens oposem a la regulació de l’assignació directa de llocs singulars derivats de la planificació o de projectes

educatius del centre, d’innovació educativa, etc. Això suposaria introduir
fórmules inacceptables amb una forta
càrrega de subjectivitat, més pròpies de
la contractació en les empreses privades.
 Els requisits de titulació i especialitat han de ser objectius. Es tracta de
llocs singulars derivats de la planificació
o de projectes educatius del centre, de
la innovació educativa, etc. En concret,
es pensa en llocs amb dues especialitats, o altres llocs amb requisits específics de formació o de perfil.

El document Bases para un
pacto en educación presentat
pel Ministeri d'Educació només esbossa un escenari genèric, sense concretar mesures. Tanmateix, el Pacte per
l'Educació, tal com l’entén la
Confederació de STES, hauria
d’estar clarament centrat en
l'ensenyament públic, que no
pot ser un negoci ni està al
servei de cap ideologia ni
doctrina religiosa. STES ha
demanat al Ministeri més
concreció per al procés que
s’ha obert: “De la qualitat democràtica del procés que ha
de concretar l’anomenat pacte per l'educació dependran
en gran manera els seus resultats”.
El Sindicat entén que és
l’ensenyament públic l’únic
que garanteix la cohesió social i permet avançar en paral·lel qualitat i equitat. “Dins
d’aquest marc, diuen els
STES, un escenari tan genèric com el que plantegen les
Bases dóna cabuda a les aspiracions dels sectors més
conservadors, obstinats a
consolidar i aprofundir en la
privatització educativa amb
l'extensió dels concerts a les
etapes no obligatòries”. Per
exemple, pel que fa a l’atenció educativa en l'etapa 0-3
anys, assegura el Sindicat,
“es confia a la gestió i iniciativa d'ajuntaments i comunitats autònomes, fet que equival a obrir el pas a polítiques
privatitzadores”. D’altra banda, les mesures sobre professorat “s'emmarquen en el
futur estatut docent i en la
carrera professional que incorpora”. La jerarquització
artificial dins d’un mateix cos
del professorat, la consideració individualista de la tasca
docent i la submissió al criteri dels responsables superiors, dibuixa, per als STES,
“un model d’educació gerencial, més identificat amb la
cultura d'empresa que amb
l'escola democràtica”. S’hi
ignora la perspectiva col·lectiva que suposa entendre que
el centre es regeix per un
projecte democràticament
consensuat per tota la comunitat educativa”.

VICENT ESTEVE

A l’escola fins els
18 anys?

E

ncara no s'albira si açò del
pacte per l'educació és
una flor de plàstic o, en
canvi, anuncia primavera, quan el
ministre Gabilondo, filòsof de professió, deixa caure que anem pensant en una permanència obligatòria a l'escola fins als 18 anys.
Els qui no s'ho van pensar molt
van ser els 360 lectors de l'edició
digital d'El País que, al cap de pocs
minuts que ho amollara, ja havien
apedregat el ministre amb els
seus comentaris. Com la lectura
de diaris, ni que siguen digitals, no
forma part de la cultura popular,
es pot pensar que “els comentaristes” ja tenien una edat i uns
costums: eren adults. El personal
ja talludet no va perdre l'ocasió
d'escampar que qualsevol obligació provoca al·lèrgia entre el jovent, com si els becaris de jornada

El buró europeu justifica
allargar l’escolarització
fins els 18 anys perquè
diuen que augmentaria
la productivitat
indefinible, aspirants a mileuristes, formaren part del filantròpic
voluntariat social.
No n'hi ha per a tant. Fins als
18 anys, hi ha moltes xicotes i
molts xicots als instituts. Uns perquè han repetit un parell de cursos en 10 anys d'escolaritat obligatòria. I, d'altres, si els hi ha anat
bé fins als 16 anys, perquè amb un
títol que no obri cap porta laboral
s'hi queden a fer alguna cosa
més, encara que una bona part no
en traga trellat. Fins i tot, el buró
europeu que ens governa ha dit
que cal que un 85% dels estudiants romanguen escolaritzats
fins als 18, no perquè augmenten
els lectors de diaris, sinó perquè
augmenta la productivitat. Aleshores, què vol dir tant d'enrenou?
Hipòtesi A: hi ha una majoria minoritària a qui no li agrada anar a
escola, encara que li paguen. Li
sobren raons. Hipòtesi B: hi ha
una minoria majoritària que desconfia dels polítics que no fan
gran cosa perquè els de la hipòtesi anterior deixen de tenir les
seues raons. Si aconseguírem que
una majoria majoritària fóra profitosament feliç anant a escola, les
paraules del ministre sonarien sàvies, sinceres i humanistes. Mala
sort, ministre.
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ACTUALITAT
ELS PRESSUPOSTOS D’EDUCACIÒ 2010

Els pressupostos per a Educació de la Generalitat
mantenen la tendència d’exercicis anteriors
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Subsidiaris de
l’empresa privada

Despeses de funcionament dels centres públics
En milers d’euros
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Allioli
La lectura dels pressupostos dels
executius del Partit Popular, des de la
seua arribada a la Generalitat, permet
assegurar que l’ensenyament públic no
és una de les seues prioritats polítiques. En l’última etapa, l’equip educatiu de Francisco Camps s’ha emprat
a fons fins a convertir l’ensenyament
públic en subsidiari de les empreses
privades.
Els comptes de l’administració valenciana per a 2010 segueixen idèntica senda. En un context advers, per la
crisi econòmica internacional, la Conselleria d’Educació, que gestiona el
30,8% del total dels fons de la Generalitat, experimenta un tímid increment
del 4,9%, que només permet mantindre uns nivells de subsistència. El Consell no té previst d’adoptar cap mesura
relacionada directa amb l’aplicació
de la Llei d’Educació (LOE), aprovada
ja fa més de tres anys. En canvi, els actuals gestors de la Generalitat han materialitzat altres projectes, que estan
més d'acord amb les seues preferències polítiques. És el cas de l’ampliació de la concertació de l’educació infantil i del batxillerat —dos nivells no
obligatoris— i la generalització dels
concerts en l’ESO amb tots els centres
privats.
Com el Sindicat ha advertit en anteriors exercicis, els comptes de la
Generalitat es presenten en clau de
continuisme: més del mateix; de
desequilibri: augment de les retallades en l’atenció als sectors socials
més necessitats i atenció prioritària
als privilegiats; d’opacitat i mentides:
manca de correspondència entre el
que aproven les Corts i els comptes
reals i d’opacitat.
Despeses de personal. Els salaris
del professorat funcionari només augmentaran en un 0,3%, un percentatge
que eixampla la pèrdua de poder adquisitiu acumulat des de 1990. La
partida destinada al personal docent
de primària i secundària, on s’inclou
l’augment de la plantilla, experimenta un tímid increment de l'1,82%,
allunyat del 2,5 % anunciat inicialment.
Despeses de funcionament. L’assig-

nació als centres educatius pateix
una nova retallada, del 4,32% i el
2,04%, respectivament. A més, es
destinen fons —sobre els quals la Generalitat no facilita cap informació—
per cobrir altres despeses, com ara la
publicitat, els convenis premsa-escola, les publicacions o els contractes
amb empreses de serveis, entre altres.
Inversions. L’opacitat dels pressupostos impedeix conéixer quins centres educatius es construiran o s’adaptaran. L'administració queda així
amb les mans lliures per a no respondre a cap programació ni a cap
control sobre l’estat de les construccions. Els responsables insisteixen
que el mapa escolar està finalitzat, tot
i que han hagut de recórrer a establir
convenis amb els ajuntaments i l'Institut Valencià de l'Habitatge, i finalment
a constituir, l’any 2000, una empresa
pública com CIEGSA, que prometia culminar en 2003 la construcció de tots
els centres previstos, un objectiu novament incomplit. La Generalitat ha
hagut de llogar barracons i assumir els
sobrecostos generats pel deute acumulat. Després, s’ha inventat dos programes, Creaescola o Milloraescola,
que tampoc no han construït tots els
centres necessaris. De fet, el curs
2009/10 hi ha estesos per tot el País
Valencià uns 1.300 barracons provisionals.Transcorreguts vint anys des
de la promulgació de la publicació de
la LOGSE, hi ha encara un 8% d'alumnat d’ESO que continua sense integrar-se en els instituts.
Transferències. Amb l’objectiu de fer
l’educació pública subsidiària de la privada, l’administració transforma les
transferències corrents en línies pressupostàries de subvenció a empreses
d’ensenyament, a través dels concerts.
Però les quantitats que consten en els
pressupostos no són les mateixes
que es transfereixen a les empreses.
De fet, l’assignació aprovada en el debat dels Pressuposts en aquest capítol és insuficient, però l’administració
la modifica cada any quan arriba el parèntesi estival, per a complir els compromisos que ha adquirit amb les
empreses.
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Els comptes de la
Generalitat es
presenten en clau de
continuisme,
desequilibri i opacitat
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SECUNDÀRIA

CONCERTS EDUCATIUS

Els pressupostos
d’enguany no permeten
conéixer quins centres
educatius es construiran
o s’adaptaran
Hi ha uns 1.300
barracons provisionals
i un 8% de l’alumnat
d’ESO que estudia fora
dels instituts

La despesa real, amagada
Feta la llei, feta la trampa. Per a evitar els mecanismes de control de
les Corts sobre la despesa pública, les transferències pressupostades,
insuficients per a afrontar els compromisos dels concerts subscrits
amb les empreses privades de l’ensenyament, són modificades a
l’estiu discreccionalment. D’aquesta manera, els centres concertats,
subvencionats de manera íntegra amb fons públics, burlen els
sistemes de control social amb la complicitat del Govern de la
Generalitat.
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Retalls pressupostaris per tot arreu
SALARIS

FORMACIÓ PROFESSIONAL

PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

EDUCACIÓ A DISTÀNCIA

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

Entre 1990 i 2009 s’acumula
una pèrdua de poder adquisitiu
del 14,3%. En 2010 els salaris
només pugen el 0,3%.

Una de les “prioritats” de
Camps és la FP. Però, l’Institut
Valencià de les Qualificacions
Professionals perd un 9,27%.

Educació, l’única conselleria
que contempla una partida
referida a l’ús social del
valencià, la retalla un 15%.

L’IVDED, en l’any que incorpora
els Cicles Formatius, retalla les
despeses de funcionament un
5%.

La partida per a l’ISEA, sense
personal ni inversions
suficients, disminueix en un
2,66%.

0,3%

-9,27%

-15%

-5%

-2,66%
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ELS CONFLICTES DE L’EDUCACIÓ VALENCIANA

Aspecte d’una de les manifestacions convocades per la Plataforma en defensa de l’ensenyament públic, el 2008. AMADEU SANZ

Milers de manifestants tornen a exigir un gir
radical a la política educativa de la Generalitat
Allioli
L’1 de desembre, els carrers d’Alacant,
Castelló i València van tornar a servir
d’escenari perquè milers de persones,
convocades per la Plataforma per l’En-

senyament Públic, expressaren la seua
indignació davant la reiterada negativa
del Consell a negociar les demandes de
la comunitat educativa. La Plataforma ha
recordat la vigència del manifest per l’En-

senyament Públic, que ja va motivar diverses mobilitzacions i la vaga del 8 d’abril. “L’únic aspecte que s’ha aconseguit
és l’anul·lació de l’obligatorietat d’impartir l’assignatura de Ciutadania en an-

glés, gràcies a les sentències judicials”,
han indicat portaveus de la Plataforma,
els quals han advertit que la protesta
pretén pressionar l’administració perquè
accepte negociar. “Les mobilitzacions

s’allargaran durant el temps que faça falta fins que aconseguim canviar la política educativa del conseller Font de
Mora i el seu equip”, han indicat les mateixes fonts.

La negociació d’un nou acord
del professorat interí
començarà des de zero

Protesta del professorat a les portes de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alzira. ARXIU

Conselleria es nega a atendre les necessitats
que denuncien les escoles d’idiomes
Allioli
Les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)
experimenten, curs rere curs, una
demanda creixent de matrícula. Les
noves seus de Dénia i Oriola, els aularis oberts a Alboraia, Algemesí, Cullera, Manises, a l’IES Sorolla de
València i a Xiva, s’han mostrat insuficients per a atendre les necessitats de formació. Tot i que els responsables de la Conselleria no han

fixat encara un mapa escolar a partir d’un estudi rigorós sobre la situació de les EOI, finalment van accedir a constituir nous grups, una petició expressa que havia estat
formulada pels equips directius i el
professorat d’aquests centres. Les
EOI van protagonitzar nombroses
protestes en el curs passat, per la
publicació de l’ordre que regula la
seua organització i funcionament,

una disposició criticada per la comunitat educativa, que la considera
clarament perjudicial. Educació, que
ha rebutjat la demanda de STEPV de
constituir un grup de treball que redacte la normativa que realment
necessiten les EOI, es nega a modificar les ràtios d’alumnes per aula,
una oposició que ha provocat la supressió de distints grups, sobretot de
valencià.

Allioli
L’acord de condicions de treball del
professorat interí està en vigor des
de l’any 1993, ampliat i modificat per
les addendes de 1999 i 2002. Es
tracta d’un marc que ha quedat desfasat pel pas dels anys i per la incorporació de noves situacions no
previstres aleshores.
Els darrers anys la negociació d’un
nou acord ha estat abordada intermitentment en la Mesa Sectorial però les
posicions allunyades entre administració i sindicats i la seua complexitat
han dificultat la negociació.
Per a pressionar en la negociació
del nou acord del professorat interí,
un centenar i mig d’ensenyants es van
concentrar, el 16 de novembre, davant
les tres direccions territorials d’Educació. En resposta a les mobilització, informa STEPV, “la Conselleria ha

acceptat retirar la seua proposta i
constituir un grup de treball que començarà els treballs des de zero”. El
col·lectiu interí, amb el suport d’AFID
i STEPV, reclama millores laborals,
entre les quals hi ha canviar la gestió de les borses de treball. Un dels
punts principals que es reclamen és
el manteniment de les adjudicacions
presencials al juliol, perquè, segons
ha assenyalat un portaveu, “les adjudicacions telemàtiques del juliol
passat van ser molt negatives”. L’administració, adverteixen des del
col·lectiu, “pretén ara ampliar el sistema al cos de secundària en les adjudicacions de 2010”.
El sindicat ha valorat la retirada
de la proposta de Conselleria i traslladarà al col.lectiu la necessitat
d’assolir un bon acord que siga estable i durador.

Les reivindicacions, punt per punt
 Plans temporals d'estabilitat.
 Manteniment de les actuals

llistes i sistema d'ordenació.

 Manteniment dels actes

d'adjudicació presencials.

 Equiparació de drets, permisos i

llicències i formació.

 Compromís d'estabilitat per al

professorat major de 55 anys.
 Comarcalització de les

adjudicacions (vacants setembre i
substitucions).
 Cobrament de les vacances si es
cotitzen almenys 165 dies durant
el curs.
 Consideració de vacants per a
les places adjudicades fins al 31
de desembre.
 Regularització de les
contractacions a temps parcial.
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ACTUALITAT
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

Creix el malestar entre el
professorat que passarà a l’ISEA
La Conselleria “no negociarà fins a 2010” el trasllat del professorat dels centres d’ensenyaments
artístics superiors a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEA). Així ho ha manifestat David
Barelles, director general de Personal, tot i la insistència de STEPV ja que avancen un procés que

afecta les condicions laborals. El sindicat també ha
denunciat que els pressupostos en personal i inversions destinats a l’ISEA per a l’any que ve són “insuficients per a un organisme que ara es posa en
funcionament i que ha de gestionar tretze centres
educatius amb uns 1.500 docents”. Segons ha detectat el Sindicat, el malestar d’aquest professorat
és creixent: “hi ha moltes queixes dels claustres sobre l’actitud de la Conselleria en el desenvolupa-

ment de l’ISEA, el professorat reclama informació
i garanties d’estabilitat, i que es negocie l’ordre que
regularà el traspàs del professorat a la nova institució.”

Nova ordenació dels ensenyaments
artístics superiors
El BOE del 27 d’octubre publicava el Reial Decret

d’Ordenació dels Ensenyaments Artístics Superiors,
tot adaptant l’organització dels estudis i la validesa dels títols a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. La norma, que ha entrat en vigor díhuit dies
després que el mateix BOE aprovara diversos títols
d’ensenyament artístic en universitats privades, inclou una disposició addicional per a impedir que les
titulacions de grau i màster d’ensenyaments artístics
puguen ser oferides per les universitats.

L’administració modifica aspectes de la
convocatòria a càtedres per la pressió sindical
STEPV manté la seua oposició a l'actual proposta de la Conselleria
Allioli
En l'última reunió que havia d'estudiar
la convocatòria d’accés a càtedres en
els cossos de secundària i les escoles
oficials d’idiomes, la Conselleria
d'Educació va acceptar, pel que fa al
barem de mèrits, la retirada de la
memòria, l'increment de la puntuació
d'aspectes com l'antiguitat i la inclusió dels projectes d'innovació, entre
altres casos. Amb tot i això, aquestes
millores, incorporades gràcies a la
pressió sindical, són per a STEPV
"insuficients" i no afecten el fons de la
convocatòria.
En sessions anteriors, Educació
només havia recollit algunes esmenes
que milloraven tècnicament la proposta inicial, com el reconeixement de la
funció de cap de departament o dels
títols d’escoles d’idiomes, tot i que

continuava excloent-ne els de cicles
formatius de grau superior o els d’ensenyaments artístics. "La Conselleria
no va acceptar racionalitzar la valoració de la formació, que diferencia entre
cursos de 30 hores i cursos de 100
hores i prioritza un model de formació
distint del que s’imparteix en els
mateixos cefires”, ha subratllat el
Sindicat.
D'altra banda, el pes que l'administració pretén atribuir a la inspecció educativa, col·lectiu que registra un elevat
índex de nomenaments accidentals,
“podria enterbolir la transparència i
objectivitat del procés”. STEPV també
ha demanat que per a l’accés al cos de
catedràtics, “transcorreguts 26 anys
des de l’entrada en vigor de la Llei d’Ús
i Ensenyament del Valencià, s’establisca el certificat de capacitació com a

STEPV s’oposa a l’actual model de convocatòria a càtedres AMADEU SANZ

Les places del màster de secundària són
insuficients per a atendre totes les sol·licituds
A algunes persones se’ls
ha denegat la inscripció
Allioli
Les places oferides per a realitzar els
estudis del màster en professorat de secundària són insuficients per a atendre

A LA PORTA DE L’AULA

les sol·licituds presentades. De fet, hi ha
moltes persones de determinades carreres universitàries a què s'ha denegat la inscripció. Si persisteix la situació, a aquestes persones se’ls impediria presentar-se a les oposicions docents
de 2010. El Sindicat s’ha fet ressò d’aquesta problemàtica i ha instat el Ministeri d’Educació a adoptar mesures

La proliferació tecnològica
exigeix la reformulació
d’aspectes fonamentals
sobre els processos
de la ment i sobre la
socialització

cepcional, la mateixa tarifa del curs
2008/09, és a dir, entre 13,87 i 29,87 euros. Amb tot i això, aquestes quantitats
representen un increment significatiu
sobre el cost de l’anterior curs d’aptitud pedagògica. Quant a les places
oferides al País València, en algunes titulacions universitàries han quedat
sense atendre vora de 200 persones a
què ara s'ofereix matricular-se en el
màster que presentarà la Universitat a
Distància (UNED), pendent encara de la
verificació de l’ANECA i les dates de realització.

Tecnologies, coneixement i valors

E
CARME MIQUEL

que garantisquen una quantitat de places suficient per a atendre'n la demanda. A més, algunes universitats estan aplicant una interpretació restrictiva del reial decret que regula el màster
i han exclòs sol·licitants de determinades titulacions. Davant les queixes, el
Ministeri s’ha negat a ajornar la convocatòria i ha aprovat unes mesures de

transició des l’anterior curs d’aptitud pedagògica al nou sistema, com la rebaixa del requisit de presencialitat fins al
65% dels crèdits totals. També s’ha ajornat el termini d’exigència sobre el nivell
de llengua estrangera, el B1, que ara cal
acreditar en finalitzar el curs. D’acord
amb la normativa en vigor, a les oposicions docents de 2010 es podrà accedir condicionalment si s’acredita la
condició de titulat en el màster quan es
publiquen els llistats d’aspirants. Pel que
fa al capítol econòmic, el Ministeri ha decidit aplicar al màster, de manera ex-

requisit lingüístic”, una petició que no
ha comptat amb el suport dels altres
sindicats.
El Sindicat segueix exigint a l’administració que faça públics els criteris de
la formulació sobre el nombre les
vacants de les distintes especialitats,
atés que hi ha detectat algunes incongruències. “Si s’aplica la fórmula que
diu l’administració —nombre de càtedres existents i de possibles aspirants—
s’obtenen uns resultats ben diferents
dels que dóna la proposta oficial". La
convocatòria és, prossegueix STEPV,
"especialment injusta amb determinades especialitats de FP o d’escoles d’idiomes, algunes sense cap vacant”. "La
Conselleria vol mantindre el nombre de
places que ha anunciat, desigualment
repartides, i la composició arbitrària de
tribunals”.

m trobava a la sala d’espera d’una consulta. Un xiquet de sis anys jugava amb
una play. Estava tens i absolutament concentrat, amb els músculs rígids, els ulls fixos
en la pantalleta i els dits nerviosos prement els
botonets de l’artefacte. Sa mare li va parlar alguna vegada i ell, absent, no va respondre. L’espera s’allargava i la dona em va fer algun comentari: el fill era molt llest, però inquiet i a escola li costava mantindre l’atenció. Vaig recordar
les queixes de molts companys i també les
meues: “Ens costa captar l’atenció de les criatures i que mantinguen un mínim de concentració”.
I jo em vaig preguntar si la capacitat d’atendre,
no s’haurà modificat entre els infants exposats
al món de l’audiovisual, que és captador fàcil de
l'atenció, i també al món dels jocs informàtics
que exigeixen i provoquen una estranya i tensa concentració. Més preguntes em van sorgir

veient jugar una criatura d’uns set anys en la wii,
una consola que capta la velocitat i els moviments, tant els lineals com els de gir, de la mà.
D’aquesta manera els moviments, reproduïts a
temps real i plasmats en la pantalla, permeten
jugar a ping-pong, tenis etc., com en la realitat,
però amb un ésser virtual com a contrincant.
Aquell xiquet hi jugava al tenis i, a la pantalla,
la pilota va anar més enllà de la xarxa: “Ai! L’he
enviada massa lluny”, va dir. La pantalla es trobava a poc més d’un metre..., així que em plantege: ¿Com es desenvolupen els conceptes de
“lluny” i “prop” en aquests casos? És que haurem de distingir entre els conceptes bàsics referits al món real i els referits al virtual? I més:
la distinció entre realitat i ficció per part dels infants, ¿es produeix de la mateixa manera quan
viuen intensament la realitat virtual? O, el
desconeixement dels principis científics que la

sustenten, ¿no dificultarà en els infants la diferenciació entre el que s’entén per màgia i el
que és ciència?
És evident que el món infantil es veu molt influït per les noves tecnologies: d’una banda el sistema de valors, la socialització..., de l’altra la percepció, la imaginació, la memòria i les diferents
categories cognitives, com espai, temps, causalitat, etc., han sigut modificades pel procés informàtic. Hi ha qui diu que han sigut enriquides
i posen com a exemple una major capacitat en
el desenvolupament lingüístic, però l’experiència ens mostra un empobriment alarmant en l’ús
de les llengües per part dels joves. Així és que la
proliferació tecnològica exigeix la reformulació
d’aspectes fonamentals sobre els processos de
la ment i sobre la socialització. Sense desqualificacions, però també sense mitificacions. Que
les coses no estan clares.
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El professorat segueix deshomologat
després de concloure el termini de
l’acord del 8 de maig de 2007

El professorat es
queixa per la
sobrecàrrega que
suposen les proves
diagnòstiques

stepv insisteix que cal establir un altre model retributiu, “respectuós amb tot el
professorat” i “sense divisions retributives artificials”

Allioli
El 29 de març de 2007 culminava amb
la vaga, un procés de mobilitzacions
impulsat per STEPV en l'ensenyament amb un important seguiment
del professorat. La reivindicació de l'homologació retributiva del complement específic amb la resta de les
comunitats autònomes, calia traduir-lo, segons la proposta del Sindicat, amb un augment linial de 300
euros en el complement específic per
a tot el professorat. Les mobilitzacions massives que van acompanyar
la negociació, però, es van frustrar
quan altres sindicats signaven amb
l'administració educativa "un mal
acord", com va ser qualificat aleshores per STEPV. La signatura de l'acord suposava incrementar en 140
euros el complement específic i incorporar altres millores en els sexennis, un complement que no s'aplica a tota la plantilla i que per tant
augmenta les diferències salarials.
Finalitzat el periode per al compliment de l'acord, STEPV ha proposat
reobrir "un veritable procés de negociació per a aconseguir una autèntica homologació retributiva extensible a totes les persones docents". Tant l'administració com la
resta de sindicats, que han manifestat la seua oposició a la proposta, asseguren ara que el professorat valencià està "en la mitjana estatal del
complement específic, i homologat
amb autonomies com Andalusia,
Madrid i Catalunya". Per a STEPV, "no
es tracta d’estar en la mitjana, sinó
al capdavant, per a aconseguir unes
retribuciones dignes per a tot el
professorat del País Valencià". El

Sindicat proposa, com ja va plantejar fa deu anys, que cal aconseguir
"un augment linial de 117 euros i una
garantia de revisió traduïda en un altre increment de 25 euros". STEPV
explica que des de la signatura de l'acord del 8 de maig de 2007, quant al
complement específic, "s’han incrementat les diferències entre el País
Basc, la comunitat autonòma amb
millors retribucions, i el País Valencià". D'altra banda, "s'han retallat les
diferències amb Astúries, l’autonomia
amb el complement més baix".
Tant l'administració com la resta
de sindicats només s’han limitat a donar compliment a l’article 7 de l’acord: “Les parts firmants es comprometen a l’estudi de la situació retributiva del professorat per si fóra
procedent la seua revisió”. El Sindicat ha anunciat una campanya en la
que, a més de recuperar "les reinvindicacions que van presidir la lluita en la primavera de 2007", insistirà en la urgència de disposar d'un
sistema retributiu respectuós amb tot
el professorat, "sense divisions salarials artificials, que representen un
obstacle en l'objectiu del treball docent en equip".

COMPLEMENT ESPECÍFIC 2009
PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

País Basc

802,28

País Basc

851,94

Illes Balears

735,13

Illes Balears

735,13

Múrcia

695,65

Múrcia

700,98

Cantàbria

687,56

Cantàbria

687,56

Canàries

677,29

Castella-La Manxa 673,62

Castella-La Manxa

673,62

La Rioja

655,66

La Rioja

636,84

Navarra

646,08

Extremadura

628,72

Canàries

636,12

País Valencià

607,14

Extremadura

628,72

Navarra

606,09

País Valencià

610,93

Castella i Lleó

604,13

Castella i Lleó

606,74

Andalusia

589,76

Catalunya

601,43

Madrid

588,28

Andalusia

592,15

Catalunya

588,05

Madrid

588,28

Aragó

576,5

Aragó

584,29

Galícia

560,08

Galícia

560,08

Astúries

496,56

Astúries

496,56

Allioli
Les proves de l’avaluació diagnòstica realitzades a l’alumnat de 3r i 5é
de primària i 3r d’ESO han incrementat de manera considerable les
tasques docents i administratives de
les professores i professors afectats. “Molts d'ells, assegura STEPV,
denuncien que l’administració els
obliga a traslladar una plantilla allotjada en la web de la Conselleria cada
una de les proves realitzades a l’alumnat, una faena que cal fer fora de
l’horari laboral per no deixar desateses les responsabilitats docents”.
El Sindicat apunta que “empitjora” la
sensació de sobreexplotació del professorat, “per la inutilitat de les proves i perquè el professorat té la sensació que dedica un temps important
a un treball inútil, l’alumnat ja és avaluat de manera permanent en els
centres. A més, l’administració no fa
públics els resultats de les proves
diagnòstiques”.

El complement específic valencià, basc i asturià
En euros

PAÍS BASC

800

802
781
700

195

186
IÀ
PAÍS VALENC

600

607

595

500

111

116
ASTÚRIES
479

2008

496

2009

CONCENTRACIÓ A XIVA

Un educador per a Aaron
L’estudiant, amb una malaltia degenerativa, només és atés
trenta minuts cada setmana

Manifestació en suport a Aaron, a Xiva, Foia de Bunyol ARXIU

7

Allioli
Aaron és un alumne de 2n d’ESO que
cursa estudis en l’IES Marjana de
Xiva (Foia de Bunyol). Aaron té la síndrome de Duchenne, una malaltia
degenerativa greu que l’obliga a dependre d’una cadira de rodes i d’altres persones per a dur a terme
qualsevol activitat. El jove, que necessita ser atés a temps complet per
una persona educadora que l’ajude
a progressar en el seu procés d’escolarització, té assignat un educador... mitja hora per setmana. En resposta a les queixes de la comunitat

educativa, l’administració ofereix
ara un educador durant onze hores,
un professional que hauria d’abandonar estudiants d’altres centres
educatius durant aquest temps. Davant la resposta de l’administració,
associacions de mares i pares d’alumnes de Xiva i la Plataforma per
l’Ensenyament Públic de la comarca, entre altres entitats, reclamen a
la Conselleria d’Educació que dote la
comarca del personal educador per
a atendre les necessitats denunciades, particularment, a l’institut Marjana i Aaron.

Només el 0,6%
dels estudiants de
l'ESO es va acollir
al pla Èxit
Allioli
La Conselleria d’Educació ha publicat
els resultats de l’aplicació del pla Èxit
el curs passat, unes xifres que STEPV
ha qualificat de “decebedores”. De fet,
l’administració reconeix que només hi
van participar 28 instituts, 119 docents
i 1.160 alumnes, a penes un 0,6% del
total d’estudiants de l'ESO. La mateixa
administració anuncia ara un programa experimental de “bones pràctiques per a millorar l'èxit escolar”,
una traducció de l'objectiu fixat per a
l’any 2000 del Consell Europeu en l'Agenda de Lisboa. Educació, que no diu
quines quantitats econòmiques hi
invertirà —aquests programes es
convenien amb el Ministeri d’Educació, el qual n'hi aporta un 40%—, s’ha
negat a informar sobre els nivells d'abandonament escolar, els resultats de
les avaluacions diagnòstiques, les
taxes d'abandonament escolar, els resultats acadèmics per cursos o el percentatge de graduats en secundària
i titulats en FP i batxillerat.

8
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PA I ROSES

MARIA LOZANO ESTIVALIS

Política i saber
L’Educació per a la
ciutadania hauria de
servir per a plantar cara a
l’analfabetisme polític

RETALLS DE PREMSA
Parlem d’autoritat
L’autoritat no la concedeix una tarima
(…) Creiem més en l’autoritat moral,
aquella que emana del carisma,
l’empatia, la vocació, que transmeten
determinades persones (…) La
declaració d’autoritat pública ha de ser
una conseqüència, més que no pas una
mesura de força. Ha de ser el fruit del
reconeixement que la societat fa de
l’educació i la importància que el
professorat hi té (…) Qui la rep, l’ha
d’exercir amb responsabilitat i ha
d’anar associada a un codi ètic i
deontològic de la professió.
Guix núm. 360, desembre 2009

Siete tesis sobre la autoridad
¿De qué estamos hablando cuando
hablamos de autoridad y disciplina? (…)
El logro más generalizado de nuevas
relaciones de autoridad requiere tiempo,
paciencia y mucha cooperación entre
todos los sectores afectados. Porque el
valor de la educación es la apuesta por el
futuro a largo plazo. Por eso conviene
desconfiar y rechazar medidas efectistas
a corto plazo como la de la presidenta de
la comunidad madrileña. Aunque ello
suponga perder votos, bajar audiencias y
no subir la afiliación sindical.
Jaume Carbonell Sebarroja, Cuadernos
de Pedagogía núm. 395, novembre 2009

EL MORTER

JOAN BLANCO PAZ

És possible la
negociació?
Ara, com sempre, entenem
que la raó de ser d’un
sindicat és negociar i, si cal,
amb mobilitzacions per
davant

B

ertolt Brecht era un defensor radical
de la democratització del saber. Als
que asseguraven que era molt més
democràtic fer art per a tot el poble —no
només per a un cercle reduït d'entesos— ell
els contestava: “L’autènticament democràtic
és fer que el petit cercle d'entesos es convertisca en un gran cercle d'entesos, l'art
requereix coneixement". Brecht apostava per
una política que lligara de forma efectiva i
transformadora conéixer amb actuar: “El pitjor analfabet és l'analfabet polític”, afirmava.
“No escolta, no parla, no participa dels esdeveniments polítics, s'enorgulleix i eixampla
el pit dient que odia la política. No sap que de
la seua ignorància naix la prostituta, el
menor abandonat i el pitjor de tots els delinqüents, que és el polític corrupte, mamarratxo i lacai de les empreses nacionals i multinacionals".
Amb l'esperpent polític desencadenat per
l’afer de Camps, Costa i companyia —que ha

posat el País Valencià al mapa, enmig de la
indignitat i la vergonya— les paraules de
Brecht cobren especial rellevància.
Qualsevol observador compromés amb una
democràcia crítica, participativa i responsable només pot reaccionar entre la perplexitat
i el rebuig més absolut. No obstant això, la
mentida i els abusos de poder semblen no
passar factura electoral als dirigents de PP. I
encara està per veure si pagaran cap altre
preu polític.
El discurs dominant de la democràcia
representativa situa l'electorat com a mesura
de totes les coses; de fet, l'exigència d'una
regeneració ètica i l'assumpció de responsabilitats es dilueixen entre les enquestes sobre
intenció de vot. És aquesta la democràcia que
volem? Des de l'educació, com es pot processar tot això? Segons els mitjans, es pot explicar amb un pervers joc de poder, qüestionant
les estructures judicials i polítiques. D’acord,
però i la ciutadania? Enmig dels sondejos i les

Preguntar no és ofendre
PANXO
El president de la
Conferència Episcopal diu
que el Concordat de 1979
obliga a garantir que
“l’educació que
s’impartisca en els centres
docents públics serà
respectuosa amb els
valors de l’ètica cristiana”.
I és cert, això ho diu el
Concordat, però, ¿quina
ètica vol monsenyor Rouco
per a les escoles? ¿La
creacionista, que renega
de la ciència? ¿La puritana
que prohibeix el condó,
però tolera la pederàstia?
¿La masclista, que nega la
igualtat a les dones? ¿La
que considera malalta la
gent gai? ¿L’antiavortista,
que condemna les dones
que decideixen sobre el
seu cos? ¿L’oficialista de
les dictadures, que
beneeix Franco o
Pinochet?
Per cert, ¿no n’hi ha prou
ja amb trenta anys de
Concordat?

É

intencions de vot, l'actor fonamental d'un
estat democràtic segueix en silenci, o molt
desdibuixat. Com explicar doncs en les aules
aquesta absència?
En la societat valenciana, la pluralitat d'accions socials i de respostes polítiques excedeix de bon tros l'actuació esclerotizada dels
partits. Aleshores, per què els mitjans no
donen veu als nombrosos col·lectius, a les
idees i perspectives diferents a les “oficials”?
Per què no tracten aquests grups actius com
a autèntics actors polítics?
Cal molta pedagogia per a explicar i transformar la vida política: com una matèria, un
tractament transversal o un punt dins de
qualsevol àrea de coneixement, l’Educació
per a la ciutadania hauria de servir per a plantar cara a l'analfabetisme polític: la inacció o
la complicitat cega. No m'estranyen els obstacles que els governants valencians posen a
l’assignatura. Potser temen que ha arribat el
principi del final d'una suculenta coartada.

EL PARDALET

ALL

PEPE HERRERO

Al Ministre d’Educació, que
anuncia un pacte per
l’educació al temps que
relega a la comunitat
educativa a ser convidada de
pedra d’un acord d’altures
entre partits.

OLI

Per a l’activista Aminatou
Haidar, expulsada del seu
país pel govern marroquí,
i digna representant de la
voluntat del poble saharaui
de no desistir de la lluita pel
dret del seu poble a decidir
el futur.

s notícia que en les darreres setmanes
les reunions amb la Conselleria s’han
desenvolupat en un clima que ha facilitat l’acord, encara que només siga parcial. El
canvi ha estat perceptible en les negociacions
sobre el professorat interí, l’accés a càtedres o
l’atenció al menor.
Tanmateix, no es pot assegurar que hi ha un
canvi de rumb en el procés negociador, perquè
encara és ben visible l'altra cara de la moneda, les iniciatives de la Conselleria contra els
sectors de la comunitat educativa més difícils
de neutralitzar, d’acord amb els seus interessos. Els atacs a la gestió democràtica dels centres, la supressió de les ajudes a la renovació
pedagògica, el menyspreu absolut a Escola Valenciana, la supressió dels actes d’adjudicació
de places presencials o determinats punts dels
mateixos Pressupostos d’Educació. És particularment greu que les dues últimes mesures
s’aproven perquè els responsables de la Conselleria estimen que perjudiquen STEPV, precisament l’organització majoritària i més re-

presentativa de l’ensenyament valencià.
Algunes d’aquestes iniciatives introdueixen
una vessant extraeducativa al conflicte que encara manté la comunitat educativa amb la Generalitat: l’administració incorpora ara al grup
parlamentari del Partit Popular a la confrontació i, de retruc, posa en primera línia de la confrontació, a la mateixa Presidència de la Generalitat. Una declaració d’intencions que ignorem si ha estat sopesada pels responsables
polítics de la Conselleria. Perquè els sindicats,
i en particular STEPV, estan en condicions d’assumir la negociació i, si cal, d'impulsar un nou
procés de mobilitzacions.
Amb equips d’Educació del PP, hem tingut moltes desavenències, però també hem
arribat a acords importants. Si ara experimentem un estancament, si no un clar retrocés, tot això cal imputar-ho a la manera
ocurrent, improvisada i regressiva amb dels
actuals dirigents del Departament de l’avinguda de Campanar. Comptat i debatut, es
tracta d’una situació inèdita en catorze anys

de govern popular. El president de la Generalitat té l’obligació institucional de normalitzar la situació si no vol que el conflicte es trasllade a un altre marc més general i, per tant,
més difícil d'administrar.
Comptant amb les diferències en la concepció del sistema educatiu, encara són moltes les raons que aconsellen mantenir uns nivells de negociació i de relació fluïds entre l’administració i els sindicats, particularment,
amb el més representatiu i majoritari. Una cosa
ha de quedar clara: cap maniobra tendent a limitar la capacitat d’actuació del Sindicat tindrà
èxit. A la Conselleria no li servirà el joc brut per
a marginar STEPV, perque aquesta organització és en cada moment allò que el professorat
decideix que siga. Si la tendència observada en
les darreres reunions es confirma, si hi ha canvis en la voluntat negociadora, el Sindicat
abordarà el nou escenari amb tota la seua dimensió. Ara, com sempre, entenem que la raó
de ser d'un sindicat és negociar. Si cal, amb mobilitzacions per davant, però sempre negociar.
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ENTREVISTA FINA BLASCO BLASCO, MESTRA INTERINA

“Aquest model d’oposicions no té res
a veure amb el que fem a l’escola”
Rafael Miralles Lucena
Durant molts anys, exercir la docència com a
interí implicava, per regla general, desplaçarse any rere any per distintes localitats i comarques i impartir matèries que no sempre
es corresponien amb el perfil acadèmic adquirit en la formació universitària. Fina Blasco
Blasco (Elx, Baix Vinalopó, 1958) es considera
afortunada perquè des que va signar el primer contracte, en 1990, només ha treballat en
nou centres diferents. Sap que començar al
setembre i acabar al juny sense interrupcions
és una immensa sort per a qualsevol docent
que, com ella, coneix què significa tancar el
curs sense saber si podrà treballar l’any que
ve.
Fina Blasco també es considera afortunada
d’haver treballat al Luis Chorro d’Elx, un
col·legi amb xiquets i xiquetes del barri dels
Palmerars, alguns de famílies desestructurades, amb pocs hàbits de treball i problemes de
disciplina i conducta. “Al principi d’estar allí,
cada dia havia de resoldre conflictes amb cabassos i cabassos de paciència”. Amb unes dificultats peculiars? “Sempre he tingut clar que
aquests xiquets es mereixen el mateix que els
altres, ací és on troba sentit la meua funció de
mestra. Davant de realitats conflictives, he tingut l’oportunitat d’enriquir-me com a persona
i com a professional. Per això, dic que em sent
afortunada, perquè és una sort treballar en
aquest tipus de centres, de veres”.
Aquesta mestra, que ha fet classes d’infantil, primària, secundària obligatòria i compensatòria, es va implicar prompte en la renovació pedagògica i la reivindicació laboral.
“Des de 1983, molt abans d’impartir classes,
acudia a les escoles d’estiu d’Elx i ja tenia
molt clara la meua condició de treballadora”.
En la seua estrena com a docent a Oriola
(Baix Segura) va haver de recórrer totes les
aules de l’escola per ensenyar valencià a xiquets i xiquetes entre 4 i 14 anys. En un altre
centre, a què Fina havia arribat com a mestra
de Matemàtiques, es va resignar a impartir el
que li demanaven, “abans que anar-me’n a
casa i quedar-me sense faena”. Fina, una
mestra tot terreny, com ella mateixa s’autodefineix, va aprofitar aquella circumstància
adversa: “No havia impartit mai educació física, però no haguera suportat que ningú no em
diguera que no ho podria fer. És cert que primer estava una mica desorientada però
prompte vaig trobar recursos, em vaig integrar en un grup de mestres especialistes del
CEP i vaig encarar la faena molt a gust, sense
massa problemes”.
A finals dels anys noranta, les condicions
de treball del professorat interí experimenten
una modificació important. Les vacants presentades per l’administració adquireixen un
perfil adaptat a les noves especialitats derivades de la LOGSE i les antigues promocions de
docents no tenen aquesta formació específica.
Fina adquireix aleshores l’especialitat d’anglés, “durant un any en què havia de desplaçar-me a València en juliol i setembre per assistir a sessions intensives de formació, a
més de les vesprades dels dimecres i les tres
hores de classe setmanals en el col·legi”.
En 1999, és reclamada per a dedicar-se al
treball sindical. “Les companyes i els companys del Baix Vinalopó em proposen alliberar-me durant un curs, però després en vindran tres més”. Li va costar acceptar-ho? “Al

Si una persona és bona per
a impartir classes, un principi
elemental és garantir-li que
no perda el seu lloc de treball
El professorat interí que cada
any es veu obligat a canviar
de destinació no disposa de
temps per a estudiar
Només si compartim els
problemes i ens mobilitzem
aconseguirem una eixida
per a tot el col·lectiu

Fina Blasco a la seua aula AMADEU SANZ

principi estava espantada perquè no tenia cap
experiència, sempre hi havia molta faena i jo
no m’hi veia, però em van convéncer. Vaig
pensar: si abans he demanat tantes coses al
sindicat, ara que el sindicat em crida no puc
dir-li que no”. Què recorda d’aquella etapa?
“Assistia a les negociacions, les assemblees,
els actes d’adjudicació, vaig copsar la realitat
d’altres escoles..., va ser una etapa enriquidora, treballàvem en equip, tot i que se m’escapaven coses... Però és que sóc molt patidora i
m’agrada assabentar-me de tot”.
Amb la perspectiva recuperada que dóna
l’aula —“quatre anys és un temps raonable
per a no perdre-li el pols a l’ofici”—, Fina creu

que el col·lectiu ha aconseguit millores significatives en les seues condicions laborals: “La
unitat i la lluita del professorat interí al País
Valencià, cal dir que amb el suport destacat
de STEPV, han aconseguit arrancar a la Conselleria el compliment d’algunes demandes
històriques, com el cobrament dels triennis,
l’existència d’unes bosses estables o la introducció del requisit lingüístic. Però, en la part
negativa, hem perdut molt amb la imposició
del sistema telemàtic d’adjudicació de places,
que ens impedeix controlar les vacants realment disponibles”.
Quines reinvindicacions han quedat pendents? “Sens dubte, a més dels sexennis,

l’establiment d’un pla d’estabilitat que ens
garantisca un lloc de treball fins l’accés a una
plaça definitiva, i també la possibilitat de tindre restricció de província per a tot el col·lectiu”. L’estabilitat del treball dels interins, no
perjudica els aturats? “Si una persona ha demostrat al llarg dels anys que és bona per a
impartir classes, ha entrat a treballar a través
d’un sistema públic i transparent, basat en
principis d’igualtat, mèrit i capacitat, això
hauria de ser suficient per garantir-li que no
perda el seu lloc de treball. STEPV ha defensat sempre que cal suprimir un model d’oposicions com l’actual on primen aspectes
aliens a l’exercici de la docència, com la bona
memòria, la sort o la situació anímica el dia
de l’examen”.
Si has demostrat que eres bona per a ensenyar, no és depriment haver de preparar
any rere any una oposició? “El sistema actual
d’oposicions no serveix per a decidir si una
persona té capacitats per a ensenyar. De fet,
no té res a veure amb el que fem a l’escola.
Però és que, a més, amb aquest model basat
sobretot en la capacitat memorística el professorat interí a penes té temps per a estudiar. Jo, que em trobe molt absorbida pel meu
alumnat, m’hi he presentat moltes vegades i
mai no he obtingut la puntuació necessària, la
meua experiència amb les oposicions és molt
amarga”.
Detecta una desmobilització entre el
col·lectiu? “Abans, les assemblees del professorat interí eren massives i ens sentíem
forts. No sé què ha passat però és cert que
últimament ha baixat la participació en les
lluites col·lectives”. Potser els problemes no
són els mateixos... “La situació del professorat interí no està en absolut resolta, tenim
problemes, la gent segueix queixant-se, però
el nivell de resposta global ha retrocedit. Una
possible explicació és que ara s’organitzen
moltes activitats a través d’internet i a nivell
particular s’està més preocupat per obtindre
certificats de cursos que d’implicar-se en la
lluita. Però no podem perdre de vista que només si recuperem el sentiment de col·lectiu,
compartim els problemes que ens són comuns i ens mobilitzem junts aconseguirem
una eixida favorable”.
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ENSENYAMENT PRIVAT

Els portaveus de les empreses provoquen la
«paràlisi» del conveni estatal
Els sindicats denuncien «reunions interminables» i maniobres dilatòries de la patronal
Allioli
Una situació estancada. És la tònica que es desprén en les negociacions del VI Conveni d'Ensenyament
Concertat de l'Estat, que es mantenen a Madrid amb les patronals
Educación y Gestión, FED-ACES i
FERE. Des de les primeres converses, el 15 d'abril, «la patronal ha forçat la paràlisi negociadora, amb
unes reunions interminables que
representen un obstacle per una
negociació ràpida i àgil que permeta arribar a un acord entre les
parts», han indicat portaveus sindicals. Des que el 6 d'octubre es van
reprendre les reunions, «la patronal
ha plantejat les seues exigències mínimes per signar l'acord: la vigència
de dos anys del conveni; una revisió
salarial del 3% per als qui tenen pa-

gament delegat i un 1,4% per al personal d'administració i serveis i de
privada». La patronal planteja ara
que la reducció de la càrrega lectiva prevista en la disposició addicional octava «es trasllade a les negociacions d'àmbit autonòmic». L'increment del 3% per a tots els nivells
queda condicionat, han puntualitzat
des de les patronals, a la redacció
definitiva del conveni, una exigència
que suposa, adverteix el Sindicat,
«bloquejar els augments salarials de
2009 al tancament d'un acord sobre
el conveni». STEPV ha qualificat
d'«inadmissible» la posició de la
patronal, perquè impedirà «l'actualització de les taules salarials i retardarà més l'abonament dels endarreriments, encara pendents des
de 2008».

La patronal vol endurir les condicions laborals
A l'abril, els sindicats van presentar
conjuntament un document de
mínims amb un increment salarial
del 3% per a tots els centres,
nivells i categories. També
sol·licitaven aspectes relacionats
amb l'adequació normativa a la
legislació vigent, comissió
paritària, classificació professional,
contractació, jornada del personal
docent, jornada del PAS, permisos
retribuïts i salaris. La patronal va
respondre, per als nivells
concertats, amb una oferta
equivalent al que estableixen els
mòduls —les mateixes quantitats

L'administració no garanteix que el
professorat cobre el deute salarial de 2008
Educació no diu res sobre
els endarreriments que té
pendents amb les cooperatives en 2007 i 2008
Allioli
La nòmina de novembre inclourà
amb caràcter retroactiu els endarreriments salarials corresponents a
2009. Pel que fa al deute corresponent a 2008, «hem sol·licitat a Hisenda les quantitats corresponents
i n'esperem una contestació, confiem

Per a percebre la liquidació quan
s'accedeix a la funció pública
El personal al servei de centres privats
que accedeix a la funció pública, per fer
efectius els seus drets laborals, i d'acord amb el que preveu el cinqué conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat concertat, ha de tindre en
compte que ha de comunicar al titular,
dins dels set dies següents a la publicació de les llistes d’aprovats, el cessament voluntari en la plantilla de
l'empresa perquè l'empresa procedisca de manera immediata a abonarli la liquidació corresponent per finalització de la relació laboral.
Si el treballador o la treballadora no fa
la comunicació de cessament, l'empresa
pot descomptar de la liquidació final l’import del salari de dos dies per cada dia
de retard en el preavís. D'altra banda,
però, si l’empresa no practica l'abonament de la liquidació corresponent, el
treballador o la treballadora ha de ser
indemnitzat amb l’import del salari de
dos dies per cada dia de retard. En cas
de pagament delegat, l’administració
educativa és responsable d’aquesta
obligació perquè el titular li ha d'haver
donat trasllat immediat del cessament
voluntari.

que s'abonen en la nòmina de desembre». Aquesta és l'explicació que
els portaveus de la Conselleria d'Educació van traslladar a la representació sindical, en una reunió celebrada a principis de novembre. A la
pregunta de STEPV sobre els efectes
específics que tindran els retards en
el pagament a les cooperatives, l'administració va contestar que aquests
centres «ja estan cobrant el mòdul
homologat al 100% des de gener de
2009 i ara correspon a cada cooperativa fer el pagament al personal del
centre». Els portaveus d'Educació no
van contestar, però, a la demanda

d'explicacions del Sindicat sobre els
endarreriments que encara estan
pendents dels dos anys anteriors.
D'altra banda, l’administració va informar que havia sol·licitat ja l'abonament de les pagues d'antiguitat, i
que «hi ha la possibilitat que comencen a fer-se efectives al desembre». Interpelats per la representació del Sindicat sobre el criteri que s'hi seguirà, els portaveus
d'Educació STEPV van assegurar
que la prioritat serà l'antiguitat del
treballador, perquè, com van admetre, «en 2008 va haver docents que es
van quedar sense cobrar».

pressupostades a les comunitats
autònomes— i un 1,4% per als
nivells no concertats i el personal
d'administració i serveis. Algunes
de les noves propostes patronals
comporten, segons el parer del
Sindicat, "un fort component
regressiu, com la possibilitat
d'ampliar la jornada laboral dels
docents en 90 hores anuals per a la
realització d'activitats
extraescolars, d'acceptació
voluntària, l'aplicació de la
gratuïtat de l'ensenyament només
en el mateix centre o la supressió
de la comissió mixta de beques

provincial". La proposta més
significativa, traspassada a la
negociació en les comunitats
autònomes, preveu l’adaptació de
la jornada i les vacances en
educació infantil (cicle 0-3) a
l’estructura i condicions laborals
del conveni de privada no
concertada. Això introdueix un
important increment de les hores
de còmput anual i setmanal de
mestres i personal educador
i assistent.

Acord sindical per a demanar l'actualització de les
retribucions i un conveni valencià
Tots els sindicats amb
representació en l'ensenyament
concertat han coincidit a demanar
conjuntament una entrevista amb
les principals patronals del
sector —FECEVAL, CECE i
Educación i Gestión—
i traslladar-los les seues
reivindicacions retributives. En
concret, els sindicats sol·liciten
que per evitar nous
endarreriments en l’actualització
de les nòmines, es faça efectiu,
des de gener de 2010, el
pagament a compte dels mòduls
pressupostats per a enguany. Els

sindicats també han plantejat la
necessitat de negociar un conveni
d'àmbit autonòmic per al sector,
una reivindicació històrica de
STEPV, que sempre ha considerat
que disposar d'un conveni
valencià és «la millor manera de
reflectir-hi les particularitats del
nostre sistema educatiu i del
nostre professorat». Per al
Sindicat, «és prioritari
desencallar la situació laboral
del personal d’administració
i serveis, que tenen congelat
l'increment del complement
retributiu des de 2005».

Polítiques educatives
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LA SITUACIÓ DE LA LLENGUA EN L’ENSENYAMENT EN EL CURS 2009-10

MÉS BUIDA QUE PLENA
Allioli
La botella està més buida que no
plena. Les dades sobre l’ensenyament en valencià de 2009 confirmen la tendència: el sistema
d'educació públic no sols no actua com a garantia d'igualtat
d'oportunitats de l'alumnat, sinó
que en facilita la discriminació
per qüestió de llengua, i consolida un sistema fracturat i discontinu.
La discontinuïtat entre els
trams educatius es manté i enguany n'hi ha ja 85.369 alumnes
de secundària que no han pogut
continuar els seus estudis en valencià, en una etapa en què s’han
de consolidar les plenes competències lingüístiques. Per primera vegada disposem de dades
desglossades de cicles formatius
referits al curs 2006/07. En tots
dos cicles, mitjà i superior, el 4%
d’alumnat que estudia en valencià és prou eloqüent. Escola valenciana ha detectat a més centres on l’alumnat no rep ensenyament en valencià malgrat que
es troba matriculat en programes que sí ho són. Pel que fa a la
universitat pública, a penes un
alumne de cada deu estudia en
valencià.
La fractura territorial es fa
més profunda i en aquells territoris on l’escola hauria de compensar les deficiències, el cas
d’Alacant, es manté la reducció
de la matrícula. Hem de comptar
també amb el repunt de les
exempcions, de manera que en
comarques històricament castellanoparlants, hi ha un elevat
percentatge de l’alumnat que no
té cap contacte acadèmic amb la
llengua.
Per últim, es consolida la doble xarxa: pública, parcialment en
valencià, i privada, monolingüe en
castellà, tot i que sostinguda
també amb diners públics. El sistema d'educació públic –que inclou el concertat destinatari de
les subvencions de la Conselleria– hauria de ser la garantia de
la igualtat d'oportunitats, però la
política lingüística de la Conselleria promou un model que comporta la discriminació de l’alumnat per qüestió de llengua i nivell
social i econòmic.
No s’acompleix l’objectiu segons el qual l'alumnat, a pesar
de la seua condició social i del
lloc on viu, hauria d’accedir a una
educació compensadora de desigualtats i que permetera la mobilitat social.
En aquest país, una societat
moderna on el plurilingüisme és
un fet que suma, incorpora i crea
oportunitats laborals i econòmiques, la vertebració social i territorial s’ha de fer en base a una
llengua, la pròpia, tot respectant
la llengua familiar de cada ciutadà. Així és sentit per la mateixa
societat, com demostra l'increment continu de demanda d'ensenyament en valencià.
FONT: CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UJI I ELABORACIÓ PRÒPIA GRÀFIC: AMADEU SANZ
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Polítiques educatives
Miguel Soler, director general de Formació Professional del Ministeri d’Educació, va informar,
el 27 de novembre, que per combatre el fracàs escolar, el seu departament pretén reduir
continguts en el currículum de l'ESO. Soler va
precisar que cal definir els aprenentatges
imprescindibles de l’etapa escolar obligatòria,
destacar-los i garantir-los enfront de l’actual
dispersió de matèries.
L’anomenat “fracàs escolar”, tal com l’entén STEPV, no s’ha de combatre solament des
de l’àmbit escolar, per tal com les seues causes no provenen només ni de manera particular
de les condicions d’escolarització. El fracàs escolar està molt relacionat amb les condicions socioeconòmiques de la població, com
asseguren els estudis sobre exclusió social que
posen en relleu que el nivell sociocultural de
l’alumnat tendeix a reproduir, en gran manera, el de la seua família.
Els governants han de reconéixer aquesta
realitat per a introduir polítiques de compensació destinades a pal·liar els dèficits inicials.
Per exemple, resulta particularment important
l'escolarització primerenca de la població en
el tram 0-3 anys quan les condicions socioeconòmiques familiars són desfavorables. En

El Ministeri vol reduir continguts del currículum

Contra el fracàs escolar
cal una política global

aquest punt, cal recordar que encara hi ha pendent la construcció d’una xarxa pública d’escoles infantils.
El Sindicat comparteix la crítica que els continguts escolars es presenten d’una manera
massa dispersa, en un ventall de matèries
massa obert, però es mostra contrari a empobrir culturalment el currículum escolar
com a solució. Destacar els continguts essencials en l’ensenyament obligatori, aquells
que permeten a l’alumnat continuar aprenent,
és important, però no a costa de reduir el ba-

gatge cultural de la població escolar. Per a treballar millor la lectoescriptura, per exemple,
caldrà destacar els continguts i la metodologia transversals a totes les llengües del currículum, així com els que cal treballar també des d’altres matèries, com la història o les
ciències, però no augmentar més hores de llengua per a repetir el mateix a costa d’altres continguts importants per a comprendre el món
on vivim. Cal fer, per tant, canvis metodològics
i apostar per un coneixement més global de la
realitat que envolta l’alumnat.

D’altra banda, l’administració educativa
central continua proposant la mateixa ràtio de
professor per alumne dins el grup-classe en
el projecte de reial decret sobre requisits mínims dels centres educatius, la norma que ha
de substituir l’actual que es remunta a 1991.
Aquest factor, el de la ràtio, intervé decisivament en les possibilitats d’una atenció més personalitzada a l’alumnat, especialment a aquell
que presenta més dificultats d’aprenentatge,
precisament en un sistema educatiu on el procés d’ensenyament-aprenentatge ha de partir de la diversitat de l’alumnat.
La reducció de la ràtio amb caràcter general és un factor molt important per a millorar
les condicions d’escolarització, però el Ministeri ha optat per ignorar-lo, a pesar que hauria d’haver sigut una mesura essencial a prendre quan es va allargar l’escolarització obligatòria fins als 16 anys.
STEPV reclama a les autoritats educatives
que abandonen la política de posar mesures
parcials i sense recursos, i aborde un pla integral per a combatre el fracàs escolar, ben dotat econòmicament i sostingut en el temps.

El centre educatiu comunicarà a Benestar
Social els casos de desprotecció de menors
L’administració estima les esmenes per garantir la confidencialitat del professorat

La Xarxa Europea d'Educació
acorda a València la convocatòria
d’una mobilització continental
Allioli
L’Assemblea de la Xarxa Europea
d'Educació, reunida a València els
dies 13 i 14 de novembre, va aprovar una crida a una mobilització
europea "contra l’estratègia neoliberal i privatitzadora de Lisboa",
pel que fa a investigació i ensenyament. Més de quaranta organitzacions de mares i pares, sindicats, moviments de renovació
pedagògica i moviments estudiantils van analitzar les polítiques
educatives neoliberals impulsades

en el vell continent i van coordinar
iniciatives per a respondre a
aquestes polítiques en el conjunt
d'Europa. Les persones assistents,
procedents de Portugal, Grècia,
França, Bèlgica, Itàlia i l’Estat espanyol, van presentar propostes
sobre temes educatius que es debatran en el Fòrum Social Europeu, que se celebrarà a Istambul
el juliol de 2010. L'Assemblea va
aprovar una resolució de suport
als sindicalistes processats recentment a Turquia.

TEATRES DE L’ESCOLA

Pretext del discurs
conservador i xenòfob, el
darwinisme escolar ens
diu que a l’escola hi ha
individus superiors i altres
d'inferiors

mes hi intervinguen.En les reunions
amb l’administració, a finals de novembre, STEPV va plantejar la necessitat d’establir garanties de confidencialitat per al professorat que intervé en aquests protocols. En aquest
sentit, la Conselleria ha informat que

STEPV va plantejar que
calen garanties de
confidencialitat per al
professorat que intervé
en aquests protocols
en el full de notificació cal consignar
el nom del professor o la professora
que tramita el cas. Per a evitar situacions comprometes i assegurar la
confidencialitat, el Sindicat proposa
que siga l’equip de professorat que

atén l’estudiant afectat el que tramite el full de notificació a través d’un
codi numèric. Quant als ítems que
conté el full, STEPV ha sol·licitat que
els elaboren professionals en la matèria, per evitar-ne interpretacions
subjectives.
El Servei d’Innovació i Qualitat
Educativa ha admés les propostes del
Sindicat i s’ha compromés que en el
procés estiga garantit l’anonimat del
professorat. L’administració també
ha acceptat que siga l’equip de professorat i altres professionals que atenen l’estudiant en qüestió els que tramiten el full. Finalment, també d’acord amb les observacions
expressades per STEPV, Educació ha
esmenat la redacció d’alguns ítems
del full de notificació.
STEPV ha destacat la receptivitat
dels portaveus de la direcció general
d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa quant a les propostes sindicals.

Darwin a l’escola

L

JAUME MARTÍNEZ BONAFÉ

Allioli
Administració i sindicats negocien
una ordre conjunta de les conselleries
d’Educació i Benestar Social i de la
Conselleria d’Educació per simplificar
els procediments d’actuació en casos
de desprotecció dels menors. Una ordre implantarà el full de notificació, en
cas d'una possible situació de desprotecció del menor detectada en
l’àmbit educatiu. La normativa ha
d’establir també “mesures de col·laboració i coordinació socioeducativa
en l’àmbit de la protecció integral del
menor i de la família”.
La nova ordre afectarà tots els
centres educatius, públics, concertats
i privats, i establirà el protocol a seguir pel professorat i els centres docents quan s’hagen de comunicar
amb els serveis socials i Benestar Social per traslladar-los els possibles
casos de desprotecció al menor que
es detecten perquè aquests organis-

es amigues dels MRP de Madrid em demanen una conferència sobre el darwinisme escolar. Al principi, la proposta em
contraria. Aquell senyor de barbes blanques era
un naturalista que, des de la biologia, parlava de
la selecció natural en l’evolució de les espècies.
I això té poc a veure amb l’escola, una construcció
social on la selecció no té res de natural. Acceptaho com a metàfora, em diuen. La metàfora —que
va posar en circulació Herbert Spencer a les acaballes del XIX— té la seua força per a donar significat a les relacions de poder i les pràctiques
discriminatòries en l’escola, en tant que institució
de la societat capitalista i patriarcal.
Pretext del discurs conservador i xenòfob,
el darwinisme escolar ens diu, si fa no fa, que
a l’escola hi ha individus superiors i altres d'inferiors. Que la classe social, el gènere, la raça

o la intel·ligència, identifiquen els millors, així
que —com és natural— uns han de tindre éxit
i altres fracassaran. La denúncia crítica d’aquest
discurs és una avorrida obvietat.
Però, pensant-hi una miqueta més, m’adone que en moltes de les nostres pràctiques de
la vida quotidiana probablement reproduïm inconscientment aquest discurs que ens sembla
tan inacceptable. Mireu, sinó, unes quantes expressions recollides en l'àmbit escolar: “Anca
és eixa xiqueta, la que vingué de Romania, els
seus pares estan tot el dia currant, i la pobra és
prou curteta, què hi hem de fer”; "Mira, les matemàtiques són les matemàtiques, ací i a Pequín, jo les ensenye i el que vullga que les
aprenga”; "Jo organitze l’aula per grups, els
més espavilats els fique davant, i aixina els altres s’estimulen a treballar per a poder passar

a llocs millors”; “Vaig al cefire a fer un curset
sobre Darwin, aixina tindré més punts per a presentar-me en l’oposició”; ”A mi els sistemes
educatius duals em semblen bé, perquè tothom
no ha d’anar necessàriament a la universitat".
Un, que anava de psicòleg, deia en un altre curset, també del cefire: “Pues qué quereis que os
diga, a mí me parece que los libros de autoayuda
vienen bien para tratar el conflicto entre profesores en el claustro”. Un cartell publicitari de Yale,
un col·legi privat, anuncia: "Formamos a las élites".
Deixem-ho ací, però penseu en els discursos
d’exaltació de l’individu, al marge de qualsevol
consideració estructural. La demanda d’excel·lència, el premi a l’esforç personal per les notes: l'enginyeria científica de la conducta humana
aplicada a la indústria escolar.

A casa nostra
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El jutjat de Xàtiva no veu motius per
a sobreseure el juí a Alfonso Rus
S’admeten les al·legacions de stepv per a mantindre el procés
Allioli
El jutjat de número 2 de Xàtiva ha admés les al·legacions de STEPV contra el recurs d’Alfonso Rus per a sobreseure el cas que havia sol·licitat
la seua advocada on s’al·legava que
havia demanat perdó públicament
pels insults i les amenaces que va
proferir en un acte públic el passat
25 d’abril contra el professorat i
que només es referia a tres professors en concret, en un intent de
personalitzar aquests insults i amenaces i de deslegitimar el sindicat
com a entitat recurrent.
Tanmateix, el jutjat ha estimat que
“el significat personalista que el
dret a l’honor té en la Constitució no
imposa que els atacs o lesions a l’esmentat dret fonamental (...) hagen
d’estar, per força, perfectament i degudament individualitzats ad personam” perquè això comportaria
“excloure radicalment la protecció de
l’honor a la totalitat de les persones
jurídiques (...) i admetre en tots els
supòsits, la legitimitat constitucional
dels atacs o les intromissions en
l’honor de les persones, individualment considerades, pel simple fet
que aquests es realitzen de forma innominada, genèrica o imprecisa”.

Per tant, el jutjat desestima el recurs d’Alfonso Rus perquè considera que no hi ha motius perquè no se
celebre el juí oral, tot i que el president de la Diputació de València i alcalde de Xàtiva pot recórrer aquesta decisió a l’Audiència Provincial en
el termini de cinc dies a comptar des
del 17 de novembre.
STEPV es congratula d’aquesta
decisió. El procés judicial ha de continuar, com exigia el Sindicat, “fins
que es depuren les responsabilitats

derivades dels seus actes. Els insults
i les amenaces de Rus són un greu
atac als valencianoparlants, al professorat i a la societat valenciana en
conjunt que no es poden tolerar i que
en qualsevol societat que es diga democràtica, unes declaracions com
aquestes haurien de provocar el
cessament fulminant dels càrrecs
institucionals que ocupa, en aquest
cas la representació de la ciutadania
de la demarcació de València i de la
ciutat de Xàtiva.”

Insults al professorat
El Sindicat va presentar el 7 de maig una denúncia davant la
Fiscalia de l’Audiència provincial contra Alfonso Rus, president de
la Diputació de València i alcalde de Xàtiva. En la denúncia es
relataven els fets que la motivaren perquè “declaracions d’aquest
tipus per part de càrrecs públics són imperdonables
i injustificables”, ja que encoratgen a actituds violentes contra el
professorat. També lamentava el “dany causat al professorat
valencià, del desprestigi provocat i de la impressió que als docents
se'ls pot “rematar” impunement”; més encara “en moments com
els actuals, en els quals la societat demanda una posició ferma
contra tot tipus de posicions que encoratgen la violència,
particularment la “de gènere” i la “professional”.

Aprovades les línies d’acció sindical, polítiques d’igualtat i els pressupostos
El Consell Nacional de STEPV, màxim
òrgan sindical entre congressos, es va
reunir el passat 28 de novembre a la
ciutat de València. L’ordre de dia va ser
tractat abans en les assemblees comarcals en les que se trien les persones delegades que han de representar l’afiliació en el Consell.
El Consell ha aprovat les línies
pressupostàries per a l’any 2010, el pla
d’acció sindical dels diferents sectors
i el pla de l’Àrea de polítiques d’igualtat
de gènere. En l’ensenyament públic
destaquen la reivindicació de la ne-

gociació amb Conselleria dels punts
del Manifest per l’Ensenyament Públic i el manteniment de les mobilitzacions per aconseguir-ho; la negociació d’un nou acord del professorat interí i de gestió de les borses
; el compliment dels acords en matèria de Salut Laboral; la negociació
d’un nou model de jornada escolar;
la contractació de Personal d’Administració i Serveis en col·legis; la gestió democràtica dels centres i arxivament dels expedients de Monfort
i d’Énguera; la negociació de nous

reglaments orgànics i funcionals
dels centres adeqüats a la LOE;
l’impuls de les línies en valencià;
l’ampliació de la reducció horària
dels tutors i dels càrrecs unipersonals; la negociació d’un nou acord retributiu per al conjunt del professorat amb increments linials; la negociació del traspàs del professorat
a l’ISEA (Ensenyaments Artístics); la
pròrroga de la jubilació LOE a partir
de 2011.
En ensenyament privat el Sindicat
reclama el pagament dels endarre-

PUBLICACIONS

El Sindicat publica
diverses guies
orientatives per al
professorat
Allioli
Com tots els anys, el Sindicat ha editat diverses guies orientatives per al
professorat que ha de participar en
processos que afecten la seua condició docent. Així, s’ha editat la Guia del
professorat i dels centres 2009/2010,
amb edicions separades per a l’ensenyament públic i per a l’ensenyament privat, on s’aplega tota la informació útil per a entendre les modificacions en l’ordenació del sistema
educatiu que ha anat introduint la LOE
-incloent-hi la normativa autonòmica, o la informació que afecten les situacions laborals del professorat,
com ara les nòmines, els concursos
o les assignacions de tutories i grups,
jubilacions, convenis, sexennis, formació, permisos i llicències...
D’altra banda, també s’han editat
materials específics per a participar
en els concursos de trasllats de mestres i de cossos de secundària, per a
les noves adjudicacions, per al professorat en pràctiques, per a l’accés
a càtedres...
Tota la informació s’ofereix impresa en paper –com a números extres de la revista Allioli- i en versió digital en el web sindical.

FE D’ERRADES
Alfonso Rus

El Consell Nacional de STEPV es reuneix
a València el 28 de novembre
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riments de 2009 (concertada) i la
seua homologació retributiva amb el
professorat de la pública; la millora
de les condicions laborals del professorat en la negociació del VI conveni d’ensenyament concertat i la reivindicació d’un conveni d’àmbit País
Valencià; la proposta de cursos de formació específics dins l’escola de formació.
En universitat, destaca l’exigència
a l’administració de l’increment de la
inversió per a garantir l’adequada
aplicació de la reforma dels estudis
universitaris que evite la privatització.
En l’Àrea de polítiques d’igualtat,
destaca el foment de mesures per a
promoure la igualtat de gènere i accions per a conscienciar i previndre la
violència de gènere. També s’exigirà
a l’administració l’aplicació del Pla
Concilia.

DIMARTS DE LA INTERSINDICAL

Idil·li
Exposició de Joana Tamarit Escrivà
a la seu de Juan de Mena,18 de València
Del 2 de desembre de 2009 al 29 de gener de 2010

Com aconseguir
el Diploma de mestre
de valencià
Allioli núm. 225, juliol 2009 Guia
de les adjudicacions, pag. 12
Qui vulga obtindre el diploma de mestre de valencià ha de cursar obligatòriament el nivell III del Pla de formació Lingüístico-Tècnica. Per tant no és
correcta la informació segons la qual
el Grau Superior de la JQCV és equivalent. L’ORDE de 5 d’octubre de 2009,
de la Conselleria d’Educació, per la
qual es regula el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari i l’obtenció de
les titulacions administratives necessàries per a l’ús vehicular de les llengües en tots els nivells d’ensenyament
no universitari, afegeix com a novetat
que el professorat podrà obtindre la capacitació de llengües estrangeres,
anglés, francés, italià i alemany , mitjançant un curs específic – A infantil i
primària, B secundària- i aportar el
certificat B1-intermedi EOI- primària,
B2-avançat EOI- secundària.
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NATURA VALENCIANA

La bardissa
JOAN PÉREZ ALBERO

vora de fonts, séquies o rius. La vegetació de les
àrees ocupades per bardisses seria l’alzinar, l'omeda o l'albereda. Sovint, quan aquests boscos
són aclarits l’espai és ocupat per la bardissa, formant petites extensions a banda dels torrents,
a les vores de camps i als talussos de les carreteres.
La bardissa és una formació vegetal impenetrable, d’entre un i dos metres i mig d’alçada,
molt difícil de travessar, perquè les principals espècies que la formen són arbusts espinosos que,
en general, perden la fulla a l’hivern i hi ha lianes que els traven. Les bardisses són importants

Antigament, el coneixement dels fruits que la natura posava al nostre abast en cadascuna de les
estacions de l’any era qüestió de supervivència;
les persones els utilitzaven i sabien els usos que
n'havien de fer, tant per alimentar-se com per a
guarir-se. El successius canvis històrics han generat en nosaltres un progressiu allunyament del
món natural i, de retruc, el desconeixement de
molts dels recursos que ens proporciona.
Hui parlarem del fruits d’una vegetació molt
freqüent a les nostres terres: la bardissa. Es tracta d’una comunitat vegetal que trobarem als límits de l’alzinar, a les fondalades humides,

per als animals, especialment per als ocells, com
a lloc de refugi i font d'aliment, atés que la major part de les plantes que les integren fan fruits
carnosos, com les móres o els aranyons. Pel que
fa a l’aprofitament dels seus fruits, els principals
arbusts que la constitueixen són: l’esbarzer
(Rubus ulmifolius), el roser bord o roser silvestre (Rosa canina), l’aranyoner (Prunus spinosa), l’arç
blanc (Crataegus monogyna), l’èvol (cast: sauquillo
o saúco menor) (Sambucus ebulus) i si el sòl és
prou humit no és rar trobar-hi el saüquer o saüc
(Sambucus nigra) i l'enfiladissa vidalba (Clematis vitalba).

Les autoritats de Turquia mantenen la pressió
sobre els activistes sindicals detinguts
Crida d'acció urgent de la Internacional de l'Educació
Activitats de pressió sindical organitzades a escala
mundial fins a la data

En les darreres setmanes, l'organització membre de la IE, Egitim-Sen,
i la Confederació Sindical d'Empleats
Públics (KESK) –a la qual està afiliada l'organització membre de la Internacional de l’Educació (IE)– han
patit una sèrie d'atacs per part de les
autoritats turques, a més de l'ocupació i l'escorcoll de les oficines sindicals per les forces de seguretat, la
detenció preventiva de líders i la
brutalitat policial en contra d'una

ALLEGRO MA NON TROPPO

manifestació pacífica de docents.
Actualment, hi ha 22 treballadors i
treballadores d'Egitim-Sen i KESK
detinguts, incloent-hi les secretàries
del departament de la Dona d'ambdues organitzacions.
La IE ha sol·licitat suport per a instar les autoritats turques que alliberen immediatament als sindicalistes
empresonats, que respecten els drets
sindicals fonamentals d'organitzacions de defensa dels treballadors

De bell nou, Ciutadania

Q

JOSÉ A. ANTÓN VALERO

Es pretenia que la
convivència pacífica, la
solidaritat, i el
desenvolupament
científic, tècnic i laboral,
foren compatibles amb un
autèntic
desenvolupament humà

com Egitim-Sen i KESK, i que deixen
d'entorpir el desenvolupament de les
seues activitats sindicals. L'onada
recent de detencions de líders i activistes d'Egitim Sen i KESK es va iniciar el dijous 28 de maig de 2009, quan
la policia turca va irrompre en la seu
de KESK a Ankara, així com en les oficines de representació local de KESK
a Izmir, Istanbul, Van i Manisa. Més de
30 membres de KESK i Egitim-Sen van
ser arrestats.

El 29 de maig de 2009 la Internacional de l'Educació (IE), juntament
amb la Confederació Sindical Internacional (CSI), va escriure al
govern de Turquia per protestar per aquests atacs antisindicals.
El 9 de juny, el cas de Turquia es va estudiar en la Comissió
d'Aplicació de Normes de l'Organització Internacional del Treball
(OIT) durant la Conferència Internacional del Treball celebrada a
Ginebra. En les seues conclusions, la Comissió “va estudiar amb
preocupació la informació subministrada en relació amb els arrestos
en massa de sindicalistes, així com les al·legacions de l'existència
d'un clima antisindical generalitzat. (...) De nou, es va posar l'accent
que el respecte de les llibertats civils bàsiques és un requisit previ
essencial per a l'exercici de la llibertat d'associació i s'insta el
govern a prendre totes les mesures necessàries per garantir un
clima lliure de violència, pressió o amenaces del tipus que siga,
perquè els treballadors i empleats puguen exercir plenament i
lliurement els seus drets recollits en el conveni”.
La Internacional de l'Educació ha sol·licitat l’enviament de cartes
per instar les autoritats turques a revisar tots els casos de
sindicalistes detinguts amb vista al seu alliberament; respectar i
garantir els drets sindicals fonamentals de les organitzacions de
treballadors com Egitim-Sen i KESK, incloent-hi la llibertat
d'associació, la negociació col·lectiva, la llibertat d'expressió i la
llibertat de celebrar reunions pacífiques, i deixar d'entorpir el
desenvolupament de les seues activitats.
Es pot accedir a tota la informació i models des de la pàgina web
www.stes.es

uan les directives del Consell d'Europa
van plantejar una estratègia per promocionar l'educació per a la ciutadania democràtica en el programa Aprendre i viure la democràcia per a tots (2006-2009), surava en l'aire
la necessitat de qüestionar les contradiccions
socioculturals i polítiques en el si dels sistemes
educatius, per a arribar a una nova situació en
els països europeus. Es pretenia que la convivència pacífica, la solidaritat, i el desenvolupament científic, tècnic i laboral, foren compatibles
amb un autèntic desenvolupament humà socialment i ecològicament sostenible.
Aquestes orientacions inspiraven la implementació que havia de desenvolupar l’Educació
per a la ciutadania en els estats membres de la
Unió Europea: fomentar el desenvolupament
operatiu en l'educació formal i no formal; garantir
l'educació de qualitat per a tota la ciutadania; en-

fortir la participació democràtica en la gestió dels
centres educatius; promoure la formació del professorat i l'intercanvi d'experiències —les anomenades “bones pràctiques”—; i involucrar la
societat civil en el procés: oenegés, institucions
i sistema educatiu.
Res més lluny del que ha passat a l'estat espanyol. Hi ha administracions de comunitats autònomes, Madrid o el País Valencià, que boicotegen descaradament una assignatura, que
està reconeguda en la mateixa llei d’educació,
LOE, reelaboren els continguts dels temes
més espinosos per a adaptar-los als seus esquemes ideològics, creen borses de professorat paral·leles, provoquen campanyes per boicotejar-la o impartir-la en anglés… Hi ha també sentències judicials contradictòries i recursos
que s'apliquen a mig fer. Mentrestant, la mateixa
administració no atén reivindicacions bàsiques

per millorar l'escola pública, i fa cas omís de manera insultant del que demana una instància
emanada de la comunitat educativa, com la Plataforma per la Defensa de l’Ensenyament Públic. Tant pel que fa a les condicions materials,
com a la dotació de professorat, els centres continuen patint que no arribe a temps el professorat substitut; proliferen els barracots; s'amenaça el professorat i els equips directius;
s’instrumentalitza políticament el servei d’inspecció; es manipula la informació... Justament
el contrari del que prescriu l’Educació per a la
ciutadania
Què se n'ha fet, de les bones intencions que
van inspirar aquesta matèria? Potser encara és
prompte per a fer una avaluació rigorosa i ponderada de la proposta, però tem que una resposta
més exhaustiva no ens aportaria res d’extraordinari.

Escrits
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ESCRIT AVUI
Discurso y poder, Teun A. van
Dijk, Gedisa, Barcelona 2009.
413 pàg.
Posada al dia dels textos més
importants del fundador dels
estudis crítics del discurs. L’obra indaga les formes complexes amb què les elits dels mitjans i els polítics controlen el discurs públic, sobre el racisme o la guerra a l’Iraq, entre altres
qüestions.

El Plan Bolonia, Carlos Fernández Liria, Clara Serrano
García, Catarata. Madrid 2009.
103 pàg.
Els autors denuncien el que
s’amaga darrere les bones intencions aparents de l’anomenat Pla Bolonya: una reconversió empresarial de la universitat pública i una mercantilització de l’ensenyament que, dins el model
neoliberal, ens durà cap a una porqueria d’universitat.

Nieve y barro, Miguel Ángel
Santos Guerra, Mad. Alcalá de
Guadaira 2008. 181 pàg.
Metaavaluació del Plan de
Evaluación de centros escolares de Andalucía, una
aportació fonamental que
descriu per primera volta
un procés d’aquest tipus, la seua metodologia,
els problemes i les principals conclusions. El
títol al·ludeix a una suggeridora metàfora
educativa.

Crisis y respuestas en la red.
Anuario de movimientos
sociales 2009, Pedro Ibarra,
Elena Grau (coords.), Icaria.
Barcelona 2009. 310 pàg.
Aquest anuari fa un balanç dels treballs que ha
publicat en els últims deu
anys sobre l’estat dels distints moviments:
l’obrer-sindical, el feminista, el pacifista-antiguerra, el veïnal, l’ecologista, el de solidaritat
internacional, l’antiracista i l’antiglobalització.

Bones pràctiques d’escola
inclusiva, Isabel Macarulla,
Margarida Saiz (coords.), Graó.
Barcelona 2009. 223 pàg.
El llibre és el resultat del Projecte de reconeixement i difusió de bones pràctiques inclusives, promogut per nou
entitats del món educatiu des de 2006. S’hi aborda la inclusió escolar de l’alumnat amb necessitats educatives especials per raó de discapacitat.

Deja que el mundo exterior
entre en el aula, Rebecca
Austin (comp.), Morata, Madrid, 2009. 150 pàg.
S’aprén millor tot allò que té
sentit i interés. Els treballs
reunits presenten experiències significatives, protagonitzades per xiquets i xiquetes d’infantil i primària, concebudes per a facilitar la connexió entre el món exterior i els recursos disponibles als
centres.

Vivint el medi, Sílvia Gili i Olmeda, Graó. Barcelona 2009.
143 pàg.
Treballar per un desenvolupament sostenible des del
coneixement del medi i les relacions que hi establim és
l’objectiu de l’obra. La proposta pretén apropar
infants i joves a la vivència directa amb el medi,
amb una metodologia basada en la pedagogia
de l’acció.

Mejorar las escuelas urbanas. Liderazgo y colaboración, Meil Ainscow, Mel
West. Narcea. Madrid 2008.
202 pàg.
Es qüestionen les dificultats d’ensenyar i aprendre en els centres ubicats
en nuclis o districtes urbans degradats de grans
ciutats, amb població escolar d’entorns socials
desfavorits, i se subratllen les seues capacitats
per a assolir resultats educatius d’excel·lència.

He pensat que una crònica sobre El Tio Cuc podria ser la meua aportació a l'homenatge a la
generació del sindicalisme assembleari i a l'escola valenciana, perquè la publicació també
forma part d'aquesta secular tradició crítica i valencianista, i a més es publicava a Alacant. La
idea me la va donar l’amic Rafa Miralles, alcoià
de pedra picada exiliat a València, quan em va
comentar un dia l’escassa importància que hem
donat els valencians al fet d’haver gaudit de la
premsa satírica amb més tirada d’Europa, en
proporció a la població. Vaja, un periodisme que
catalogaríem “de masses”. No havia parat mai
l’atenció sobre aquests aspectes sociològics de
les publicacions, però el cas és que efectivament
des d'El Mole, a mitjan segle XIX, fins a La Traca,
La Degollà i altres capçaleres del XX, la veta de

publicacions satíriques en valencià de gran tirada no s'ha exaurit mai, excepte en la quaresma franquista, quan aquesta funció l'assumiren d'alguna manera capçaleres falleres com
ara Pensat i Fet. En el cas de El Tio Cuc, l'observació de l'amic Rafa té una vigència absoluta.
La seua redacció ja s’encarregava de recordar
que El Tio Cuc “es el periódico de mayor tirada y
circulación de Alicante y de la provincia”. Precisament, una de les poques coses que hi anava
en castellà.
El cas és que era un paper que es feia llegir.
Fullejant els tres exemplars que tinc —vint anys
m'han costat d'aconseguir!— m’hi trobe de tot:
la inevitable crítica social i política, les poesies
festives, els acudits “verds” i les vinyetes semipornogràfiques, la dosi justa d'anticlericalisme

dels republicans... No debades El Tio Cuc es
subtitulava “defensor de la chusma i de la chent
de tro”. Com de diferent devia ser la ciutat d'Alacant sense el genocidi cultural franquista! El
Tio Cuc també és un bon exemple dels progressos de la normativització: la incorporació d'Enric Valor a la redacció va ser decisiva.
No vull acabar sense reproduir un fragment
del número del 30 d'abril del 1932, que retrata
prou bé el caràcter crític amb el poder del periòdic: “Si els alicantins que formen part del Consell de Administració de la Sosietat de Aigües no
se posen al costat del poble y front als egoistes explotadors intrusos que mos exploten, allá ells, que
algún día tocarán les consecuències”. Potser la
victòria del Front Popular a Alacant formava
part d'eixes conseqüències que “tocarien”.

Malditos bastardos
Director i guionista: Quentin Tarantino.
Repartiment: Christoph Walz, Brad Pitt,
Mélanie Laurent, Diane Kruger. Fotografia:
Robert Richardson. Muntatge: Sally Menke.
Nacionalitat: EUA i Alemanya, 2009

aquesta columna què ofereix Tarantino als nostres joves —i no tan joves— perquè acudisquen
eufòrics a les sales de cinema. Hi podem contestar amb una ràpida i fàcil resposta, que
al·ludisca als prejudicis ideològics sobre els productes mediàtics produïts als EUA: les pel·lícules de Tarantino vénen de la indústria de Hollywood, es presenten globalment amb un gran
desplegament i una important campanya de màrqueting... Però això no és exactament així. Els
films de Tarantino no estan produïts per les grans
companyies, i encara que és cert que compten
amb una generosa campanya de promoció —com
moltes altres pel·lícules de Hollywood—, atrauen
l'interés i la mirada àvida dels nostres joves.
Per què passa això? Tarantino reflecteix la ideologia dominant de la nostra cultura (entenent
ideologia com el conjunt d'idees que impregnen
i legitimen la nostra manera de pensar). Malditos bastardos reflecteix un dels ideologemes més

representatius de la nostra època: en tota estructura de poder l'acció ètica està corrompuda. El grup de soldats estatunidencs, liderat per
Brad Pitt —el tinent Aldo Raine—, no respecta
les mínimes “normes” de la guerra —la Segona Guerra Mundial— i el tinent nazi Hans Landa, interpretat magníficament per Christoph
Walz, traeix la seua fidelitat al Tercer Reich, barata una vida ostentosa a la costa californiana
dels EUA.
Amb aquests referents ideològics, la trama
de Malditos Bastardos pot arribar a tergiversar
el fet històric de la mort d'Hitler i de tots els seus
sequaços. És una perspectiva ideològica que reconeixen els nostres joves, perquè és un dels plànols dominants en tots els discursos, des del mediaticoartístic, fins el polític de tall postmodern.
Però tanmateix en la pel·lícula no hi ha espai per
a l'ètica. Tot —tots— pot ser comprat i venut: només cal posar-hi un preu.

ESCRIT AHIR

‘El Tio Cuc’ (19141936), un setmanari
alacantí d'esquerres
FERRAN PASTOR I BELDA

EN PANTALLA

El gaudi de la venjança
BEGOÑA SILES OJEDA

No és habitual veure la nit d'un divendres, en la
sessió de les 10 de la nit, una colla d'adolescents
al pati de butaques, llevat de si aquest divendres
es projecta l'última pel·lícula de Quentin Tarantino, Malditos bastardos, que narra la infame
i salvatge història d'una desenfrenada venjança. Aquest nou film del director de Tennessee sí
que provoca l'atracció de les quadrilles de joves,
que van a la sala de projecció emocionats i expectants.Una altra vegada ens preguntem en

ENXARXATS



Paula. Treball de recerca de batxillerat:
recursos per a la tutoria
http://www.observatori.org/
Portal d’investigació educativa al voltant de la
cultura de pau i l’acció tutorial. Propostes
obertes, preguntes i estratègies de recerca
per a arredonir els objectius i la metodologia.

Vida sin violencia
http://www.guiaviolenciadegenero.com
Cada any, el 25 de novembre, recordem que la
violència és una arma de submissió, de poder,
fem recompte de les víctimes i desitgem que
l’any vinent minve aquest recompte.

Escola Valenciana. Oficina de Drets Lingüístics
Acció Cultural del País Valencià. El telèfon de
la llengua
http://www.escolavalenciana.com/
http://www.acpv.net/
L’administració ha decidit no fer cap esforç per
dignificar la llengua ni dinamitzar-ne l'ús. La
pilota, per tant, està a les mans de la ciutadania.

Llibres digitals
http://edi.cat
Ficar el nas entre el fullam imprés d’una
novel·la o d’un llibre de poesia és un costum
que desapareixerà? Compte, vénen els llibres
digitals!

Cent anys han transcorregut des
de l’execució a Barcelona de
Francesc Ferrer i Guàrdia (18591909). El llegat pedagògic
i polític del fundador de l’Escola
Moderna, però, segueix
mantenint molts aspectes
innovadors que mereixen ser
llegits en clau d’actualitat.
Allioli rescata alguns fragments
dels treballs reunits en el
monogràfic que la revista
Docència —del sindicat germà
ustec-stes, de Catalunya—
ha dedicat a l’obra de Ferrer.

v

Edició completa de Docència núm. 29:
http://www.sindicat.net/docencia/docencia29.pdf

iu

Francesc Ferrer i Guàrdia
Evocació de Francesc Ferrer
i Guàrdia
Pere Solà i Gussinyer, catedràtic
d'història de l'educació

A

l final de la seva trajectòria, Ferrer va fer una aposta decidida
pel sindicalisme docent, a través
de la revista L'École Renovée (extensió internacional de l’Escola Moderna), una revista que —deixà dit en testament— volia que es continués publicant (...) Al seu
moment Ferrer va encarnar el desordre.
Va ser una "figura de desordre" que venia a estroncar la digestió dels poderosos. Les seves doctrines eren la pesta. No se les combatia amb idees, ni tan
sols amb propaganda, sinó amb els fusells i també clausurant escoles i ateneus. Absolt el 1907 de complicitat en
l'intent de regicidi del sabadellenc Mateu Morral, el "sistema" no li permeté de
reobrir l'escola, però en canvi, incomprensiblement, li permeté de continuar
dirigint l'editorial que publicava Kropotkin, De Buén i Reclus (...) Un pedagog i editor que va inspirar iniciatives de
cultura obrera arreu del món occidental. En efecte, sembla com si amb Ferrer
les forces vives de la cultura catalana hagin tingut i tinguin encara un problema
de bloqueig, que no sé si qualificar de
freudià.
El resultat és que la cultura catalana no assumeix encara amb prou normalitat la figura i l'obra de Ferrer. No les
valora prou i les raons són diverses. Part
de la intel·lectualitat nacionalista catalana les ha jutjat massa visceralment i
el catolicisme abans de la guerra i el
marxisme acadèmic dels seixanta tampoc no hi han ajudat gaire. D'acord,
l'humanisme racionalista i laic de Ferrer
mirava de superar el conflicte en el món
en nom de l'harmonia de classes i sexes, però aquest mateix humanisme (i el
personatge que el predicava com a símbol) es convertia en un conflicte per als
benpensants, que en van criminalitzar el
missatge i la persona de la manera que
tothom sap (...) El resultat ha estat l’absència de debat i d’aprofundiment crític
dels nostres intel·lectuals i pedagogs (...)
Conèixer vol dir reconèixer. I, quin dia les
institucions de l'Estat espanyol, la monarquia borbònica i l'exèrcit, però també la potent estructura de poder terrenal i espiritual que és la que té per seu
el Vaticà, reconeixeran l'abús de força i
la violació dels drets humans de 1909?
Quan caldrà esperar per tal que la cultura i l'escola catalana reconeguin amb
normalitat la figura i l'obra de Ferrer?

En el record, encara
Editorial de Docència

E

l 13 d'octubre es compliran 100
anys de l'afusellament, al castell
de Montjuïc, de Francesc Ferrer
i Guàrdia. Tenia 50 anys i el poder establert de l'època —l'Església, la classe política, la premsa...— el va convertir en el
boc expiatori, en el símbol de la seva venjança per la Setmana Tràgica de juliol de
1909.
Un judici militar sumaríssim i sense
garanties en va decidir l'execució, i tota
la societat benpensant —amb l'honesta excepció del poeta Joan Maragall, que
va demanar clemència— va donar el vistiplau a la revenja.
Lliurepensador, maçó, pedagog, republicà, anarquista i apassionat per la
vida, va creure aferrissadament en l'educació com la via de l'alliberament personal dels humans. La seva Escola Moderna, amb la defensa de la coeducació,
de la natura, de la raó i del pensament
científic com a eixos de l'aprenentatge
dels infants, però també de la coeducació de classes socials i de la implicació
de les famílies en el procés educatiu, va
ajudar a obrir camins per a la pedagogia posterior. Avui, 100 anys després, en
un món diferent un cop transcorregut un
segle esfereïdor, alguns dels interrogants que es plantejaven el 1909 continuen sense una resposta clara. Tenim un
sistema educatiu laic?, quin és el pes de
l'escola concertada confessional?, on és
la coeducació de classes socials en les
escoles concertades que seleccionen el
seu alumnat?, per què se subvenciona
amb fons públics escoles que practiquen
la segregació de sexes?... Realment
estem fent del sistema educatiu una eina
de més creixement i de major llibertat
personal i social?, estem educant en i per
a la llibertat i la responsabilitat al nostre alumnat?
Potser avui és un bon moment per repensar un passat que es vol ignorar, i no
oblidar les lliçons -profitoses en ocasions
i controvertides en altres- d'aquest català, que és, segurament, més estimat
i recordat a Itàlia, França, Bèlgica, EUA
o Argentina que a casa seva.
I mirant cap enrere, no oblidem el
rostre dels seus botxins. 

Quan el progrés vol dir
educació
Jaume Carbonell Sebarroja,
director de Cuadernos de
Pedagogía

Aprendre a ser lliures
Victòria Camps, catedràtica de
filosofia moral i política

D

el magisteri de Francesc Ferrer
i Guàrdia ens n'han quedat dos
missatges que, de fet, són
complementaris. El primer és el d'una educació individualitzada que faci
possible el desenvolupament de les potencialitats de cada persona i de la seva
capacitat per a un pensament individual
i lliure. El segon és la lluita per una escola laica fundada en els valors de la
ciència i de l'humanisme, i també en els
principis de la solidaritat i l'ajuda mútua. Autonomia i laïcitat, per dir-ho de
la manera més breu possible, són dos
ideals que, un segle després de la
creació de l'Escola Moderna, encara no
hem estat capaços d'entendre adequadament (...) Laïcitat i autonomia de
la persona són, doncs, una mateixa lluita. Només un pensament laic, sense lligams indestructibles, serà autònom.
L'autonomia només florirà en el si
d'un Estat que no es proposi imposar
res llevat dels mínims ètics a què ja no
podem renunciar perquè són la base
dels drets humans.

F

rancesc Ferrer i Guàrdia, com
molts altres llibertaris i lliurepensadors de la seva època, tenia una gran confiança en l’educació com
a motor del canvi social i de l’emancipació de les persones. El seu projecte pedagògic parteix d’una crítica radical al
pensament i a les pràctiques més conservadores i tradicionals, hegemonitzades tant per l’integrisme eclesiàstic
com per la burocràcia i el classisme de
l’ensenyament estatal. En el context
històric de principis del segle XX era impensable plantejar una alternativa pedagògica dins de l’escola pública, per la
qual cosa crea l’Escola Moderna (...) Què
pretenia l’Escola Moderna? Ferrer parteix de la convicció que la neutralitat no
és possible i que, per damunt de tot, cal
forjar una nova ciutadania, lliure i crítica, que es pugui rebel·lar contra el sistema establert i injust del capitalisme.
Un objectiu que s'ha d'aconseguir amb
un coneixement basat en la raó i els fets
demostrables: el que s'anomena racionalisme científic (...) Que Ferrer i Guàrdia hagi estat mitificat per uns i maleït
i ignorat per molts altres és, fins a cert
punt, comprensible, perquè el seu afusellament, ara fa just cent anys, s’ha convertit en el símbol d’un model d’educació controvertit.

L’Escola Moderna de
València

Extret de Luis M. Lázaro
Lorente, autor de La Escuela
Moderna de Valencia (València,
1989)

L’

Escola Moderna de València és,
sens dubte, la més pròxima en
tot el model d’escola creat per
Ferrer i Guàrdia. De fet, creiem que cal
considerar-la com la que amb més fidelitat continua el camí iniciat per
l’Escola Moderna de Barcelona, però
amb la notable diferència que a València, a pesar dels intents per evitarho, hi ha, almenys, constància de la
pervivència d’aquest assaig racionalista
al llarg de dues dècades completes. Per
tant, podríem fina i tot valorar, en termes absoluts, com a més rellevant l’experiència desenvolupada a València
que la prematurament frustrada de
Barcelona, en la mesura que perviu
més temps. Tenim raons per a creure
que el mateix Ferrer i Guàrdia veu en
l’experiència valenciana la més digna
i interessant continuació de la iniciada
per ell el 1901. Això pot explicar el projecte de Ferrer en voler finançar l’adquisició d’unlocal en propietat per a
l’escola valenciana, al final no realitzat
pel seu afusellament (...).
L’experiència escolar racionalista
valenciana pot, doncs, considerar-se,
d’acord amb la nostra investigació,
com una de les més importants iniciatives educatives desenvolupades
en l’àmbit de l’educació de les classes
populars en les dues primeres dècades
del segle XX. Assaig que, en bona mesura, va a suposar un revulsiu seriós
per a l’anquilosat —teòricament i pràcticament— laicisme escolar local qiue
mantenen els republicans. Fundació, al
capdavall, amb una notable projecció
exterior fora del local de la plaça de Pellissers, ja siga en la seua forma negativa, amb tots els enfrontaments
haguts amb la dreta clerical, o bé en el
seu aspecte positiu, si considerem la
irradiació que suposa l’àmplia existència d’altres escoles racionalistes en
la ciutat i fora d’ella.

