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EDITORIAL

Un punt de no retorn?

L

es relacions entre sindicats i administració passen
periòdicament per moments d'acord i desacord; passa
sempre, governe qui governe. A vegades, com en el llarg
conflicte de 1988, amb Felipe González en la Moncloa, les relacions
van ser excepcionalment tenses. Fins a l’aprovació de la reforma,
cada curs hi havia vagues: 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1990.
Tanmateix, amb l'inici del desplegament de la LOGSE, la
conflictivitat va disminuir. El PSOE va aprendre de la vaga de 1988 i
va posar en marxa una política de "pal i carlota", assumint que per
a desplegar la llei calia posar oli als engranatges educatius perquè
la nova maquinària legal encaixara millor en el sistema. Així va
nàixer el sistema transitori d'accés, la jubilació anticipada o uns
sexennis concebuts per a prioritzar "l'esforç formatiu" que en
realitat ocultaven que no hi havia diners per a tothom.
Amb l'arribada del Partit Popular al poder, van prosseguir els
desacords, però també els acords, especialment al País Valencià.
Només amb l'intent de
contrareforma educativa —la
LOQE— va retornar la
Mai un conseller havia conflictivitat al sector. En
2007, només STEPV va
trencat tants ponts,
convocar una vaga en què
tan ràpidament i de
denunciàvem la paràlisi i el
manera tan gratuïta
menyspreu de la negociació.
La LOQE contenia una
proposta ideològica global,
amb la qual es podia estar o no d'acord. Però, què hi ha darrere de
les ocurrències de Font de Mora? Cap que no siga la d'oposar-se
amb qualsevol munició a la política del govern central. Així,
renúncia a presentar un projecte global —la Llei d’Educació— i opta
per una negociació semblant a un espai teatral, on només hi
compta el nombre de reunions i no la qualitat del que allí es tracta.
El conseller segueix obsessionat a controlar l'educació i convertirla en una terminal del seu partit.
Aquest sindicat ha tingut desencontres, però també ha subscrit
molts acords, amb governs socialistes o populars, i el pas de la
divergència a la confluència, o a l’inrevés, ha estat possible pel
manteniment d'unes relacions fluïdes que permetien reprendre el
treball en qualsevol moment.
De la gestió de Font de Mora s’ha de destacar haver dut
l'ensenyament valencià a un punt de no retorn, a una guerra oberta
amb la quasi totalitat de la comunitat educativa. Mai un conseller
havia trencat tants ponts, tan ràpidament i de manera tan gratuïta.
Ara té una nova obsessió: castigar a STEPV. Potser sommia un
escenari més dòcil, però ignora que eixa recepta sempre s'ha
mostrat inútil. Algú haurà de recompondre els fils trencats i
continuar treballant, ell mateix o una altra persona.
Aquest Sindicat l’insta de nou a canviar d’actitud i a reprendre el
diàleg, la negociació i la busca del consens i l'acord. Per cert, que
en pensa d'això el molt honorable president?

EN PRIMER PLA OBJECTIU: ARRACONAR LA PRMERA FORÇA DE L’ENSENYAMENT

Educació castiga STEPV
i li nega les subvencions
legals a les quals té dret
Atemptat a la llibertat sindical contra l'organització
majoritària de l'ensenyament valencià
Allioli
En els Pressupostos de 2010, el govern
de la Generalitat ha eliminat STEPV de
la relació d'organitzacions que reben
fons públics, als quals té dret per distints capítols: representivitat en mesa
sectorial, foment del valencià o formació. El sindicat no ha comés, ni per acció ni per omissió, cap irregularitat ni ha
deixat d'atendre les condicions establides per a rebre els esmentats fons.
Se’ns n’exclou per oposar-nos a la
seua política educativa d’ocurrències:
ens ho han confirmat des de la mateixa Conselleria d'Educació, tot i que el
seu titular no dóna la cara i encara no
ens ha concedit l'entrevista que des de
fa mesos li vam demanar.
La Generalitat ha aplicat selectivament la discriminació a un únic sindicat:
STEPV. Es tracta d’una situació inèdita
que se suma a la intervenció partidista que la conselleria desplega des de fa temps per
dominar el sistema educatiu,
amb el control de la inspecció
educativa i les direccions dels
centres o amb l’obertura selectiva d’expedients i sancions a
qui s’oposa a la seua política, entre altres mesures. Ens
volen dòcils. Ara es tracta de controlar les decisions del professorat intentant atemorir el sindicat que té el seu suport majoritari. Si tenim raons
per a oposar-nos a la política
educativa del govern, ara en tenim

també per a oposar-nos a la retallada
de drets democràtics i a l'atac frontal a
la llibertat sindical. Es tracta d'una
oposició legítima i democràtica i que,
com s'ha manifestat en l'últim període,
és compartida per desenes de milers de
ciutadanes i ciutadans.
Reacció del Sindicat
Davant l'agressió, portaveus del sindicat es van entrevistar amb tots els
grups parlamentaris de l'oposició i els
van sol·licitar la presentació d'esmenes
per restituir les ajudes a STEPV en les
partides corresponents, petició que
van assumir i van materialitzar immediatament. Com a resposta, el Partit Popular va rebutjar totes les esmenes
plantejades en aquest sentit. El sindicat està responent de manera responsable a aquesta agressió: l'hem denunciada en els mit

PLANTEM CARA

CONVENIS PER FOMENT DEL VALENCIÀ
Entitats amb convenis amb la Generalitat (en euros)
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jans de comunicació i ho farem també
en els tribunals de justícia i, si cal, també davant l'Organització Internacional
del Treball (OIT).
Però STEPV continua treballant desplegant l'acció sindical: ens reunim amb
l'administració, atenem el professorat,
fem assemblees, visitem els centres, editem les nostres publicacions, organitzem
activitats de formació... I continuem
practicant un sindicalisme autònom,
com sempre. Depenem del compromís
de les nostres afiliades i els nostres afiliats, els quals garanteixen amb les
seues quotes l’autonomia econòmica de
l’organització, una premissa clau per a
exercir lliurement la nostra política sindical.
Amb la decisió, la conselleria perjudica de manera innecessària les relacions amb el sindicat majoritari en un nou
acte d'irresponsabilitat política. A més,

SUBVENCIONS ALS SINDICATS
2009

2010

38.000
60.000
48.000
60.000
24.000
7.800
45.100
48.100
12.050
12.050
10.500
12.000
18.000
12.000
12.000
12.000
20.000
20.000
14.000
50.000
100.000
12.000
12.000
6.000
9.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
12.000

25.460
40.200
32.160
40.200
16.080
5.220
30.210
32.220
8.070
8.070
7.030
0
12.060
8.040
8.040
8.040
13.400
13.400
0
33.500
84.520
0
8.040
0
6.000
0
2.010
2.010
2.010
2.010
8.040

Subvencions de la Generalitat a la tasca
realitzada pels sindicats de
l’ensenyament en funció de la seua
representativitat (en euros)

STEPV
CCOO1
ANPE2
UGT1
CSIF3
USO4
FSIE5

1

2009

2010

*

20.642
10.442
5.530
5.839
5.530
12.745
6.382

0
7.250
7.250
7.250
7.250
7.250
7.250

45,7
21,5
13
9,8
8,4
1,3
-

*Representativitat en l’ensenyament públic
Ensenyament públic i concertat; 2
ensenyament públic; 3 ensenyament públic
i professorat de religió; 4 ensenyament
públic/concertat/religió; 5 ens. concertat;
1

Des de la creació, en 1987, la partida
presupostària servia per al pagament de
l’assistència a les meses de negociació i altres
despeses, i era distribuïda segons la
representativitat i segons el cens de cada sector
que, en 2009, era: ensenyament públic, 56.000;
privat concertat, 14.500; prof. de religió, 1.200.
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aquestes retallades no beneficien ningú, qüestionen les actituds democràtiques dels seus instigadors i col·loquen el president Francisco Camps
en una situació delicada, en la primera línia de la confrontació.
Enfront de la provocació, més
autonomia
Mai un conseller, ni del PSOE ni del PP,
havia trencat tants ponts d'entesa
amb els agents socials. I el que és pitjor, no és capaç d'entendre que aquest
camí no porta enlloc i que la persis-

tència en les improvisacions i l'enfrontament gratuït fan mal al sistema
educatiu i resten credibilitat a la Generalitat.
Aquest fet se suma a la campanya
repressiva iniciada per la conselleria
contra l'educació pública, amb desafiaments als equips docents, als càrrecs directius i a altres entitats educatives. Les amenaces al professorat
de Ciutadania de l’institut Altaia, d'Altea, els expedients a càrrecs directius
d'Almoines o Monfort, o la supressió
d'ajudes a Moviments de Renovació Pe-

dagògica o la Fundació Sambori són
casos puntuals que il·lustren l'obsessió de l'actual equip d'Educació per
castigar a qui qüestiona públicament
les seues imposicions.
Però aquestes mesures repressives no tindran l'efecte desitjat pels
seus patrocinadors: les decisions sindicals en aquesta organització només depenen de la voluntat i la tenacitat de les treballadores i treballadors,
i de les quotes de les persones afiliades, les quals cobreixen econòmicament l'activitat sindical. Si es pretén

silenciar i reduir una veu crítica i incòmoda per a l'actual govern valencià,
Camps pot obtindre justament l'efecte contrari al desitjat. Cal reforçar l’activitat sindical, afiliant-se al sindicat,
difonent-ne els materials i les propostes o col·laborant-hi econòmicament. Cal eixamplar la base social de
STEPV, reforçant l'autonomia i la independència. Hem d’impedir que el
conseller condicione els resultats de
les eleccions sindicals.
Defensem el sindicalisme assembleari de l’ensenyament. Plantem cara!

el fruit de les negociacions dels darrers 15 anys? Dels 24 acords negociats des que el Partit Popular comença a governar en la Generalitat,
en 1995 —sense comptar-hi les ofertes públiques d'ocupació de cada
any— , STEPV ha signat 19 acords.
Aquest balanç desmenteix les argumentacions de l'administració i d'alguns portaveus sindicals. Hem signat
acords quan són acceptables i no ho

hem fet quan no ho són, com en els
concerts de trams no obligatoris o
quan aprofundeixen les divisions salarials. Aquesta és la realitat, agrade o no al conseller. Si aquesta tendència s’ha capgirat en els darrers
dos anys cal buscar en la capritxosa
politica d’ocurrències i d’enfrontament sistemàtic de Font de Mora i els
alts responsables del seu departament.

Quinze anys d’acords i desacords
La tardor de 2010 se celebraran les
eleccions sindicals a l'ensenyament
públic. Serà el moment de fer balanç
del processos de negociació, acords
i desacords, lluites per a millorar l'ensenyament i les condicions laborals:
caldrà avaluar el treball que les organitzacions sindicals han fet, o no
han fet. Alguns diran que han estat
clau, faran crítiques als altres, en especial a STEPV, l'organització majo-

ritària. Nosaltres en canvi presentarem un balanç exhaustiu de la faena
feta.
Dos eixos han presidit des de
sempre la nostra acció sindical: la defensa de l'ensenyament públic i la millora de les condicions laborals dels
treballadors i les treballadores. Tot
articulant els processos de negociació amb les mobilitzacions, imprescindibles per a avançar. Quin ha sigut

Acords signats pel Sindicat des de 1995
 1996

Plantilles d'infantil i primària, que experimenten un significatiu increment.
 1996 Recol·locació del professorat
afectat per la reconversió del sector privat.
 1999 Equiparació salarial. Augment de més de 111 eruos mensuals en el complement específic. La seua revisió va suposar 25
euros mensuals més.
 1999 Plantilles de secundària.
Augment i garanties laborals per
al professorat. El procés d'adscripció acordat va tancar el seu
desplegament.
 2001 Plantilles de formació professional, amb un increment de
les corresponents als cicles formatius.



2003 Plantilles de secundària i
d'equiparació salarial.
 2004 Plantilles dels centres de
formació de persones adultes.
 2004 Condicions laborals per al
personal de l'ensenyament privat
concertat.
 2005 Protocol de negociació. Compromís de l'administració per a
millorar el servei públic, les condicions laborals del professorat i
per a ordenar la negociació (pendents de complir en molts punts).
 2005 Adaptació de llocs de treball
i servei de prevenció dels centres.
 2005 Plantilles d'infantil. Creació
de 526 llocs de treball.
 2005 Procés d'adscripció i concurs per als mestres en centres
de FPA.

 2006

Plantilles de formació professional.
 2006 Salut laboral.
 2006 Distribució del 0,7% de la
massa salarial.
 2008 Decret d'adaptacions dels
llocs de treball i l'ordre del coordinador/a de centre en salut laboral.
 2008 Addenda al document sobre
la implantació de la reforma educativa en privada concertada.
 2008 Acumulació d’hores de lactància en l'ensenyament privat
concertat.
 2008 Retribucions dels càrrecs directius i catalogació dels centres
segons alumnat .

Qui oculta què, senyor conseller?

L

a Conselleria d’Educació ha afirmat que
les ajudes que es concedeixen als sindicats “es basen en criteris tècnics” i que
“compleixen la legalitat”. Les ajudes corresponents a la partida dels presssupostos per “foment de la tasca realitzada pels sindicats d’ensenyament” es concedeixen des de les primeres eleccions sindicals (1987) atenent la
representativitat sindical en l'ensenyament públic i el privat concertat. El criteri de la representació és el que s’imposa per aquest concepte i busca col·laborar en les despeses ocasionades per participar en els fòrums legals de
negociació dependents de la mesa sectorial.
Quant a la partida “foment del valencià”,
va ser precisament el mateix conseller Font
de Mora qui va signar en 2004 un conveni amb
STEPV, el qual espècificava amb claredat les
activitats que s’haurien de dur a terme. Fins a
l'any 2009, el sindicat ha rebut amb normalitat
una partida de 12.000 euros destinats a les
activitats previstes en el conveni. Mai no s'hi

ha detectat cap problema “tècnic” ni tampoc
no s'ha denunciat el conveni.
Els responsables d'Educació s’han atrevit a
afirmar que la conselleria “ja manté el sindicat
amb el pagament dels sous dels alliberats”.
Sembla que des de l'administració s'oblida
que, com qualsevol altre sindicat, STEPV té
dret a tindre les persones que li corresponguen a temps complet, d'acord amb la representativitat obtinguda en les eleccions sindicals. Cal recordar que en les successives convocatòries, des de 1987 fins a 2006, aquest
sindicat ha guanyat de manera sostinguda les
eleccions amb majories cada volta més àmplies. Els vots de STEPV en l'ensenyament el
situen com el més votat de tota la funció pública valenciana i el que menys permisos sindicals té a canvi d'això.
Les persones alliberades sindicals provenen, d’una banda, de les que corresponen a la
mesa sectorial d'Educació i, de l'altra, per ser
membre de la mesa general de negociació de

En el mateix periode,STEPV només
va deixar de signar quatre acords:
 2004 Concertació d'infantil en els
centres privats.
 2004 Concertació del batxillerat
en els centres privats.
 2007 Funcionament dels centres
docents públics i condicions laborals i retribucions del professorat
(2007).
El Sindicat tampoc no ha donat suport a les diferents ofertes públiques d'ocupació anuals ja que no
resolien la situació de temporalitat
del professorat interí. Tampoc no ha
acceptat les addendes de 1999 i del
2002 de desplegament de l'acord de
professorat interí de1993 pels mateixos motius.

les Administracions Públiques. També s’obtenen delegats per altres vies: per formar part
de la comissió de Seguretat i Salut Laboral i
per haver obtingut delegats i delegades en les
seccions sindicals. Les delegades i delegats
sindicals es justifiquen, igual que els de les altres organitzacions, per la representació obtinguda, d'acord amb el que estableix la Llei
Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS).
Pel que fa al sistema d'adjudicació de persones alliberades, STEPV ha sol·licitat en reiterades ocasions a la Conselleria d'Educació la
relació completa dels permanents sindicals
adjudicats a totes les organitzacions, amb les
indicacions precises dels conceptes pels quals
s'han obtingut: aplicació de la LOLS, acord en
la mesa sectorial d'ensenyament privat, mesa
sectorial... Entenem que aquestes dades han
de fer-se públiques per a garantir la transparència dels procediments i un repartiment d'acord amb la normativa legal.
Però, l'administració continua negant-se a
fer públiques aquestes dades. Quines raons
deu tindre el conseller per a seguir ocultantles?

EL MORTER

JOAN BLANCO PAZ

Pax romana

E

s coneix com a pax romana
l'edat d’or de Roma, amb
el poder absolut de l’emperador, que reina i imposa als
veïns —amb l'espasa— les fronteres de l’imperi.
Pels corredors de la Conselleria d’Educació es comenta que el
seu titular es considera una mena
de Marc Aureli, que té la tasca
històrica de mantindre allunyats
els pobles bàrbars amb una nova
pax romana que garantisca la submissió i la docilitat dels seus governats.
Cada persona té dret a considerar-se destinada a complir una
missió en la seua vida. El conseller també. Però mentre Marc Aureli es disposava a defendre's de
la pressió dels pobles forans —la
prosperitat era la norma, a l’interior de les seues fronteres— el
conseller ha decidit ara aplicar la
pax romana als qui habiten a casa
seua. Així, Font de Mora vol conduir la comunitat educativa valenciana a una situació semblant a
una autèntica confrontació civil
entre els seus habitants.
És ben palesa la bel·ligerància
del conseller i la seua guàrdia
pretoriana amb la gent que discrepa, quasi tota la comunitat
educativa. La pax romana del conseller recorre a la seua capacitat
de legislar i de decidir sense consultar ningú, per a això disposa
d’una còmoda majoria en les
Corts. I d’entre tots els seus possibles contendents ha declarat
casus belli STEPV. Però s’equivoca d’objectiu, perquè aquest
sindicat no caurà en la provocació.
Primer perquè no som un poble
bàrbar ni considerem el conseller
com a enemic. També perquè,
com hem demostrat amb els seus
predecessors en el càrrec —el
mateix Francisco Camps, o Esteban González Pons o Manuel Tarancón—, distingim entre les responsabilitats dels sindicats i les
de l’administració. I perquè la
nostra faena és defendre drets,
negociant i, si cal, mobilitzant el
professorat: dues cares d’una
mateixa moneda.
"El temps és com un riu que
arrossega ràpid tot allò que naix",
va escriure l'emperador. A la fi,
Marc Aureli va deixar el pas a Comodus, i les invasions dels pobles
germànics i perses van posar fi a
l’imperi. L’esplendor que havia somiat Marc Aureli va resultar efímer.
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ACTUALITAT

Els instituts i departaments de
llengües estrangeres, obligats a fer
proves d’homologació a corre-cuita
Queixes del professorat, que protesta per la sobrecàrrega de treball
Allioli
"És del tot innecessari que en els instituts es realitzen unes proves que es
fan habitualment en les escoles oficials d'idiomes (EOI), més quan l'alumnat que s'hi pot presentar compleix també els requisits per a matricular-se en les EOI. El desdoblament
de proves i certificacions no beneficia
gens ni miqueta ni els centres ni el
professorat ni l'alumnat". STEPV va
advertir en el seu moment als responsables d'Educació que els centres
i els departaments "haurien d'haver
conegut les intencions de la Conselleria a principi de curs, per tal d'organitzar tant la secretaria del centre
com el treball dins dels departaments".
Al final del novembre, es va negociar l'ordre que regula les proves
homologades per a l’obtenció del

Els departaments de llengües estrangeres han de dur a terme les proves abans del 22 de març AMADEU SANZ

certificat de nivell bàsic d'alemany,
francés, anglés i italià als centres de
secundària i formació professional,

unes proves previstes a la LOE i que
la Conselleria tenia pendent d'establir des de 2006, any de promulgació

Les enquestes al professorat de l'ISEA poden
vulnerar la llei de protecció de dades,
adverteix STEPV
Allioli
L’Institut Superior d’Ensenyaments
Artístics (ISEA) ha fet arribar al professorat dues enquestes, una sobre
les beques Erasmus i una altra en la
qual els demana dades personals i
professionals, per “detectar les fortaleses i debilitats” i els seus “inte-

ressos i capacitats investigadores”.
STEPV ha advertit que ni la llei de creació de la institució ni els seus estatuts incorporen els departaments
de l'ISEA que han passat les enquestes. "Desconeixem com s’han
creat, qui els compon, quines competències tenen i on se n’ha publicat

La conselleria no abona les
ajudes a empreses per
acollir alumnat de FP en
pràctiques formatives
L'administració deu vora un
milió d'euros a centres
públics i concertats
Allioli
La Conselleria d’Educació ha decidit, unilateralment i sense comunicar-ho als centres, deixar d'abonar les ajudes i subvencions per a
alumnat i empreses que realitzen
pràctiques formatives (PF). El juliol
de 2008 es va publicar l’ordre que
convoca aquestes ajudes per a

2009, amb un import màxim de
2.700.000 euros. Aquestes ajudes es
cofinancen a parts iguals amb fons
finalistes del Fons Social Europeu
i fons propis de la Generalitat
(875.000 euros cada un). Els centres
docents que fan arribar aquestes
ajudes a l’alumnat i a les empreses
amb les quals col·laboren desconeixien el pla d'Educació per a no
abonar les quantitats previstes en
l’ordre. Moltes empreses que acullen alumnat de cicles formatius, renuncien a les ajudes econòmiques
de l’administració a favor dels centres educatius, que destinen les

de la llei. El Sindicat, que es va lamentar aleshores "per la manca de
planificació i de voluntat de consens

de l’administració", ha manifestat
que amb la imposició de l'aquesta
normativa, la Conselleria "sembla
estar més preocupada per titulars de
la premsa que pel bon funcionament
i aplicació del pla plurilingüe en el sistema educatiu valencià".
Tot i que la publicació de l'Ordre en
el Diari Oficial es va retardar fins al
14 de gener, els centres han de gestionar des de l'1 de febrer una matrícula exclosa del programa informàtic de gestió Ítaca. A més, els departaments de llengües estrangeres,
responsables d'elaborar les proves,
en van rebre les especificacions al final del gener, i han de dur-les a terme abans del 22 de març. La nova
tasca, segons han traslladat al Sindicat molts docents i equips directius
afectats, "se solapa amb la prova extraordinària de graduat escolar, sense que el professorat reba cap remuneració ni contrapartida horària.
Els treballadors i les treballadores
tornen a ser carregats amb tasques
externes a la seua programació i a la
planificació anual del centre".
STEPV, que s'ha dirigit al professorat dels centres per tal que traslladen la seua indignació a l'administració, plantejarà al nou director general
d’Ordenació que l’aplicació de la normativa tinga la mínima repercussió en
les condicions laborals del professorat afectat

la constitució. A més, encara està
pendent de negociació i publicació
l’ordre que tranferirà el personal
dels centres artístics superiors: conservatoris superiors de música i de
dansa, escola superior d’art dramàtic, escoles d’art i superiors de disseny i de ceràmica". El Sindicat de-

nuncia que l’ISEA "no té encara les
competències sobre el professorat i,
per tant, ningú no té cap obligació
d’emplenar i lliurar unes enquestes
que podrien vulnerar la llei de protecció de dades de caràcter personal". Segons la llei, “els interessats
als quals se’ls sol·liciten dades personals hauran de ser prèviament informats de forma expressa, precisa
i inequívoca de l’existència de fitxers,
tractament de dades, finalitat i destinataris de la informació i responsables del fitxer".
El Sindicat ha instat la Conselleria d’Educació a negociar l’ordre que
ha de permetre el traspàs del per-

sonal d’aquests centres a l’ISEA,
"abans de prendre cap iniciativa que
afecte el professorat i que només poden crear recel entre el professorat".
STEPV va presentar un recurs contra
els Estatuts de l’ISEA, ja que considera que afecten les condicions laborals del professorat i no s’ha negociat en mesa sectorial. El Sindicat
també ha instat els responsables de
l'institut a negociar les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores i a "aplicar una política de
transparència en tot allò que afecte
aquest personal i el futur dels ensenyaments artístics superiors al
País Valencià".

aportacions econòmiques a la compra de material fungible per a l’alumnat, equipaments, manteniment
general del centre, campanyes de
difusió dels cicles formatius, jornades, etc.
STEPV ha confirmat que 33 centres públics d’uns 170 que rebien
ajuda per les renúncies de les empreses han deixat d’ingressar vora

85.000 euros. En relació amb la
totalitat dels centres públics, la xifra de pèrdues estimades oscil·la
entre els 400.000 i 500.000 euros. I
si hi afegim els 136 centres concertats que també optaven a aquestes ajudes, la xifra arriba fins als
950.000.
Entre les conseqüències dels
impagaments, com ha denunciat el

sindicat, "l’alumnat ha de pagar-se
un material fungible car i els centres deixaran de rebre unes aportacions per a millorar el manteniment de les instal·lacions, el foment
dels cicles o l’organització de les
pràctiques formatives. Per a algunes empreses, les ajudes representaven un incentiu per a col·laborar en la formació de l’alumnat.
La conselleria també ha decidit
suprimir definitivament les ajudes
a empreses. Segons una ordre publicada en el DOCV el 7 de juliol, les
ajudes desapareixen, tot i que es
mantenen les dedicades a l’alumnat, amb un import màxim de
1.750.000 d'euros.
STEPV, que ha insta l'administració a fer els abonaments corresponents a 2009 , es pregunta
"què se n’ha fet, de les quantitats ja
compromeses amb les empreses, i
per què no s’ha informat als centres
que no s’abonarien".

*Imports màxims de
les ajudes previstes
en l'Ordre de 7 de
2008/09
2009/10
Diferència
juliol de 2008, de la
2.700.000
1.750.000
- 950.000
Conselleria
d’Educació, per la
qual es convoquen ajudes i subvencions per a la realització de
pràctiques formatives (PF) per part d’alumnes que cursen estudis no
universitaris de caràcter professionalitzador (DOCV 23 de juliol de
2008) i Ordre de 22 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per
la qual convoca ajudes per a la realització de pràctiques formatives
(PF) per part d’alumnes que cursen estudis no universitaris de
caràcter professionalitzador (DOCV del 7/07/2009), respectivament.
IMPORT MÀXIM AJUDES A ALUMNAT I EMPRESES PF
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15 ANYS DE LA LLEI DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

El concurs de
trasllats del pròxim
curs, pendent de
negociació

Retallades el 35% les assignacions
a uns centres d’FPA desbordats per
l’increment de la demanda
Allioli
En 1995 es va promulgar la llei valenciana de formació de persones
adultes, un marc legal resultat d'un
gran consens social. En el 15é aniversari, amb molts aspectes pendents de desplegar, els agents educatius responsabilitzen el govern valencià de no desplegar la llei en tots
els seus aspectes i potencialitats.
Els objectius de la llei de formació
de persones adultes pivoten sobre tres
eixos: l'adquisició i actualització de la
formació bàsica, la promoció de l'accés als diferents nivells del sistema
educatiu i la millora de les possibilitats d'inserció i de participació en la
vida social, econòmica, política i cultural, amb atenció preferent als sectors socials desafavorits. Per a materialitzar aquests objectius, apunten
fonts del col·lectiu docent, “cal que el
govern valencià pose en pràctica els
mecanismes que la mateixa llei preveu, entre els quals hi ha la coordi-

nació dels recursos pressupostaris assignats a la fornació de persones
adultes, l’establiment de plans locals
i comarcals adaptats a les necessitats
formatives dels territoris o la possibilitat que els centres desenvolupen
accions formatives en el camp de la
formació professional”.
Un altre problema, agreujat per
l’actual situació de crisi, és l’augment
de la demanda d’aquests estudis,
sobretot entre la població sense títol
de graduat escolar, una situació que
ha provocat un significatiu increment
de les ràtios docent-alumnes. L’oferta de places des de 2008 és insuficient
per a atendre tota la demanda, “però
la Conselleria ni ho ha previst ni ha
aportat cap solució”. Més encara,
s’apunta des del sector: “La resposta de l’administració ha sigut retallar
en un 35% els pressupostos per al
2010.” L’assignació de l’any anterior
ja havia experimentat un retrocés
del 17%

Pressupostos de la FPA
En euros

4.287.750

4.000.000
3.560.540

3.000.000

-17%
2.314.350
2.000.000

-35%
1.000.000

2008

2009

2010

Evolució de l’alumnat d’FPA
Sense dades del curs 2009/10, STEPV valora que l’augment oscil·la entre el 15 i el 20%

Problemes vells en la formació de persones adultes

28.707
40.000

Els centres de FPA reclamen des de fa temps el compliment dels
compromisos prevists en la llei:
 Consideració com a centres
específics, amb un reglament
orgànic i funcional propi.
 Ampliació de les plantilles
docents i la dotació de
personal administratiu i de
serveis.

 Més autonomia en la gestió.
 Reconeixement dels
programes formatius.
 Reconeixement dels càrrecs
directius de secundària.
 Construcció de nous centres
i millora dels existents.

35.211
30.000

22.026
20.000

ALACANT

GENERALITAT
26

MUNICIPALS
40

TOTAL
66

CASTELLÓ

14

15

29

VALÈNCIA

39

97

136

TOTAL

79

152
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11.673

11.881

2.831

2.877

2004/05

15.699

15.386

14.203

10 .000
CENTRES ACTUALS

32.013
30.144

28.707

2005/06

TOTAL

12.845

2006/07

VALÈNCIA

El professorat valencià, en la posició 11,
no és dels millors retribuïts, com diu la
Conselleria
STEPV exigeix l’actualització
dels salaris docents
Allioli
El col·lectiu docent valencià està millor remunerat que el de Madrid, Catalunya i Andalusia. És el que asseguren portaveus de la Conselleria d’Educació, que han iniciat una campanya
per destacar les bondats dels increments salarials del professorat. L’administració obvia comparar el País
Valencià amb el conjunt de les 17 comunitats autònomes, un marc que
col·loca el professorat dependent de

la Generalitat en la posició número 11.
STEPV no va rubricar el 8 de maig
de 2007 l’acord retributiu signat per
la resta de forces sindicals pel sistema de distribució dels increments. En
aquell moment, el Sindicat va qualificar l’acord d’insuficient, incomplet
i injust. “Insuficient, perquè no ens
equipara a les comunitats autònomes
millor retribuïdes. Incomplet, perquè
no compromet l’administració a negociar aspectes com la jornada contínua, el professorat interí o la salut
laboral. I injust, perquè aprofundeix
la divisió salarial del professorat”.
El Sindicat recorda que l’acord
del 8 de maig destina unes quantitats

al complement específic, idèntic per
a tots i totes, i unes altres per als sexennis, que no percep la totalitat del
professorat.
El Sindicat defenia en 2007 —en
una negociació possible per la mobilització del professorat, convocat en
solitari per STEPV— un augment lineal de 300 euros del complement
específic, igual per a tot el professorat. També exigia l’equiparació salarial amb altres comunitats autònomes.
Finalment, l’acord va incorporar un
increment de vora 130 euros del complement específic i un augment en els
sexennis que ha servit per a incre-

17.088

15.304

14.189

5.015

3.934

3.527

2007/08

ALACANT

5

2008/09

CASTELLÓ

mentar les diferències salarials entre
el professorat, en més de 500 euros.
L’1 de gener de 2010, finalitzat el
termini d'aplicació de l'acord, només
el 10% del professorat cobrarà la to-

Acords salarials signats
per STEPV
 1999. Acord d’equiparació
salarial: augment de més de
111 euros mensuals en el
complement específic.
 2003. Revisió de l'acord
d'equiparació salarial de 1999.
Augment lineal de 25 euros.
 2006. Acord per la distribució
del 0,7% de la massa salarial
entre el professorat.
 2008. Acord sobre noves
retribucions dels càrrecs
directius.

Allioli
Les organitzacions sindicals i el Ministeri d'Educació segueixen negociant el projecte de concurs de trasllats
adaptat a la LOE, que entrarà en vigor
el curs 2010/11. El document presentat per l'administració ha incorporat
propostes de STES-Intersindical, com
l’existència de la resolució provisional
del concurs, amb dret a renúncia, així
com la possibilitat de permutes. Pel que
fa a les comissions de servei, la nova
normativa afectarà exclusivament les
que concedisca l'administració central.
STES manté que la convocatòria del
nou concurs no ha d'incloure cap
menció a la recol·locació o supressió
de llocs de treball per necessitats de
planificació educativa. El Sindicat considera que la seua inclusió representaria "un autèntic avançament d'un estatut del professorat pendent encara
de negociar". El Sindicat, que ha exigit la retirada dels articles que aborden aquesta situació, així com d'una
disposició addicional, d'especial importància per a la mobilitat en formació professional, ha presentat una redacció alternativa al text del ministeri, "per a garantir l'estabilitat de les
plantilles i el manteniment dels drets
del professorat definitiu".
STES considera que la baremació de
l'avaluació del professorat que recull
la proposta ministerial," tot i que s'anuncia que no serà voluntària, és un altre avançament de l'estatut del professorat que no té les necessàries
garanties que s'apliquen criteris objectius per a una baremació justa,
també són inacceptables la sobrevaloració dels càrrecs directius i les càtedres, que impliquen una menor consideració de la tasca docent". Finalment, STES considera imprescindible
que abans de l'aprovació del text definitiu es consulte el professorat de secundària, "perquè no es pot estendre
el criteri per a les supressions de la
mateixa manera que es fa amb el cos
de mestres, i donar prioritat a l'antiguitat en el centre".

talitat dels increments. El cinqué sexenni només el cobra el 10% del
col·lectiu; el quart el 22%, el tercer, el
36%; el segon, el 49%; el primer el
62%. Finalment, el 38% de la plantilla docent no rep cap retribució en
concepte de sexennis.
Dos anys i mig després de l’acord,
el professorat valencià continua estant pitjor retribuït que el d'altres
llocs. De fet, des del 8 de maig de
2007, la diferència quant al complement específic entre la comunitat autonòmica que més bé paga (País
Basc) respecte del País Valencià s’ha
incrementat i la diferència amb l’autonomia amb el complement més
baix (Astúries) ha disminuït.
Per corregir aquestes desviacions,
STEPV va sol·licitar, el 12 de novembre, una actualització del complement
específic, una petició que va ser rebutjada per l'administració.
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Les ràtios estudiants-docents de
l'arranjament incompleixen la llei
El Sindicat insisteix a Educació perquè modifique els criteris
de la planificació per a 2010/11
Allioli
L'arranjament escolar de 2010/11
preveu la modificació de la denominació de 10 centres i d'igual quantitat
de programes lingüístics. N'hi ha tres
que cessen les seues activitats
docents, un de nova creació i en huit
casos l'alumnat d'ESO s'incorpora
als instituts. Per unitats, s'habiliten
un centenar d'infantil, 42 de primària, 12 d'ESO, 7 de pedagogia terapèutica (PT) i 17 d'audició i llenguatge. Es creen 78 d'infantil, 181 de primària, 16 d'ESO i 6 de PT. I se suprimeixen 31 d'infantil, 53 de primària, 7
d'ESO, i 1 de PT.
L'arranjament és la planificació
que cada any elabora la Conselleria
d'Educació per al curs següent. Entre
altres aspectes, incorpora els canvis
en les unitats escolars (creacions,
supressions o habilitacions), els programes lingüístics i les denominacions dels centres. La planificació per
a 2010/11 reitera els criteris de curs
anteriors, criticats pel Sindicat perquè no aborden la reducció d'alumnes per docent en infantil. La proposta d'Educació preveu ràtios reals de
fins a 26 alumnes, una xifra que
incompleix la normativa, com també
passa en educació especial. Tampoc

La proposta d’Educació preveu ràtios reals de fins a 26 alumnes ARXIU

no s'adeqüen les ràtios dels centres
rurals agrupats incomplets, un fet
que impossibilita atendre degudament l'alumnat d'aquestes etapes
i centres.
S'ha instat la Conselleria perquè
cree els instituts de secundària
necessaris per a traslladar-hi de
manera definitiva l'alumnat de primer cicle d'ESO que encara roman

Els SPE, en situació de
provisionalitat setze anys
després de la seua creació
Cal obrir urgentment
un procés de negociació
Allioli
En l'any 1994, es va negociar un decret
–decret 131/1994– per regular el funcionament i l'organització dels serveis
especialitzats d'orientació educativa,

psicopedagògica i professional. La negociació, i posterior aprovació del decret,
va ser el fruit de la mobilització del
col·lectiu de personal dels SPE.
Un decret que va comptar amb un
ampli consens sindical i social que definia un model d'intervenció psicopedagògica basat en uns equips multiprofessionals i d'acció interdisciplinà-

als col·legis de primària, vint anys
després de la promulgació de la
LOGSE. L'arranjament deixa fora les
creacions i supressions de grups
d'ESO, batxillerat, formació professional i formació de persones adultes, nivells sense una normativa
específica que depenen de l'evolució
anual de la matrícula. En aquests
casos, ni als consells escolars de

ria, en la intervenció davant de les necessitats plantejades i la detecció primerenca i de prevenció.
Setze anys més tard, l'Administració no només no ha desplegat el decret
sinó que ha posat en marxa mesures
que van encaminades al seu desmantellament: provisionalitat de les plantilles, deregulació de la intervenció, ingerència de l'Administració en la presa de decisions sobre assumptes que
competeixen les persones que hi treballen, com modificar els horaris i l'alumnat d'AL 3 mesos després de començar el curs, intents de controlar les
direccions, com ha ocorregut als SPE de

La llei d’autoritat del professorat, ‘calcada’
del projecte de la presidenta de Madrid
El sindicat demana
mesures concretes
de suport als docents
Allioli
El projecte de llei d’autoritat del
professorat, presentat el 10 de febrer
pel conseller, està calcat del que va
presentar anteriorment Esperanza
Aguirre, presidenta de la Comunitat
de Madrid. Pel que fa al seu contingut, argumenta STEPV, “no millora la

redacció quant als drets del professorat previstos en el decret sobre
convivència escolar de 2008 o fins i tot
en el Codi Penal”
La proposta de llei, entén el sindicat, “hauria d'anar acompanyada de
mesures concretes perquè no passe
com en l'aplicació del decret de convivència, que s’ha quedat en lletra
morta”.
STEPV proposa que siga l’Observatori de la Convivència, creat en
2004, l’ens que informe de les dades
sobre la convivència en els centres:

els problemes que s’hi presenten, les
causes, les respostes que hi ha en
marxa. També reivindica que els sindicats de l’ensenyament hi participen.
El sindicat, que ha advertit que en
el calendari de negociació proposat
pels responsables de la conselleria
no consta el tractament l’avantprojecte de llei d’autoritat del professorat, “espera que l’administració convocarà les meses de negociació per
estudiar el projecte, així com que es
consultarà, com és preceptiu, el
Consell Escolar Valencià”.

cada centre ni als municipals se'ls
permet presentar-hi al·legacions. En
el document per a la planificació, l'administració només recull l'oferta dels
centres públics, es desconeix l'oferta
dels concertats. En aquests casos,
l'ampliació, renovació o disminució de
concerts hauria d'estar publicada a
l'abril, per tal que les famílies trien
adequadament places escolars.

Renovades les
perspectives per
un nou acord de
professorat interí
Allioli
Després de tres cursos amb negociacions infructuoses, el nou equip de
la Direcció General de Personal ha
reobert la negociació sobre un nou
acord d'interins, atenent les demandes sindicals. La conselleria va
presentar un primer esborrany que
va ser rebutjat pels sindicats i fruit
de diverses reunions de treball properament hi haurà un nou esborrany
que preveu condicions laborals
i gestió de borses de treball.Per
acabar de treballar el document s'han convocat noves reunions i meses
tècniques i sectorials fins al mes d'abril, per tal de tancar un document
definitiu.
De moment, hi ha consens amb
l'administració de negociar aquest
nou acord, tot i que STEPV espera
que la conselleria també mostre interés per millorar les condicions
laborals del professorat interí (motiu pel qual la negociació s'havia bloquejat). Ara més que mai, en aquest
període de crisi és importantíssim
consolidar i millorar les condicions
laborals del professorat i, especialment, del professorat interí. Quan es
conega la nova proposta de l'administració el sindicat convocarà assemblees del sector per valorar el
contingut del nou acord, recollir les
propostes del professorat interí
i actuar en conseqüència.

Sagunt, Xàtiva, Burjassot, Gandia i al VII de València, places que no ixen als
concursos de trasllats, creació de llocs
de treball als centres educatius que se
solapen amb la intervenció que fan els
SPE...
Des del nostre punt de vista, la situació actual no és bona per als professionals ni per als serveis. Cal desplegar el decret 131/94. Això passa
per posar en marxa algunes mesures
com: establiment del catàleg de llocs de
treball amb millora de les plantilles;
transformació de les places habilitades
en estables per poder traure-les en el
concurs de trasllats; incorporació d'al-

tres professionals; creació dels serveis
especialitzats previstos en el decret; millora de les plantilles, instal·lacions i mitjants tècnics: admnistratius, informàtics, locals adequats o simplificació de
les tasques burocràtiques i administratives que hipotequen molt la seua activitat.
Per contra, l'Administració, que mai
va estar d'acord amb l'actual model,
continua sense donar-li l'impuls necessari per posar fi a aquesta situació
que s'ha allargat setze anys. Per això,
el Sindicat considera necessari i urgent
l'obertura d'un procés de negociació que
acabe amb aquesta situació.

El suport que demana STEPV
STEPV ha proposat per al seu estudi i aprovació una relació de mesures
concretes de suport a l’autoritat del professorat que poden millorar
significativament el projecte de llei presentat pel conseller.

 Creació d’un servei
d’assessorament en les tres
direccions territorials.
 Formació específica en
estratègies i tècniques de gestió
de la convivència i de l'aula.
 Promoció en els centres docents
dels serveis de prevenció de
riscos laborals.
 Mesures de jubilació parcial,
previstes en l’Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.
 Reducció del nombre d’hores
lectives als majors de 55 anys.

 Dotació als centres de personal
educatiu especialitzat en
l'aplicació dels plans de
convivència.
 Compromís de l'administració de
substituir les baixes en cinc dies
màxim.
 Constitució d'una comissió
interdepartamental —Benestar
social, Educació, Immigració i
Sanitat— que elabore un pla
integral d'atenció al professorat
dels centres amb alumnat amb
riscos d'exclusió social.
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La junta d’Alacant
demana
responsabilitats a
Educació pel cas
de l’IES Joanot
Martorell d’Elx
Allioli
La junta de personal docent d’Alacant
demana la “depuració de responsabilitats” en relació amb l’expedient que
es va obrir a un professor de l’institut Joanot Martorell, d’Elx (Baix Vinalopó). La junta ha manifestat “l'arbitrarietat i la injustícia d'aquell procediment sancionador, i l'assetjament
laboral al qual estava sent sotmés el
professor”. La junta ha sol·licitat que
siguen depurades les responsabilitats
d'aquella confrontació i ha expressat
que “aquell expedient mai no hagué

STEPV adverteix que la sanció a un
director per ser crític és una provocació
a tota la comunitat educativa
Concentració de suport al director de l’IES Las Nòrias, en el mateix institut ARXIU

Convocada a Elx una manifestació de solidaritat amb el director
de l’ies de Monfort, el 17 de març
Allioli
El 15 de desembre la Plataforma per
l’Ensenyament Públic es va solidaritzar amb José Luis Santiago, director
de l’institut Las Norias, de Monfort (Vinalopó Mitjà), amb una concentració
de suport davant el seu centre. La plataforma exigeix ara a l’administració
que retire l’expedient que li ha obert
—proposta de 20 dies d’inhabilitació
i revocació del càrrec de director— per
haver permés que es col·locara en el
centre una imatge cap per avall del
conseller Font de Mora.
“L’expedient obert a José Luis Santiago és un fet molt greu, perquè
respon a motius polítics i ideològics,
és un cas clar de persecució. L’administració fa un ‘avís a navegants’, els
directors i les directores dels centres
educatius, per tal que eviten ser crítics amb les mesures de l’administració”, ha assenyalat STEPV.
“Cal aturar l’expedient si es vol tornar a una situació de normalitat del
sistema educatiu, mentre l’adminis-

tració no rectifique i sobreseïsca l’expedient a Santiago, el Sindicat animarà
tota la comunitat educativa a continuar
amb la protesta i la solidaritat amb el
company expedientat”. A més, adverteix, “si la sanció prospera, si es
confirma aquesta mesura repressiva,
serà responsabilitat del mateix conseller l’empitjorament de la conflictivitat que arrossega de fa temps l’educació valenciana”.
Manifestació a Elx
La Plataforma per l’Ensenyament Públic de les comarques del Sud ha convocat el dimecres 17 de març una
manifestació a Elx (Baix Vinalopó), en
el marc d'una campanya desplegada en
els centres educatius per mostrar la
solidaritat amb el director expedientat.
La plataforma ha animat els centres
docents a fer públic el seu rebuig a la
proposta de sanció, a mostrar la seua
solidaritat amb José Luis Santiago i a
organitzar actes de protesta per evitar
que prospere la sanció.

INESTABILITAT ALS CENTRES

La Conselleria torna a usar la
inspecció amb interessos
partidistes
L’associació d’inspectors ADIDE ha denunciat que
la secretària d’Educació, a partir de les denúncies
dels bisbes valencians i de professors de Religió catòlica, "ha ordenat a la Inspecció que supervise com
s'imparteix la matèria d'Atenció Educativa a l'alumnat de 1r de batxillerat que no cursa Religió".
L'administració insta els inspectors i inspectores
perquè comproven les franges horàries en què s’imparteix Religió i a verificar si el centre garanteix l’atenció educativa als qui no han optat per aquesta
optativa. STEPV dóna suport a ADIDE i insta la Conselleria a "abandonar la política de control del sistema educatiu a través de la Inspecció, o del Consell Escolar Valencià, a deixar de governar amb in-

El professorat d'Alacant, amb el director de Las Norias
La junta de personal docent d’Alacant ha fet pública una declaració en
solidaritat amb José Luis Santiago, director de l’IES Las Norias, de
Monfort. A continuació es reprodueix un extracte del document.

 Manifestem el nostre suport absolut, l’agraïment i la solidaritat al
nostre company, que en tot moment va actuar correctament ja que
va permetre l'exercici dels drets de llibertat d'expressió i de crítica a
la gestió dels càrrecs públics responsables de la situació actual de
l'educació valenciana.
 Rebutgem la proposta de sanció a José Luis Santiago i demanem el
sobreseïment immediat de l’expedient.
 Demanem a l’administració que atenga les demandes dels
col·lectius preocupats per l'ensenyament públic, en compte de
dedicar-se a sancionar els professionals crítics amb la seua gestió i
a acoquinar el professorat.
 Continuarem exercint el dret de crítica davant l'opinió pública, amb
la intensitat que la situació requerisca i amb els mitjans legítims que
estimem.
 Animem la comunitat educativa valenciana i tota la societat a
manifestar-se, a mostrar la solidaritat amb José Luis. No podem
quedar passius davant tant de despropòsit. Reclamem canvis
profunds en la política educativa. Pel bé de tots.

teressos partidistes i a centrar-se en els problemes
reals del sistema educatiu".
La normativa estatal en vigor estableix que la Religió serà d’oferta obligatòria en els centres, però
voluntària per a l’alumnat, encara que no regula cap
matèria alternativa a la de Religió. En canvi, el decret valencià preveu que “els centres disposaran les
mesures organitzatives necessàries per a proporcionar la deguda atenció educativa en el cas de l’alumnat que haja optat per no cursar ensenyaments
de Religió, garantint, en tot cas, que l’elecció d’una opció o de l’altra no supose cap discriminació”.
Segons aquest precepte, l'estudiant ha de romandre en el centre i fer tasques educatives que
no poden versar sobre continguts curriculars, per
a no “discriminar” els qui han optat per la Religió.
En la negociació del decret valencià sobre el batxillerat, STEPV ja va denunciar que la imposició de
l’Atenció Educativa com a alternativa a la Religió con-

travenia el Reial Decret i suposava un castic a l’alumnat no interessat. Ara, el Sindicat censura novament "el servilisme de la Conselleria d’Educació, al servei dels interessos d’entitats alienes al sistema educatiu, en aquest cas de l’Esglèsia catòlica".
"Aquest servilisme la va dur anteriorment a imposar
la matèria de Ciutadania en anglés, que va provocar el conflicte més greu amb la comunitat educativa
dels darrers anys".

Les direccions de primària
protesten per l’acumulació de
tasques burocràtiques
Un centenar de directors i directores de col·legis públics es van concentrar davant Conselleria el 27 de
gener. Protestaven per l’acumulació de tasques burocràtiques, el mal funcionament del programa in-

La junta ha demanat a
Educació “informació
escrita sobre el procés
d'instrucció”
de ser tramitat”. La junta ha demanat a Educació “informació escrita sobre el procés d'instrucció de l'expedient sancionador, incloent-hi la informació necessària per a exercir
les seues funcions, en relació amb la
persona o persones que van denunciar els fets, que avaluaren la denúncia, els tràmits o la intervenció de
la Direcció Territorial fins a arribar a
la proposta de sanció, la intervenció
del director territorial i la de la Direcció General de Personal”.
Així mateix, la junta exigeix responsabilitats “sobre el procés d'elecció de director i l'assessorament
que ha rebut des de l'administració en
relació amb la negativa a continuar realitzant activitats de compensació
educativa i esportives en col·laboració amb l'Ajuntament d'Elx, normativa d'aplicació de permisos al professorat, convocatòries de claustre i
consells escolars, normes de funcionament del centre, normes d'expulsió d'alumnat, assignació d'horaris, obstaculització de l'exercici de les
llibertats públiques i drets sindicals,
adopció d'acords”..

formàtic Ítaca i la manca de personal d’administració
i serveis en els centres (PAS). Fa anys que els centres d’infantil i primària reivindiquen que l'administració els dote de PAS, i que l’equip directiu es
dedique de manera prioritària a les tasques pedagògiques.
A hores d'ara, els equips directius, a més dels
treballs estrictament educatius, gestionen la matriculació de l’alumnat, les beques de llibres, el menjador i el transport, les faltes d’assistència, la informatització de la programació general anual. És
conegut que el programa informàtic de gestió amb
què l'administració va dotar els centres segueix provocant multitud de problemes a les direccions. Els
equips també es queixen perquè a la problemàtica que arrosseguen, els centres encara no han rebut de la Conselleria els fons per als menjadors.
STEPV dóna suport a totes aquestes reinvindicacions.
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Pensades
A LA PORTA DE L’AULA

CARME MIQUEL

Fora de l’aula
Des de dins de l’aula es té el
dret i l’obligació d’exigir als
actors polítics i socials la
transformació del món

RETALLS DE PREMSA

La financiación de las pensiones
Desde hace más de 20 años,
periódicamente se alzan voces
pronosticando la quiebra de la Seguridad
Social, y otras tantas veces llega la fecha
en que se había anunciado el cataclismo
sin que este se produzca (...) La
verdadera amenaza para el sistema
público de pensiones se encuentra en
una concepción neoliberal de la
economía que ha criminalizado los
impuestos, de manera que ninguna
formación política se atreve a proponer
una política fiscal más agresiva. Las
continuas rebajas fiscales como es lógico
perfectamente dirigidas a beneficiar
especialmente a las rentas de capital, a
las empresas y a los contribuyentes de
ingresos altos están vaciando de
contenido el sistema tributario,
minorando su progresividad y
limitándolo a la imposición indirecta y a
gravámenes sobre las rentas de trabajo,
al tiempo que reducen su futuro
potencial recaudatorio. El colmo de la
esquizofrenia, pero una esquizofrenia
muy rentable para algunos consiste en
proponer hace unos meses la bajada de
varios puntos de las cotizaciones y
afirmar ahora que se precisa una
reforma para que el sistema sea viable.

F

ora de l’aula hi ha el món. Un món divers i contradictori, admirable i detestable alhora. És el nostre món dels
adults, però sobretot, és el món dels infants
i la gent jove que són els qui més s’hi veuen
involucrats i els qui absorbeixen amb més intensitat tots els elements que condicionen la
seua educació. Perquè el món de fora de l’aula educa —o maleduca— tant o més que el de
dins de l’aula.
Fora de l’aula hi ha el món de la família, niu
d’afectes, conreadora d’hàbits, transmissora
de valors. Una família en transformació, amb
freqüència desorientada i descoordinada,
amb moltes dificultats per atendre totes les necessitats educatives dels infants i sense armes
per a fer front a l’allau de propostes antieducatives que arriben als xiquets des de molts
àmbits socials. Fora de l’aula, la família ne-

cessita ser afavorida amb propostes com la
conciliació laboral i familiar. També, amb informació i formació en la línia de les “escoles
de pares” i amb un important suport polític i
social.
Fora de l’aula hi ha el món dels mitjans de
comunicació, en gran part alienadors, embrutidors, els directius dels quals no solen considerar la possibilitat d’exercitar l'acció educativa i formativa que podrien realitzar de manera
molt eficaç. I hi ha les noves tecnologies i les xarxes socials, amb moltes possibilitats educadores
que pocs aprofiten i amb moltes possibilitats deformadores que molts aprofiten.
Fora de l’aula hi ha el món de l’oci dirigit als
infants, les activitats lúdiques i festives, les activitats d’esplai, un món amb capacitat educadora, però dominat pels sectors que contemplen els infants i els joves com a éssers

Preguntar no és ofendre
PANXO
Per què l’espai públic
continua tenint color
masculí? Per què ens
costa tant pintar d’una
altra manera les relacions
socials o laborals? No és
estrany que entre xiques
i xics joves educats en la
igualtat es reproduïsquen
els vells esquemes
jeràrquics de gènere? No
és també una anomalia
l’exagerada desproporció
entre l’elevat nombre de
dones que hi ha als
claustres i les poques
directores d’escoles
i instituts? Canviem
d’escenari: qui sol anar
davant de la manifestació
amb la pancarta o el
megàfon, qui intervé més
en les assemblees, qui té
l’última paraula? Com
s’explica que el discurs
formal sobre la igualtat
coste tan de tenyir la
nostra realitat quotidiana?
Què esperem per a canviar
de paleta i de color?
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consumidors que cal introduir en el món del
mercat.
I fora de l’aula, efectivament, hi ha el món
del mercat, l’organització de la societat des de
la funció de compradors i venedors. L’exaltació del consumisme i la consideració d’aquest
com a element de progrés i desenvolupament.
Fins que ha arribat la crisi, és clar. Una crisi
global, econòmica, social i mediambiental
alhora, generada per l’exacerbació d’aquest
mateix món del mercat. Un món del mercat
que per a funcionar ha de consumir tant que
destrueix el propi planeta on vivim perquè depreda i destrueix els recursos naturals.
Fora de l’aula hi ha un món que cal transformar. I des de dins de l’aula es té el dret i l’obligació d’exigir als actors polítics i socials, eixa
transformació. Perquè l’educació no és possible si no es fa que siga cosa de tots.

EL PARDALET

ALL

PEPE HERRERO

Als apologistes dels fons
privats de pensions que
pronostiquen la fallida de la
Seguretat Social però es
neguen a que l’estat aplique
mesures redistributives dels
béns i de transformació en les
estructures socials.

OLI

A Salvem el Cabanyal,
modèlic col·lectiu del barri
mariner de València, que
conjuga la mobilització
ciutadana amb l’acció legal
front a l’especulació
immobiliària i l’omnímode
poder polític

Juan Francisco Martín Seco (Público,
12/2/2010)

DES DEL SUD VALENCIÀ

TUDI TORRÓ

Campanes
a mort
L’ús del valencià que fan els
membres del CEV

“S

eñores consejeros, señoras consejeras...”. Així començava el seu
parlament —només un minut i
mig— la secretària d’Educació, Concha Gómez Ocaña, el dia que anunciava per delegació de Font de Mora el nou president del
Consell Escolar Valencià (CEV). Últimament
som consejeros i consejeras, quasi tots els
discursos oficials dels qui ens representen
són només en castellà.
En l’últim ple ordinari del govern valencià, celebrat al Puig, ens van regalar una visita guiada pel monestir narrada, contra tot
pronòstic, en castellà. “No sé si sabrán ustedes que Puig significa pequeño montículo...”,
va arribar a dir-nos la senyoreta encarregada
de fer-nos l’explicació. El meu llistó de tolerància va esclatar i em vaig queixar. Era insultant aquella explicació de la paraula,

justament a les persones que representàvem
la comunitat educativa valenciana. Vaig exigir a la senyoreta que ens féra les explicacions en valencià i canvià d’idioma tot i que
després continuà amb les dues llengües, amb
traduccions alternatives. Es va justificar
perquè, ens deia, l’havien advertit que en el
grup hi havia qui no entenia el valencià.
Potser per això som consejeros i consejeras. És possible també que hi haja membres
del CEV que no entenguen la nostra llengua
i que per això tots els rètols del monestir estiguen escrits en castellà i en anglés, com si
els autòctons no entengueren la llengua pròpia però sí una llengua estrangera. És així
com els actuals governants entenen el plurilingüisme que prediquen.
Si l’ús del valencià que fan els membres
del CEV pot considerar-se com una mostra

representativa de l’ús i la vigència del nostre idioma en l’àmbit educatiu, ja podem tocar campanes a mort. Aquest País està
anestesiat per uns dirigents que es neguen
que se senta la llengua pròpia i no els importa
insultar la intel·ligència de la representació
del professorat, l’alumnat, els pares i les mares, el personal administratiu, les organitzacions sindicals, els moviments de renovació
pedagògica, les universitats, les entitats locals, els centres privats, les organitzacions
patronals, les personalitats de reconegut
prestigi...
El CEV ha caigut en un parany: no denuncia ni reclama ni exigeix la dignitat que
se li nega. Actuem com s’espera de nosaltres? O és que el Consell està com està el
País?
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ENSENYAMENT PRIVAT

Les cooperatives demanen una veu
pròpia en el debat educatiu
La UCEV presenta un manifest per a abordar la diversitat de l’alumnat en les aules
Allioli
La decisió de la Conselleria d’Educació
de modificar la composició del Consell
Escolar Valencià i de seguir excloentne la representació dels centres cooperatius, ha motivat una resposta contundent de la Unió de Cooperatives
d’Ensenyament Valencianes (UCEV):
“És una decisió arbitrària i unilateral que
empobreix el debat educatiu, Font de
Mora utilitza el Consell Escolar al seu
gust, contràriament a la funció d’un òrgan consultiu que es va crear dins d’una dinàmica participativa i democràtica”. Segons Laura Albelda, presidenta
de la UCEV, “és una provocació sentir
parlar al conseller de la necessitat de
treballar junts per millorar l’educació i,
tot seguit, ignorar la comunitat educativa reduint la representació dels grups
més crítics amb la seua política”.
Al País Valencià, més de 25.000
alumnes estudien en un centenar d’escoles cooperatives de diversos nivells
d’ensenyament, majoritàriament centres concertats amb vocació de servei
públic, que tracten de respondre a necessitats socials i educatives del seu entorn. No és la primera ocasió que
aquest moviment cooperativista reclama a l’administració que escolte la
seua veu en el debat educatiu.
Declaració educativa
En el document “La societat actual necessita una escola inclusiva”, la UCEV
manifesta la necessitat de “visualitzar
la particular manera de fer escola de

Les cooperatives van expressar el malestar amb l’administració en l’acte de presentació de seu manifest ARXIU

Una escola inclusiva
Extracte de la declaració La
societat actual necessita una escola
inclusiva:
 No es pot atendre la diversitat
de l'alumnat si ens obstinem a
uniformitzar i burocratitzar “els
centres”. Cal aconseguir que tot
l'alumnat desenvolupe al màxim
les seues capacitats per a arribar
a una vida digna i feliç.
 Una escola que no innova, que
no és creativa, que no reflexiona,
que no s’autoresponsabilitza no
pot complir adequadament la seua

JORNADES DE L'ENSENYAMENT PRIVAT

funció educativa d’atendre la
diversitat.
 Les cooperatives considerem un
dret inqüestionable la inclusió de
l'alumnat amb necessitats
educatives especials permanents
en l'escola ordinària.
 Per a abordar l'educació
compensatòria de l'alumnat calen
més recursos personals, una
organització flexible dels grups i
fer més permeables les fronteres
del centre. Cal treballar amb les
famílies i que els docents treballen

coordinats amb la comunitat.
 Els conflictes o les alteracions
conductuals no són problemes de
subjectes aïllats. Calen escoles
democràtiques, on l'autonomia i la
responsabilitat siguen valors
quotidians.
 L'afecte i l'emoció han de
presidir la tasca educativa. Hem
d’arribar fins a l'alumne o
l'alumna, amb un vincle afectiu
que conferisca autoritat al mestre
o mestra perquè l’autoritat es
convertisca en reconeixement.

El sindicats demanen el pagament
delegat i el complement autonòmic per
als no docents

València, 21 i 22 de maig de 2010

Divendres 21
 Nòmines: aspectes bàsics i interpretació.
 Acomiadaments: causes, reclamacions, tribunals,
permisos i excedències.
 Eleccions sindicals: normativa, àmbits electorals,
procés, competècies de les delegades i els comités
d'empresa.
 Convenis col·lectius: representativitat, continguts,
àmbits, negociacions.
Dissabte 22
Competències socials
 Actituds que faciliten una bona posició emocional.
 Observació, autoconeixement i autoestima.
 Comunicació verbal i no verbal.
 Escolta, comprensió i interpretació.
Convocatòria adreçada a delegades,
afiliades, permanents sindicals

MÉS INFORMACIÓ EN EL WEB SINDICAL

Allioli
Des de 2005, el personal d'administració i serveis (PAS) i el personal
complementari d'educació especial
(PCEE), col·lectius amb una "precarietat extrema", segons STEPV, tenen
congelat el complement autonòmic.
Les patronals s’han negat a negociar
l’augment, perquè l’administració
no els ha abonat el mòdul corresponent, "una afirmació falsa", assegura el sindicat, "com es pot comprovar en els pressupostos de la Generalitat de 2005, 2006 i 2007, exercicis
en els quals el mòdul “altres despeses”, corresponent a les patronals, va
augmentar "però sense repercutir en
els salaris de les treballadores i els
treballadors". Els sindicats comparteixen amb les patronals del sector
l'exigència del pagament de 2008, encara pendent, però els exigeixen que
abonen immediatament els deutes.
La representació de les empreses es
nega a negociar aquests aspectes.
Nou conveni
Està pendent de signar el nou conveni col·lectiu que permetria l'ac-

tualització de les taules salarials per
a 2009. Els sindicats demanen un increment del 3%, enfront dels dos
punts que planteja la patronal. Cal
recordar el desfasament en les retribucions del PAS, el qual percep el
sou base segons les taules salarials
de 2008. El sindicat defén que a
aquest col·lectiu se li ha d'aplicar un
21,76% d'increment percentual, resultat de la mitjana dels increments percentuals obtinguts a partir de la variació del salari del personal docent des de 2005 fins a l'any
2009.
STEPV planteja que el conjunt
del salari, sou base més complement
autonòmic, "ha de pujar en la mateixa
proporció que per al personal docent". Les patronals, en canvi, argumenten que, com que no és un pagament delegat, sinó un conjunt de
diners que les empreses reben per a
“despeses generals”, els centres
poden decidir com administrar
aquests fonts i destinar-los de manera prioritària al pagament dels
rebuts de la llum, l'aigua, la calefacció o el telèfon.

les cooperatives i de formar part del
debat educatiu a la societat valenciana”. En la presentació a València d’aquesta declaració, el 9 de desembre,
a la qual va assistir una representació
de STEPV, la presidenta dels cooperativistes valencians ja havia expressat el seu malestar per la persistència de les traves legals que van motivar, a partir de 1998, l’eixida del sector
cooperatiu del Consell.
Durant l'acte, al qual no va assistir
el conseller, la UCEV va reiterar la seua
voluntat d’intervindre en el debat de l'educació. Des del moviment cooperatiu,
en paraules de Laura Albelda, “podem
aportar solucions i respostes, sempre
des del diàleg i l'actitud constructiva.
La nostra carta de presentació és la
pròpia trajectòria dels nostres centres,
molts amb més de 30 anys en el món
de l'educació”. La presidenta també va
avançar la voluntat de presentar cada
any una declaració educativa.
El primer d’aquests manifests
planteja les formes i dificultats per a
abordar la diversitat de l'alumnat en
les aules. En una societat lliure, diversa i complexa —s’hi assenyala—
, és normal que existisquen diversitat de llengües i cultures, de situacions
socioeconòmiques,
de
situacions afectivofamiliars, de capacitats de l'alumnat...: “Aquesta
manifestació de la diversitat afecta
tots i cadascun dels processos d'aprenentatge i la vida de l'escola en
conjunt”. La diversitat, que en si mateixa és positiva, planteja, no obstant
això, dificultats que en cap cas poden
ser ignorades. “Sense fer-se càrrec
d'aquesta diversitat no es pot produir
el fet educatiu, ja que seria com dir
que es pot educar al marge de la
vida”. La premissa, segons entén el
moviment cooperatiu valencià, és
“impedir que ningú es quede arrere
en el procés educatiu”.

Celebrada la
primera trobada
de delegades i
delegats del sector
Allioli
En la trobada de delegades i delegats
de centres privats i concertats, celebrada al gener, es va presentar el
nou equip de permanents, integrat
per José Luis Grande, Empar Moreno i Lola Navarro. Els assistents
van debatre sobre la responsabilitat
civil, la situació del PAS, la llei d’igualtat, les eleccions sindicals i les
pròximes jornades confederals del
maig, que se celebraran a València.
Sobre la llei d’igualtat, es va acordar
la sol·licitud de millores en els convenis, com la reserva del mateix
lloc de treball per a tot el període,
l'ampliació de les mesures de conciliació a les parelles de fet i a les del
mateix sexe o l'ampliació dels permisos per a atendre noves realitats,
com la reproducció assistida. També es va plantejar que la concreció
horària de la reducció de jornada
puga fer-se amb canvi de torn o acumulant les hores en dies determinats, i l'accés compartit del permís
de lactància a ambdós progenitors.
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EL PACTE EDUCATIU
DE COLLITA PRÒPIA

VICENT ESTEVE

Cosa de dos

S'

A propòsit del pacte per l’educació
STEPV i STES acullen ‘amb interès i compromís de col·laboració’
la iniciativa de Gabilondo, però reclamen polítiques progressistes

S

TEPV i la Confederació de STES compartei- centius econòmics i de promoció professional llixen en línies generals els objectius fixats pel gat a la millora de la pràctica docent” que, pel que
ministre d'Educació en la seua proposta de sabem fins ara per anteriors projectes, suposa espacte per a millorar l’educació. Valorem especial- tablir un sistema jerarquitzador per retribuir de mament que es pretenga fomentar l'educació inclusiva, nera desigual el mateix treball i grau de responel reconeixement de la diversitat i la intercultura- sabilitat del professorat. Els plans de millora dels
litat. Tanmateix, no podem compartir la consideració centres requereixen la implicació de tot el profesde l'educació com un bé públic que es presta a la sorat. Aquesta implicació no es pot concebre com
mercantilització a través d'una oferta incontrolada un exercici de voluntarisme i, per tant, no ha de trade finançament de centres docents privats en tots duir-se tampoc en escales salarials artificials apliels nivells, com es pretén en la proposta de mesu- cades, discrecionalment, sobre una plantilla que és
molt horitzontal.
res per al pacte educatiu.
Trobem a faltar altres
L'Escola Pública actual acull,
mesures que poden congairebé exclusivament, un contribuir a la milllora dels nijunt de programes de gran
vells de qualitat de l'educatranscendència sociocultural Unificar l'oferta
ció: la disminució de les ràque de cap manera es pot tro- educativa en una sola
tios en tots els nivells
bar en l'oferta dels centres prixarxa, sotmetent-la
educatius i la potenciació de
vats concertats. Unificar l'otot tipus d'equips i mesures
ferta educativa en una sola a les llei de l'oferta
d'atenció a la diversitat.
xarxa, sotmetent-la a les llei de i la demanda, suposarà
L'estabilitat de les plantilles,
l'oferta i la demanda suposarà,
sens dubte que alguns
que s'ha d'aconseguir tot resens dubte, que aquests produint el percentatge de pregrames retrocediran. Només programes retrocediran
carietat i, per tant, el nomcitarem un parell d'exemples de
bre d'interins, mitjançant
llarg abast.
abundants i específiques
L'Escola Pública sosté la
participació social en l'educació des de la pluralitat, convocatòries d'oposicions. També garantint la
mentre que en els centres privats el titular marca, permanència de cada docent en la seua plaça obdes de l'ideari, inclosa la confessió religiosa o la se- tinguda per concurs, tot evitant la mobilitat forçogregació per sexes, fins a l'elecció de la direcció. A sa, la qual ha sigut rebutjada pels sindicats quan el
més, pren les decisions en l'admissió de l'alumnat ministeri l'ha plantejada en la mesa de negociació.
L’autèntic reconeixement de la funció docent s'ha
i, amb freqüència, exerceix pressions de tot tipus sode centrar, en primer lloc, en una retribució ecobre el professorat.
L'Escola Pública és inclusiva, acull i promou la nòmica suficient i no jerarquitzada, és a dir, no llidiversitat lingüística i cultural, amb freqüència as- gada a una competitivitat entre professionals que no
sociades a la innovació pedagògica, i ho fa des de la té cabuda en un servei públic. També amb el recogratuïtat i amb la concurrència de totes les classes neixement de la trajectòria professional dels docents
socials. Un desequilibri favorable a la xarxa priva- amb un pla estable de jubilació anticipada, que proda concertada no assegura el compliment d'aquests porcionaria, a més, el benefici de renovar les plantilles i afavoriria la modernització pretesa, així com
mandats constitucionals.
Tocant al professorat, el document fa esment d'u- també donaria oportunitats als joves titulats.
D’altra banda, l'horitzó d'increment pressuna carrera docent, entesa “com un sistema d'in-

postari assenyalat fins a 2015 sembla adequat, ja
que no dilata en excés la consecució de les mesures proposades. No obstant això, les referències al
percentatge del producte interior brut (PIB) que es
vol aconseguir en aquest temps són encara imprecises, ja que el marc de la Unió Europea ofereix
exemples molt diferents. L'estat espanyol, per la
seua situació actual, ha de fer un gran esforç per
a acostar-se als països amb inversions més elevades
i arribar al 7% del PIB. Finalment, reclamem del ministeri que el tractament i desenvolupament de les
mesures educatives proposades es realitze amb totes les organitzacions socials que representen a la
comunitat educativa i en els àmbits que corresponga,
sense privilegis i sense crear marcs ad hoc, d'accés restringit.

El pacte educatiu que volem
Per a STES-Intersindical, el pacte per
l'educació ha de ser el compromís de tota
la societat per l'ensenyament públic,
columna vertebral del sistema educatiu,
un pacte que ha ser servir per a:
 Reconéixer i retornar a l'ensenyament
públic el prestigi que se li ha volgut
furtar i per posar fi al procés de
privatització.
 Reconéixer les diferents realitats
lingüístiques i culturals.
 Propiciar que les etapes educatives
siguen un espai de convivència entre
l'alumnat de distinta procedència i
extracció social.
 Afavorir l'autonomia real dels centres
educatius i millorar el treball en equip
del professorat.
 Reflectir en l'escola l'aconfessionalitat
de l'estat, amb un currículum sense
ensenyaments confessionals.

obri el teló. Tenim un ministre optimista i el principal partit de l'oposició, a
partit d'ara PPO, que el vol fer fora
en la primera ocasió. El ministre,
que també llig les enquestes, com
és optimista, li proposa al PPO, amb
el seu millor somriure, que no toque la seua herència quan ocupe el
seu cadiral. No massa convençut de
la bondat de la seua proposta, encara afegeix que si s'ha de tocar que
siga amb el seu permís. Se'n passa
d'optimista, el ministre?
L'obra continua entre escenes de
misteri i passatges trepidants. Una
de misteri: El ministre ha de fer de
ministre i marxa a L’Havana. A l'illa
estant, encara troba qui li pregunta
pel seu oferiment al PPO: —Com va
això del pacte, ministre? —Avança de
setmana a setmana. Qui ho diria...
De setmana a setmana... i només fa unes poques setmanes que
el PPO se'n va anar a Toledo —ja
saben, el de l'”Alcázar”— i des de la
ciutat imperial va tronar que la primera cosa que farà quan sega a la
trona del ministre serà canviar l'hora, no per aprofitar la llum del dia,
sinó per transportar-nos al segle
passat i recuperar per sempre més
l'essència secular de l'educació: qui
val, al batxillerat, i qui no, a l'FP. I
com més prompte millor. Com Déu
mana i la Santa Mare Església ha
beneït. I com és possible que hi haja
resistències, no es molestaran a intentar convencer ningú: cada professional tindrà una placa d'autoritat que mostrarà quan faça falta. La
seua paraula contra el món. Què
contents s'hi estan posant els professionals! (consultar l’hemeroteca
del 10 de febrer).
Però un ministre optimista pot
deixar de ser ministre, però no optimista, si vol continuar sent-ho. No
sabem què es xarra de setmana a
setmana, però hem llegit uns papers
del ministre i ens ha paregut entendre que no anava de debò això de no
tocar l'herència: “L'anem a canviar ja
i ni per a tu ni per a mi: l'FP l'orientarem una mica abans i la farem
com diga Financial Times. I pel que fa
als centres, no anem a discutir si són
cristians o moros: com tota pedra fa
paret, els de l'Església també els pague jo”. I què en diu el PPO? Ho hauran de consultar amb el confessor
però de moment la cosa millora de
setmana en setmana. Potser ja han
acordat que l'escola del segle XXI
consistirà a bescanviar la pissarra
mineral per la virtual.
Aquesta història no ha acabat.
Però encara que la parella protagonista acabe per casar-se, perquè
açò és cosa de dos, als convidats
ens podria pegar mal el sopar.
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L’administració
envaeix el Consell
Escolar Valencià per
silenciar les veus de
la comunitat
educativa
sentació de la inspecció, bona part
dels nous membres que ocuparan el
CEV provenen d’òrgans o departaments de l'administració: cefires,
Unitat d'educació per a la salut, Integració d’alumnat estranger, els quals,
sumats a la representació de l'administració educativa, fa que aquesta incremente dels quatre actuals a catorze. Hi caldrà afegir les quatre
“persones de reconegut prestigi”,
també designades per l'administració,
els representants d’entitats i institucions com l’Acadèmia de la Llengua o
el Defensor del Discapacitat, i un representat de l’empresariat.
El pes de l’administració valenciana passarà així del 5,9% al 35%,
mentre la comunitat educativa veurà
retallada la seua representació, del
57,3% actual, al 40%, tot això, a més,
en un CEV globalment reduït, que hi
tindrà 60 consellers i conselleres,
huit menys que els actuals.
D’aquesta manera, el principal
òrgan de participació social de l’educació valenciana es convertirà en una
corretja de transmissió del mateix
conseller, que podrà “silenciar-lo”
quan li convinga.
Però les maniobres i intervencions
polítiques no són noves en aquesta administració. Cal recordar la persecució cap a determinats directors de centres crítics amb la Conselleria o l’ús
partidista de la inspecció educativa,
amb bona part dels seus membres nomenats a dit.
L’última maniobra de control i repressió de la dissidència per part de
Font de Mora n'evidencia la debilitat,
ja que és incapaç de gestionar el sistema educatiu a través de la negociació i la presa d’acords i haver de recórrer a la imposició per aplicar les
seues polítiques.

Allioli
A l’actual equip de la Conselleria, amb
el seu titular al capdavant, li desagrada que la representació de pares
i mares, estudiants i professorat,
exercisquen el seu dret a la participació i puguen ser crítics amb la política d’Educació. És la conclusió que
cal extreure de l’últim atac frontal a la
comunitat educativa valenciana: el
conseller vol incrementar ara, de
manera unilateral i sense consultar
ningú, la presència de la mateixa administració en el Consell Escolar Valencià (CEV). Tot per a xafar qualsevol
dissidència sobre les tesis oficialistes.
Des de la constitució en 1983 del
màxim òrgan consultiu i de participació social en la programació general de l’ensenyament cap dels sectors
representats, tampoc l’administració, havia proposat revisar-ne la composició.
Amb la nova composició, els
600.000 estudiants hi comptaran amb
quatre consellers (set menys); els
70.000 docents dels sectors públic i
concertat hi tindran onze (tres menys)
i les mares i pares passaran a tindren'hi quatre (tres menys). Les universitats, amb tres consellers, redueixen
en dos els cinc que hi tenien. Els representants municipals són pràcticament esborrats del CEV: els cinc anteriors queden reduïts a un. Dels
cinc membres que en total hi tenia el
personal d’administració i serveis
(PAS) només n'hi queda un. I els Moviments de Renovació Pedagògica, que
només hi comptàven amb una representant, desapareixen del CEV. En
canvi, als 120 membres de la inspecció se’ls n'adjudiquen tres (abans
cap), els mateixos que els directors i
directores (abans cap). És il·lustratiu
comprovar que, a més de la repre-

Baila, un president partidista
En un ple on figurava com a punt únic
“Comunicació de l'Honorable Conseller al Consell Escolar Valencià”, la
secretària d’Educació, Concha Gómez,
comunicava el nomenament del nou
president, Francisco Baila, exdirector
general d’Ordenació Educativa. No va
haver-hi comunicació prèvia als
membres del CEV, “una actitud
exempta de transparència i respecte al CEV”, com va denunciar STEPV.
Gómez va cloure la sessió en dos minuts, sense obrir un torn de paraules
com li havien sol·licitat els sindicats.
“El nou president del CEV és el primer representant de l'administració

que no pertany a la mateixa administració, un fet que accentua la discrecionalitat del seu nomenament”,
ha apuntat el Sindicat. “De la trajectòria del Francisco Baila, que mai no
ha destacat pel seu tarannà dialogant,
destaca el seu pas per la Direcció Territorial d'Educació a Castelló, des
d'on va servir interessos partidistes
en detriment de l'atenció a les necessitats educatives”.
Uns dies després del nomenament
de Baila, l’administració anunciava els
canvis per consumar la ocupació del
principal òrgan consultiu de l’educació valenciana.

Composició del CEV actual i la proposta de l’administració
1999/2010

PROPOSTA 2010

68

60

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES
Representats de la
comunitat educativa

57,30%

40%

5,9%

35%

PROFESSORAT

PARES-MARES

ESTUDIANTS

PAS CENTRES EDUCATIUS

PAS CONSELLERIA EDUCACIÓ

UNIVERSITATS

MOV. RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

CONSELL DE LA JOVENTUT

ORG. SINDICALS

RECONEGUT PRESTIGI

ENTITATS LOCALS

ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

DIRECCIONS CENTRES

INSPECCIÓ EDUCATIVA

PERSONAL FORMACIÓ PROF.

ACADÈMIA VAL. DE LA LLENGUA

DEFENSOR DISCAPACITAT

UNITAT EDUCACIÓ SALUT

INTEGRACIÓ ALUMNAT ESTRANGER

TITULARS CENTRES PRIVATS

ORG. PATRONALS

EMPRESARIAT

L’administració i els seus satèl·lits

MEMBRE CONSELL

SUPRIMIT

AFEGIT

NOMENATS PER L’ADMINISTRACIÓ
NOMENATS PER LA PATRONAL DE L’ENSENYAMENT PRIVAT
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El plurilingüisme del PP pretén
arraconar la llengua dels valencians
L’Escola de Formació Melchor Botella celebra unes jornades sobre
multilingüisme

Les ponències van coincidir que tot pla plurilingüe ha de partir de la llengua pròpia com a idioma base d’aprenentatge ARXIU

Allioli
La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV, 1983) necessita un
nou impuls, cal concretar-ne i actualitzar-ne els objectius. Amb
aquest eix argumental, Ciprià Ciscar, exconseller d’Educació i Cultura i impulsor de la llei, va inaugurar les jornades sobre plurilingüisme que entre el 4 i el 6 de
febrer va organitzar l’Escola de
Formació Melchor Botella a Xàtiva, la Costera, i en què van participar un centenar de persones
Beatriu Cardona i Helenia López, de STEPV, van contextualitzar
la regulació de l’ensenyament de
llengües en el marc europeu i
Tudi Torró, inspectora d’educació
i representant del Sindicat en el
Consell Escolar Valencià, va analitzar la situació de plurilingüisme
en el sistema educatiu valencià.
Jaume Fullana, director del col·legi
públic Gabriel Miró de Calp, va explicar l’aplicació en el seu centre
del programa d’ensenyament bilingüe enriquit.

Distints representants de la política lingüística de la Confederació de STES, Sonia Fernández (Galícia), Jon Moñux (Euskadi), Josep
Maria Cervelló (Catalunya) i Maria
Antònia Font (Illes Balears), així
com Diego Gómez, d’Escola Valenciana, van explicar les polítiques plurilingües en aquests territoris.
En la jornada es va constatar
que les polítiques d’introducció
del plurilingüisme dels distints
governs del PP comparteixen una
mateixa estratègia: arraconar la
llengua pròpia perquè no tenen en
compte la situació minoritzada
d’aquestes.
Entre les conclusions compartides pels assistents, hi ha la constatació que tot pla plurilingüe ha de
partir de la llengua pròpia com a
idioma base d’aprenentatge i, per
tant, cal garantir que tot el professorat siga competent en les
dues llengües oficials. No és equiparable, ni en temps ni en forma,
l’aprenentatge d’una llengua ha-

Tot pla plurilingüe
ha de partir de la llengua
pròpia com a idioma
base d’aprenentatge
Cal garantir que tot
el professorat siga
competent en les dues
llengües oficials
L’educació plurilingüe
ha d’afrontar el repte
del multilingüisme i ser
el motor de la innovació

bitual a la d’una llengua estrangera. D’altra banda, l’educació
plurilingüe, que cal desplegar amb
un enfocament didàctic i metodològic adequat, ha d’afrontar el
repte del multilingüisme i ser el
motor de la innovació didàctica.
Treballar junts
En el marc de les jornades, els representants de política lingüística
dels STES de Galícia, País Basc,
Catalunya, Illes Balears i País Valencià van analitzar la situació de
les seues llengües pròpies en l’ensenyament dels seus territoris i van
aprovar uns eixos de treball conjunt, com la creació d’un espai
virtual compartit, l'articulació d’una intervenció sindical col·lectiva,
la visualització de la situació d’aquestes llengües en els diferents
àmbits d’intervenció (fòrums mundials, europeus, jornades, mitjans
de comunicació, etc.). En la trobada, també s’hi va aprovar un manifest per impulsar la normalització lingüística d’aquestes llengües.
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Les Intersindicals
de Catalunya,
Balears i el País
Valencià
coordinen
actuacions
Allioli
En el marc del conveni de col·laboració subscrit per Intersindical Valenciana, Intersindical Alternativa de Catalunya i STEI-Intersindical Illes Balears, representants de les tres
organitzacions es van reunir a Barcelona per abordar possibles respostes
a la crisi econòmica i a les reformes laborals i de les pensions, també es va
donar suport a les plataformes de persones aturades. En la reunió, en la qual
es va analitzar la presidència espanyola de la Unió Europea durant el
primer semestre de 2010, es van
aprovar intervencions convergents en
l'ensenyament, les administracions
públiques, la sanitat i el metall, la salut laboral i el moviment feminista. Les
tres intersindicals van participar juntes en la manifestació del 28 de gener
Contra l'Europa de l'atur i la precarietat, i en el Fòrum Social Català.

DIMARTS DE LA INTERSINDICAL

QUÈ EM
POSE HUI?

ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

PRESENTACIÓN CONVENIO ENTRE ESCUELA
Y LA ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA
Miercoles 24 de febrero a las18 h
Pactar la educación: el sentido de las palabras
Conferéncia a cargo de José Gimeno Sacristán
Lugar: Juan de Mena,18 - bajos, Valencia 46008
Más información: www.escolasindical.org

Sindicat de Treballadores i Treballadors
de l’Ensenyament del País Valencià

Obra plàstica
d’Amparo Garcia
a la seu de Juan de
Mena,18 de València
Del 2 al 26 de febrer
de 2010
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Als mrps els tiren…

TEATRES DE L’ESCOLA

A
JAUME MARTÍNEZ BONAFÉ

No m’emociona el Consell
Escolar Valencià perquè
és un espai socialment
esmorteït per una
dinàmica política
mortuòria

ls Moviments de Renovació Pedagògica els trauen del Consell Escolar Valencià i no passa res. Com en el poema
de Brecht, ho recordeu? Vindran per uns, i per
altres, i finalment, també, un dia, ens tocarà a
nosaltres. I no passarà res. O sí.
No sé ben bé que feien els MRP en el Consell Escolar. No he llegit en la premsa sindical
ni en la premsa ordinària documents, intervencions, consultes o propostes que pogueren
fer aquestes organitzacions en aquest “organisme consultiu”. Tampoc he rebut cap correu
que m’ho contara, ni ho he llegit en cap altre
lloc. Mire la pàgina web de la Federació dels
MRP i tampoc hi trobe un espai significatiu sobre la cosa. Però era important —per a mi—
aquesta presència institucional en el Consell Escolar Valencià. Si més no, perquè suposava el

reconeixement de la seua existència i la memòria del que aquests moviments han significat —i poden continuar significant— en la
transformació i millora de l’escola pública. No
m’emociona el Consell Escolar Valencià perquè
és un espai socialment esmorteït per una dinàmica política mortuòria. Desconec quanta
gent de la que hi ha dintre es creu aquest espai institucional i no sé quanta de la que hi ha
fora el coneix, el necessita, el reclama, el valora. És una de les trampes de la democràcia
formal, organitzar l’avorriment i dificultar l’entusiasme. Però era important que allí dintre hi
haguera una veu, un nom propi i una sigla que
identifique una possibilitat de futur, una possibilitat de compromís històric amb la renovació pedagògica. Vivim una llarga etapa de precarietat històrica. La miopia moral amb què con-

duïm les nostres passes ens porta cap a una forma de submissió intel·lectual per la qual acceptem que tot semble efímer, banal, puntual,
anecdòtic, fins i tot innecessari. En la meua vida
professional i militant, he vist massa vegades
gent molt diversa amb ganes de prejubilar els
MRP. Per què? No sé què faria o què diria el
company o la companya que anaven a les reunions del Consell Escolar Valencià. Per a mi la
presencia d’aquest home o aquesta dona era un
símbol que a l’escola pública encara hi ha gent
que no ha oblidat el sentit original, la força real
del treball de renovació pedagògica a l’aula: conrear la llibertat humana, defensar la justicia social, engrandir la tolerància i el respecte per la
diferència. Potser perquè el símbol existia, algú
n'ha decretat l’expulsió. Una veu menys, i si no
hi ha verb no hi ha carn.

NATURA VALENCIANA

Els fruits de la bardissa
JOAN PÉREZ ALBERO

En l’anterior capítol en parlàvem de la bardissa,
una comunitat vegetal força estesa pel nostre
país que podem trobar a les fondalades humides,
als marges dels nostres boscos o la vora de rius
i séquies, poblada amb plantes, quasi totes carregades de punxes, com l’esbarzer (Rubus ulmifolius), el roser bord o roser silvestre (Rosa
canina), l’aranyoner (Prunus spinosa), l’arç blanc
(Crataegus monogyna), l’èvol (Sambucus ebulus) i
el saüquer o saüc (Sambucus nigra), si el sòl és
prou humit. Malgrat les antipàtiques punxes, les
bardisses són importants 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: móres, aranyons...

Les móres són els fruits de l’esbarzer i des
d’antany s’han recol·lectat per preparar melmelades, pastissos i, més modernament, gelats.
També s’han utilitzat per a preparar licors, bé macerant-les amb begudes espirituoses o per destil·lació per a l'obtenció d'aiguardent. Són riques
en vitamina C, provitamina A i ferro. Les fulles
mastegades són un bon remei per a la inflamació de les genives, preses en forma de tisana són
útils per les afeccions intestinals i les hemorroides i, aplicades en forma de cataplasma, per a
curar ferides i úlceres de la pell.
El tapaculs o gavarró (cast: escaramujo) és el
fruit del roser silvestre i s’ha utilitzat per a previndre les afeccions gripals pel seu alt contingut
en vitamina C, a més de les seus propietats an-

tidiarreiques i astringents, d’ací ve la seua denominació popular de tapaculs. Conten que, durant la Segona Guerra Mundial, els xiquets i xiquetes de les escoles britàniques tenien la missió de recollir tapaculs per a elaborar xarops (rics
en vitamina C) i així compensar el bloqueig naval a què els alemanys els tenien sotmesos i que
els impedia rebre taronges.
I per acabar, per què no provem d'elaborar licor d’aranyons? Sols necessitem un litre d’anís,
250 grams d’aranyons ben madurs, un bastó de
canella i cinc grans de café. Deixeu-ho macerar
durant quatre o cinc mesos, coleu el producte resultant i... a gaudir del licoret.

INTERNACIONAL
El Fòrum Social Europeu prepara noves respostes
a la mercantilització educativa
Berlín. Albert Sansano, enviat especial
En el marc de l'assemblea preparatòria del Fòrum Social Europeu (FSE), es
va reunir a Berlín, cap al final del gener, la xarxa d'Educació. A més de la delegació d’STES-Intersindical, l’única
representació de l’Estat espanyol, a la
capital alemanya estaven presents sindicats docents, associacions pedagògiques i d'estudiants del vell continent.
Després d’analitzar la situació
educativa en cadascun dels països
presents i d’abordar mesures organitzatives, s’hi van aprovar els semi-

naris del Fòrum del juliol, que se celebrarà a Istanbul, així com les accions
immediates contra les polítiques neoliberals de la Unió Europea.
El Fòrum d’Istanbul estudiarà, entre altres assumptes, la privatització
i mercantilització de l'educació, les alternatives al model de competències educatives determinades pel
mercat, l’estat del procés de Bolonya,
els treballs amb emigrants i dones, l’educació professional i el sentit actual
de l’autonomia educativa.

Amb motiu del Dia d'Acció per la Diversitat (1 de març) es promouran alternatives didàctiques sobre les migracions. El 14 març es presentarà a
Viena una ‘contracimera’ a l’oficial
sobre l'educació superior prevista per
a commemorar els 10 anys de la declaració de Bolonya. El dia 25 es realitzarà a Brussel·les Spring 2010, una
convocatòria de docents i estudiants,
coincidint amb la reunió del Parlament
Europeu. Finalment, la xarxa d’Educació es presentarà a Madrid a l'abril,
durant la trobada de ministres d'Educació.
Més informació a: http://educacionfse.wordpress.com/

Plenari del Fòrum Social Europeu, a Berlín A. SANSANO

ALLEGRO MA NON TROPPO

Vic i la ciutadania

E

JOSÉ A. ANTÓN VALERO

Els fets ocorreguts a Vic
relacionats amb la
immigració no són més
que la punta de l’iceberg

ls fets ocorreguts a Vic i altres ajuntaments relacionats amb la discriminació
envers els immigrants, no són més
que la punta d’un iceberg on hi ha molts altres
esdeveniments quotidians que es repeteixen en
diferents àmbits civils, administratius o oficials,
i que deixen clar que en temps de crisi les actituds racistes emergeixen de manera manifesta.
Això ha de dur-nos, als ensenyants, a repensar el nostre paper, i en aquest cas concret
a reflexionar sobre com s'ha implantat al País
Valencià l'assignatura d’Educació per a la ciutadania. Algunes de les claus per a entendre
les postures xenòfobes, cal buscar-les en
com construïm les referències identitàries
com a col·lectius humans, i com aquestes es
relacionen amb el concepte de ciutadania

passiva, de baix perfil, que manegem socialment.
Potser la transversalitat d'enfocaments i temàtiques en educació —els drets humans, la
pau, l'ecologia, el desenvolupament socialment
sostenible, la interculturalitat…— ha sigut
percebuda per la societat, i molt en particular
per algun sector de pares i mares o del mateix
professorat, com una estratègia inútil, poc eficaç des de la perspectiva acadèmica i difícil de
concretar i dur a la pràctica.
Aquesta percepció s'ha vist reforçada per la
falta de visualització, per part dels professionals de l'ensenyament, de pràctiques de ciutadania global, tant en els enfocaments conceptuals, com en la pràctica quotidiana de l'aula, de l'acció educativa i de l'organització
escolar.

Les dimensions dels fets socioculturals, les
seues interconnexions i visions complexes
dels problemes són difícilment compatibles
amb l'individualisme atroç que domina la vida
social. D'igual manera, en aquest món dominat aparentment per les noves tecnologies hi
ha un aïllament abismal entre les persones i
els grups els quals difícilment comparteixen i
interactuen, més enllà de la virtualitat, l’imaginari induït des dels mitjans de comunicació.
A més, l’entestament dels responsables de
la conselleria, amb els seus capritxos sobre l’Educació per a la ciutadania, ha obstaculitzat que
es plantegen en el sistema valencià els problemes de fons des d'un enfocament educatiu
i crític. Tenim per davant la tasca de reenfocar
aquest debat en una direcció autènticament
educativa i global.
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Comunicación y Poder,Manuel Castells, Alianza. Madrid 2009. 680 pàg.
Els mitjans de comunicació són ara per ara
l’àmbit on es despleguen les estratègies del poder. Internet i els diferents dispositius mòbils
configuren un nou entorn comunicatiu, l’autocomunicació de masses, que està transformant
de manera significativa les relacions de poder.

“No mos fareu catalans”. Història inacabada
del blaverisme, Francesc Viadel, Universitat de
València. València 2009. 455 pàg.
Edició ampliada i posada al dia del treball que
el mateix autor va publicar en 2006. En aquestes pàgines s’expliquen els orígens, l’evolució
i l’estat actual del blaverisme, un moviment reaccionari i irracional que encara suposa una
amenaça per a la cultura i la democràcia.

Poemania. Guia pràctica per a fer lectors i lectores de poesia, Anna Ballester Marco, Fundació
Bromera. Alzira 2009. 112 pàg.
L’autora, especialista en literatura infantil i juvenil, es pregunta per què les xiquetes i els xiquets abandonen el plaer per la poesia. El llibre ofereix recursos i estratègies per incitar menuts i grans a redescobrir el plaer de llegir i
escriure textos poètics.

La repressió franquista al País Valencià, Pelai Pagés (ed.), Tres i Quatre. València 2009. 797
pàg.
L’obra, que reuneix els treballs de la I Trobada d’Investigadors, dóna fe dels afusellaments, empresonaments, la depuració de
mestres, la repressió i l’horror que es van estendre pels distints pobles i comarques. Un
al·legat per a mantindre viva la memòria històrica.

La vida escolar en un curs. Coses que no sempre s’expliquen, Jaume Carbonell, Àngel Serra, Graó. Barcelona 2009. 239 pàg.
Un centenar d’escenes, amb els seus textos i
fotografies, ens presenta un retrat polièdric d’un
centre de l’avantguarda pedagògica al llarg d’un
curs escolar, tot presentat amb una acuradíssima edició, un autèntic homenatge a la qualitat de l’escola pública.

Elogi de l’educació lenta, Joan Domènech
Francesch, Graó. Barcelona 2009. 166 pàg.
Més, abans i més ràpid no són sinònims de millor. En l’escola, diu l’autor, cal trobar el temps
just per a cadascú i aplicar-lo a cada activitat
pedagògica. Cal retornar el temps a l’alumnat
i el professorat perquè el visquen plenament
i esdevinga així plenament educatiu.

Imaginar África. Los estereotipos occidentales sobre África y los africanos, Antoni Castel,
José Carlos Sendín (eds.), La Catarata. Madrid
2009. 182 pàg.
Nou africanistes reflexionen des d’òptiques distintes sobre la construcció de l’imaginari sobre
Àfrica i analitzen com és representat pels
mitjans de comunicació, per a desvelar molts
estereotips del pensament occcidental sobre
una realitat molt més rica i complexa.

Desaprender la discriminación en Educación
Infantil, Babette Brown, Morata. Madrid 2009.
151 pàg.
Brown, mestra d’infantil, assegura que xiquets i xiquetes són experts en la comunicació de necessitats i de sentiments, però també en la interpretació de les reaccions i valoracions de la gent adulta. S’hi aporten
suggeriments al professorat d’aquesta etapa
educativa.

Passege pel vell Sagunt i des d’alguna casa un
pianista m’obsequia amb Variacions i fugues de
Bach. Refresque una llarga conversa amb Ninyoles, sociolingüista saguntí un matí de 1993.
—Bon dia, em diuen Ferran, he llegit tots els
seus llibres i alguns articles.
—Quin lector més amable!.
Durant el trajecte m’explica algunes circumstàncies de la redacció i publicació dels seus
primers llibres. El seu valencianisme, com el
d’altres companys de generació —Cucó, Aracil
o Marqués— té un mèrit particular, com explica en una entrevista el 1972: “La meua llengua
materna ha estat el castellà, procedeixo del casc
urbà de València, de la classe mitjana, i vaig ser
criat als jesuïtes que, casualment, pel que jo sé,
implantaren la castellanització cultural en educació, en alguns àmbits de l’àrea catalana. El valencianisme mai no ha constituït per a mi una inquietud privada sinó un problema públic.”
Em ve a la memòria la primera vegada que
vaig veure Conflicte Lingüístic Valencià: era 1983,

em va sorprendre el títol, jo no constatava cap
conflicte. La gent del meu poble, valencianoparlant, no qüestionava la situació sociolingüística. ¿Quin conflicte?
Quan feia les pràctiques de Magisteri en
l’escola de la meua infància vaig obtenir en part
la resposta. Aquell curs s’hi començava a implantar el programa d’ensenyament en valencià.
Una part del professorat coneixia Ninyoles i altres lectures clau que actualitzaven, amb un rigor que encara sobta, la reflexió sobre el país.

ESCRIT AHIR

40 anys de ‘Conflicte
lingüístic valencià’
FERRAN PASTOR I BELDA

Rafael Ninyoles

ENXARXATS
JOAN CORTÉS

Em ve a la memòria la primera
vegada que vaig veure
‘Conflicte lingüístic valencià’:
era 1983, em va sorprendre
el títol, jo no constatava
cap conflicte

Llavors hi havia uns mestres —Fuster, Sanchis Guarner, Reglà, Giralt, Tarradell, Dolç, Nadal…— i petites xarxes militants com ara les joventuts de Lo Rat Penat, però potser encara no
hem valorat com cal la quantitat de barreres
mentals i prejudicis que en el camp valencianista
es van carregar des de finals dels anys seixanta els Cucó, Aracil, Sebastià García Martínez,
Emèrit Bono, Josep Vicent Marqués, Lluís Font
de Mora, Manolo Ardit, Joan Francesc Mira, Josep Lluís Blasco, Eliseu Climent, Isabel-Clara
Simó, Raimon... És la generació que consolida definitivament l’equació valencianisme = modernitat
i progrés, una modernitat que aplica fins i tot a
l’edició dels seus llibres.
Les portades de la col·lecció Garbí (1967-71),
la primera editorial d’aquesta generació, són autèntiques obres d’art de l’Equip Crònica. El mateix cal dir de la revista Gorg. Cap grup generacional europeu de llengües minoritzades ha
dut el seu país a quotes tan altes de revolució cultural i canvis civils.



Informació on line d’ONG
http://www.info-ong.com/index.php
http://www.guiaongs.org/
Després d'una catàstrofe humanitària, les oenegés són el centre de totes les mirades, també pateixen, però, un gran desgast en la seua
imatge pública a causa de les pomes podrides
que hi ha al mateix cistell.

La cimera de Copenhaguen, un fracàs estrepitós?
http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/lang/es/pages/gateway
Molta gent al món comparteix una mateixa
preocupació: la humanitat aconseguirà fer inhabitable el planeta? Podrem evitar-ho? És ja un
procés irreversible? Què podem fer encara?

Que arriba el plurilingüisme!
http://www.aulaintercultural.org/sommaire.php3?
lang=ca
El plurilingüisme és la conseqüència d'un món
divers i del fenomen de la globalització. Les relacions socials es diversifiquen i el plurilingüisme
és una realitat cada vegada més perceptible. Les
llengües, conviuran o s'aniquilaran?

Alça l'aleta, polleta. No em picaràs, pollastret
http://picam.info/
Pica'm és un diari digital molt fresc que ha
irromput recentment en la galàxia internàutica. Combina blocs, notícies, política, actualitat musical i altres àmbits de la informació des
d'un format àgil i desinhibit.

PER LA PRÒRROGA INDEFINIDA
DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

S'

acosta el final de la
possibilitat d’exercir el dret
a la jubilació voluntària loe
(Disposició Transitòria 2a),
que vencerà amb el període
d'aplicació d'aquesta llei en
2011. Després de vora vint anys d'exercir un
dret que s'ha de consolidar, assistim, en
canvi, a propostes per part del govern
d'endarrerir la jubilació fins als 70 anys o,
pitjor encara, fins als 75, segons
recomanacions de la Unió Europea.
És per això que stepv (i la Confederació
d’stes-i) promou una nova campanya de

I

ntersindical Valenciana s'oposa a l'augment de l'edat de jubilació als 67 anys i
a l'ampliació del període de cotització de
15 a 20 anys, dues mesures anunciades pel
govern espanyol. "La reforma de les pensions
no està justificada, ni tècnicament ni políticament, és inacceptable que siguen les treballadores i treballadors i les persones amb
menys recursos les que paguen una crisi que
no han provocat. La crisi no l'han generada
ni els salaris, ni les pensions, perquè en els
darrers anys hi ha hagut una contenció i moderació dels salaris, com ha reconegut l'OC-

PRÒRROGA INDEFINIDA DE LA JUBILACIÓ
VOLUNTÀRIA, amb el convenciment que
aquesta reivindicació és compartida per tot el
professorat i és ara més necessària que mai.
La legislació aprovada recentment, com
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (art. 67.2),
no arriba a donar satisfacció a la nostra
demanda i limita que “per llei de les Corts
Generals, amb caràcter excepcional i en el
marc de la planificació dels recursos humans,
es podran establir condicions especials de les
jubilacions voluntària i parcial”. Tampoc ho fa
la Disposició Addicional 7a de la Llei 40/2007,
"de mesures en matèria de Seguretat Social",

denunciada per la Confederació Intersindical
en el seu moment, que no s'ha complit i
s'està retardant injustificadament pel que fa
al dret a la jubilació anticipada i parcial.
L'Administració no pot ignorar la demanda
unànime de prorrogar indefinidament la
jubilació anticipada, incloent-hi l'homologació
a l'alça de les gratificacions econòmiques, així
com la implementació d'altres mesures per
als majors de 55 anys, requisit imprescindible
en matèria de salut laboral.
Defenem la necessitat de la jubilació
voluntària anticipada com a condició
ineludible de suport al professorat: les

La Intersindical s'oposa
a la jubilació als 67 anys
DE". La Intersindical planteja que les pensions "són insuficients en la majoria dels casos i per davall de la mitjana europea, l'estat espanyol és un dels que menys inverteix
en pensions. La mitjana dels països de la UE

se situa en el 12% del PIB mentre que ací se'n
destina un 9%. A més, la despesa pública total és inferior al 39% mentre que a Europa és
del 46%, una diferència que afecta les despeses socials". El sindicat recorda que dife-

exigències socials respecte a la docència
augmenten dia a dia, i requereixen
adaptacions permanents a canvis continus,
amb càrregues emocionals i psicològiques
cada vegada més grans que estan dificultant
darrerament el treball en els centres. Açò
contribuirà, a més, al reconeixement social i
institucional del treball docent i que s'efectue
el recanvi generacional que requereix el
sistema educatiu, fet que originarà més
ocupació en el sector.
Per tant, exigim amb urgència els canvis
legislatius necessaris. Aquesta campanya
depén directament de la vostra participació.

rents estudis asseguren la viabilitat de les
pensions, "com a mínim, fins a l'any 2025".
A més, prossegueix la Intersindical, "la perllongació de l'edat de jubilació enviarà a l'atur la gent més jove, ja que es retardarà la
seua entrada en el treball; caldria reduir la
jornada laboral i el temps de treball per a lluitar de manera efectiva contra la desocupació". El sindicat exigeix a l'executiu la retirada
de la proposta i anuncia que cridarà a participar en les mobilitzacions unitàries convocades per impedir una contrareforma laboral i de les pensions.

