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EDITORIAL

La desregulació del
sistema educatiu

E

l conseller d’Educació ha situat el sistema educatiu en una
perillosa desregularització de les condicions laborals del
professorat i del mateix sistema, com ara: reducció d’unitats
i desdoblaments d’FP, supressió de programes d’atenció a la
diversitat, retallada d’hores de càrrecs directius i professorat. A
més, ha denegat comissions de serveis de manera aleatòria; ha
impedit la restricció provincial al professorat interí de secundària;
ha reduït el pressupost; ha denunciat l’acord de plantilles de
secundària; ha amenaçat de substituir els actuals programes
lingüístics pel seu particular model plurilingüe...
Així mateix, també ha desplegat iniciatives per dificultar l’acció
dels sindicats amb vista a entorpir la negociació col·lectiva; ha
reduït el Consell Escolar Valencià a un òrgan simbòlic; ha limitat la
disposició de recursos sindicals anteriorment pactats... La
desregularització del sistema educatiu necessita l’afebliment de qui
hi pot plantar cara –els
Per quina raó, en el
sindicats– per deixar el camí
lliure a les pretensions de
tram final del seu
rebaixar als mínims el
mandat, Font de Mora
sistema educatiu.
necessita provocar
Hi ha massa preguntes
sense una resposta clara
tant de malestar
sobre el futur del
entre tants col·lectius
funcionament dels centres,
de l’estat de les negociacions en la mesa d’educació, els programes
d’ensenyament en valencià, del compromís de combatre el fracàs
escolar, del pagament dels endarreriments de la privada
concertada... La gestió domèstica de l’administració educativa
valenciana s’aproxima més a l’ensurt que a la normalitat. A punt
d’obrir els centres, les plantilles de professorat tenien més pedaços
que l’uniforme de les criatures a final de curs, i el professorat més
problemes que mai amb les destinacions aconseguides amb les
modernes adjudicacions.
Si el conseller creu que ha arribat el moment d’adequar les
plantilles de secundària a la LOE, per què ho fa després d’haver
retallat sense cap mirament les vacants d’enguany, sense avisar
els sindicats, i donant com a termini dos mesos? Un treball més
que impossible perquè les anteriors plantilles, negociades
i assumides, tardaren dos anys a confeccionar-se.
Però, a les grans preguntes, podríem afegir les que es fa el
professorat sobre temes directes que l’afecten, com ara la falta de
respecte a les ràtios que marca la llei en infantil, la pervivència dels
barracons, els desdoblaments, els programes educatius, el
pagament de triennis i sexennis, les comissions de serveis, el
concurs de càtedres...
I, sobretot, per què acusa els sindicats de catastrofistes per fer
preguntes, si és ell qui té totes les respostes? Però la pregunta
cabdal és per quina raó Font de Mora necessita provocar tant de
malestar entre tants col·lectius, ara que totes les enquestes donen
el Partit Popular com el guanyador de les eleccions autonòmiques.
Per què tanta obssessió a continuar trencant ponts amb la
comunitat educativa?
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EN PRIMER PLA ENQUESTA D’INICI DE CURS

Els problemes amb les
adjudicacions telemàtiques
es repeteixen al setembre
Les errades informàtiques i de l’administració
suposen un fracàs rotund de la gestió de Font de
Mora

Vista d’una assemblea informativa sobre adjudicacions a l’IES Abastos ARXIU

Les xifres de les adjudicacions de juliol 2010
Les adjudicacions són el procés que permet la compleció de les plantilles dels
centres educatius i l’organització de les seues activitats.
Qui hi participa? Professorat en expectativa de destinació, reingressat, opositor de 2010 i interí dels cossos de mestres i de secundària, formació professional, escola oficial d’idiomes i d’ensenyaments artístics.
Quantes places s’han adjudicat? 3.600 vacants en el cos de mestres i 6.410
en la resta.
Quina diferència hi ha respecte de l’any 2009? Enguany s’han oferit 1.526 vacants menys que en 2009. En percentatge, la diferència és d’un 14% menys.
S’han adjudicat 588 vacants menys en el cos de mestres i 938 menys en la resta de cossos.
Quin és l’efecte d’aquestes retallades? No es desdoblaran grups i s’incrementaran les ràtios. S’ha de destacar que les etapes obligatòries del sistema educatiu i les que atenen el major nombre d’alumnat són les més afectades per les retallades de la conselleria d’Educació.

Allioli
La mala planificació, la improvisació,
la suspensió d’actes i les retallades
han sigut la tònica en cadascuna de les
adjudicacions d’enguany, des que començaren, al juliol, fins ara. La casuística d’incidències en el procés ha
sigut remarcable: la vulneració dels
drets del professorat suprimit, al qual
no se li ha oferit una vacant a la mateixa localitat; el professorat que no
està d’acord amb el destí que se li ha
assignat i que ha expressat el seu malestar amb la presentació de reclamacions contra el procediment; o el
cas, insòlit, de deixar sense comissió
de serveis més d’un miler de persones sense cap altra explicació que no
fóra la de la voluntat de l’administració de suprimir-les.
El juliol de 2009, Font de Mora va
presentar el procediment de les adjudicacions telemàtiques com la seua
gran aposta per a la modernitat, només per a primària, en un primer moment, i ja van tindre un mal començament. Enguany, quan s’ha començat a aplicar en secundària, els
problemes s’han succeït l’un rere l’altre: des del bloqueig del sistema, que
no suportava l’accés massiu del professorat al programari, fins a la desaparició de professorat amb dret a participar-hi, l’eliminació de vacants a
temps parcial, o la publicació de llistats amb nombroses errades, sense
ésser exhaustius.
“Nosaltres mai no hem estat d’acord amb el sistema d’adjudicacions
telemàtiques, perquè no es coneixen
les vacants prèviament ni es té cap
control del procés” afirma STEPV,
l’únic sindicat que sempre s’ha manifestat a favor de les adjudicacions
presencials. “L’aplicació caòtica de
les adjudicacions telemàtiques és un
fracàs del conseller”. Recordem que
el sistema d’adjudicacions presencials va ser fruit de l’acord entre els
sindicats i l’administració, i s’han celebrat des de 1988 ininterrompudament sense gaire incidències.

El sindicat agraeix la participació en la vaga
i les manifestacions del 29-S
Intersindical valora positivament el fet que es tractara de la primera convocatòria
unitària des de 1985, amb CCOO i UGT, més CGT a Alacant

Manifestació de la vesprada del 29-S a València, al seu pas pel carrer Sant Vicent ARXIU

Allioli
El secretariat nacional de la Intersindical Valenciana ha expressat el

seu agraïment a tot el col·lectiu de
treballadors i treballadores que han
secundat la convocatòria de vaga

general del passat 29 de setembre i
que van acudir, de manera massiva,
a les manifestacions de les tres capitals. Intersindical considera que
s’ha dit no a la reforma laboral, al pla
d’ajust i a la pretensió de modificar el
sistema de pensions, i insta el govern
espanyol a rectificar la deriva neoliberal de la seues polítiques socials.
A més, el sindicat valora molt positivament el treball dut a terme per
milers de delegades i delegats, per
les persones afiliades a altres sindicats, així com per persones no afiliades que, en un context mediàtic estremament virulent contra la funció
de les centrals sindicals, han fet
possible aquesta jornada unitària de
lluita i reivindicació.
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Pèrdua de llocs de treball,
massificació i una atenció
insuficient a l’alumnat
marquen l’inici de curs
La pèrdua de 1.500 llocs de treball suposa el major
expedient de regulació d’ocupació de la història de
l’administració valenciana
Allioli
El professorat valencià treballa poc i
malament. Això és el que es dedueix de
la justificació que el director general
d’Ordenació, Rafael Carbonell, va donar per denunciar l’acord de plantilles
de secundària i de batxillerat. A preguntes dels representats d’STEPV,
durant la mesa sectorial del passat 21
de setembre, va manifestar la seua voluntat “d’optimitzar els recursos humans en el sistema educatiu”, perquè
“el nombre d’ensenyants en secundària i l’esforç econòmic no es nota en el
rendiment”. A més, va afegir que “la societat valenciana exigeix resultats”,
en al·lusió al 40% de fracàs escolar que
arrossega el País Valencià, un dels més
alts de tot l’estat. Tot i que no va presentar cap proposta de document, va
expressar que l’administració pretén
negociar un nou acord que siga d’aplicació l’1 de setembre de 2011.
Segons STEPV, el que es pretén és
“donar cobertura legal a les retallades i reduir el nombre de docents en
els instituts valencians”, com ha passat en el començament d’aquest
curs, particularment problemàtic.
Les reducció pressupostària de 60 milions d’euros han afectat el cor del

sistema educatiu i tots els àmbits de
l’ensenyament no universitari. El panorama que es presenta és el d’e-

quips directius amb menys hores
per a organitzar i gestionar els instituts; unes aules encara més massi-

ficades i amb una composició més diversa, com a conseqüència de la supressió d’unitats; i un alumnat amb
necessitats educatives especials que
veurà reduïts els programes destinats
a atendre’l.
Referent a les ajudes i subvencions,
la Generalitat ha publicat, des del mes
de juny, diverses ordres que minoritzen
partides pressupostàries de la conselleria d’Educació. A aquestes cal afegir
les que, a l’agost, s’han anunciat a les
escoles d’infantil i als conservatoris de
música municipals. Sense parla dels
1.500 professors i professores que impartien la seua docència el curs passat
i que s’han quedat sense faena enguany,
en el que es pot qualificar d’expedient
de regulació d’ocupació més gran que
l’administració valenciana ha portat
mai a cap.

Inici del curs en una escola valenciana

SECUNDÀRIA

PRIMÀRIA

Els instituts confirmen que el curs
serà complicat per les retallades

Falta de professorat, alumnat embotit
en les aules i pèrdua de compensatòria

Com cada any, STEPV ha efectuat una
enquesta entre el total de 317 centres
de secundària del País Valencià –137
a Alacant, 51 a Castelló i 183 a València–, per sondejar les dificultats
que s’han presentat en l’inici del
curs. Les dades que ha pogut recollir el sindicat en 61 centres confirmen que aquest curs serà molt complicat per la supressió d’unitats, professorat i programes d’atenció a la
diversitat. Les més destacades són:
 Professorat. En el 77% dels centres
enquestats falta professorat per a
cobrir vacants i baixes per malaltia. En
tots els centres s’ha reduït la plantilla respecte al curs passat.
 Alumnat. Un 34% dels centres tenen
un o més grups per damunt de les ratio permeses –30 en ESO i 35 en batxillerat–, conseqüència directa de la
no-autorització de noves unitats.
 Programes d’atenció a la diversitat.
Un 38% dels centres han perdut pro-

grames que tenien autoritzats fins
ara, especialment de compensatòria,
PASE, programa de diversificació curricular i PROA.
 Infraestructures. Un 48% dels
centres no tenen suficient cabuda en
les aules –barracons– o disposen
d’instal·lacions defectuoses –goteres,
climatització, reformes...
 Formació professional. Gràcies a
l’augment de la matrícula, atribuïble en
part a la crisi econòmica, molts cicles
formatius han pogut salvar els desdoblaments. Al juny, la conselleria pretenia no autoritzar cap desdoblament
en els mòduls formatius, que fins ara
es feien amb més de 18 alumnes. Tanmateix, al setembre van modificar el
criteri per a autoritzar els desdoblaments a partir dels 30 alumnes. Tots
aquells mòduls per davall d’aquesta
quantitat no han pogut desdoblar-se,
llevat d’aquells que comporten un risc
per a l’alumnat i el professorat.

Una enquesta sobre 261 centres
d’infantil i primària, dels 1.070 centres públics del País Valencià –412 a
Alacant, 162 a Castelló i 496 a València–, revela una problemàtica de
què destaquem aquestes situacions:
 Professorat. El primer dia del
curs faltava personal per a cobrir baixes per malaltia i permisos maternals a la meitat dels centres docents.
 Alumnat. Més d’un terç dels centres docents tenen una o més aules
amb més alumnat del que permet la
legislació vigent. Amb 27 alumnes
per aula, sobre una ràtio legal de 25,
es confirma el creixement d’una demanda a la qual l’administració no
vol atendre amb l’habilitació de noves unitats.
 Programes de compensatòria.
S’han perdut en 57 centres docents
que la tenien autoritzada el curs anterior. Això comporta, per consegüent, l’abandonament d’alumnat amb

ARXIU

necessitats educatives especials,
però també empitjora significativament la qualitat de l’atenció a la resta de l’alumnat amb el qual haurà de
compartir l’horari. Suposa també, en
conseqüència, la pèrdua del professorat que l’atenia.
 Infraestructures. Hi ha 47 centres
docents amb barracons i 121 més
que tenen plantejats diferents problemes relacionats amb les intal·lacions, com ara goteres, climatització,
falta d’espai, reformes.
 Personal d’administració i serveis.
A banda de l’endèmica falta de personal d’administració als centres
docents, en 67 tampoc no tenen
conserge.
 Anglés. Malgrat que el currículum
obliga, un terç dels centres docents
no imparteixen anglés per falta de
provisió de l’administració, que deixa a la voluntarietat dels centres la
seua impartició.
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QUÈ ÉS
L’ACORD DE PLANTILLES
L’acord de plantilles de secundària
i batxillerat va ser signat en 1999 per
tots els sindicats presents en la
mesa sectorial i per la mateixa administració, i va suposar la creació
de 3.200 llocs de treball nous, fruit
de l’increment d’hores derivat de l’adaptació als nous currículums a
què obligava la LOGSE, ja des de
1991, l’atenció a la diversitat de l’alumnat, el reforç de matèries instrumentals, el desdoblament d’àrees
concretes, la diversificació curricular i l’opcionalitat.
També regulava les hores dels
equips directius, dels càrrecs de coordinació i de les tutories, i preveia les
figures de l’especialista de psicologia
i pedagogia, i de pedagogia terapèutica. I recollia un compromís de catalogar lingüísticament els llocs de
treball, que encara no s’ha complit, i
un compromís de construcció de 215
centres, que ja estan acabats i en funcionament.
La denúncia per part de la conselleria d’Educació de l’acord de
plantilles de secundària deixa, per
tant, en una situació d’indefensió jurídica i totalment desregulades les
actuals plantilles, a mercé de la voluntat de l’administració de fer i desfer al seu lliure albir.
STEPV comprén la necessitat
d’un nou model de plantilles que
permeta l’adaptació del sistema a
les noves realitats socials sorgides
els últims anys, i que actualitze
l’organització del sistema educatiu
a l’aplicació de la LOE, sempre que
no comporte la pèrdua de professorat, programes d’atenció a la diversitat, etc., com pretén la conselleria d’Educació. “Només té sentit
un nou acord” diu el sindicat, “si s’adapta a les necessitats sorgides en
aquests darrers anys (alumnat nouvingut, nous programes d’atenció a
la diversitat, noves figures de coordinació), a la lluita contra el fracàs
escolar, a la reducció del nombre
d’alumnat en les aules, etc. I això
comporta un increment del professorat necessari per a fer atendre
aquestes necessitats, com ha passat sempre que s’han adequat les
plantilles a una nova llei educativa.”
A més, pretén negociar-la en un
any electoral en l’àmbit sindical i a
la Generalitat, un període en què el
ritme negociador es rebaixa.
L’acord de drets sindicals
En la mateixa mesa sectorial, el director general d’Ordenació també va
anunciar la denúncia de l’acord de
drets sindicals, pel qual es regula,
entre altres, els alliberaments sindicals. STEPV, CCOO i UGT estan d’acord que es tracta d’un nou atac a un
sector que ha sigut molt crític amb
la gestió del govern valencià en matèria educativa. Recordem que els
sindicats educatius valencians ja
han patit una reducció de 54 alliberats i la pretensió de la conselleria és
la d’intensificar aquest castic.
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ACTUALITAT

El nou concurs de trasllats
s’aplicarà en la convocatòria
d’enguany per a tot l’estat
Al juny, es tancà la negociació del reial decret que
regularà el procés, segons la LOE
El nou concurs de trasllats, adaptat a
la LOE, serà una realitat per a la convocatòria d’enguany. Amb la imminent publicació en el butlletí oficial de
l’estat de la convocatòria, s’acabarà definitivament una negociació amb alts i
baixos que es va desenvolupar durant
tot el curs passat.
El sindicat s’ha mostrat relativament satisfet perquè el text final arreplega una bona part de les esmenes
que havia presentat. Segons els representants d’STES-Intersindical “hem
aconseguit rebaixar, i en alguns casos
eliminar, una part important de l'articulat més lesiu per a l’estabilitat del
professorat.
No obstant això, es concedeix una
especial consideració a l'avaluació
del professorat –que serà obligatòria–
i es valoren massa tant les càtedres,
com els càrrecs directius. Unes consideracions contra les quals s’ha ma-

nifestat reiteradament i de forma contundent STES-Intersindical durant tota
la negociació.
Novetats i qüestions pendents
Una de les novetats més importants del
concurs la constitueix el reconeixement
del dret a la mobilitat per raons de violència de gènere. A més, tot el text normatiu serà revisat en clau d’ús de llenguatge no sexista, a petició expressa
d’STES-Intersindical.
En el nou decret de concurs de trasllats es reconeix el dret de les organitzacions sindicals a participar en el
procés. Els sindicats presents en la negociació han exigit que la participació
siga, també, una realitat en l'elaboració de les normes procedimentals.
D’altra banda, continua sense quedar assegurada la convocatòria anual
del concurs. Cada dos anys el concurs
serà d’àmbit estatal i, els anys alter-

natius, serà decisió de les autonomies
convocar-lo o no. És la mateixa situació que hem tingut fins ara, que, de fet,
mai ha provocat problemes. Però el
sindicat segueix reclamant que tots els
anys la convocatòria siga obligada i que
es reculla en la norma.
En el cas de les supressions, el sindicat ha aconseguit que no s’introduïren canvis en el decret que pretenien
deixar sense garanties jurídiques la recol·locació i redistribució del professorat. La regulació d’aquests casos,
queda en mans, com fins ara, de les
administracions autonòmiques.
També s’obri la possibilitat a que en
els altres procediments de provisió de
places docents, com el cas de la contractació de personal per part dels centres, s’usen criteris poc clars i objectius.
Comissions de servei polèmiques
Tot i la intenció inicial del ministeri

Bancaixa perd un 4% dels diners del
professorat invertits en el pla de pensions
En només mig any, se n’ha perdut l’equivalent a dos mesos d’aportacions

Allioli
Com informa la comunicació trimestral de Bancaixa sobre l'evolució del
fons per al pla de pensions del personal al servei de la Generalitat que ha
arribat al professorat durant el mes
d'agost Bancaixa ha perdut un 4% de
les aportacions. I segueix baixant.
Això suposa, en euros, que de l’aportació de 9,42 euros per persona i
mes de la Generalitat –un total de 56,52
euros en el primer semestre de 2010–,
i ja se n’han perdut 18,77, vora una tercera part del que ha ingressat la Generalitat. Dit d’una altra manera, la
quantitat equivalent a dos mesos d'aportacions. Si sumem totes les per-

sones que participen del pla de pensions, unes 123.000 persones, resulta que s'ha perdut en borsa un mínim
de 2.300.000 euros.
Per què un fons de pensions?
La majoria dels sindicats presents
en la mesa general de la funció pública
signaven en 2005 un acord pel qual es
destinava un 0,3% de la massa salarial del personal que treballa en la Generalitat a un fons de pensions. Intersindical s’hi va oposar, ja que considerava que aquests diners s’havien
d’incorporar a les nòmines, el salari directe que tothom percep. Intersindical
va proposar, fins i tot, la realització d’un

referèndum entre les persones afectades. Altres organitzacions sindicals,
però, van apostar pel pla de pensions,
que garantiria –segons argumentaven–
les futures jubilacions.
En l’Allioli 221 (Febrer 2009) ja avisàvem que la premsa econòmica (Expansión, 21/12/2008) informava que,
amb la crisi, els fons de pensions del
països de l’OCDE han perdut un total
de 2,5 bilions d’euros –1,4 només en
la part corresponent a les pensions
d’empresa–, i han acumulat pèrdues
entre els mesos de gener i octubre per
valor del 20% del seu patrimoni.” Els
fets, lamentablement, ens han donat
la raó.

SALUT LABORAL

La presidència i les secretaries dels CSSL
es queden sense dotació horària
Allioli
La conselleria ha decidit, unilateralment, eliminar el temps de dedicació
a la presidència i les secretaries dels
comités de seguretat i salut laboral
(CSSL), d’Alacant, Castelló i València,
una dedicació de la qual gaudien des
de feia més de cinc anys. STEPV considera que es tracta d’una “demos-

tració més de la poca estima, valor i
consideració que li mereix la normativa vigent sobre salut i riscos laborals”.
Així mateix, cal dir que no es tracta d'un
fet aïllat i casual, sinó d'una maniobra
ben estudiada per a desbaratar el
funcionament dels màxims òrgans de
representació que els treballadors i treballadores tenim en matèria de salut

laboral”. Cal recordar que la conselleria
no compleix la normativa de prevenció
de riscos laborals ni els acords establits en el marc de la comissió sectorial, com tampoc amb les resolucions
aprovades al si dels comités, a pesar
de les denúncies interposades davant de la Inspecció de Treball, dependent del ministeri de Treball.

d’Educació de modificar l’article sobre les comissions de servei, finalment la redacció serà la de sempre
(RD 2112/98). Amb això el ministeri ha
assumit una de les esmenes d’STES,
que no acceptava la nova redacció perquè empitjorava encara més la concessió de les polèmiques comissions.
El sindicat, però, ha lamentat que
l’administració no haja assumit l’esmena en la qual demanava que es concediren comissions de servei tant per
les necessitats derivades de la conciliació de la vida laboral i familiar, com
per les situacions provocades per la
violència de gènere.
No obstant això, el sindicat segueix reclamant que la concessió de les
comissions de servei hauria de ser excepcional i els criteris d'adjudicació,
transparents i coneguts pels sindicats.
Característiques del concurs
 La comissió de Personal de la Con-

ferència d'Educació gestionarà els
procediments convocats per les diferents administracions educatives. Les
resolucions de la comissió tindran
caràcter vinculant si afecten la igualtat en les condicions de participació o
els criteris d'interpretació dels barems
de mèrits. Els recursos contra aquestes resolucions es presentaran a l'administració a la qual pertanga la plaça objecte del recurs.
 El funcionariat en pràctiques prendrà possessió de la seua destinació
quan supere la fase de pràctiques. Igu-

al com es fa ara.
 Per al personal que hi participa
amb dret preferent, en cas d'empat
s’emprarà com a primer criteri la
major antiguitat en el centre, i a continuació la puntuació del barem.
 Reconeix el dret preferent per al funcionariat que haja sigut rehabilitat
per al servei després de ser declarat
en situació de jubilació per incapacitat
permanent.
 Manté el dret al desestiment en la resolució provisional del concurs, després de l’intent de modificar-ho.
 Admet explícitament que el professorat podrà sol·licitar places o llocs
d'àmbits de gestió d'altres administracions educatives.
 Respecte als desplaçaments, manté els criteris diferenciats per al cos de
mestres i per al de secundària, segons
havia demanat STES.
 Recull les especialitats docents del cos
de mestres: educació infantil, educació
primària, pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, educació física, música, idioma estranger: anglés o francés.
També ha d'aparéixer la llengua pròpia
de les comunitats autònomes.
 En cas de supressió del lloc de treball del professorat que pertany al cos
de mestres, però ha obtingut destí en
1r cicle d’ESO, es considera que podrà
optar a una nova destinació en llocs
semblants.
 Es recupera el dret a la concurrència, que es redefineix, i les permutes.

Un efecte pervers
Amb les importants quantitats de
diners que els treballadors i
treballadores aporten als plans de
pensions privats s’ha pretés
obtindre el màxim benefici amb
inversions especulatives que han
provocat un efecte contrari al
desitjat: si el propòsit era millorar
i garantir una jubilació digna
i satisfactòria, el que s’ha
aconseguit és fer un dany enorme a

l'ocupació i el treball digne de
milers i milers de persones, perquè
la búsqueda del rendiment ràpid i
fàcil dels fons especulatius ha
alterat l’equilibri de les economies
globals i, a canvi de tanta enginyeria
financera, han obtingut quantioses
pèrdues amb les davallades que ells
mateixos han provocat.
Els fons de pensions formen part
d’aquesta mateixa lògica. Ningú no
s’ha d’enganyar: sabem d’on
provenien les magnífiques
rendibilitats que anunciaven. I ara
sabem també què ha provocat les
pèrdues. Per això, coneixem també
les maniobres per a desmuntar el
sistema públic de pensions. Com
denuncien molts economistes,
només obtindran els beneficis
cobejats amb la destrucció de l’estat
del benestar . I nosaltres, per
obligació, hi estem contribuint.

Recordem també que encara està
pendent de dur a cap la vigilància de la
salut a què té dret cada treballador i treballadora, i que encara no s'ha desenvolupat tampoc la figura del coordinador de salut laboral dels centres educatius del nostre territori. Els
representants dels treballadors han decidit, en senyal de protesta unitària, no
presentar cap candidat a la secretaria
de cada comité, ja que no disposarà de
dotació horària per a desenvolupar la
tasca que es deriva del mateix funcionament d'aquest òrgan paritari. El sindicat considera que no es pot permetre que la presidència i les secretaries

del CSSL esdevinguen figures institucionals buides de contingut, perquè “es
tracta de presidir i organitzar un tema
tan important com el funcionament del
comité, que vetla per la salut del personal docent”.
Malgrat l'esforç i el treball del sindicat per a avançar en qüestions de
salut en el treball, el curs passat va
acabar de la mateixa manera que havia començat, és a dir, amb el menyspreu de l’administració devers la salut dels seus treballadors i treballadores i, segons STEPV, “es mereix un
zero ben redó en salut laboral com a
qualificació de fi de curs.”
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ACTUALITAT

Sindicats i ministeri afronten un curs amb una
intensa agenda de negociacions
Aquest curs Educació ha proposat negociar una bateria de temes importants per al professorat:
l’estatut del professorat, un nou sistema d’accés o el decret d’especialitats del cos de mestres
STES, junt amb els altres sindicats de la mesa negociadora, proposa incloure-hi la pròrroga
indefinida de la jubilació anticipada
El ministeri d'Educació conserva encara importants
competències educatives que afecten aspectes bàsics de la regulació laboral del professorat, tot i que
la gestió de personal –excepte Ceuta, Melilla i educació a l’exterior– estiga transferida a les comu-

nitats autònomes. L’equip del ministre Gabilondo
ha anat anunciant els temes que caldrà tractar en
una mesa de negociació on STES és la segona força per representativitat. L'estatut de la funció pública docent, l’articulació d’un nou sistema d'ac-

ESTATUT DEL PROFESSORAT

El pressupost condiciona
les conversacions
De l’anomenat estatut del professorat,
se’n parla des dels anys huitanta. De
fet, en la fracassada proposta de pacte escolar del ministre Ángel Gabilondo, ja hi figurava com una de les
mesures estrela adreçada al professorat. Ara, el mateix ministre afirma

que, d’ací a Nadal, intentarà tirar-lo
avant, per més que, com diu també, “el
moment actual és el pitjor possible per
a parlar de diners”.
El bo i cert és que qualsevol proposta d’estatut del professorat haurà d’incorporar un capítol dedicat a

ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

Aquest curs hi haurà
un nou sistema d’oposicions
Aquest curs acaba el termini d’aplicació de cinc anys del règim transitori d’accés a la docència previst per la

LOE, i establit pel Reial Decret
276/2007. Aquest sistema transitori estava justificat per l'altíssim nombre de

REGULACIÓ DE LES ESPECIALITATS DEL COS DE MESTRES

Encetada la negociació
per un nou decret
El juliol passat, va tindre lloc la primera reunió de la mesa de negociació convocada per tractar del nou re-

ial decret que ha de regular les especialitats del cos de mestres. La
proposta del ministeri es resumeix,

La jubilació anticipada… i l'altra
L’anomenada jubilació logse, dita així
per la llei que la va establir com un període transitori durant el qual el pro-

fessorat amb 60 anys es podia acollir
a la jubilació anticipada i que incloïa
una gratificació econòmica, caduca el

cés –enguany es produirà la darrera convocatòria d’oposicions del sistema transitori establit pel
Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer—, i un nou
reial decret d’especialitats del cos de mestres són
temes de gran trascendència que seran tractats

al llarg del curs. Segons el parer d’STES, la finalització, el 31 d'agost pròxim, del sistema transitori que permet la jubilació anticipada del professorat justifica la inclusió de la seua pròrroga indefinida com un dels punts forts a tractar.

l’anomenada carrera docent, i ací és
on es manifesta la rellevància de la
qüestió dels diners. La resposta a la
pregunta de quant es pensa gastar el
ministeri, junt amb les comunitats autònomes, a retribuir la carrera docent,
i des de quan pensa fer efectiu aquest
pagament és la que donarà credibilitat a la seua oferta de negociació. No
seria creïble un acord que no posara
un termini a les inversions.
Òbviament, el ministre sap tot
açò, així que, encara que afirma que

ell no serà “el primer a alçar-se de
la taula”, reconeix també que té poca
cosa a oferir a hores d’ara. Però, en
cas que arribe a posar una proposta
damunt la taula, el problema no sols
podria ser la falta de concreció econòmica. Entenem que l'estatut comprén tot allò que pertoca a drets i deures, sistema d'ingrés, jubilació, permisos i llicències... i un model
professional –no sols retributiu– definit per la carrera docent. Històricament, fins i tot per part d’altres ad-

ministracions socialistes, la carrera
s’ha entés com una cursa definida per
estadis que permeten que, per un
mateix treball i nivell de responsabilitat, el professorat siga retribuït de
manera desigual .
La darrera vegada que van posar
sobre la taula una proposta concreta va ser just abans de les eleccions
sindicals de 2006 i la van retirar davant l'oposició d'una bona part del
professorat i la clara contestació
dels STES.

professorat interí contractat per les administracions educatives. Tot i que el
mateix decret estableix també un sistema estable i general per al futur ingrés a la función pública docent, el ministeri ha decidit negociar-ne un de
nou, sobre el contingut del qual encara
no se n’ha avançat cap detall als sindicats. Sí que s’ha donat a conéixer una

proposta de nous temaris, que hauran
de servir per al nou sistema d'accés
per a la convocatòria d'oposicions de
2012.
Tema de gran importància per al futur professorat, ja ho és a curt termini per al nombrós col·lectiu d'interins,
al qual preocupa saber si es tindrà en
compte els serveis prestats per a les

administracions educatives. Els STES,
compromesos amb l'estabilitat laboral del conjunt de les treballadores i els
treballadors, continuarem fent costat
al professorat interí en el sentit de reivindicar una doble via d'accés que permeta a totes les persones opositores
participar, en igualtat de condicions,
en els processos de selecció.

principalment, en dues qüestions:
a) Després d'establir que les especialitats les impartiran els especialistes, com és obvi, es vol atribuir competència per impartir les àrees pròpies de l'especialitat de primària al
professorat –especialistes d'idioma, de
música, d'educació física, de PT o
d'AL– que no té aquesta especialitat.

b) Els procediments per a adquirir
una especialitat –que no té res a veure amb el punt anterior– són els ja
coneguts de l'oposició, les proves establides amb aquesta finalitat i les titulacions adients, sempre de grau.
Les propostes sindicals s'aniran
concretant en properes reunions.
La posició dels STES encara s'ha de

fixar en un pròxim secretariat. En tot
cas, de la incorporació de modificacions que vaja rebent la proposta ministerial, en donarem compte en els
pròxims números de la revista, així
com en el web del sindicat.

31 d’agost de 2011 i, de moment, no
hi ha una pròrroga prevista ni res que
se li parega.
Durant el curs passat, el ministeri d’Educació va vincular la pròrroga
del sistema transitori de jubilació
anticipada a l’existència d’un gran
acord polític o social, allò que es co-

negué com a pacte per l’educació i
que, després de huit mesos de converses de tot tipus, va quedar en no
res. En tot cas, el ministre Ángel Gabilondo sempre es va curar en salut
afirmant que la pròrroga no depenia
del seu ministeri, sinó de l’autoritat
econòmica.
Respecte als sindicats, totes les organitzacions representades en la
mesa de negociació del ministeri van
presentar l’abril passat en un acte unitari a Madrid, reforçat amb la presència de centenars de delegats i delegades al carrer Alcalá, milers de signatures del professorat per reclamar
un compromís del ministeri per a obrir
negociacions la finalitat de les quals
seria arribar a una nova pròrroga que,
per a STES, havia de ser indefinida.
El ministeri no es va comprometre a res de concret i només va accedir a introduir en el text del pacte una
referència a futures negociacions.

Presentació de signatures per la pròrroga de la jubilació davant el ministeri d’educació a Madrid el passat 21 d’abril GRÀCIA AUSIÀS

Arran del fracàs del pacte i l’arribada de les retallades, ara Gabilondo
afirma que la jubilació del professorat s’haurà d’incloure en la renovació
de l’anomenat pacte de Toledo, el fòrum social i polític on es decideixen
les pensions per jubilació de la totalitat de la població laboral.
No són bones notícies. La vaga general del 29-S no sols ha sigut la resposta sindical a la reforma laboral,
sinó que també pretenia anticiparse al retard de l’edat de jubilació fins
als 67 anys, o la modificació del nombre d’anys per al càlcul de les pensions, que es vol ampliar de 15 a 20
anys. La possibilitat de mantindre la
jubilació anticipada que enguany s’acaba s’emmarca en aquest context de
confrontació. En mateixa mesura que
STES no es doblega a les retallades
efectuades per les administracions, no
es resigna ni renuncia a aquesta aspiració de tot el professorat.
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TEATRES DE L’ESCOLA

ncete nova temporada en aquest espai privilegiat que em concedeix Allioli, però les
paraules estan ja tan gastades! I són tan
vells, tan antics els problemes, que fa un miqueta
de fàstic. Sí, de fàstic. Conec una xiqueta, ben sàvia i espavilada, que repetirà curs perquè li han
suspés cinc assignatures. Ja ha passat això
tantes vegades… Sé profes que reproduiran
aquest curs els mateixos apunts avorrits de fa cinc
o sis anys, i no els fa cap vergonya. Ja passa això,
ja. Sé cursos de formació de mestres que no tenen cap valor d’ús, però si valor de canvi, vull dir,
que acumulen paperassa, que és el que cada vegada legitima més la carrera docent. De pena!
Tornarem als barracons per a l’escola pública i

JAUME MARTÍNEZ BONAFÉ

¿Nova
temporada?

RETALLS DE PREMSA

algú declararà que s’han acabat els barracons.
És tan fàcil mentir. Asclarem a exàmens l’alumnat, que espera que arribe el divendres per anar
a passejar amb la colla per un gran centre comercial. L’amistat mediada per l’omnipresència
de la mercaderia! El currículum de l’hiperconsum.
Però nosaltres el dilluns tornarem de bell nou
a la proposició subordinada-conjuntivaadversativa i concessiva (Pennac dixit). Són milions d’euros els que estalviaríem canviant els
llibres de text per una didàctica una miqueta, diguem-ne, més imaginativa, però tornarem als
xecs escolars i altres favades de la política per
mantindre la pedagogia més casposa. I ningú es
cabreja. Un xaval que guanya molta pasta jugant

al futbol, per insultar al seu entrenador li diu “filósofo”, i ens fa un gran favor a tots els qui pensem que amb la reflexió i la capacitat per a conjuminar sentiment i raó anem tornant-nos bones persones. Veiem créixer als centres docents
l’avorriment dia a dia, curs a curs, amb la mateixa proporció en què decreix l’interés i la participació de les famílies. Recorden vostés el somriure d’una xiqueta o xiquet en els primers cursos de l’educació infantil? Les il·lusions i el desig
amb què descobreix el món, tots els seus
mons? Mantindrà aquest mateix interés en entrar en secundària? Freinet és una marca de cava,
Stenhouse un frigorífic, Zambrano un torero…
Nova temporada!

EL PARDALET
PEPE HERRERO

L’educació i la vaga general

Un món sense treball

(…) Però la política de retallades a discreció
s'aplica a tot arreu. En les dades publicades a
l'inici del curs escolar es ressaltava que hi ha
140.000 alumnes més en l'ensenyament públic
(producte de transvasaments de la privada no
subvencionada) i 6.400 professors menys, i
això sense tenir el còmput de totes les
comunitats. A Madrid, segons dades recollides
per directors i sindicats, es parla de 2.500
professors menys, que afecten, en primer lloc,
en les contractacions d'interins, però també en
grups massificats, menys suport per als
alumnes amb dificultats, més hores lectives
per al professorat, relegació d'acords com la
disminució d'hores lectives per als majors de
55 anys, etc. De cara als alumnes, han
desaparegut sense més itineraris de transport
escolar, beques de menjador o d'estudis, etc.
I, per al professorat, les llicències per estudi
remunerades, part de la indemnització per
jubilació, les vacances dels interins, etc.
Probablement, només un any enrere,
qualsevol d'aquestes agressions hagués estat
motiu suficient per posar el crit al cel i llançar
la protesta al carrer. Ara, i no només per part
dels responsables polítics, s'intenta difondre
un clima de desmoralització, d'acceptació
resignada dels efectes "inevitables" de la crisi.
No és d'estranyar que entre molts companys
s'estenga el desànim i alguns, fins i tot, es
manifesten comprensius a l’hora d’acceptar
l'inacceptable.
http://www.colectivobgracian.com/
Setembre de 2010

Un món sense treball, cosa que sempre va
desvetlar al capitalisme: obtenir lucre sense
necessitat d'haver de lidiar amb la incomoditat
de pagar salaris i d'haver de suportar queixes i
reclams sindicals. Un món que ha trobat un
formidable aliat en la tecnologia, però que
amenaça la humanitat a nivell mundial i que
ens obligarà a replantejar-nos políticament i
socialment noves formes de convivència i de
supervivència.
(...) Les grans empreses preferiran
concentrar el treball en uns pocs convertintlos en una petita elit, en lloc de repartir entre
una major quantitat d'empleats, no perquè
aquests tinguen aptituds superiors a les dels
altres, sinó perquè és econòmicament més
avantatjós i genera en els assalariats una
sensació de privilegi i de pertinença que
elimina l'antagonisme capital-treball,
traslladant "cap als treballadors perifèrics,
desplaçats i sense ocupació" i afegeix "com
menys feina hi ha per a tots més tendeix a
augmentar la duresa del treball per a cada un"
i més baix és el nivell de remuneracions,
incitant als actius a treballar més hores per
augmentar els seus ingressos.
(...) El treball remunerat no pot seguir
condicionant la nostra vida, cal desterrar la
tradicional convicció que el treball ha d'ocupar
el lloc central del nostre pensament, com ens
ho ha vingut inculcant la cultura de la
submissió, per donar a lloc a una nova manera
de pensar, a un imaginari que, com diu Vivian
Forrester, restitueixi a "les nostres vides el
seu veritable sentit: senzillament el de la vida,
la dignitat, els drets.”
Susana Merino (ATTAC Argentina)
http://attac-info.blogspot.com/

PA I ROSES

MARIA LOZANO ESTIVALIS

El poder en
imatges

S

egons SOS Racisme, el 27% dels joves
valencians afirma que expulsaria els
gitanos. És una xifra eloqüent que costa
de digerir perquè apunta l’evidència d’un fracàs
col·lectiu.
No hem aconseguit eradicar la por del que és
diferent, ni trencar la jerarquia de les desigualtats, ni canviar un sistema econòmic i cultural
essencialment violent. Què fer, llavors? Un lloc
comú és la recurrent recepta de l’educació: més
educació per a construir una societat sense racisme ni violència. Pot ser, però dubte molt que
les recents deportacions indiscriminades que va
ordenar Nicolas Sarkozy, mesures que han fet
esclatar en milers de trossos els valors il·lustrats
de la República francesa, siguen fruit de la seua
mala educació. El que hi ha en el rerefons és més
aïna una qüestió de poder, es tracta d’un colp polític contra un boc expiatori, una mesura amb ressò mediàtic mitjançant la qual el president

ALL

OLI

Al professor Josep Lluís
Bausset, per 100 anys de vida
compromesos amb el País
Valencià. Un exemple de
fermesa, generositat i treball
discrets per la llibertat i la
vertebració de la nostra
societat.

francés espera rebre rèdits electorals. Però, com
percebrà això el nostre alumnat? Com està processant la informació sobre les expulsions
col·lectives?
En la nostra història, l’imaginari construït entorn de la comunitat gitana presentava dues cares: la simpàtica, la de les batas de cola i el poderío, i l’alarmista de la crònica negra. No hi havia matisos ni complexitat en els relats: als
gitanos, o se’ls aplaudia en un escenari o se’ls
detenia. En ambdós casos, les accions individuals

La transformació de les
percepcions quotidianes sobre
les minories és molt lent
i qualsevol pas arrere amenaça
d’alimentar el rebuig

A Ricardo Peralta, delegat del
govern i antic advocat
laboralista, per les xifres de
participació de les
manifestacions de la
Plataforma, les càrregues
policials al Cabanyal i contra
els piquets del 29-S.

acabaven sent les coartades per als prejudicis,
mai es parlava del poble gitano ni de l’ètnia romaní, uns termes que comencen a emprar-se
recentment perquè la realitat històrica, social i
cultural d’aquest col·lectiu era invisible. Ara, almenys, hi ha major pluralitat en el discurs i la
lluita contra la discriminació ètnica ha obert una
important bretxa en les imatges monolítiques dominants.
Però la transformació de les percepcions
quotidianes sobre les minories és molt lent
i qualsevol pas arrere amenaça d’alimentar el
rebuig, perquè l’estructura social sobre la
qual s’assenta el conflicte segueix inalterada.
Per això cal seguir apostant per una educació
que dote d’apoderament els nostres joves, tant
en la transformació cultural com en l’acció política. No serà solució suficient però sí necessària. I davant els signes de fracàs, caldrà posar-hi imaginació i coratge.
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TAULA
Apartat I. General

Més respecte per l’educació
pública i el seu professorat
1. Per un ensenyament públic vertebrador
d’un sistema educatiu, integrador i
compensador de les desigualtats:
2. Centres educatius gestionats
democràticament i amb recursos adequats
3. Per l’estabilitat en el treball
3.1.Del personal funcionari
3.2. Del personal interí
4. Per la millora de les condicions de treball
5. Per la millora de les retribucions
6. Per una formació per a millorar
l’ensenyament
7. Per la compensació de desigualtats i
l’atenció a la diversitat
8. Per una convivència sana en els centres
educatius
9. Per la cultura preventiva i la seguretat i
salut en el treball
10. Per la igualtat de dones i homes
11. Per la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral
Apartat II. Específic

Més respecte per l’alumnat
12. Per la millora de l’educació infantil
13. Per la millora de l’educació primària
14. Per la millora de l’escola rural
15. Per la millora de la formació de
persones adultes
16. Per la millora de l’ensenyament
secundari
17. Per la millora de la formació
professional
18. Per la millora del Bbatxillerat
19. Per la millora dels ensenyaments
artístics
20. Per la millora dels ensenyaments
d’idiomes
21. Per la millora dels ensenyaments
esportius

La participació del
professorat és
imprescindible per a
l’enfortiment de l’escola
pública i la millora de les
condicions de treball, per
això, STEPV:
 Reivindica l’exercici efectiu del

dret a la negociació col·lectiva en
tots els temes que afecten les
seues condicions de treball i les
seues retribucions.
 Es compromet a facilitar tota la
informació generada en la
negociació col·lectiva perquè el
professorat conega els temes en
curs de negociació, se’n puga
formar un juí propi i participar
de les decisions.
 Exigeix la modificació de la llei
d’òrgans de representació, perquè
el vot del professorat tinga
idèntica representativitat que
l’establida en altres sectors de les
administracions públiques i per
fixar unes competències reals de
meses sectorials i juntes de
personal. Elecció de delegats i
delegades en cada centre
educatiu.
 Treballa contra els processos de
desregulació laboral, social i
ambiental, contra les retallades
en les despeses socials, la
reducció dels drets laborals,
l’increment de la precarietat, la
privatització de les pensions i els
serveis públics...
 Treballa per una societat més
justa, solidària, sostenible i en
pau.

I. General

Més respecte per l’educació
pública i el seu professorat
1. Per un ensenyament públic vertebrador
d’un sistema educatiu, integrador
i compensador de les desigualtats
 Ensenyament públic –gratuït, democràtic,
igualitari, integrador, laic, intercultural, coeducador i valencià–, constituït com a eix vertebrador del sistema educatiu; un model que conjuga
la qualitat i l’equitat de manera científica i crítica per a comprendre i transformar la realitat.
 Compromís social per a frenar els processos
de privatització. Oferta immediata suficient, en les
etapes educatives no obligatòries, de llocs escolars en tots els àmbits territorials. Compliment
de la legalitat en els processos d’admissió del’alumnat. Distribució equitativa de l’alumnat immigrant entre els centres públics i els privats concertats.
 Dotació pressupostària que emane directament
dels pressupostos de la Generalitat Valenciana i
que garantisca la igualtat i la qualitat en l’educació
del conjunt de la població: augment del finançament fins a un 7% del PIB. Negociació d’una xarxa pública de centres per a satisfer la demanda
en totes les etapes i ensenyaments.
 Elaboració, en el marc de la mesa d’Educació,
d’un pla de centres i equipaments escolars,
amb l’objectiu de garantir uns requisits mínims
per a tots els centres escolars sobre infraestructures i dotacions materials. Xarxa de centres
públics amb una oferta suficient de llocs escolars
en totes les etapes i modalitats d’ensenyament.
 Creació d’una xarxa d’escoles infantils públiques, amb espais adequats i personal especialitzat i de suport suficient.
 Foment de l’ensenyament en valencià perquè
la llengua és una eina clau en la vertebració social del País Valencià. Extensió, consolidació i
manteniment dels programes d’ensenyament en
valencià. Cal un catàleg dels llocs de treball que
assegure el model.
 Cos únic d’ensenyants. Mobilitat horitzontal i
vertical, fins a la universitat, per concurs de mèrits.

 Un model integral de plantilles que comprenga professorat i personal d’administració i serveis adequat a les necessitats educatives actuals
i que depenga de la conselleria d’Educació
 Dotació als centres de recursos, infraestructura
i del personal especialitzat per a la inclusió de l’alumnat amb necessitats específiques de suport
educatiu (NESE) i de compensació educativa.
 Elaboració de plans d’acollida per a l’alumnat
de nova incorporació, particularment per als immigrants.
 Obertura de centres fora de l’horari lectiu amb
oferta pública gratuïta d’activitats extraescolars que s’incorporaran a la programació anual
del centre i seran impartides per personal específic amb les adequades condicions laborals i
econòmiques.
 No a una avaluació externa del sistema educatiu
subordinada a objectius de mercantilització. L’avaluació ha de ser una tasca permanent dels mateixos agents educatius i orientada a la detecció
i superació de les dificultats i problemes plantejats, és a dir, a la millora i perfeccionament del
sistema educatiu públic.
 Currículum obert i equilibrat per a una educació integral que promoga l’autonomia personal i
els valors socioafectius. Els coneixements i les
destreses que ha d’adquirir l’alumnat han de ser
consensuats entre els agents educatius i l’administració. El coneixement i el saber s’han de
considerar des de perspectives diverses: intercultural, solidària, laica, crítica. Qualsevol doctrina religiosa ha de quedar fora del currículum,
inclosa l’existència de símbols religiosos en els
centres públics.
 Establiment de convenis entre la conselleria d’Educació, el departament d’Ensenyament de la Generalitat Catalana i la conselleria d’Educació del
Govern Balear per establir un currículum de llengua i literatura comú, editar conjuntament materials didàctics i realitzar programes d’intercanvi
de professorat i alumnat.
 Desenvolupament dels temes transversals
com a eixos vertebradors de l’acció educativa en
totes les matèries, amb el foment per l’administració dels programes de coeducació, educació afectivosexual, mediambiental, per al consum,
per la pau, entre altres.
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 Creació del departament d’orientació en els cen-

tres d’infantil i primària i completar-ne la creació en secundària, ensenyaments artístics i d’idiomes.
 Increment del personal d’orientació en IES i serveis psicopedagògics (SPE). Atenció, per part dels
SPE de zona, a l’alumnat d’infantil, primària i secundària, amb equips multiprofessionals.
 Mesures per a incrementar l’accés de l’alumnat als ensenyaments postobligatoris i per combatre’n l’abandó.
2. Centres educatius gestionats
democràticament i amb recursos adequats
 Modificació de la LOE per possibilitar la gestió
democràtica dels centres educatius. No al model de gestió empresarial i competitiu recollit en
la proposta d’estatut docent.
 Participació democràtica, activa i no jerarquitzada de tots els sectors en la gestió dels centres.
 Potenciació de claustres i consells escolars, amb
totes les competències sobre gestió i govern dels
centres. No a la seua conversió en òrgans consultius.
 Elecció democràtica de tots els càrrecs directius, també els dels centres integrats. No a les comissions de selecció.
 Autonomia organitzativa i pedagògica dels
centres per a determinar el seu model de gestió i la seua jornada escolar.
 Potenciació dels consells escolars municipals
i territorials.
 Devolució al Consell Escolar Valencià de la representació plural i democrática dels agents educatius.
 Impuls a l’acció tutorial. Desdoblaments de
grups i agrupaments flexibles. Activitats de suport, reforç i recuperació.
 Revisió i negociació del mapa escolar de tots els
ensenyaments. Pla de construcció de centres i dotació dels equipaments escolars, amb totes les
dotacions necessàries per al seu sosteniment.
 Negociació amb tots els sectors de la comunitat educativa dels reglaments orgànics i funcionals dels diferents ensenyaments.
 Reducció de les ràtios de l’alumnat. Reducció
de l’alumnat amb necessitats educatives especials per aula.
 Reducció de l’alumnat que ha d’atendre cada
docent.
 Gratuïtat de l’ensenyament en tots els serveis
complementaris. Menjador escolar gratuït en tots
els centres públics per a l’alumnat seguint criteris d’equitat i sobre la base de la renda familiar, amb personal específic a càrrec de l’administració.
 Transport escolar adaptat a les necessitats i característiques de l’alumnat, del centre i de la zona.
 Materials i textos curriculars gratuïts.
 Consideració dels centres educatius com a espais lliures de publicitat, sense cap tipus d’intromissió mercantil i comercial.
 L’administració potenciara l’ús de les TIC en els
centres, i els dotarà d’eines informàtiques.
 Incorporació en tots els centres de personal sanitari d’infermeria per desenvolupar tasques de
caràcter assistencial, educatiu i preventiu.

3. Per l’estabilitat en el treball
Del personal funcionari
 Conversió en plantilla orgànica de totes les vacants existents en els centres per a la seua oferta en els concursos de trasllats. Coneixement previ de les vacants. Convocatòria anual del concurs
de trasllats.
 Elaboració en la mesa d’Educació dels criteris
per a creacions, supressions o amortitzacions de
places. Negociació anual amb cada junta de
personal de l’arranjament escolar.
 Certificat de capacitació per a ocupar places
d’ensenyament en valencià.
 Transparència i publicitat en la provisió de tots
els llocs de treball, juntament amb el respecte als
principis de mèrits i capacitat.
 Diferenciació i provisió voluntària de les places

“especials” del sistema: llocs de dificultat especial, compensatòria, presons, hospitals.
 Garanties de manteniment de les destinacions
definitives assolides pel concurs de trasllats. Respecte als drets adquirits pel professorat funcionari: no a la mobilitat forçosa ni a la redistribució d’efectius.
 Consideració a efectes de la fase de pràctiques
del permís maternal per naixement o adopció, i
de l’acumulació de lactància, com a període
efectiu de treball.
Del personal interí
 Estabilitat per a tot el professorat interí fins al

seu accés definitiu a la condició de funcionari o
funcionària de carrera.
 Manteniment de l’ordenació actual de les borses. Actes d’adjudicació presencials amb totes les
vacants del sistema. Comarcalització de les
substitucions.
 No a la gestió privada de les borses per empreses de treball temporal (ETT) com introdueix
la reforma laboral
 Accés a la funció pública docent per concurs de
mèrits. Derogació del model actual d’accés
(Reial Decret 276/07).
 Negociació d’un nou sistema que reculla l’accés diferenciat per al professorat interí, sense proves eliminatòries, on l’experiència docent tinga
caràcter primordial.
 Convalidació de la fase de pràctiques amb un
curs d’experiència docent.
 Màximes garanties d’objectivitat i transparència en qualsevol procés selectiu.
 Reducció i modernització dels temaris de secundària, ensenyaments artístics, d’idiomes i formació professional fins a equiparar-los als del cos
de mestres.
 Eliminació de qualsevol tipus de discriminació
entre el personal interí i el personal funcionari per
maternitat, paternitat i reducció per cura de fills
i filles.
 Accés en igualtat de condicions a la formació
institucional.
 Equiparació de les condicions laborals amb el
personal funcionari de carrera, segons el principi de no-discriminació dels treballadors amb
contracte de durada determinada (Directiva Europea 1999/70/CE de 25/06, annex clàusula 4 a).
 Cobrament de sexennis i de la resta de complements retributius.
 Equiparació dels permisos i llicències al personal funcionari de carrera.
4. Per la millora de les condicions de treball
 A igual treball, igual salari. Valoració global de
la tasca docent. No als incentius per treballs propis de la tasca docent.
 Jornada laboral de 35 hores setmanals. Reducció i equiparació de la jornada lectiva en tots
els nivells educatius.
 Implantació de l’any sabàtic i del permís parcialment retribuït. Establiment d’un pla plurianual
per garantir l’accés a tot el professorat que ho demane.
 Cobertura de totes les vacants abans de l’inici
de curs mitjançant adjudicació pública amb garanties de transparència, amb requeriment d’especialitat i requisit lingüístic. Dotació suficient per
a cobrir totes les substitucions, independentment
de la durada, i el suport en tots els nivells i programes educatius.
 Autonomia dels centres per a determinar el model de jornada escolar amb la participació directa
del claustre i consell escolar. S’ha de donar també als centres de nova creació l’opció a escollir
el seu model. Contractació de personal suficient
perquè l’alumnat desenvolupe activitats complementàries, sota el control del consell escolar
del centre.
 Accés per concurs de mèrits –no per concursoposició entre els diferents cossos docents,
també els universitaris–. Modificació de la LOE per
permetre l’accés indefinit del professorat del cos
de mestres als llocs de treball de primer cicle de

l’ESO i de l’FPA. Plans institucionals de formació
que possibiliten l’accés dels actuals mestres al
grau equivalent.
 Adequació de les plantilles a les necessitats dels
centres i a les novetats incorporades per la LOE
per donar una resposta adequada al nostre
alumnat.
 Regulació de les condicions de treball del professorat que imparteix docència entre dos centres. Negociació de les condicions de treball del
professorat itinerant. Consideració dels accidents
in itinere com a accidents laborals. Exempció de
les itineràncies per a les dones embarassades.
 Reducció de l’horari lectiu a les persones majors de 55 anys fins a l’edat legal de jubilació, sense minva de les retribucions. Reducció de jornada per estudis, problemes de salut i embaràs.
 Consolidació de la jubilació anticipada. Jubilació, amb el 100% de les retribucions als 30 anys
de servei o als 60 d’edat. Incentivar la jubilació parcial a partir dels 60 durant un període flexible fins
a arribar als 65.
5 .Per la millora de les retribucions
 Recuperació

del salari perdut per les retallades del govern espanyol.
 Negociació d’un nou sistema retributiu que ha
de superar l’actual divisió salarial del professorat. El nou sistema ha d’incloure els actuals complements en el salari base i el nivell 26 de complement de destinació per a tot el professorat.
 Aplicació transitòria del nivell 24 per al cos de
mestres i nivell 26 per als cossos de secundària,
ensenyaments de règim especial i cos de càtedràtiques i catedràtics.
 Rebuig total a la proposta de graus del projecte d’estatut de la funció pública docent. L’actual
sistema retributiu basat en sexennis també ha de
desaparéixer i ser substituït per un de nou, que
aplique el principi d’igualtat salarial per igualtat
laboral.
 Sistema retributiu basat en criteris objectius i
no en les avaluacions arbitràries plantejades en
el projecte d’estatut del professorat, que només
beneficiaran el professorat més afí al superior jeràrquic. Desvinculació de les retribucions de
l’avaluació de les tasques pròpies del professorat.
 Clàusula de revisió salarial anual automàtica,
per compensar la pèrdua acumulada del poder
adquisitiu.
 Pagues extraordinàries completes, amb el
100% de tots els complements.
6. Per una formació que millore
l’ensenyament
 Titulació

de grau com a formació inicial per a
l’exercici de la docència en tots el trams no universitaris.
 Gratuïtat del màster d’accés a la docència mitjançant un pla d’ajudes.
 Formació inicial i permanent del professorat que
incloga els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a desenvolupar la tasca docent. Els
increments salarials han de deslligar-se de la formació contínua del professorat per evitar la
perversió dels seus objectius.
 Accés dels col·lectius de persones que desitgen incorporar-se a tasques docents, als programes de formació del professorat institucionals.
 Tutorització efectiva de les pràctiques, tant durant la carrera com després de les oposicions,
amb professorat expert. L’administració garantirà la formació d’aquest professorat.
 Augment de la funció docent dels assessors pedagògics dels Cefire en detriment de les seues
tasques burocràtiques perquè l’administració
complisca la seua obligació de garantir el dret i
el deure del professorat a la formació continua.
 Planificació de la formació que ha d’oferir l’administració amb la participació amb els representants del professorat elegits democràticament,
les universitats públiques i els Moviments de Renovació Pedagògica (MRP).
 Gestió democràtica i autònoma dels centres de
formació i recursos (Cefire) amb la participació,

a través d’organismes similars als consells escolars, dels centres educatius dels seus territoris d’influència. Elecció democràtica dels seus
equips directius.
 Nomenament de persones responsables –degudament qualificades– de temes d’igualtat en els
Cefire, que planifiquen i coordinen la formació contínua del professorat en coeducació.
 Formació contínua del professorat a través dels
mitjans de què disposa l’administració sense recórrer ni a l’externalització ni a la privatització del
servei.
 Potenciació, en la formació contínua, de tots
aquells aprenentatges necessaris per a adaptarse a les exigències sorgides de la LOE, així com
de qualsevol innovació pedagògica que millore el
sistema educatiu. Formació per a la diversitat amb
la finalitat d’aconseguir una atenció individualitzada de l’alumnat.
 Impuls i suport a la innovació, l’experimentació i la investigació educativa del professorat.
 Reconeixement i suport institucional als grups
de docents que planifiquen la seua autoformació
i la reflexió educativa. Suport institucional als MRP.
 Convocatòria anual i publicitat de tots els models de formació, llicències d’estudi, estades a
l’estranger, ajudes individuals a la formació,
ajudes als plans de formació dels MRP, plans de
formació europeus (Comenius, Gruntvig, etc), amb
el cobrament íntegre de les retribucions si escau.
 Autogestió dels programes de formació de cada
centre educatiu, dins de la jornada lectiva per
aconseguir un model de formació pública i gratuïta. L’administració ha de preveure els mitjans
econòmics suficients perquè siga possible com
les substitucions del professorat que està en activitats formatives.
7. Per la compensació de desigualtats i
l’atenció a la diversitat
 Reivindiquem una escola inclusiva, que responga a la diversitat de tot l’alumnat, que respecte
i reconega les seues diferències i les seues singularitats, que oferisca les oportunitats educatives i les ajudes necessàries –curriculars, personals i materials– per al progrés acadèmic i personal de l’alumnat. Tots els centres educatius han
de ser inclusius i han de reunir les condicions arquitectòniques i físiques apropiades.
 Tots els centres educatius programaran mesures d’atenció a la diversitat.
 S’aplicarà una reducció de ràtio quan s’escolaritze alumnat amb necessitats específiques de
suport educatiu (NESE) i en cada aula hi haurà un
màxim de dos alumnes, amb aquestes característiques.
 Adequació del servei de transport escolar a unes
condicions de seguretat i qualitat òptimes i adequades a les característiques i necessitats de l’alumnat –rampes i ancoratges necessaris per a cadires de rodes, etc.–. Renovació de les flotes d’autobusos i obligatorietat de la instal·lació i ús dels
cinturons de seguretat.

8. Per una convivència sana en els centres
educatius
 Elaboració de plans integrals de formació i el
foment de la competència social. Impulsar l’educació en valors i continguts que fomenten el respecte per la persona i el medi: l’ajuda, la col·laboració, la comprensió, la cooperació, l’afecte, la
solidaritat, l’empatia, l’escolta activa, el diàleg…, en definitiva, totes les habilitats socials que
permeten afrontar la gestió i la resolució dels conflictes en positiu.
 Rebuig a qualsevol contingut i exaltació de violència, física, verbal, gestual, sexual, sexista, racista, organitzativa o psicològica que danya la convivència sana en els contextos escolars.
 Desenvolupament ple de sistemes de vigilància de la salut psicosocial, universalitzant a tot el
professorat la seua cobertura, amb adaptació dels
reconeixements a les especificitats de les situacions de convivència i als diferents perfils de centres i de llocs de treball.
 Planificació coordinada de les institucions
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públiques —autonòmica, comarcal i local— en la
intervenció dels diferents professionals i agents
que col·laboren amb la tasca educativa dels centres.
 Acords amb els mitjans de comunicació perquè
siguen rigorosos en el tractament informatiu de
la violència en els centres escolars: veracitat, respecte als menors, no al sensacionalisme.
 Ús reflexiu i crític de les tecnologies de la informació i la comunicació per la seua incidència
educativa. Estudi de l’impacte de les TICS en la
convivència escolar.
 Exigència de protocols d’actuació davant les gravacions que es realitzen relacionades amb les activitats escolars.
 Increment dels recursos i mesures per a fer
front als reptes socials i culturals: qualificació de
la formació inicial i contínua del professorat. Impuls als programes de coeducació i a les escoles familiars. Reconeixement i reforç de les tutories i el departaments d’orientació.
 Creació d’un entorn laboral saludable per les
administracions educatives sense pressions en
forma d’increments de productivitat sobre el professorat.
 Extensió de la democracia i dels valors participatius i la coresponsabilitat en la gestió dels centres. Potenciació del treball en equip. Més col·laboració amb els associacions de mares i pares
d’alumnes. Potenciació del funcionament de les
assemblees de delegades i delegats de classe omplint-les de contingut.
 Ús de la mediació entre iguals com a instrument i recurs per a la resolució de conflictes. Foment de propostes de formació específica per als
components dels equips de mediació.
9. Per la cultura preventiva i la seguretat i
salut en el treball
 Model integrat de prevenció de riscos laborals

en el sistema de gestió de l’administració, en totes les activitats, decisions i nivells jeràrquics, els
objectius bàsics del qual ha de ser la modificació de les condicions laborals amb risc per a la
seguretat i la salut del professorat, així com la promoció de la salut en l’àmbit laboral.
 Exigència del compliment de les obligacions
legals i dels acords signats entre els sindicats
i la conselleria d’Educació: pla de prevenció de
riscos laborals, avaluació dels riscos de tots els
centres i llocs de treball, vigilància de la salut,
adaptació de llocs de treball, plans d’emergència
o autoprotecció i creació de la figura de coordinador o coordinadora de salut laboral de centre.
 Atenció a l’avaluació de riscos psicosocials, també la violència en el treball.
 Exigim la posada en marxa d’una vigilància específica i efectiva que incorpore la perspectiva de
gènere.
 Garantia de funcionament real dels comités de
seguretat i salut laboral. Tot exigint la dotació immediata de recursos humans, materials i financers, tal com reclamen les resolucions dels comités.
 Creació i impuls de la figura del coordinador o
coordinadora de prevenció de riscos laborals als
centres, amb crèdit horari i formació suficient.
 Participació i formació en seguretat i salut laboral per als delegats i delegades, el coordinador o la coordinadora de salut laboral en el centre i en general per a tot el professorat.
 Exigim també la planificació de polítiques preventives que garantisquen la salut enfront de les
patologies més freqüents en educació.
 Elaboració de plans d’emergència o autoprotecció en tots el centres amb el suport i la
col·laboració efectiva del personal tècnic del
servei de prevenció. No a la privatització dels plans
d’emergència.
 Tal com ha passat amb el reconeixement dels
nòduls vocals, exigim el reconeixement i el tractament preventiu de les patologies que tenen origen en el treball, com ara l’estrés; la síndrome
de burnout o de l’esgotament professional; mobbing o assetjament psicològic; patologies

musculoesquelètiques, etc.
Eliminació dels riscos sorgits com a conseqüència de la intensificació del treball, la deficient
organització, la desinformació o la inhibició de l’administració. Demanem que les distribucions
grupals i horàries siguen equilibrades per a
evitar la sobrecàrrega física o psicològica del professorat.
 Publicació de la normativa consensuada que
permeta l’adopció o canvi del lloc de treball a les
persones especialmemnt sensibles per les seues
característiques personals, estat biològic o discapacitat reconeguda.
 Modificació de la normativa, les condicions materials, econòmiques i jurídiques que afecten els
treballadors itinerants i els que utilitzen el seu
vehicle en comissions de serveis, incloent-hi el
temps de desplaçament invertit des del domicili particular fins al treball i viceversa.
 Modificació de la normativa estatal i autonòmica
per augmentar les distàncies mínimes dels centres educatius de les subestacions elèctriques i
les antenes de telefonia.
 Estudis dels efectes de les radiacions electromagnètiques. Com a mesura preventiva i mentres es resol l’estudi, s’han de potenciar les instal·lacions per cable.
 Aprovació d’un protocol consensuat per a l’actuació i prevenció de totes les formes de violència en el treball, assetjament moral i sexual, discriminació per motiu d’edat, sexe, orientació sexual, raça, religió i ideologia.
 Dret efectiu de reducció horària sense detriment
retributiu per als majors de 55 anys com a prevenció de patologies derivades de l’edat.
 Adaptació del lloc de treball a les dones embarassades o en període de lactància, quan les
condicions de treball els puguen perjudicar la
salut.

11. Per la conciliació de la vida personal, familiar
i laboral
 Ampliació de les mesures de conciliació entre
vida personal i laboral.
 Permís de paternitat obligatori i d’igual durada que el de la mare, acumulable en cas de defunció del pare o de família monoparental per part
de la mare.
 Aplicació immediata dels drets reconeguts en
la llei integral contra la violència de gènere i en
la llei d’igualtat.
 Ampliació de la reducció horària per lactància
fins als 25 mesos de vida dels xiquets i xiquetes.
En cas d’acumular-la al permís maternal, s’haurà
d’augmentar el nombre de dies proporcionalment.
 Establiment de comissions de servei per conciliació de la vida familiar, personal i laboral.
 Reducció de la jornada laboral per cura de familiars a càrrec en 1/3 o 1/2 amb una reducció
d’havers del 20% per al primer cas i de 35% per
al segon.
 Promoció de les reduccions de jornada per cura
de fill o filla menor o familiars a càrrec amb retribució d’un 60% en la reducció d’1/2, i del 80%
amb reducció d’1/3.
 Llicències per assumptes propis més flexibles
i ajustades a les necessitats reals del professorat. No a un nombre mínim de dies per poder accedir-hi.
 Ampliació, fins a tres anys, del dret de conservar la destinació i l’antiguitat per part del professorat amb excedència per cura de fill o filla.

10. Per la igualtat de dones i homes

 Tota l’educació infantil, de 0 a 6 anys, ha de ser

 Aplicació

considerada etapa educativa.
Ampliació i creació, si s’escau, de la xarxa de
centres públics d’educació infantil per a cobrir la
demanda en el cicle 0-6.
 Integració en la xarxa pública de les escoles
bressol municipals i d’altres sectors de l’administració.
 Les plantilles de les escoles de primer cicle d’educació infantil tindran el catàleg complet dels
llocs de treball. Transvasament del personal educador de la Generalitat a la Conselleria d’Educació
i reconeixement de la seua tasca educativa.
 Adequació de les instal·lacions dels centres a
les necessitats educatives de l’alumnat. Eliminació
de barreres arquitectòniques. Dotació de mobiliari i equipament didàctic adequats.
 Les ràtios màximes en el primer cicle d’educació infantil seran: menors d’un any, 4; entre un
i dos anys, 6; entre dos i tres anys, 8.
 Ràtios màximes en el segon cicle d’educació infantil seran: 3 anys, 15; quatre anys, 15; cinc anys,
15; aules mixtes, màxim 12.
 En cada aula amb alumnat d’NEE, reducció de
les ràtios en 3/2 alumnes amb aquestes necessitats.



immediata en els centres de treball
docents de les mesures previstes en la llei contra la violència de gènere i en la llei d’igualtat.
 Ús d’un llenguatge no sexista i projecció pública
d’una imatge no discriminatòria de la dona per
part de les administracions públiques en totes les
comunicacions amb els centres i la societat.
 Coresponsabilitat entre homes i dones en les
tasques d’administració i organització dels centres docents i de l’administració d’una forma equilibrada.
 Formació inicial i permanent del professorat sobre igualtat de gènere i coeducació, en tots els estudis universitaris. En Magisteri, Educació Social,
Pedagogia i Psicopedagogia s’impartirà com a assignatura troncal.
 Inclusió en el currículum escolar i en els plans
d’acció tutorial de l’educació per a la igualtat,
l’educació afectivosexual i prevenció i resolució
pacífica dels conflictes. Igualment, creació de
la figura de responsables d’igualtat en cada centre, amb reducció horària i amb la formació adequada. Realització periòdica d’avaluacions
d’impacte de gènere per comprovar la incidència
que tenen sobre homes i dones les mesures que
es prenguen respecte a la conciliació.
 Ampliació del permís per naixement o adopció
a un període de 24 setmanes, d’acord amb les recomanacions de l’OMS. Permisos de maternitat
o paternitat acumulables per a les famílies monoparentals o per a aquelles en què una de les
persones mor. Possibilitat d’unir l’acumulació de
lactància a una excedència o un permís per assumptes propis.
 Els períodes de vacances i no lectius del calendari escolar no computaran com a permís de
maternitat/paternitat. Acumulació real dels dies
de lactància.
 Regulació de les condicions d’accés a les
substitucions per a aquelles dones que estan en
període de llicència per maternitat. Contracte ple
a efectes administratius i econòmics.
 Incentivació de mesures positives que afavorisquen la inclusió de dones en els equips directius.

II. Part específica: per la millora dels
ensenyaments

Més respecte per l’alumnat
12. Per la millora de l’educació infantil



13. Per la millora de l’educació primària
 Xarxa de centres públics suficients per a aten-

dre la demanda d’escolarització.
 Adequació dels centres públics a les necessi-

tats educatives: patis ajustats a les normes de seguretat europees, gimnasos, materials didàctics
i integració dels mitjans informàtics i audiovisuals
a les aules.
 Creació i dotació d’aules específiques per a les
diferents especialitats: llengües estrangeres,
música...
 Dotació de professorat especialista en Educació Musical, Educació Física, Llengües Estrangeres, PT i AL en tots els centres.
 Professorat de suport a les tasques educatives en
els centres que tinguen alumnat amb necessitats
específiques de suport educatiu. Increment en la
plantilla de professorat de suport per al desenvolupament de plans i programes de reforç educatiu.

 Creació del departament d’Orientació Escolar
en cada centre. Inclusió en la seua plantilla d’educadors/educadores socials.
 Addició, en l’horari lectiu, de les tasques d’acció tutorial amb l’alumnat.
 Reducció progressiva de la ràtio fins a un màxim de 20 alumnes per aula, per afavorir la qualitat educativa. Reducció fins a un màxim de 15
en aules amb alumnat amb NESE i/o de compensació, amb un màxim de 2 per aula; 15, com
a màxim, en aules amb alumnat de diferent cicle.
 Cobertura dels llocs de treball de personal d’administració i serveis adscrits als centres docents
i que estan previstos en la relació de llocs de treball.

14. Per la millora de l’escola rural
 Tractament legislatiu específic per a l’escola rural, especialment en els requisits mínims dels
centres, la seua estructura organitzativa i normativa de funcionament.
 Reglaments orgànics de centres adaptats a
aquesta especificitat.

15. Per la millora de la formació de persones
adultes
 Augment de l’oferta actual en la modalitat presencial dels ensenyaments d’FPA. Cal donar resposta a la creixent demanda dels ensenyaments
d’aquests centres (cursos per a l’obtenció del títol de graduat en ESO, d’accés a la universitat, a
les proves d’FP, de valencià, etc).
 Augment de centres i ampliació, adequació i
transformació del major nombre possible d’aules en centres de formació de persones adultes
(FPA). Construcció de nous centres d’acord amb
la necessitat d’aquesta demanda.
 Reconeixement per part de les administracions
de l’especificitat de l’FPA i establiment de reglaments orgànics propis.
 Dotació pública de personal d’administració i
serveis en tots els centres d’FPA.
 Augment de la dotació econòmica i del personal docent.

16. Per la millora de l’ensenyament secundari
 Configuració i potenciació d’una xarxa pública
de centres que garantisca el dret a l’educació de
l’alumnat, independentment de les circumstàncies geogràfiques i socials i sense minva de l’oferta educativa ni de les condicions laborals del
professorat. Oferta educativa pública, tan àmplia
com siga possible, en totes les localitats o zones,
que assegure la major igualtat en tots els centres.
 Les matèries i àrees que impliquen desdoblaments, tallers i laboratoris no sobrepassaran els
10 alumnes per aula. No a les ràtios mínimes per
a grups de desdoblaments, laboratoris.
 Augment de l’oferta d’assignatures optatives i
eliminació del nombre mínim d’alumnat per
impartir una optativa si hi ha professorat al centre.
 Proposta de plantilles: creació de la primera plaça de l’especialitat a partir de les huit hores lectives.
 No al desplaçament de professorat per falta
d’horari. Reubicació voluntària del professorat per
a altres funcions.
 Creació dels departaments didàctics corresponents a cadascuna de les matèries previstes en
els corresponents decrets d’especialitats, i per donar cabuda al professorat de PQPI (Programes de
Qualificació Professional Inicial) que impartisca
en IES en els quals no estiga la família professional corresponent.
 Nova distribució horària, que reculla totes les
tasques i funcions que demana el sistema educatiu. En les plantilles orgàniques, a més de les
hores curriculars, es calcularan també les dedicades a tutories, equips educatius, formació, atenció a les famílies, manteniment d’aula/es d’informàtica, coordinacions (de curs, nivell, cicle, TIC,
prevenció de riscos laborals) i totes aquelles d’atenció a l’aula. Generalització de tres hores per
a les tutories amb la consideració de lectives.
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Un sindicalisme assembleari i participatiu PROGRAMA ELECTORAL STEPV 2010
 Les proves homologades de llengües estran-

geres, les d’accés a cicles formatius i qualsevol
altra prova d’aquest tipus que estipule l’administració són incompatibles amb l’horari del professorat, i no han de ser mai obligatòries.
 Pla d’acollida lingüístic, cultural i integrador per
a l’alumnat nouvingut que desconega les llengües
cooficials del PV.
 Formació del professorat específica per consideració a la diversitat i als recursos educatius
per a la resolució de conflictes, TIC i llengües estrangeres.
 Oferta obligatòria de les llengües cooficials de
l’estat en tots els centres educatius de secundària.
 La qualitat de l’ensenyament i l’atenció a la diversitat justifiquen la reducció de les ràtios fins
a situar-les en un màxim de 20 en tota l’ESO, un
màxim de 15 en aules que aculla alumnat amb
NESE.
 És necessari augmentar la dotació dels departaments d’orientació en tots els centres
amb un professor/professora d’Orientació Educativa més per cada 350 alumnes o fracció, amb
un professor/professora de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i Llenguatge i un educador/educadora social.
 Creació de la nova especialitat, en els cossos
docents, d’educació social, destinada al departament d’orientació.
 Generalització, potenciació, diversificació i integració dels programes de qualificació professional inicial com una via que permeta a una part
de l’alumnat adquirir una formació integral,
una capacitació professional inicial i, al seu
torn, possibilitats reals d’obtindre el títol de l’ESO, tot atenent l’alumnat amb NESE.
 Autorització del nombre suficient de programes de diversificació a l’alumnat per atendre les
necessitats en cada centre.
 Concessió i renovació de programes d’atenció
a alumnat amb necessitats educatives especials
en centres de secundària adscrits a CAES.
 Consideració de centres d’especial dificultat a
aquells centres d’ensenyament secundari que
justificadament ho demanen.
17. Per la millora de la formació professional
 Oferta pública suficient per a donar resposta
a tota la demanda de l’FP.
 Derogació de la Llei Orgànica 5 / 2002 de les
Qualificacions i de la Formació Professional. Regulació dels convenis amb empreses per l’FCT
per exigir que aquestes siguen socialment responsables.
 Tots els recursos públics han d’anar destinats
a l’FP dels centres públics. No als concerts.
 Potenciació de l’FP reglada, al servei del desenvolupament personal de l’alumnat. Dignificació de l’FP, que ha d’estar dirigida a formar professionals qualificats/des.
 Gestió pública de les activitats formatives
d’FP. Control públic exclusiu sobre els títols i certificats professionals.
 Gestió democràtica dels centres integrats
d’FP. Modificació de les normes que regulen la
composició dels consells socials dels centres per
donar cabuda als sindicats docents. Elecció
dels càrrecs directius pel consell social del
centre.
 Planificació de la xarxa pública de centres integrats professionals d’FP, un mapa escolar de
l’FP, arrelat en el medi sociocultural, promotora de la cultura de la sostenibilitat i l’equilibri ecològic en els processos de producció, del benestar social i de la compensació de les desigualtats.
 Cursos de formació ocupacional i de formació
contínua incloses en la programació anual del
centre; l’horari corresponent a aquests cursos
s’ha d’integrar en la plantilla del centre i s’han
de crear els llocs de treball necessaris, sense hores extres per a ningú.
 Ampliació de les plantilles de professorat
d’FP que facilite la contínua formació i adaptació als diferents cicles.

Ràtio màxima de 20 alumnes per aula. Desdoblament dels mòduls pràctics i dotació dels recursos necessaris que garantisquen la qualitat
educativa i la seguretat laboral.
 Dotació en els centres públics de d’itineraris
complets de famílies professionals: PQPI, cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior.
 Potenciació dels estudis de formació professional a distància. No a la impartició de la formació profesional en les universitats.
 Dotació d’hores lectives suficients per a les tutories de formació en centres de treball, pagament de dietes i quilometratge.
 Disseny i posada en pràctica d’una formació i
orientació laboral orientada cap a una cultura sindical solidària i participativa en el món del treball.
 Disseny i posada en pràctica de mesures que
potencien l’elecció no sexista per part de l’alumnat de les diferents famílies professionals.
 Garantir un mòdul de valencià tècnic al cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior. Creació del departament de Valencià tècnic.
 Creació de departaments d’anglés tècnic en els
centres educatius amb FP. Mantindre el mòdul
anglés tècnic i desdoblar-lo en tots els currículums adaptats a LOE.
 Modificació de la norma que regula la composició del Consell Valencià de la Formació
Professional per acollir els sindicats de la mesa
d’Educació.
 Formació del professorat de cicles formatius
mitjançant convocatòries de l’administració educativa per a realitzar estades formatives en
empreses d’àmbit autonòmic, estatal i europeu.


18. Per la millora del batxillerat
 Oferta obligatòria pública suficient de totes les

modalitats de batxillerat que permeta la igualtat d’accés a tota la població. Increment pressupostari per a atendre les seues característiques pròpies.
 Eliminació de tots els concerts educatius en
aquest tram postobligatori.
 Reducció de ràtios a 25 per aula. Autonomia
dels centres amb suport de l’administració per
al foment dels desdoblaments amb l’objectiu d’una educació de més qualitat.
 Creació de la figura del coordinador/coordinadora de batxillerat.
 Potenciació dels estudis de batxillerat en règim nocturn i a distància.
19. Per la millora dels ensenyaments artístics
 Estabilitat en el treball fins a l’accés definitiu
a la funció pública per al professorat.
 Augment de la plantilla en totes les especialitats: reducció de les lectives i readequació de
complementàries del professorat.
 Adequació dels horaris del professorat per a

propiciar la participació en activitats artístiques i també per a fomentar la seua participació en projectes d’investigació pedagògica, artística i creativa.
 Ampliació i promoció de la xarxa pública de centres d’ensenyaments artístics amb les millors
condicions de qualitat per a garantir l’accés democràtic i generalitzat a aquests ensenyaments.
 Negociació i actualització de tota la normativa d’organització i funcionament dels centres
d’ensenyaments artístics.
 Adequació i millora de la dotació d’edificis, infraestructures i recursos per a tots aquests ensenyaments.
 Potenciació de l’aplicació de les tecnologies de
la informació i la comunicació en els ensenyaments artístics, elementals, professionals i superiors.
 En els cossos dels ensenyaments superiors,
homologació de l’horari del professorat al del professorat universitari, en el marc comú de l’EEES.
 Reconeixement i potenciació de la tasca dels
mestres de taller, figura indispensable per a la
realització de l’aspecte pràctic dels ensenyaments
artístics.
 Professorat especialista: regulació en funció del
que estableix la LOE per evitar que la seua contractació suplisca les vacants de la plantilla.
 Impuls dels plans de finançament per a tots els
ensenyaments artístics. Aquests plans han de garantir la correcta integració dels ensenyaments
superiors en l’EEES.
 Millora de la coordinació dels ensenyaments
artístics superiors amb la resta dels graus i nivells dels ensenyaments artístics, especialment amb les de caràcter professional, així
com amb els batxillerats artístics.
 Establiment de mecanismes i procediments de
col·laboració dels centres superiors d’ensenyaments artístics amb les diferents universitats públiques, especialment pel que fa a la coordinació i planificació de l’oferta formativa en els títols
de grau, així com en els diferents ensenyaments
de postgrau i l’oferta de programes de doctorat.
 Negociació en el marc de la mesa sectorial d’Educació de tots els aspectes que afecten el professorat en el marc de l’ISEA.
 Manteniment de les borses de treball en el traspàs de competències a l’ISEA. Flexibilitat per a
poder triar més d’una especialitat.
 Exigència que tot el professorat de les escoles d’art i superior de disseny i de ceràmica, és
a dir, dels estudis superiors però també dels cicles formatius, s’adscriguen a l’ISEA.
 Increment dels pressupostos destinats a l’ISEA.
 Auplicació d’augment de l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió als centres superiors d’ensenyaments artístics en el procés
d’integració en l’EEES.

20. Per la millora dels ensenyaments
d’idiomes
 Derogació de l’ordre de 14 de juliol de 2009, per

la qual és regula l’organització i el funcionament
de les escoles oficials d’idiomes,i negociació d’un
reglament d’organització i funcionament de les
escoles oficials d’idiomes.
 Negociació i actualització de tota la normativa d’organització i funcionament de les escoles
oficials d’idiomes.
 Augment de plantilla a totes les especialitats.
 Major oferta del nombre d’idiomes a totes les
escoles, amb especial atenció a les recollides en
la LOE. Oferta obligatòria de totes les llengües
pròpies de l’estat.
 Creació d’un mapa escolar d’EOI que puga donar resposta a la demanda social d’Ensenyaments d’Idiomes, atenent criteris demogràfics,
geogràfics, de proximitat a centres educatius superiors, de relacions empresarials, comercials
i turístiques, i posant especial atenció a les zones rurals.
 Adequació i millora de la dotació d’edificis, infrastructures i recursos per a aquests ensenyaments. Creació de centres per atendre la demanda.
 Regulació i impartició en les EOI dels nivells C1
i C2 del Marc Comú de Referència Europeu
(MCRE) dins dels ensenyaments reglats.
 La ràtio en les escoles oficials d’idiomes no ha
de superar els 25 alumnes. Eliminació de les ràtios mínimes per garantir que l’alumnat puga finalitzar els ensenyaments d’una llengua en el
mateix centre.
 Manteniment de les proves unificades de certificació d’idiomes elaborades per professorat
d’EOI, amb la seua corresponent formació i reducció horària lectiva.
 La formació en idiomes del professorat ha d’estar a càrrec del professorat d’idiomes del sistema públic, preferentment, de les EOI, amb l’ampliació dels grups existents, i dins de l’horari lectiu del professorat.
21. Per la millora dels ensenyaments
esportius
 Impuls a la implantació de tots els ensenyaments esportius de grau mitjà i superior en centres, amb professorat titulat.
 Oferta pública suficient d’ensenyaments esportius en règim presencial i a distància per atendre la demanda de la població.
 Regulació de les proves i els cursos preparatoris per a l’accés als ensenyaments esportius.
 Regulació del procés d’admissió als ensenyaments esportius amb criteris d’objectivitat i
transparència.
 Millora de les instal·lacions dels centres públics autoritzats perquè es puga desenvolupar
dels ensenyaments esportius.
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ENSENYAMENT PRIVAT

STEPV promourà la democràcia
en l’ensenyament privat
El sindicat promou un model assembleari, autònom i solidari,
i aspira a augmentar la seua representativitat
Allioli
Durant el curs 2010/11se celebraran
eleccions sindicals en els centres
privats del País Valencià. Nosaltres, com a sindicat de l’ensenyament, defenem els treballadors i treballadores d’aquests centres perquè
som independents tant de les administracions i de les patronals,
com de qualsevol organització o
institució social o política. Per tant,
hi participarem, amb la cooperació
de tots els nostres afiliats i afiliades,
i de tots els simpatitzants per aconseguir superar el centenar de dele-

gats o delegades que tenim en
aquests moments repartits pels
centres del país.
Potser aquestes seran les eleccions sindicals on viurem amb més
intensitat la intervenció partidista de
les patronals per a dominar els delegats i delegades sindicals, i on es notarà més l’intent d’atemorir les voluntats que no siguen afins. No obstant això, el nostre sindicat treballarà
perquè la democràcia funcione i puguem tindre més representativitat, sobretot perquè treballem per una societat més justa i solidària.

Què caracteritza STEPV com a sindicat
 Som autònoms. Ens autofinancem amb les quotes de les persones
afiliades i amb les subvencions oficials d’acord amb la nostra
representativitat.
 Som assemblearis. Perquè entenem que l’assemblea és el principal
òrgan de decisió. En les assemblees les treballadores i els
treballadors proposen, debaten i decideixen. Ningú no decideix per
nosaltres.
 Som una organització sindical que, a més d’atendre el món laboral,
està compromesa amb la cultura, la solidaritat, l’ecologia, el pacifisme,
l’internacionalisme i la lluita per l’emancipació de totes les persones
que pateixen qualsevol tipus d’opressió.

Ara és el moment

L

Cal estar vigilants perquè els
representants elegits
defensen els nostres drets
i no els de les patronals

e
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a vida està plena de cicles. Cicles que de
vegades ens fan pensar que són bons
temps i altres que ens fan pensar que
ens anem cap a la catàstrofe. Ara sembla que
ens torna a tocar viure un d’aquells moments
que ens fan esperar la situació pitjor.
Ara mateix estem immersos en una crisi
econòmica que serveix per a poder posar en
marxa mesures de retallades en la despesa
pública i en les llei laborals. A més, per
múltiples raons, la classe política cada vegada
té menys i menys crédit per a gran part de la
societat.
Tot això fa que en gran manera joves i ja no
tan joves cada vegada se senten menys atrets
pels moviments participatius de representació.
Però no ens enganyem, amaguen el cap com
fan els estruços no fa que els problemes
desapareguen. Ans al contrari, propicia que es
consoliden, amb el nostre beneplàcit,
polítiques i formes d’actuació contraproduents
i que fan perdre drets a la clase treballadora.
Ara mateix, ens trobem davant un curs ple
d’eleccions a delegats de personal i a comité
d’empresa en els centres de treball de l’escola
concertada. Tots volem tindre uns
representants que defenguen els nostres
drets, que ens ajuden quan tenim un problema
en l’empresa, o que ens pose en contacte amb
algun sindicalista quan necesitem
assessorament jurídic. Però això ho hem de fer
possible entre tots i, si no és així, serà més una
fantasia que no una realitat. Hem de
mantindre’ns alerta perquè la realitat no ens
sorprenga i que, quan ens en vulguem adonar,
els nostres representants hagen sigut elegits
per nosaltres. Si no estem vigilants guanyaran
les eleccions sindicats pròxims a les patronals
que no defendran, com ja ho hem vist, els
nostres drets a l’hora de negociar el conveni.
STEPV-Iv és un sindicat de classe,
assembleari i que dóna tota la informació
a tots els treballadors que ho demanen Un
sindicat, que no deixa de repetir en totes les
negociacions on participa que l’objectiu del
personal del PAS és el pagament delegat, que

STEPV és un sindicat de
classe, assembleari i que està
sempre al costat dels
treballadors i treballadores
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defén els drets dels treballadors de l’escola
concertada per aconseguir les mateixes
condicions laborals que els treballadors de la
pública; que no deixa de reivindicar els
sexennis ni de reclamar pagues d’antiguitat;
en definitiva, de fer costat als treballadors.
Som un sindicat que té una llarga tradició en la
lluita pels drets dels treballadors i
treballadores de l’ensenyament, però que
necessita el teu suport per a continuar fent-ho
possible. Necessitem que votes per STEPV-Iv
per a tindre gent en el teu centre que vos puga
ajudar. Necessitem que et presentes per
STEPV-Iv per a guanyar representativitat. Això
és el que ens dóna la legitimitat per a defendre
els teus drets en les diferents meses de
representació. No podem construir aquesta
realitat a soles, ho hem de fer entre tots.
Recorda, en STEPV-Iv, tu decideixes.

La Seguretat
Social interpreta
restrictivament
l’aplicació de la
jubilació parcial
anticipada
Allioli
La jubilació parcial ha patit canvis
importants arran del Decret Llei
8/2010, del passat 20 de maig. La
jubilació passa ara a ser un dret a
partir dels 61 anys, mentres que,
fins ara, ho era des dels 60.
La interpretació que l’INSS dóna
a les excepcions en les condicions
per a jubilació parcial, en cas d’un
expedient de regulació d’ocupació
(ERO), un conveni o un acord
col·lectiu anteriors al 25 de maig de
2010 és la més restrictiva per al
professorat. Pel que fa a les empreses d’ensenyament privat sostingudes, totalment o parcialment,
amb fons públics, els serveis jurídics del sindicat fan una interpretació diferent de l’aplicació del decret de la que en fa l’INSS i valora
que el conveni de l’escola concertada sí que considerava la possibilitat que la jubilació parcial era possible als 60 anys quan el rellevista és contractat per durada
indefinida i a jornada completa; i als
60 anys i 6 mesos si s’aplica qualsevol altra modalitat de contracte
al o la rellevista.
L’INSS, per la seua banda, manté que no tindrà en compte els convenis sectorials per la jubilació
als 60 anys i sí pels acords empresarials o col.lectius. En conseqüència, i definitivament, la jubilació serà als 61 anys per interpretació i ordre interna de l’INSS.
Aquesta discrepància entre els
serveis jurídics del sindicat i l’ordre interna de l’INSS s’haurà de resoldre per via judicial, però, mentres es resol, té validesa legal l’aplicació que en fa l’INSS.

STEPV, contra la
retallada salarial
Allioli
Intersindical Valenciana, de la
qual forma part STEPV, ha interposat un recurs en contra de les
mesures de la conselleria que han
suposat la reducció dels nostres salaris. El recurs qüestiona la baixada de sou al personal funcionari de
la Generalitat Valenciana i, per
analogia, dels salaris dels treballadors en pagament delegat de
l’escola concertada. El professorat
s’ha vist afectat per la reducció
salarial en la mateixa mesura que
els homòlegs de l’escola pública
però, en comptes d’un percentatge
global, tota la retallada s’aplica en
el complement retributiu, el complement salarial que paga Educació en concepte d’homologació.
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L’OCDE constata la persistència de forats
negres en el sistema educatiu espanyol,
per més que reconeix avanços
La confederació d’STES analitza l’informe Panorama de l’Educació 2010
Allioli
L’OCDE, en el seu informe Panorama de l’Educació 2010, amb dades
referides al curs 2007-2008, constata avanços, algun estancament
respecte a l’informe de l’any passat,
així com la persistència de seriosos
problemes en el sistema educatiu
espanyol.
Per la seua rellevància cal destacar que, per segon any consecutiu, la població adulta entre 25 i 64
anys que arriba a un títol postobligatori (FP, batxillerat o universitat)
és més gran (51%) que la que s’ha
quedat en l’ensenyament obligatori (49 %), quan fa deu anys aquesta arribava al 69%. No obstant això,
aquestes xifres suposen un estancament respecte a l’informe de
l’any anterior i, a més, mantenen el
nostre país encara lluny de la mitjana de la Unió Europea i l’OCDE,
concretament a 18 punts de totes
dues.
D’altra banda, la mitjana de la
població en aquest mateix tram
d’edat amb estudis superiors (29%)
continua sent superior a la de de
països de l’OCDE (28%) i la UE
(25%), però mentres que a l’estat es
manté la xifra de l’any anterior, els
països referits han augmentat el seu
percentatge un punt, durant el mateix període. No obstant això, només
un 22% de ciutadans espanyols ha
completat l’educació secundària
postobligatòria, enfront del 44% de
l’OCDE.
D’altra banda, el percentatge
d’alumnes que estan matriculats en
batxillerat a l’estat (56,2%) és superior al de la mitjana de l’OCDE
(54,5%), i a la de la UE-19 (47,3 %).
En canvi, la proporció d’estudiants
espanyols de segona etapa d’educació secundària matriculats en
formació professional és notablement inferior (43,8%), tant a la mitjana de l’OCDE (47,4%), com a la de
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la UE (52,9%), encara que aquesta
proporció, en el cas espanyol, s’ha
elevat lleugerament respecte al
2007 (43,4%).
On sempre apareixen notables
diferències és en els titulats d’FP de
grau mitjà: un 38% en el cas de l’estat (un punt menys que l’any anterior) enfront del 52% de la UE (un
punt més). Aquesta és una de les
debilitats que adquireix més notorietat enmig d’una crisi econòmica
que paguen els treballadors i treballadores, especialment els més
joves.
A la cua en despesa pública
La despesa pública en educació en
el conjunt de les administracions
públiques respecte al PIB s’ha mantingut a l’estat, entre 2000 i 2007, al
4,3%, mentres que a l’OCDE i a la UE
ha augmentat lleugerament fins al
punt que ha passat del 5,1% al
5,2% i al 5,3%, respectivament, del
PIB.
Encara que les consideracions
més economicistes convinguen a
assenyalar la manca de titulats en
nivells intermedis com el principal
desfasament del sistema espanyol,
per a STES es tracta també d’estendre la justícia social en el camp
educatiu per trencar el fet que els
fills de les famílies amb més baix nivell acadèmic i, per tant, amb nivells
de rendes més baixes, i que ara són
castigats amb les taxes d’atur més
altes, continuen oferint perfils socioeconòmics similars als dels seus
pares.
La confedració d’STES reclama
que augmente la inversió pública en
educació, des dels nivells actuals, xifrats pel ministeri en el 5,1% del PIB,
fins al 7%, i que aquesta es destine,
fonamentalment, a l’ensenyament
públic, a fi de recuperar per al sistema educatiu la joventut exclosa o
mal preparada.

És possible que amb els
programes “trilingües” els
ciutadans no només no
podran llegir en valencià,
tampoc no ho podran fer
en castellà ni en anglés

En percentatge sobre la població adulta (entre 25 i 64 anys)
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UNA DADA POSITIVA
Per segon any consecutiu, la
població que obté un títol d’FP,
de batxillerat o universitari és
major que la que obté el d’ESO
(48%). Fa deu anys, aquests
últims arribaven al 69%.
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ESTANTACATS
Tot i que se situa per damunt de
la mitjana europea, aquesta
última avança un punt respecte
a l’any anterior, mentres que
l’espanyola es manté.

PER DAVALL D’EUROPA
El volum de matrícula en FP
és notablement inferior als
països del nostre entorn,
a pesar d’haver-se elevat
lleugerament respecte a 2007,
quan era d’un 43,3%.
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UNA FEBLESA ENDÈMICA
Enguany presenta un descens
d’un punt respecte a l’any passat,
i l’escletxa amb Europa de les
titulacions de grau mitja
augmenta enmig de la crisi.
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PER DAMUNT DE LA MITJANA
Una de les peculiaritats
espanyoles és la superior
matrícula en batxillerat respecte
a la mitjana europea.
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LES INVERSIONS PÚBLIQUES
La despesa pública s’ha
mantingut entre 2000 i 2007
a l’estat, mentres que a la UE
i l’OCDE ha augmentat un
dècima percentual.

Trilingües?

P
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Les xifres del sistema educatiu espanyol en el seu entorn econòmic

ensava titular aquesta columna matarifes, en al·lusió a les actuacions de la
conselleria d’Educació. Matarifes, per
com estan matant l’educació pública en tots els
àmbits d’actuació, com ara retallant professorat
necessari on més falta fa: en compensatòria,
en necessitats educatives especials, en formació professional; mantenint infraestructures tercermundistes mentres l’escola privadaconcertada rep altíssimes subvencions contrariant la màxima que l’escola concertada
hauria de ser subsidiària de la pública i no a l’inrevés; matarifes perquè, abans de començar el
curs, els equips directius s’esfondren intentant
organitzar administrativament el centre amb
un programa informàtic sempre imperfecte,
que s’ha d’anar corregint sobre la marxa,
penjats al telèfon demanant ajuda a un servei

tècnic que quasi mai està disponible per saturació; en definitiva, dedicant un munt d’hores al continent, deixant de banda el contingut,
la necessària preparació que implica l’acolliment de l’alumnat i de les seues famílies, la indispensable coordinació pedagògica per un eficaç funcionament del centre, etc.
Malauradament, el que és realment important en un començament de curs queda relegat per una paperassa cada vegada més
gran i més inútil. Però, com podeu comprovar,
no l’he titulat així perquè la paraula matarife no
és lingüísticament correcta en valencià,
l’hauríem de traduir com a matador/carnisser
i no, no era eixe el sentit que li volia donar, les
paraules no estan fetes només de signes,
també la seua sonoritat és important, a mi matarife em sona a acarnissament, matar sen-

se escrúpols, a tort i a dret, per això he deixat
per al final una de les víctimes que més m’afecten, el valencià. Recentment he escrit una
“carta” a la premsa en valencià, i alguns “comentaristes entesos” la criticaven per la llengua en què estava escrita ¿Com és possible
que després de 27 anys de pertànyer al currículum en tota l’educació obligatòria, el valencià, per més que és una llengua oficial i present en la vida social de la major part del pobles valencians, encara se’n critique l’ús
adduint que no s’entén? És possible que ara,
amb l’aplicació dels programes “trilingües” que
avala la conselleria d’Educació: 90% d’anglés, 10% en valencià i 10% en castellà, es formen uns ciutadans que no només no podran
llegir en valencià, sinó que tampoc ho podran
fer en castellà o en anglés.
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23 DE SETEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA L’EXPLOTACIÓ SEXUAL

Està prohibida
l’esclavitud?
MACU GIMENO
Ningú estarà sotmés a esclavitud ni servitud.
L’esclavitud i el tràfic d’esclaus estan prohibits
en totes les seues formes. (art. 4 de la
Declaració Universal dels Drets Humans).

C

ada any 4 milions de persones són
víctimes de l’explotació sexual, la
immensa majoria de les quals són
dones: segons les dades del ministeri
d’Igualtat, l’ any passat, del total de 858
víctimes identificades d’explotació sexual, el
95% eren dones.
Considerades com a botí de guerra en les
conquestes, l’esclavitud de les dones naix en el
moment que, fugint de la fam o de l’horror de
les guerres, són captades per xarxes mafioses
i destinades al lucratiu negoci de la prostitució.
Els moviments migratoris provocats pels
conflictes armats, la situació de pobresa
extrema de determinats països o la
globalització han fet que el tràfic d’éssers
humans haja augmentat de forma alarmant.
La major part d’aquest tràfic de persones té
com a destinació el mercat de l’explotació
sexual, sota qualsevol de les seues formes:
matrimonis servils, pornografia i, la part més
important, la prostitució. Sovint, carrers,
locals, pisos, carreteres, polígons industrials
s’omplin de dones en situació de prostitució
forçada.
Un factor determinant del problema és
l’actitud dels clients, directament implicats
com a demandants en el mercat de l’explotació
sexual. El client prefereix ignorar i fins i tot
negar la situació d’esclavitud d’aquestes
dones, i pensar que es troba davant d’un
exercici voluntari de la prostitució.
Se sap que els mafiosos els furten, a més
de la llibertat i la vida, la documentació; que
les mantenen incomunicades i vigilades; que
els fan contraure un gran deute econòmic; que

les violen i apalissen per debilitar la seua
voluntat; que els racionen el menjar, que les
droguen i mediquen per traure’n major
rendiment; que les amenacen de mort, a elles i
a les seues famílies. En aquestes
circumstàncies és estrany que s’atrevisquen a
denunciar el cas davant les autoritats.
Els guanys d’aquest fructífer negoci
s’estima en vint mil milions d’euros l’any

a l’estat. Després del tràfic d’armes, la
prostitució és el segon negoci mundial més
rendible i mou entre cinc i set bilions de dòlars
anuals.
El govern de l’estat ha fet públic recentment
el balanç de la situació del primer any del pla
integral de lluita contra el tràfic d’éssers
humans amb fins d’explotació sexual. Del total
de 45.000 prostitutes que hi ha al territori de
l’estat –segons les estimacions més baixes
dels informes policials o l’ONU–, només 858
persones han sigut considerades víctimes
d’explotació sexual. Tampoc no sabem què se
n’ha fet, d’aquestes dones, ni si han sigut
repatriades, ni si se'ls ha donat protecció...
D’altra banda, la reforma de la llei
d’estrangeria el desembre de l’any passat
–gràcies al pla– ha permés donar protecció
durant 30 dies a aquelles víctimes que
accedien a col·laborar amb la policia. Només
tres dones han sol·licitat aquesta protecció,
segons publicava el diari Público, i no s’ha
concedit a cap d’elles.
Sembla que l’interés de les administracions
se centra en la persecució de les persones
indocumentades, però no en els delinqüents
que hi han traficat. No es pot donar un
tractament d’immigració il·legal a dones que
han sigut víctimes del tràfic per a l’explotació
sexual.
Per això, enguany recordem que cal una
voluntat política per a eradicar l’explotació
sexual i que són necessaris els recursos per
a donar assistència i protecció integral a les
víctimes, per a la seua reparació i reinserció
social. Aquests recursos haurien d’eixir de la
confiscació dels guanys de les màfies, tal com
suggereix el pla.
A més, no podem oblidar la prevenció a
través de l’educació: cal educar en igualtat
perquè aquest percentatge d’homes
prostituïdors, els clients, que se situa entre
el 6 i el 30% de la població, deixe d’existir. En
absència de demanda, l’explotació sexual no té
raó de ser.
Perquè una societat que es diu democràtica
no pot permetre que es continuen venent
i comprant esclaves. No a l’explotació sexual.
Macu Gimeno és coordinadora de l’àrea de la
Dona d’Intersindical Valenciana.

La reforma del CEV permetrà a l’administració
mantindre’n el control i evitar-hi el debat i la crítica
Les esmenes d’STEPV, esclafades en una votació de tràmit sense cap debat
Allioli
Sense contemplacions, la comissió
permanent de treball creada ad hoc
per debatre la Llei 6/2010 que modifica la composició del Consell Escolar Valencià (CEV), va aprovar el passat 15 de juliol el dictamen que culmina l’expulsió de la majoria social
del consell. El nou president, Francisco Baila, en un gest de condescendència, va permetre la presentació d’esmenes a STEPV i altres membres, que van ser rebutjades de forma
mecànica i vergonyosa per la nova
majoria. A falta del tràmit de la publicació de la llei en el DOGV el nou
CEV es constituirà amb una composició que el convertirà en una corretja
de transmissió del mateix conseller, ja desproveït de la molesta condició de fòrum per a la participació social.

En la seua nova composició, el CEV
veu com minva la representació dels
sectors més incòmodes per al conseller, com ara l’alumnat i el professorat, i com augmenta la d’altres sectors que són més fàcilment dirigibles
per l’administració en reservar-se la
seua lliure designació. Les places que
es reserva l’administració per a lliure designació és del 40%, mentres
que el professorat i l’alumnat hi tindran un 18,33% i 6,66% de representació, respectivament. Consulteu, en l’Allioli 230 del febrer de 2010
(http://www.intersindical.org/stepv/all
ioli/allioli230.pdf), el gràfic de la
transformació del CEV.
El CEV, creat en 1983 a través d’un
decret i ratificat en 1984 per les
Corts valencianes amb una llei de la
Generalitat, va suposar l’adequació de
la participació i el control social de l’e-

L’administració es
reserva la designació
discrecional d’un 40%
dels membres
El CEV havia destacat
sempre per la
pluralitat de les veus
que s’hi expressaven

ducació derivats de la Constitució de
1978. Al llarg de la seua trajectòria ha
sofrit modificacions i adaptacions a les
realitats canviants del sistema educatiu, però sempre ha destacat per la

seua pluralitat i la convivència positiva de tots els sectors implicats en
l’educació valenciana, famílies, alumnat, professorat, representants socials i administració.
La desconfiança dels actuals governants populars devers tota forma
d’expressió lliure d’idees i d’actituds, pròpies de les societats democràtiques, els va animar a tramitar la
llei que reforma el text vigent a les
Corts valencianes per via d’urgència
i, així, evitar que els partits de l’oposició pogueren presentar esmenes
per debatre-les.
STEPV denuncia l’eliminació del
pluralisme democràtic en el CEV i la
seua substitució per un ens burocratitzat i buit de contingut que, quan
començarà a funcionar, farà més
d’un any que estarà sense complir les
seues funcions d’òrgan consultiu.

STEPV es
congratula per
l’anul·lació de la
sanció a José Luis
Santiago
Allioli
STEPV es congratula per la decisió del
jutjat contenciós administratiu número 1 d’Alacant d’anul·lar la injusta sanció de la conselleria d’Educació
contra el director de l’IES Las Norias
de Monfort, José Luis Santiago.
La sentència fa prevaldre el dret a la
llibertat d’expressió i condemna a la
conselleria a indemnitzar-lo per danys
i perjudicis. D’aquesta manera, es restableix la normalitat democràtica en
els centres docents que s’ha vist
greument alterada per les actuacions de la conselleria en una autèntica cacera de bruixes contra el professorat i els equips directius crítics
amb la gestió del conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora.
El sindicat espera que, a partir d’ara,
el conseller i el seu equip es dediquen
a treballar per fer front als problemes
reals del sistema educatiu públic i
desistisquen de la seua política de
persecució i castic a les persones i entitats que qüestionen la seua gestió.
Recordem que el Consell Escolar
Valencià, el Moviment de Renovació
Pedagògica, Escola Valenciana i els
sindicats educatius també han sigut
víctimes d’aquesta persecució.

Educació fa una
moratòria d’un any
en l’ordre de
menjadors escolars
Allioli
La pressió de les AMPA va tindre
efecte i el passat 3 de d’agost la conselleria va publicar en el DOCV l’ordre 73/2010 que deixava en suspens
l’anunci del passat mes de març, segons el qual modificava de manera
unilateral la gestió del servei de
menjadors escolars en els centres
públics. La conselleria d’Educació
pretenia convocar un concurs d’àmbit provincial dirigit a les empreses
que aspiraren a gestionar el servei,
mitjançant un procediment que establia unes condicions estrictes –fiances, plantilles, homologacions, capacitat de donar un servei massiu–
que obrien el pas perquè només hi
concórreguen les grans empreses del
sector. Aquesta moratòria es justifica, segons l’administració, per “donar opció a centres i empreses perquè s’acomoden al nou plantejament”. STEPV ja va denunciar que
“l’objectiu dels actuals gestors valencians és incrementar el control de
la vida escolar en tots els àmbits, i
impedir que les associacions de mares i pares supervisen un servei que
paguen de la seua butxaca”. Al País
Valencia, entre els més de mil centres amb oferta de menjador, hi ha situacions diverses, tot i que abunden
les petites i mitjanes empreses locals
que s’abasteixen de productes locals.
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NATURA VALENCIANA

Les plantes de les les
dunes (I)
JOAN PÉREZ ALBERO

A la tardor, quan la xafogor de l'estiu disminueix i es produeixen les primeres pluges sobre el litoral, és un bon moment per donarse una volta per les nostres platges, caminar
sobre les dunes i observar la vegetació que hi
creix.
Les platges on s'acumulen sorres fines
constitueixen un hàbitat peculiar molt difícil de
colonitzar per les plantes; les condicions ambientals no són gairebé les més ideals per la subsistència: ariditat permanent, aigua de plutja que
s'hi filtra sense quedar-se retinguda, presència
de vents, a vegades violents, que a més de llur
acció abrasiva dóna com a resultat un substrat

mòbil on les plantes són aviat desarrelades o colgades de les sorres, etc. En aquestes condicions
creixen nombroses espècies de diverses famílies, que a més de presentar adaptacions específiques per viure en aquest ambient, es caracteritzen per tenir un port rígid o espinós i pel
gran desenvolupament del seu sistema radical.
Al capdamunt de les dunes s'instal·la una comunitat de gramínies de potents rizomes horitzontals que tenen la valuosa funció edificadora
i consolidadora del sistema dunar, entre les
quals destaca el borró (Ammophila arenaria
ssp. Arundinacea). Aquesta planta, per enfrontar-se amb èxit a l'elevada ariditat, presenta una

adaptació xerofítica molt curiosa per poder reduir la seua taxa de transpiració. La fulla s'enrotlla sobre si mateixa de tal forma que presenta
una superfície externa constituïda per una cutícula gruixuda carent d'estomes i una superfície interna on els estomes resten a l'abric dels
corrents d'aire. La fulla es desenrotlla quan l'aigua està disponible i torna a enrotllar-se quan
la transpiració es excessiva, alhora que l'aire humit queda atrapat a l'interior del cilindre (vegeu
gràfic).
En propers capítols en parlarem d'altres plantes de les dunes i de les adaptacions que hi presenten.

INTERNACIONAL

STEPV intervé en dos actes formatius
del professorat peruà
Els actes formen part del projecte de cooperació internacional conjunt
amb la confederació d’STES i STEI-i

Casa del Maestro de Cutervo (Cajamarca, Perú) ARXIU

ALLEGRO MA NON TROPPO

Cal una educació pel
desenvolupament humà
socialment i
ecològicament sostenible

dina, per vies de comunicació precàries i on es treballa amb unes condicions força complicades, per participar en la capacitació del professorat.
Una situació laboral precària
L'estada al Perú també va servir per
contactar amb el Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Enseñanza del
Perú (SUTEP), el sindicat del professorat peruà, amb el qual hi hagué un
intercanvi d’informació sobre assumptes d’actualitat: la carrera pública
magisterial, les proves diagnòstiques,
o la situació del professorat peruà. El
SUTEP celebrarà en breu el Congrés
Pedagògic Nacional amb el lema Proyecto Educativo Nacional, Modelo Pedagógico Peruano y Propuesta Curricular.
Les condicions laborals del professorat peruà són molt difícils. Així, la
mitjana del salari és 1.087 soles, mentre que la cistella bàsica de subsistència al Perú està en 2.150 soles (1
euro = 3,5 soles). La quasi totalitat del
professorat es veu forçat a tindre doble dedicació, bé treballant en dues escoles, una pel matí i altra per la vesprada, o bé en altres activitats alienes
a l'ensenyament.
Les llengües minoritàries
Cal destacar que, en tots dos eventsvan, s’hi va manifestar l’interés per la
situació lingüística a l'estat espanyol.
El magisteri peruà té una gran preocupació per la supervivència del quechua i de l'aymara, per a les quals reclama major suport institucional i la
condició de llengües vehiculars en
els centres docents.

Acompanyar la ciutadania, fomentar el canvi social

L

JOSÉ A. ANTÓN VALERO

Allioli
STEPV ha participat, aquest estiu, en
dos esdeveniments d’àmbit internacional al Perú, en el marc dels projectes de cooperació que desplega el
sindicat: el Congrés pedagògic internacional sobre el projecte educatiu
transformador de Cutervo (Cajamarca), i el Seminari Internacional sobre
Pedagogia Critica: Metodologia i Estratègies, a Lima. Els dos congressos
van comptar amb una gran participació de professorat.
Els actes, organitzats per l'Institut de Pedagogia Popular del Perú
(IPP) van rebre el suport de l'STEPV,
l'STEI-i, el sindicat germà de les
illes, i la confederació d'STES, a més
de diverses institucions i entitats
llatinoamericanes i peruanes. La
nostra intervenció i la del STEI-i
duia per títol El pacte per l'educació
i l'estatut docent i El sindicat i l'ensenyament en una perspectiva de pedagogia crítica.
La visita a Cutervo, a la província de
Cajamarca, va servir per conèixer el
funcionament dels Círculos de Autoeducación Docente (CADs). Aquests
grups de mestres, organitzats en xarxes locals i regionals, es dediquen a
generar innovacions educatives estratègiques. És tracta d’una experiència força interessant que rep el suport de l'IPP, de l'ONG Ensenyants Solidaris i de l'STEI-i. De fet, durant el
mes de juliol i agost diversos cooperants d'aquestes organitzacions van
realitzar tallers de formació adreçats
al professorat. Les persones cooperants van tindre l’oportunitat de visitar algunes escoles de la serralada an-

a perspectiva d’una educació per al
desenvolupament (EpD) orientada a
promoure una ciutadania crítica i generadora d’una cultura de solidaritat compromesa, necessita d’una educació emancipadora. Aquesta educació ha de permetre entendre
i transformar el model de globalització hegemònica, i construir-ne una altra, alternativa, de
desenvolupament humà socialment i ecològicament sostenible, des de les perspectives de
gènere, sud i interculturalitat.
La EpD emfatitza la perspectiva local/global,
l’alfabetització audiovisual, i un model cultural
i de desenvolupament alternatiu que siga el germen d’una nova ciutadania global. Ha de treballar procurant aportar a les reformes educatives
progressistes la seva especial sensibilitat, però
evitant quedar-se a la perifèria del sistema edu-

catiu. Per això és imprescindible reforçar les xarxes de renovació pedagògica, per avançar en les
estratègies més crítiques i transformadores.
Cal donar suport a la creació de grups i
equips que treballen i experimenten en aquesta orientació, i que contrasten i difonguen les
seues experiències i materials. Per aconseguirho, cal mantenir una relació i un seguiment regular i profitós amb els equips d’activistes i educadors, els professors del sistema educatiu formal, els periodistes, monitors d’educació
sociocultural, investigadors universitaris, estudiants, i organitzacions de persones treballadores i consumidores.
En definitiva, es tracta d’enllaçar les diferents
pràctiques i els discursos des d’aquesta perspectiva, per convergir i retroalimentar-se amb
el moviment ecopacifista i solidari, perquè

aquesta siga una de les referències bàsiques de
les temàtiques i preocupacions aportades al debat educatiu en espais formals, no formals i informals, amb base i suport local i dimensionades en xarxes i aliances globals. Aquest enfocament global i emancipador ha d’assumir la
tasca de reconéixer els elements del nostre entorn que formen part del domini simbòlic i cultural, de l’oci, comunicació (i informació) i consum; i dissenyar estratègies per a una alfabetització audiovisual, que faça patent els
estereotips del model cultural hegemònic i que
permeta aclarir la relació entre educació i ideologia.
Publicat en la revista Magalla. Text complet en
http://www.fcongd.org/DOCUMENTOS/BUTLLETI/magalla16/magalla16.pdf
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ESCRIT AVUI
Educar en la adolescencia, Jaume Funes Artiaga, Graó,
Barcelona 2010, 264
pàg.
Recopilació de propostes per adults, pares, mares i professorat, que són conscients que, amb els
joves, en una edat de reafirmació personal i existencial, no hi val tot .

Aproximación a la literatura
oral, Pacuala Morote Magán, Perifèric edicions-Universitat de València, València
2010, 190 pàg.
La literatura oral representa l’expressió més íntima i directa d’homes i dones del poble i ens transmet els seus sentiments, pensaments, idees i accions que, amb les seues
variants lèxiques i semàntiques, són compartits per totes les cultures.

Teories actuals de la traductologia. Frederic Chaume i Cristina García de Toro, Bromera,
Alzira 2010, 122 pàg.
La maledicció de Babel s’ha
esvaït i hui som capaços de
comunicar-nos sense la intervenció divina, mitjançant
els mediadors lingüístics i culturals que coneixem com a traductors i intèrprets. Síntesi de
les aportacions teòriques més recents en el
camp de la traductologia.

Aprendiendo con videojuegos. Jugar es pensar dos veces, E. Montero, M. Ruiz i B.
Díaz (coord.), Narcea, Madrid
2010, 168 pàg.
Una visió del videojoc com a
eina útil per connectar els interesos dels jòvens que pot
ajudar a atendre la diversitat i desplegar les intel·ligències múltiples, així com també afavorir
el treball interdisciplinar. Inclou trenta propostes sobre lús dels visojocs a l’àula.

The Death and Life of the
Great American School
System, Diane Ravitch, Basic Books, NYC 2010, 296
pàg.
Una de les assessores del
president Bush per a la
reforma educativa No child
left behind, fa una fonamentada i demolidora
crítica als seus supòsits ideològics i pedagògics, –la llibertat d’elecció dels pares i l’avaluació del professorat– que la van sustentar.

Ordinadors a les aules,
Carme Barba i Sebastià
Capella (coord.), Graó,
Barcelona 2010, 271 pàg.
Recull de metodologies i
experiències sobre l’aplicació de les eines i recursos de les tecnologies de la informació i la
comunicació a l’aula, tot atenent al treball cooperatiu, l’atenció a la diversitat, la recerca o
la construcció del coneixement.

Un país al desert. Entendre el conflicte sahrauí, Francisco Collado
Cerveró, Bullent, València 2009, 139 pàg.
Miquel, un xiquet valencià, explica els dos
mesos de vacances que passa amb Zag, que ve
des del Sàhara a un territori i una societat ben
diferents de la seua vida al desert. El relat és
un magnífic pretext per a acostar-se a la realitat i el drama del poble sahrauí.

El yoga en la infancia, Ejercicios para divertirse y crecer
con salud y armonía, Mauricio Morelli, Narcea, Madrid
2010, 90 pàg.
Propostes d’exercicis per a
iniciar correctament i amb
alegria els xiquets i les xiquetes en una pràctica saludable i lúdica alhora.
Segons l’autor, el ioga permet enfortir la ment
dels nens per ajudar-los a créixer més forts i
autònoms, més equilibrats i lliures.

La commemoració del XXVé aniversari d’Escola Valenciana el proper 9 d' octubre m’ha esperonat a espigolar reivindicacions d'ensenyament en valencià fetes fora dels conductes
habituals del valencianisme polític i cultural. Un
precedent d'aquesta pretensió és el llibre del
xativí Ventura Pascual i Beltran. En el seu llibre
“El valenciano en las escuelas y en la vida social” de 1918 ja divulga els articles que sobre
“La enseñanza de la gramàtica castellana en
las escuelas del reino de Valencia” (reino en minúscula) va escruire el 1886 el canonge Roc
Chabàs a les pàgines de la revista El Archivo.
Seguint aquest fil m'he trobat en el llibre de Teodor Llorente i Falcó Ràfagas del campo una
perla. El volum és un recull de narracions publicat el 1909 el denominador comú de les quals
és la vida quotidiana en un mas de la comarca
de La Ribera on el narrador passà una tempo-

rada per a guarir-se d' una malaltia. El lloc és a prop d’Algemesí on els Llorente tenien terres. En la narració Pueblo sin
alas conta la història de Nardo,
qui davant la insistència de sa
mare perquè anara a l’escola,
respon (conserve l’ortografia de
l’original, excepte els accents,
que els he regularitzat:
“ —Pos yo no vullch anar a
escola, mare. !Si allí no dependré mai res! Lo que mos ensenya el mestre yo no u antench. ¿Per què no ham de aprendre en la llengua que tots parlem, y no que mos han d'
obligar a que parlem de una manera que no sabem. ¿Y sap lo que susuix? Que mentres uns
chics en tres o cuatre llisons poden ya llegir de

Origen
Director i Guionista: Christopher Nolan
Repartiment: Leonardo DiCaprio, Ken
Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion
Cotillard, Ellen Page, Tom Ardí, Cillian Murphy,
Michael Caine. Fotografia: Wally Pfister.
Muntatge: Lee Smith. Regne Unit/2010

truïda per contindre somnis amb desitjos ima- ció paternofilial. Un fill que ha de desprendreginaris, o una fantasia recreada per tancar mal- 's metafòricament de la identificació amb el
sons amb desitjos angoixants.
pare per arribar a ser ell mateix. I un pare que
I de la interpretació dels somnis per conèi- ha de trobar-se amb els seus fills, per desxer els desitjos més inaccesprendre's d'un amor basat en
sibles elaborats per l'inconsla possessió i la culpabilitat.
cient, a la penetració en els
A Origen els personatges sosomnis per manipular i gene- A Origen, els
mien per viure: el somni és
rar desitjos en l'inconscient del personatges somien
vida. Vida imaginària, ja que
somiador només hi ha un pas.
de manera conscient no se
per viure: el somni
És el que apareix en la pel·lísap del dolor del recorregut;
és vida
cula Origen.
per això, arribar a l'origen no
Ciència-ficció: tot un deses converteix en malson, el
plegament tecno-científic i arsomiador no es desperta
quitectònic per intervenir en els somnis dels al- amarat en la seva pròpia angoixa, tot i l'expetres fins alienar inconscientment, és a dir, sen- riència que ha de travessar. Decebedor per a
se el saber del subjecte. Una intervenció que l'experiència del subjecte, perquè les posicions
porta els personatges-manipuladors a crear un dels somiadors canvien en l'univers oníric
món oníric que arrossegarà el somiador fins l'o- quan en l'univers de la vigília el subjecte sent
rigen. I en l'origen del somni es troba la rela- el dolor de la vida.

ESCRIT AHIR

Espigolant textos
amagats per una escola
valenciana
FERRAN PASTOR I BELDA

Antecedents històrics de la
reivindicació d’una escola
valenciana

correguda, perque estan acostumats a parlar en castellà,
mosatros els que parlem sempre en nostra llengua, fem mil
carases per a dir bé lo que mos
ensenya el mestre, y acabem
per que mos donen una cartjotà y se mos riguen. Si vostés
volen que vaja a escola, portenme a una de la terra, perquè
assí he de parlar yo y en els
meus me'n tinch qu'antendre
(pàg. 93).
La narració acaba amb les
reflexions de Nardo, ja adult: “Si eixos hòmens
que són concejals y diputats tingueren interés per
nostre poble, ¿no demanarien que en les escoles se mos ensenyara en la nostra llengua?”.
Atenció! Publicat el 1909!

EN PANTALLA

El somni és vida
BEGOÑA SILES OJEDA

Els somnis sempre han produït una certa estranyesa en l'ésser humà. Per aquest motiu artistes, filòsofs o científics han posat la seva mirada sobre ells per fer llegible el aparentment
inintel·ligible del seu univers. La interpretació
dels somnis va titular Sigmung Freud l'assaig
que ha orientat, des que va ser escrit, la recerca
de sentit a aquesta amalgama de situacions,
d'espais incoherents que configuren el món oníric. Mons inconnexos que representen, segons
Freud, de manera manifesta o latent, els desitjos del subjecte somiador. Una fantasia cons-

ENXARXATS



Vikipèdia, l'enciclopèdia oberta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
Vikipèdia és l'enciclopèdia oberta per excel·lència, actualitzada a temps real i a l'abast de tothom,
amb un moviment i clicat de ratolí. Aquest projecte col·lectiu ha esborrat la línia que separava els informadors dels informats, en plena societat del coneixement.

Antitaurins en peu de guerra
http://www.pacma.es/
Es pot considerar una tradició arrelada en el
temps i amb un considerable espectre social, una
violació fragant dels drets més elementals i un
insult a la consciència humana?. Detractors
acèrrims i defensors intransigents han fraccionat l'opinió pública en dos grups atrinxerats.

Marshall McLuhan
http://ca.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
Enguany fa 30 anys de la desaparició d'aquest
pensador canadenc, creador de la denominació
aldea global. Ara, les seues afirmacions han recuperat la vigència que havien perdut perquè avui
en dia es veuen reflectides en la dimensió planetària de cada acte de la societat humana.

Bolonya, diga'm?
http://bolonya.uji.es/
Malgrat que ha minvat l'ebullició contra el Pla Bolonya, aquest marc europeu per a l'ensenyament
universitari continua despertant recels i és l'origen
de moltes preguntes sense contestar. La maldat o
bondat del Pla quedarà en evidència quan el seu rodatge haja originat realitats socials i econòmiques.
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L’última
EL MORTER

Quan Labordeta va posar veu a la nostra de dignitat

L
JOAN BLANCO PAZ

Les seues paraules de
dignitat ens serveixen per
recordar tantes coses que la
lluita ens va aportar

a seua veu forta i clara ressonava en el
centre de la plaça Jacinto Benavente de
Madrid. Autobusos, trens especials i vehicles particulars arribats de tots els racons de
l’estat transportaven a desenes de milers de professores i professors, que pujàvem des de la Glorieta d’Atocha enforfoguits, enlairant consignes
que reclamaven la dignificació de la professió
docent i l’eixida d’una marginació que, al llarg
dels anys, el col.lectiu havia anat interiotzant.
La mobilització va esclatar amb una força desacostumada quan els dies 9 i 10 de març de 1988
la totalitat de sindicats d’ensenyants convocaren
una vaga per reclamar l’homologació amb la resta de personal de les administracions públiques,
solucions al sagnant problema de la responsabilitat civil, l’obertura del debat sobre la jornada escolar, solucions per al professorat interí...
Més del noranta per cent hi va participar.
Després de deu jornades de vaga, seguida
massivament, el dijous 27 d’abril es va convocar

una marxa sobre Madrid per exigir al ministre
Maravall el desbloqueig de les negociacions.
En la plaça, José Antonio Labordeta posava
veu al manifest elaborat pel comité de vaga. La
rotunditat del missatge adquiria més força en la
boca d’eixe aragonés que ens havia acompanyat amb les seus paraules d’esperança en els
dies grissos de la dictadura i de l’arribada de
vents de llibertat.
Per acceptar l’encàrrec, José Antonio, tants
anys professor d’institut, només hi va posar una
condició, que el comunicat tingués el suport unànim dels sindicats, com així va ser.
Amb Labordeta hem cantat, hem viatjat, ens
hem amerat de llibertat. El recorde a la plaça
d’Herbers, en l’Aplec de Els Ports de 1983, reivindicant el dret de les persones de la sierra callada a un futur digne. O reivindicant a Miguel
Hernandez a la Glorieta d’Oriola.
Són molts els records. Però el seu exemple
de dignitat va quedar gravat en el cor de les mi-

lers de persones presents aquell 27 d’abril. Fruit
d’aquella, i d’altres mobilitzacions, hem conquerit
millores en les condicions laborals.
Potser no tenim records de la jubilació als setanta anys, de quan necessitaven les permanències fóra d’horari per complementar un salari escàs, del professorat interí que cobrava un
20% menys, de les destinacions a centenars de
quilómetres de casa, de quan les denúncies per
problemes amb accidents de l’alumnat acabaven en el jutjat, de les ràtios de quaranta alumnes per aula... No fa tants anys de tot això. Quan,
entre tants atacs al moviment sindical, la desmemòria s’imposa, potser les seues paraules de
dignitat ens servesquen per recordar tantes coses que la lluita ens va aportar i que semblen invisibles, com si hagueren caigut del cel, sense
esforç.
Davant de tants atacants als drets dels treballadors i les treballadores, fem memòria i amb
Labordeta cridem ben fort a la mierda.

2 DE DESEMBRE: ELECCIONS SINDICALS A L’ENSENYAMENT

Una alta participació perquè es respecten els nostres drets

E

l 2 de desembre tindran lloc les
setenes eleccions sindicals en
l’ensenyament públic. Enguany, però,
el procés presenta importants novetats,
com ara que els centres de més de sis
unitats disposaran de mesa pròpia. La
decisió pretén facilitar la participació i que
el mínim nombre de persones hagen de
desplaçar-se per exercir el seu dret a
determinar quines seran les opcions i les
propostes sindicals que obtindran el suport
majoritari del professorat. En la situació
actual, en què es vol limitar l’acció dels
sindicats i reduir la capacitat de resposta
del professorat per oposar-se a tantes
polítiques agressives, la participació esdevé
una important mostra de solidesa per a
encarar els processos de negociació
col·lectiva, en què defendre dels nostres
drets i el model d’escola pública.
Des de les primeres eleccions, STEPV
s’ha convertit, per decisió majoritària del
professorat, en el sindicat de
l’ensenyament. El darrer període ha sigut
intens. Ara toca fer-ne balanç i presentar
nous compromisos, sempre sobre la base
de l’exigència de més respecte per al
professorat, per als drets de l’alumnat, per
al sistema educatiu...
Hem de convertir el 2 de desembre en
una festa democràtica, amb una alta
participació que faça palés que els
treballadors i les treballadores de
l’ensenyament no serem dòcils ni
renunciarem mai al propòsit d’aconseguir
que els nostres drets siguen respectats.
També comptem amb tu.

Com és el professorat valencià

Per sexe

Per etapes i en percentatge de dones.

Per etapes
En percentatge.

INFANTIL I PRIMÀRIA

48%

52%

SECUNDÀRIA
I RÈGIM ESPECIAL

INFANTIL I PRIMÀRIA

75%

SECUNDÀRIA

54%

Per territoris

Nombre total del professorat

Per edat

Menors de 40 anys.
Per territoris i en percentatge.

Per antiguitat

Amb menys de 12 anys d’antiguitat.
Per territoris i en percentatge.

7.314

39%

47%

25.022

31%

38%

20.445

43%

52%
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