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Drets humans, educació, democràcia

FER POLÍTICA A L’ESCOLA

Assumir competències socials, promoure una alfabetització cívica, debatre i respectar els altres i,
davant d’assumptes pertinents, buscar respostes i posicionar-se amb arguments sòlids: aquestes són
funcions primordials de l’educació. Però hi ha qui aprofita el tractament a l’aula de temes controvertits
per a arramblar-ho tot sense miraments i acusar la institució escolar d’adoctrinar l’alumnat. Enfront
d’això, en qualsevol debat compromés, la construcció d’un pensament crític requereix que infants
i joves aprenguen a vertebrar les seues idees, a raonar i a dir-hi la seua amb autonomia i llibertat.
Aquest és, precisament, el sentit d’educar per a la democràcia.
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Renovació pedagógica, memòria i compromís
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ALL

Per a les principals formacions
de la dreta espanyola i la seua estratègia de linxament de docents
que, sota l’excusa d’una suposada
manipulació ideològica a l’alumnat, competeixen per veure qui la
fa més grossa. En aquesta carrera, hi ha qui es va inventar un formulari per a denunciar mestres
que no encaixen amb el seu model
d’educació.

OLI

Per a Greta Thunberg, l’estudiant
sueca que s’ha convertit en una
personalitat destacada de l’ecologia política. Amb els seus discursos i les seues accions, la jove
activista ha inspirat centenars de
milers d’estudiants d’arreu del
món que cada divendres deixen
les aules i es manifesten contra el
canvi climàtic.

EDITORIAL

L’educació no és neutral

A

l professorat de Greta Thumberg
no caldrà convéncer-lo que
l’educació és política. Amb
una elemental estratègia de
comunicació bolcada en les xarxes socials,
el discurs emocionat d’aquesta adolescent
de 16 anys davant del Parlament Europeu
ha fet la volta al món. L’estudiant i activista
sueca ha liderat els darrers mesos una
insòlita protesta contra el canvi climàtic amb
la seua crida a aturar un dia per setmana les
activitats acadèmiques i la convocatòria d’una
vaga global, el 15 de març, que va creuar les
fronteres per mobilitzar milers d’estudiants
d’educació secundària i d’universitat.
És probable que bona part dels docents
que han compartit experiències vitals en la
institució educativa reconeixeran els efectes
de la seua tasca en aquest moviment juvenil,
una empremta impresa per professores i
professors convençuts que els problemes de
la societat han d’entrar a l’aula. Professors
i professores que fomenten l’escolta,
l’intercanvi d’idees, el debat i l’actitud crítica
davant la realitat. Que són conscients de la
dimensió política de l’acte educatiu.
Al País Valencià podem identificar qui,
especialment en vespres de campanyes
electorals, s’obstina a atacar l’escola i el

professorat i no dubta a emprar qualsevol
argument pelegrí –la ideologització del
professorat, la manipulació de l’alumnat, la
perversió de la immersió lingüística, etc.–
per a intentar carregar-se un tresor tan
fràgil com és la convivència. Ho fan tot i que
saben que els nostres centres –les escoles,
els instituts, les universitats– són plurals
i no es plantegen inculcar cap ideologia
partidista, ni treballen amb actituds
dogmàtiques o mètodes coactius i excloents.
La nostra tasca, com a treballadors i
treballadores de l’ensenyament, és ajudar
les criatures a pensar per elles mateixes
i aconseguir que siguen més sàvies i més
lliures. En la societat de la informació, la
prioritat és que es formen en el pensament
crític, el que implica problematitzar els
sabers, connectar els aprenentatges
amb la vida, treballar cooperativament
i emprar tota mena de recursos per a
assolir coneixements, i posar-hi l’èmfasi
en la pràctica del debat argumentat, que
no és només l’intercanvi d’opinions ni
l’enfrontament verbal entestat a imposar-se
a l’altre.
Ajudar l’alumnat a vertebrar el seu
propi pensament: aquesta és la missió
principal d’una escola que vol formar per

La nostra tasca, com a
treballadors i treballadores
de l’ensenyament, és
ajudar les criatures a
pensar per elles mateixes
a la democràcia. Contra la intolerància i
el fanatisme, contra l’autoritarisme i el
masclisme, la funció docent consisteix a
ajudar a reconéixer en l’altre una part de
la raó, a matisar les pròpies creences, a
construir col·lectivament una societat millor.
Com deia Paulo Freire, l’educació no pot
ser neutral: o domestica o allibera, o es
posa al servei del poder o de la ciutadania.
O com també advertia Celestin Freinet: “La
democràcia de demà es prepara amb la
democràcia a l’escola”.
Aquests propòsits conformen el fil
conductor amb què hem pretés articular
les distintes peces d’aquest Allioli, articles,
reflexions i experiències amb mirades
diverses però unides amb la convicció que,
més enllà d’alguns sectarismes de curta
volada, l’educació és política.
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EL PODER DE LA CONVERSA

COM PENSAR,
NO QUÈ PENSAR

L’escola és política perquè és el primer espai on es practica
el diàleg, on se sembren les primeres llavors d’una
ciutadania crítica i activa. És l’àgora on el subjecte comença
a conviure democràticament i a exercir en llibertat els
seus drets, en una vida paral·lela a la de la llar, el carrer, els
videojocs, les xarxes socials, l’esplai o el camp d’esports.
Jaume Carbonell
Sebarroja
Pedagog i periodista,
assessor i col·laborador
de Diari de l´Educació

L

’educació és una conversa contínua i
la pregunta és la gran porta d’accés
al coneixement; però també ajuda a
constituir un estil de fer, un mètode
de pensament i una forma de ser. Així com a
familiaritzar-se amb el llenguatge, del qual
cal tenir una cura especial atès el seu progressiu empobriment i la perversió del signiﬁcat originari i real de les paraules, arran de
la manipulació política i mediàtica, juntament
amb l’ús de les tecnologies, que el malmeten,
el simpliﬁquen i hi ocasionen altres descuits.
L’ensenyament tradicional ensenya només
a preparar la resposta única i correcta, circumstància que contrasta amb l’aprenentatge
innovador i transformador, que opta per ensenyar a preguntar i admet diverses respostes.
Aquest és el canvi de paradigma que promou
la cultura lliure i democràtica de l’alumnat.
En aquesta conversa el procés d’aprenentatge s’emmiralla, en cert sentit, en la tradició
ﬁlosòﬁca en la qual, mentre que les respostes
són efímeres, les preguntes són les de sempre. També segueix el cànon del periodisme
d’investigació, que tracta d’esbrinar el qui,
el què, l’on, el quan i, sobretot, els perquès,

degudament contextualitzats. Es nodreix
del treball de recerca dels historiadors, que
consisteix a recollir una bona documentació,
contrastar fonts i convocar veus ben diferents.
Reprodueix, també, les pautes dels cientíﬁcs mitjançant la formulació i comprovació
d’hipòtesis.
Conversar, deia Jorge Wagensberg, és el
millor entrenament que pot tenir un ésser
humà per ser un ésser humà. Conversem
amb els altres, amb nosaltres mateixos, amb
l’entorn, amb les obres d’art, amb els llibres
i amb les imatges. De moltes maneres. Eduardo Galeano té un text breu preciós, El sabio
preguntón, en què explica que aquest tal savi,
don Miguel, aprenia preguntant als llibres i a
la terra: «Els meus llibres agafen aire. Jo els
obro. Els obro i els pregunto. Llegir és preguntar». I és que gràcies al diàleg aprenem
i ens coneixem. Recordem les paraules de
Bruner: «A través del procés dialògic i discursiu arribem a conèixer l’Altre i els seus punts
de vista, les seves històries. Aprenem una
enorme quantitat, no només sobre el món,
sinó sobre nosaltres, a través del discurs amb
Altres».

LA IMPORTÀNCIA DEL PROCÉS
El professorat i qualsevol altre educador ha
de ser bel·ligerant amb el procés, amb el com
del mètode del diàleg, a més d’absolutament
respectuós amb el què, amb les opinions dels
alumnes. Aquesta és l’essència de l’educació
política. En aquesta direcció enfoca la classe

L’ensenyament tradicional
ensenya només a preparar
la resposta única i
correcta, circumstància
que contrasta amb
l’aprenentatge innovador
La conversa requereix
temps pausats, tant la
que es fa amb els infants
com la que es fa entre els
mestres. I això és el que
falta avui a les escoles

Jordi Mir, professor d’Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra: “A classe, quan parlem
de la interrupció de l’embaràs, de l’eutanàsia,
de la ﬁscalitat…, jo no dic si estic a favor o en
contra d’unes opcions. No ensenyo allò que
voldria que fos. Si algú m’ho pregunta, potser
puc explicar quines són les meves preocupacions personals, però l’important és la capacitació per pensar amb el propi cap aquestes
qüestions. ¿Vol dir això que jo puc acceptar
algú que em digui que està en contra dels
drets de les dones o de les persones homosexuals…? Diria que no és el mateix. Hi ha drets
humans o necessitats humanes essencials
que em sento obligat a defensar”.
Aquest text obre el debat sobre tres
qüestions eticopolítiques bàsiques i complementàries. La primera és: ¿ﬁns a quin punt
el docent pot dir-hi la seva, expressant el
seu punt de vista? Depèn, és clar, com he dit
de bon principi, de l’edat del grup; sempre
s’adapta al seu grau de maduresa, a l’oportunitat del moment i a altres circumstàncies
del context educatiu. En tot cas, no penso
que s’estigui adoctrinant quan un docent
mostra la seva opinió o la deixa entreveure

subtilment de manera indirecta dins d’un
debat àmpliament participatiu en el qual totes les veus són formulades i escoltades en
igualtat de condicions, en una estructura de
conversa de caire horitzontal-assembleària
–no en el format tradicional on es mantenen
les relacions de poder–, tot i reconeixent
l’autoritat moral i cultural del docent. És
suggerent la distinció que fa el feminisme
italià de la diferència entre el poder: allò que
alguna persona s’atribueix i exerceix, i l’autoritat, que compta amb el reconeixement
dels altres. Una altra cosa ben diferent és
si el professor es converteix en un predicador i pronuncia un sermó o un míting, o si
comença i s’acaba el debat marcant el seu
posicionament i fent valdre la seva autoritat
jeràrquica de superioritat moral. Perquè
una cosa és que expressi la seva opinió i una
altra de ben diferent és que es converteixi en
l’opinió. Aquesta visió pot ser força compartida per molts mestres que entenen que la
política es cola pertot arreu i no poden mirar
cap un altre costat, si bé també hi ha qui
s’aferra al sospitós principi de neutralitat,
que sosté que les idees pròpies s’han de deixar un cop s’ha traspassat la porta de l’aula
i que els docents s’han de limitar a explicar
els fets sense entrar en interpretacions.
La segona qüestió té a veure amb el fet de
si el professorat ha d’acceptar passivament
les opinions que defensen l’odi, la violència,
el racisme, o que posen en entredit els drets
democràtics més elementals. La resposta
només pot ser: de cap manera, ja que va en
contra del nostre patrimoni ètic polític comú,
com són els drets humans i els de la Infància,
que garanteixen la convivència i que cal que
defensem amb bel·ligerància. Paulo Freire,
que treballava en cercles culturals, ho tenia
molt clar: “En el marc d’un diàleg rigorós, el
professor planteja problemes i fa preguntes,
alhora que anima l’estudiant a fer el mateix.
Ara bé, el professor crític que ensenya a
favor de la democràcia i contra la desigualtat
també té el dret i la responsabilitat d’exposar
les seves idees. Aquest professor que planteja
qüestions no és mut ni permissiu, ni està
mancat de valors”.

MENTALITATS CRÍTIQUES
I la tercera qüestió fa referència a com es
condueix i s’acompanya la conversa perquè
aquesta sigui realment democràtica i de
qualitat, evitant de caure en una divagació
per passar el temps, i encara menys en
una tertúlia televisiva en què ningú escolta,
predominen els monòlegs i sovintegen els
insults i la falta de respecte. En aquest sentit,
la conversa educativa ha d’adquirir un cert
grau d’exemplaritat moral i democràtica, i
freqüentment així és. Perquè, encara que les
persones adultes no sempre estan a l’altura,
els infants i joves sí que poden estar-hi, o
almenys aquest és un dels grans propòsits de
l’aprenentatge democràtic. Una de les claus
radica en les preguntes: ¿Ajuden les preguntes a centrar el debat i a fer-lo avançar? S’hi
introdueixen preguntes divergents? S’afavoreix que les opinions es justiﬁquin i s’argumentin entre els participants? A vegades tot
gira al voltant d’un parell de preguntes molt
simples: ¿«Què ha passat?» i «Per què ha
passat?». Altres vegades aquestes preguntes
porten a més preguntes i la conversa ﬂueix
de forma espontània, tot i que sempre cal
posar cura perquè ningú no es deixi anar
amb digressions. En altres ocasions s’organitza al voltant d’interrogants amb registres
i ﬁnalitats diferents. Així, es parla sobre les
fonts: «D’on has tret el que saps?»; sobre
la rellevància: «Per què és important, això, i
quines conseqüències pot tenir?»; sobre els
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Per a saber-ne més:

L’objectiu de la conversa no
és convèncer ni persuadir
l’altre, ni tampoc arribar
a una veritat, sinó formar
mentalitats crítiques
que no acceptin tot allò
que els ve donat

posicionaments polítics i ideològics: ¿«Coneixes cap moviment polític, religiós, cultural,
social… que t’hagi pogut inspirar, en això
que estàs expressant?»; sobre les possibles
relacions i comparacions: ¿«Com es relaciona
el que s’està discutint amb altres esdeveniments o situacions?»; sobre de qui és aquell
punt de vista i quins són els seus trets singulars: ¿«Quin personatge important defensa la
tesi que estàs exposant?»; sobre hipòtesis o
suposicions: «Què passaria si les coses fossin
diferents?» o «De fet, podrien ser d’una altra
manera?», o sobre el compromís: ¿«I, nosaltres, podem fer-hi alguna cosa?».
L’objectiu de la conversa no és convèncer
ni persuadir l’altre, ni tampoc arribar a una
veritat, sinó formar mentalitats crítiques que
no acceptin tot allò que els ve donat. La clau
no està tant en la conclusió com en una forma
de pensar i de construir el coneixement que
ofereixi noves eines i marcs conceptuals i que
els ajudi a ampliar la seva mirada del món,
a treballar l’argumentació, a fer un esforç
d’imaginació per posar-se en el lloc de l’altre
i, en deﬁnitiva, a fer-los créixer humanament i
èticament. Això no treu que el professorat vagi
destacant determinats aspectes i els punts
d’acord, però sense forçar-ho; i, sobretot, cal
evitar que les polaritzacions incomodin i derivin en enfrontaments i frustracions. D’aquí ve
la importància de l’escolta activa, de tenir en
compte que les paraules són importants, però
també ho són les mirades, els gestos, els
moviments del cos i els silencis –perquè en
els silencis passen moltes coses. També s’ha
de treballar el que Richard Sennett anomena
expressions positives de respecte i el reconeixement dels altres, que considera que són
una de les mancances de la societat moderna.
La conversa s’improvisa en qualsevol lloc i
moment, per bé que també es pot organitzar
de manera regular. En aquest sentit, com
diu Josep M. Puig Rovira, l’assemblea s’ha
convertit en un dels rituals de conversa més
poderosos: «L’assemblea és un espai on a
través del diàleg és possible incrementar la
comprensió dels fets i de les persones, és
possible construir formes de convivència i treball millors i, ﬁnalment, és possible sentir-se
personalment compromès amb allò que un
mateix i el grup han contribuït a elaborar».
Ara bé, la conversa requereix temps pausats, tant la que es fa amb els infants com la
que es fa entre els mestres. I això és el que
falta avui a les escoles, una institució en què
la pressió de les urgències resta temps a les
activitats importants. Hi ha una pregunta que
sura arran de tot el que es va dient: als infants els interessa la política? Hi ha persones
que ho neguen categòricament, d’altres pensen que tot depèn de com es plantegi i n’hi ha
que dubten al respecte. Una cosa és evident:
els alumnes de totes les edats no paren de
fer-se preguntes sobre el que passa, encara
que no sempre ho expressin verbalment, sinó
que ho deixin entreveure de moltes altres formes. I, és clar, no es fugir d’estudi i deixar-los
sense resposta. Tornarem a parlar-ne.

Bruner, J. (1987): La importancia de la educación.
Bercelona, Paidós.
McLaren i altres (2003): Paulo Freire: un encontre
crític. Xàtiva, CREC.
Mir García, J. (2017): “Educar és ensenyar a pensar
políticament i sense partidismes”, pròleg a
Carbonell, J., L’educació és política, Barcelona,
Octaedro.
Sennett, R. (2012): El respeto: sobre la dignidad del
hombre en un mundo desigual. Barcelona, Anagrama.
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ARRELS DE LA UTOPIA EDUCATIVA

PEDAGOGIES DEL
CANVI EN EL SEGLE XX
El qüestionament de la pedagogia dominant, fet
des de diferents enfocaments i contextos per
personalitats, com ara Dewey, Montessori, Ferrer i
Guàrdia, Freinet o Freire, serveix per a bastir un altre
model que posa el xiquet i la xiqueta en el centre
d’una educació per a la vida, compromesa amb la
millora de la condició humana i de la societat.

també del caràcter. Ferrer i Guàrdia, que vol
mestres que es formen de manera permanent
en el mateix establiment escolar, recorre al
joc com a mètode didàctic i a la coeducació de
sexes i de classes socials. El seu afusellament
durant la Setmana Tràgica acaba amb l’experiència, però la seua pedagogia anima projectes
semblants, com l’Escola Moderna de València,
que va dirigir Samuel Torner.
En 1876 es funda la Institución Llibre de
Enseñanza (ILE), que tindrà com a destacat
ideòleg el filòsof i pedagog Francisco Giner
de los Ríos (1839-1915). Giner considera
que els mals que sofreix Espanya deriven
del seu pèssim sistema educatiu, centrat en
coneixements deslligats de la vida, dogmàtics i purament memorístics. L’ILE, recolzada
ideològicament i políticament des de posicions
regeneracionistes (Costa, Ortega y Gasset),
pretén un canvi en profunditat del sistema i
aspira a educar tant l’intel·lecte com el cos i
l’esperit –ètica i estètica– des del màxim respecte a les creences religioses i la personalitat
integral de l’alumnat. El mestre veu la classe
com una comunitat solidària, on els mestres
promouen entre l’alumnat les mutualitats
i l’estalvi. La Segona República s’inspirarà
plenament en aquests principis per a instaurar
una Escola Nova Unificada. La Guerra Civil ho
va impedir.

L’EDUCACIÓ ÉS POLÍTICA

Miquel Ortells Roca
Professor de l’IES Francesc
Tàrrega de Vila-real i
de l’UJI de Castelló

L

’educació és el punt en què decidim
si estimem el món tant com per a
assumir una responsabilitat per ell”,
deia Hannah Arendt. Aquesta actitud
educadora de dubte permanent i responsable ens permet descobrir un segle XX ple
d’assajos, farcit d’educadors i educadores
que traslladen a l’acció pensaments inspirats
en les noves ciències. Perquè una autèntica
acció educativa només naix i s’enriqueix des
d’aportacions transdisciplinàries.

PEDAGOGIES PIONERES
Hom accepta que és Rousseau, amb l’Emili
(1762), qui marca la base més identificable de
la majoria d’experiències de canvi educatiu.

Més d’un segle després, Anton Makarenko
(1888-1939), pedagog en la Ucraïna soviètica, considera que l’enfocament “naturalista”
rousseaunià és inútil per a integrar en la col·
lectivitat el seu alumnat, joves delinqüents als
quals educa amb una disciplina basada l’alta
moral i l’amor a la col·lectivitat.
En començar el segle XX, la italiana Maria
Montessori (1870-1952) adapta l’atmosfera de
l’escola a la condició infantil, tot incloent-hi la
grandària dels objectes: la criatura es prepara
per a ser lliure exercitant aquesta llibertat.
La disciplina –autodisciplina– es deriva de
l’activitat amb un material dissenyat per a
estimular l’aprenentatge, però també hi ha
una activitat utilitària, d’auto-cura: llavar-se
les mans, netejar allò que embruten, participar en la vida social de l’aula... L’error forma
part del procés, l’alumnat pot col·laborar i
aprén mentre observa els altres. La mestra no
ensenya, només procura les condicions perquè
l’alumnat aprenga.
Amb l’Escola Moderna de Francesc Ferrer
i Guàrdia (1859-1909), les idees educatives de

L’error forma part del
procés, l’alumnat pot
col·laborar i aprén mentre
observa els altres. La
mestra no ensenya, només
procura les condicions
perquè l’alumnat aprenga
l’anarquisme adoptaran la seua forma més
desenvolupada en un projecte formatiu, cultural, social i polític, pel que té d’emancipador
de les classes populars. L’educació ferreriana
reuneix fe en la humanitat, racionalisme positivista, accés a un coneixement científic oposat
al dogmatisme, laïcitat i una moral solidària
adreçada a la transformació social. L’Escola Moderna valora la higiene, l’estudi de les
Ciències Naturals i la Geografia i s’orienta cap
al desenvolupament de la intel·ligència, però

Als EUA destaca la figura de John Dewey
(1859-1952), punta de llança del moviment de
les Escoles Progressives. L’aprenentatge de
coneixements acadèmics és abordat des de la
vida efectiva i l’experimentació científica més
que amb el llibre de text, es posa l’accent en
els aspectes utilitaris i productius, socials i
democràtics de les relacions entre estudiants,
i entre elles i ells i la institució. L’alumnat assoleix importants nivells de llibertat i participació a l’hora d’organitzar cooperativament el
treball escolar, fomentant el gust per l’aprenentatge continuat. L’escola és un laboratori
social on s’aprén democràcia, humanitat i
ciutadania, amb un professorat compromés
amb aquests principis, a més d’una sòlida
preparació tecnicopedagògica.
Escola Moderna és també la denominació
que dona Celestin Freinet (1896-1966) al seu
moviment educatiu. Aquest mestre rural observa que, més que dels llibres de text o de les
seues explicacions, l’alumnat està molt més
disposat a aprendre a partir de la investigació grupal del seu entorn. Freinet descobreix

Les pedagogies del
canvi consideren els
alumnes com a subjectes
de la seua realitat,
éssers que observen,
manipulen i coneixen –
viuen– el món natural
potencial on fins llavors només havia vist limitacions, deixa que la realitat entre a la seua
aula i trau l’escola a la realitat. En adonar-se
de l’interés natural que l’alumnat té sobre
la realitat, fomenta tècniques per a “contar”
aquests aprenentatges a qui vulga llegir-los:
llibertat per a aprendre autònomament des de
la cooperació i expressió lliure des de la planificació del treball. Des d’aquells pressupòsits
apareixen el text lliure, la correspondència i
la impremta escolar i altres pràctiques, les
conegudes “tècniques Freinet”. La reflexió
sobre l’aprenentatge que observa, fa concloure
a Freinet que l’educació és política. L’anàlisi
de la realitat a través de la paraula i el diàleg
–amb la identificació de la classe social a què
pertany l’alumnat, que va fent-se més crític
amb el pas del temps– entronca amb el que
més tard denunciarà l’italià Lorenzo Milani
(1923-1967) en l’Escola de Barbiana.
Amb una orientació semblant, el brasiler
Paulo Freire (1921-1997) generarà el concepte
de “conscienciació”, tothom té dret a saber i
saber serveix per a participar més plenament,
des de la “sobirania”; l’escola té com a missió
principal garantir aquest saber. En l’Amèrica
Llatina, l’autor de La pedagogia de l’oprimit va
influir notablement en les idees emancipadores, en la teologia de l’alliberament i en els
plantejaments renovadors de l’educació, que
també es van estendre a Europa. Freinet, Milani
i Freire són fonaments del que es coneix com
a Pedagogia Crítica, una visió de l’escola adreçada a l’emancipació cultural, social i política
de les persones oprimides. Aquest aspecte
emancipador, inspirador del treball escolar des
de l’autonomia personal, de participació dins
del grup i fins i tot d’una certa autogestió, es
desenvolupa també en experiències escolars
que sorgiran a Europa amb activitats i formats
que fomenten la lliure elecció de l’alumnat.
L’experiència d’antiautoritarisme i autogestió de la comunitat d’alumnes que arribarà
més lluny és Summerhill, centre fundat per
l’educador d’arrels psicoanalítiques Alexander Neill (1883-1973). A més de la raó, a

Summerhill eduquen també les emocions per
a fer, a través de la llibertat en l’educació, un
món més lliure. Les decisions que afecten la
comunitat es prenen en assemblea, cadascú
decideix cada dia què vol aprendre i, fins i tot,
si anirà o no a les classes. L’escola deixa de
ser el lloc on, asseguts, els xiquets i les xiquetes escolten, repeteixen i memoritzen allò
que diu el mestre i esdevé una cosa nova, viva,
cada dia diferent i sempre nodridora.

si vosaltres ja no creieu en aquests somnis;
no podeu preparar-los per a la vida, si no hi
creieu; no podeu mostrar el camí si us heu
assegut, cansats i descoratjats, en la cruïlla
dels camins”.

PEDAGOGIES DE
LA DESESCOLARITZACIÓ

Palacios, Jesús (1978). La cuestión escolar. Barcelona, Laia.

Pels anys cinquanta i seixanta la pedagogia
innovadora es debat entre si cal una escola a
temps complet per a alfabetitzar al cent per
cent la població –només l’accés a l’educació
i la cultura pot millorar la qualitat de vida
dels humils– o si, al contrari, les disfuncions
descobertes en l’escola per Ivan Illitx (19262002) aconsellen una desescolarització
generalitzada, l’eliminació de la institució i
la seua mort, en paraules d’Everett Reimer
(1910-1998). L’alumne és un ésser complet,
integral, amb tota la dignitat que li correspon
per la seua humanitat, de naturalesa igual
que la de l’adult, però amb condicions i
necessitats diferents, algú a qui cal respectar
incondicionalment i a qui paga la pena
conéixer en profunditat.
Davant del model educatiu dominant, que
ofereix un sistema basat en la transmissió
de coneixements imposats des de l’autoritarisme acadèmic o religiós, compartimentats
en assignatures i deslligats de la realitat, les
pedagogies del canvi consideren els alumnes
com a subjectes de la seua realitat, éssers
que observen, manipulen i coneixen –viuen– el món natural. Aquestes pedagogies
posen l’accent en el diàleg entre iguals i en
una formació integral: física, social, cognitiva, estètica i moral. Com diu José Gimeno
Sacristán, “Les idees i ideals d’aquests autors
mostren les grans alternatives que han jugat
en el tauler de la història de la construcció de
la democràcia com a forma de govern i d’una
visió optimista del subjecte de l’educació. Ells
han estat decisius per a insuflar utopia i donar
vol a la promesa que l’educació pot millorar, a
partir de models diferents, la condició humana
i la de la societat”.
S’ha apagat la flama de la utopia pedagògica? Potser en aquest punt cal recordar
les paraules que Freinet adreça als mestres
als quals convida a una actitud èpica: “No
podeu preparar els vostres alumnes perquè
construïsquen demà el món dels seus somnis

Per a saber-ne més:
AA.DD. (2000). Pedagogías del siglo XX. Barcelona,
Cisspraxis.

Pallarés, Marc (coord.) (2016). El pensamiento pedagógico del siglo XX y la acción educativa del siglo XXI.
Barcelona, Octaedro.
Trilla, Jaume (coord.) (2001). El legado pedagógico del
siglo XX para la escuela del siglo XXI. Barcelona, Graó.
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PER L’ESCOLA PÚBLICA I UN ALTRE
MODEL SOCIAL MÉS JUST I SOLIDARI

ESCOLA I REALITAT

UN SINDICAT
SOCIOPOLÍTIC

Des de la seua constitució, STEPV
està compromés amb la societat.
Apostem perquè en les aules es puguen
abordar críticament els assumptes
d’interés social i polític perquè som un
sindicat de classe i la nostra acció no
queda restringida a la millora de les
condicions laborals en l’ensenyament.
Ignasi Amorós
Responsable de Política
Educativa, Secretariat
Nacional STEPV

STEPV I LA
GESTIÓ DEL ‘BOTÀNIC’
M.C.
Des de 2015, la política educativa
del Govern del Botànic ha estat
marcada per la coexistència
temporal del govern central del
PP –que va imposar la LOMQE amb
una sèrie de mesures restrictives i
de retallades a tots els nivells– i una
Generalitat de signe polític oposat,
condicionada per la normativa

L

’educació és una conversa contínua i
la pregunta és la gran porta d’accés
al coneixement; però també ajuda a
constituir un estil de fer, un mètode de pensament i una forma de ser. Així
com a familiaritzar-se amb el lle perversió
del signiﬁcat originari i real de les paraules,
arran de la manipulació política i mediàtica,
juntament amb l’ús de les tecnologies, que
el malmeten, el simpliﬁquen i hi ocasionen
altres descuits.
No som un sindicat sectorial: aspirem a
construir amb la resta d’agents socials un
altre model d’Escola Pública, un objectiu que
va de la mà dels avanços cap a una societat
més justa i solidària, un altre model social
on totes les dones i els homes tinguen accés
a un treball en condicions dignes. Com es
tradueix aquest compromís sociopolític en el
nostre dia a dia com a docents? Què té a veure
el treball en l’aula amb el compromís polític?

estatal. Això no ha impedit, però,
desplegar iniciatives i esforços
tendents a esquivar o forçar el marc
legal imposat. Així, s’ha avançat
per a dotar de més participació els
claustres i els consells escolars
dels centres, que la LOMQE deixa
sense a penes capacitat de decisió
en matèries com l’elecció de les
direccions. En aquest mateix sentit,
les avaluacions de diagnòstic
ara són mostrals –i no censals– i
s’ha reduït la càrrega lectiva de
l’assignatura de Religió.
La Conselleria d’Educació ha pogut
modificar el decret d’admissió

L’ensenyament, l’educació i l’escola no estan
aïllats de la realitat, del propi entorn social i
natural. Quan entra a l’aula, l’infant no és alié
a les particulars circumstàncies de la vida, al
seu entorn familiar, social, etc. El professorat
no ensenya xiquets i xiquetes amb la ment en
blanc.
Qualsevol docent entra a l’aula amb els
trets de la seua procedència social, el seu bagatge intel·lectual, la seua càrrega ideològica,
les seues capacitats i altres aspectes que
condicionen una peculiar manera d’entendre
el món. A l’aula, qualsevol docent, ha d’obrir
les portes a la realitat exterior, la institució
escolar no pot ignorar aquest punt de partida.
El centre educatiu està ubicat en un determinat poble o en un barri de la ciutat. En
aquest entorn plural, divers, viu, no uniforme..., els individus construïm la nostra imatge
del món i ens realitzem com a persones.
En aquest espai les persones topen amb
dificultats, problemes d’habitatge o de treball,
pateixen una desocupació laboral, experimenten una manca d’espais d’oci o de centres de
salut...
El professorat no és alié a aquestes realitats, com tampoc ho és l’alumnat. La realitat
més immediata, però, està condicionada en
gran manera per decisions dels poders econòmics i polítics. Els centres de poder a escala planetària condicionen igualment la vida de
les persones i l’organització de la societat.
Entre aquestes condicions hi ha la
legislació, el conjunt de normes legals que
tradueixen la política educativa dels governs
i determinen el model d’escola i els objectius de l’educació. Les lleis normativitzen la
vida dels centres educatius en l’organització
del temps, els continguts curriculars i metodològics i l’Administració. També regulen les
relacions democràtiques o jerarquitzades i
l’exercici de micropoders al si de la institució escolar.

RETALLADES CONTRA
L’ESCOLA PÚBLICA
El Sindicat s’ha posicionat davant de totes les
lleis que han regulat l’ensenyament –des de
la Llei General d’Educació de 1970, encara en
la Dictadura– amb un criteri bàsic: només el
model d’Escola Pública garanteix la gratuïtat,
la integració, la participació democràtica, el
laïcisme i la cientificitat, trets bàsics que en
marquen el sentit ideològic. L’Escola Pública
és un projecte de progrés humà amb una
identitat en construcció permanent que cal
recordar i replantejar en cada moment his-

d’alumnat, però no ha aconseguit
fer de la xarxa de centres
concertats subsidiària de la pública
s’han perdut diverses sentències
propiciades per la titularitat
de centres concertats. D’altra
banda, el Consell no s’ha atrevit a
derogar la normativa autonòmica
que permet la concertació del
batxillerat, una normativa en vigor
des de 2007.
Igualment, l’Administració
preveu que les direccions dels
centres puguen definir perfils
de professorat, una proposta
que STEPV ha qualificat de molt

perillosa. Durant la legislatura, a
pesar dels compromisos previs,
Educació s’ha negat a modificar
la composició del Consell Escolar
Valencià, feta a mida de l’anterior
govern per controlar-la i minimitzar
les organitzacions i entitats
crítiques amb les polítiques de
l’Administració. Sembla que el
Govern s’hi ha trobat còmode
i és reticent a permetre que la
comunitat educativa guanye
en representació respecte a
l’Administració.
Un dels eixos principals de la
política educativa del Govern del

Botànic ha sigut les polítiques
inclusives. En 2018 es va publicar
un decret molt ambiciós, però
sense una dotació de recursos i
personal suficient, que pot limitarlo a una declaració d’intencions.
Tot i que està pendent el seu
desenvolupament normatiu, hi
ha en marxa accions formatives
adreçades al professorat.
Finalment, el conseller Vicent
Marçà va anunciar l’aprovació
d’una llei valenciana d’educació
consensuada amb la comunitat
educativa que s’ha quedat en el
calaix de temes pendents.
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EL SINDICAT, AMB LES LLUITES SOCIALS
STEPV treballa colze a colze, de manera
decidida i amb força, amb els moviments
socials més compromesos, col·lectius
que ens identifiquen amb les pràctiques
del sindicalisme alternatiu, ben allunyat
d’altres models sindicals de gestió:
-Amb les Plataformes d’Afectats per
l’Hipoteca (PAH), que decideixen organitzar-se contra els desnonaments i en

tòric. En aquest marc, el Sindicat ha exigit el
respecte a les condicions laborals del professorat mitjançant la negociació col·lectiva.
En l’última etapa, l’educació, un servei públic essencial per al progrés de la
societat, ha patit les conseqüències de les
polítiques neoliberals amb retallades a tots
els nivells. Enfront d’aquest atacs, STEPV
ha seguit insistint en el seu compromís
sociopolític per a avançar cap a una societat més justa i solidària, una societat que
entén que el treball és un dret de les dones
i els homes i que la solidaritat, la cooperació i els drets col·lectius, no poden ser
substituïts per un individualisme competitiu
i insolidari. Per a estendre el model assembleari a altres sectors i fer-ne mes efectiva la lluita, STEPV va confluir, en 2002,
amb altres treballadores i treballadors de
diferents sectors laborals per constituir la
Intersindical Valenciana.

defensa del dret de la ciutadania a un
habitatge digne.
n Amb les Marxes de la Dignitat, referents
per a aturar les reformes laborals i de les
pensions, la desprotecció social, les retallades dels serveis públics i la precarietat.
n Amb les plataformes de treballadores i
treballadors precaritzats. La Intersindical
Valenciana ha guanyat la primera sentèn-

cia favorable a un treballador Deliveroo
–empresa de repartiment de menjars a
domicili–, que va considerar que els riders
no treballen per compte propi. També fem
costat als sectors laborals més dèbils, com
el col·lectiu de les cambreres de pis (kellys),
dones del sector de l’hostaleria explotades
sense mirament per unes patronals insaciables i amorals.

SINDICAT DE CLASSE
Aspirem a construir un altre
model d’Escola Pública i una
societat més justa i solidària,
un altre model social

Des de la seua constitució, STEPV anima els
treballadors i treballadores de l’ensenyament
a comprometre’s amb el conjunt de la classe
obrera i amb tota mena de col·lectius que
defenen les conquestes socials. El Sindicat
és també un agent actiu en la lluita contra el
calfament global del Planeta, el canvi climàtic
i la descontaminació de les aigües.
Un botó de mostra. Al Baix Segura, en els
primers anys huitanta, STEPV va brindar tota
la seua infraestructura i va implicar l’afiliació en la defensa d’un riu Segura net. Amb
idèntics objectius, el Sindicat ha participat
activament en totes les campanyes per un
Xúquer viu, pel tancament de Cofrents i en
moltes altres lluites de caràcter ecologista.
Com a sindicat compromés amb la igualtat
entre dones i homes, fem de la lluita feminista
un dels nostres trets d’identitat. En les escoles

i els instituts promovem practiques coeducatives i en el carrer lluitem amb les organitzacions i plataformes per la llibertat, la igualtat de
gènere i contra la violència contra les dones.
Defenem els serveis públics i lluitem contra
les retallades dels serveis socials i apostem
per unes pensions dignes per a les persones
majors. Reivindiquem els drets nacionals
de tots els pobles, el respecte als seus trets
d’identitat i el dret a comunicar-se en la seua
llengua pròpia.
Hem estat ben actius en les lluites contra
les agressions imperialistes en tots els
racons del planeta i per l’autodeterminació i
l’emancipació dels pobles oprimits, Palestina o el Sàhara, entre altres. Sempre hem
treballat per la pau i per una resolució no
violenta dels conflictes. Al País Valencià,
vam ser actors destacats en les mobilitzacions massives contra la entrada d’Espanya
en l’OTAN i contra la guerra d’Iraq.
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ESCOLA LAICA,
UNA EXIGÈNCIA
DEMOCRÀTICA
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La derogació del Concordat amb l’Església catòlica, l’eixida
del currículum de la religió i la supressió de les subvencions
als centres escolars confessionals són requisits
indispensables per a resoldre l’anomalia democràtica que
representa un sistema educatiu que no transmet valors
cívics i universals, i no respecta el principi d’igualtat.
Rafael Cuesta
Professor de Filosofia jubilat

L

aïcisme i Escola Pública sempre han
anat plegats. Ambdós són fills de la
Il·lustració i comparteixen l’esperit
del sapere aude kantià: l’ésser humà
ha d’aconseguir l’autonomia intel·lectual i
moral, no pot permetre que ningú li impose el
que ha de pensar i el que ha de fer, ha d’atrevir-se a usar el seu propi enteniment per a
regir la seua vida. Ambdós aspiren a l’emancipació humana de qualsevol tutela.
El laïcisme és un ideal eticopolític que
persegueix una organització justa de la societat. La història ens mostra que les diferents
religions han generat llargues guerres i cruels
persecucions. Es feia necessària, doncs, una
forma d’organització de la societat en la qual
les diferents creences, religioses o no, pogueren conviure i es respectaren mútuament. La
teoria política de la democràcia moderna va
trobar la millor solució en el laïcisme, que es
basa en tres principis democràtics elementals: llibertat de consciència, igualtat de tota la
ciutadania i primacia de l’interès comú sobre
el particular. Si cada persona pot adherir-se al
credo que vulga, n’hi haurà pluralitat i diversitat. L’Estat ha d’actuar regit pel ben comú.
Com que les creences són sempre particulars,
l’Estat ha de mantindre’s estrictament neutral
i proporcionar a totes el mateix tracte.
Per la seua banda, l’Escola Pública és
l’instrument de què disposa l’Estat per a fer
efectiu el dret a l’educació. Necessàriament
ha de ser laica, és a dir, escrupolosament
neutral en l’àmbit de les creences i conviccions. Però a més, l’Escola Pública representa
un meravellós exemple del que és la societat:
un projecte a construir col·lectivament i on
han de cabre tots i totes sense exclusió, amb
independència de quines siguen les circumstàncies personals, socials o ideològiques de

“La Escuela Nacional ha
dejado de ser laica y las
enseñanzas de la religión
y de la Historia Sagrada
son obligatorias”
cada individu. Com que és inclusiva, l’Escola
Pública cohesiona la societat i exercita en el
seu si principis cívics bàsics. És una escola
de ciutadania en la qual no importa si hi ha
pluralitat i diversitat de conviccions, perquè no
hi concorren. Només concorre el que és comú,
el que és públic.

EDUCAR NO ÉS ADOCTRINAR
Un objectiu de l’Escola Pública és l’autonomia
intel·lectual i moral de l’individu, l’emancipació de qualsevol tutela. Precisament per
això, la institució escolar forma i instrueix a
tota la població escolar. Hi queda descartat
l’adoctrinament que suposa dir als subjectes
educatius com han de pensar i comportar-se.
Adoctrinar és creure’s amb autorització per a
dominar les consciències, optar per l’heteronomia. Però la consciència sempre ha de
ser lliure i autònoma per a establir què és
vertader i què és bo.
Per a això, l’Escola Pública distingeix
clarament entre saber i creure. Aquest model
d’educació només ensenya coneixements
intersubjectius, accessibles a qualsevol ésser
humà, només amb l’ús de la pròpia capacitat
intel·lectual i de mètodes racionals rigorosos. Es tracta de coneixements contrastats,
discutibles i sempre sotmesos a revisió. En
canvi, les creences no funcionen així, no requereixen cap rigor intel·lectual. Una persona
pot adherir-se a una creença, fins i tot si és
estrafolària, amb només un acte de voluntat.
A més, amb freqüència, les creences, especialment les religioses, s’articulen en dogmes,
cosa que n’impossibilita la justificació i crítica
racionals. Les creences, els dogmes no poden
tindre cabuda en l’escola, ja que en aquesta es
busca el saber, mai el creure.
Però l’Escola Pública també educa, transmet valors. No són valors morals d’un credo
particular sinó valors cívics, universals, principis que regulen el funcionament de la societat
democràtica i, per descomptat, dels drets humans. La democràcia moderna es legitima per
una espècie de consens axiològic: els valors i
principis democràtics (llibertat, igualtat...) són
resultat de la racionalitat humana, argumentats, discutibles, revisables i, arribat el cas,
acceptats voluntàriament. L’Escola Pública
ensenya els valors en els quals es fonamenta
la democràcia, valors que són humanament
acordats i comunament compartits: educa
en la llibertat, en l’autonomia moral i en el
pensament crític.
Hi ha qui nega a l’Estat i a l’escola la legitimitat per a educar, i hi ha qui diu que ha de

limitar-se a instruir i que l’educació és competència exclusiva dels pares. Cal recordar, per
exemple, la furibunda campanya desplegada
per l’Església catòlica i el Partit Popular contra l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania que va instaurar la LOE (2006). Acusaven
aquesta matèria d’adoctrinar, de pretendre
fer l’alumnat homosexual, incitar a l’avortament... En realitat, s’oposaven a la llibertat
de les persones per a decidir sobre la seua
identitat sexual o el tipus de vida que vol dur.
Fa segles que adoctrinen, imposant una moral
confessional, i es neguen a admetre que cada
persona decidisca sobre la seua pròpia vida.
Volen tindre, com ho han fet durant segles, el
monopoli de l’educació moral.
Resulta curiós que també una part del professorat negue a l’Estat i a la institució escolar
la legitimitat per a educar. Convé recordar que
a cada persona en formació se li transmeten
valors per moltes vies: la família, la colla, el
club esportiu, els mitjans de comunicació...
i, per descomptat, l’escola. En tots els casos
es tracta d’agents socialitzadors de valors. El
professorat ha de reflexionar sobre la importància d’intervindre conscientment en aquesta
transmissió, perquè l’escola és un espai des
d’on cal promoure els principis i fonaments de
la societat democràtica. El grau d’acceptació
d’aquests principis només competeix a cada
consciència particular.
Però encara que sembla molt clar el plantejament de l’Escola Pública i Laica, solament
podem referir-nos al laïcisme de l’escola a
l’Estat espanyol durant la Segona República
(1931-1936). És coneguda l’obstinació del franquisme a acabar amb aquell període i encara
esglaia la ferotgia amb què la Dictadura va
perseguir els mestres, protagonistes fonamentals en aquell període històric.
Amb l’excepció d’aquest lapse de temps,
l’educació a Espanya ha estat sempre dominada per l’Església catòlica. L’Estat, que té
l’obligació de fer efectiu el dret a l’educació,
ha claudicat davant d’un credo concret i li ha
lliurat el control absolut del sistema educatiu, li ha concedit tot tipus de privilegis. Per a
donar forma jurídica a aquest domini, l’Estat
espanyol ha signat amb el Vaticà successius
concordats. L’últim d’aquests, en 1953, en
ple franquisme, està encara vigent ja que els
Acords amb la Santa Seu signats en 1979
només van modificar alguns articles. Aquests
Acords van ser signats el 3 de gener de 1979,
cinc dies després de l’entrada en vigor de la
Constitució de 1978. De manera que van ser
negociats d’amagat mentre es gestava el text
constitucional. El fervorós entusiasme amb
què la majoria del professorat i de la societat
havia viscut la fi del franquisme, esperant
passos cap a una Escola Pública i Laica, es van
veure frustrats ràpidament.

CONSTITUCIÓ I
ACONFESSIONALITAT
La Constitució espanyola de 1978 estableix
l’aconfessionalitat de l’Estat i els principis
d’igualtat i llibertat. De cap dels seus articles
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se segueix que la religió haja de formar part
del currículum escolar. No obstant això, la
Carta Magna naix hipotecada pels Acords, que
mantenen tots els privilegis que l’Església
catòlica havia gaudit i estableix que la religió
ha de cursar-se en tots els centres, “en condicions equiparables a les altres disciplines
fonamentals”.
Amb aquest panorama, el desenvolupament legislatiu del text constitucional pel
que fa a l’educació no ha fet cap pas cap al
laïcisme de la institució escolar. Al contrari,
s’ha mantingut i consolidat el privilegi abusiu
de disposar de més de 20.000 catequistes, pagats pels contribuents, per a adoctrinar en un
credo concret. Aquests ensenyaments, sovint
oposats als drets humans, també contradiuen
aspectes científics que s’aprenen en altres
assignatures.
L’obertura de l’ensenyament de la religió
catòlica a l’escola permet donar cabuda a
altres credos minoritaris, un fet que comença
a estendre’s i que proporciona a l’abús una
coartada. La solució democràtica és suprimir
el privilegi, no ampliar-lo. L’adoctrinament religiós ha de tindre lloc en els respectius llocs
de culte, mai en l’escola.
Sens dubte, des de 1978 s’ha avançat en la
universalitat i la gratuïtat de l’educació. Però
la xarxa de centres públics s’ha vist molt perjudicada per la creació dels concerts (LODE,
1985) i la seua posterior ampliació a les etapes
no obligatòries. Els successius governs de
diferents colors polítics han incrementat els
recursos per als centres concertats privats,
finançats amb fons públics i amb ideari propi
–la majoria, confessionals catòlics–, mentre
que la xarxa de centres públics, retallada de
manera reiterada, es troba en una situació
cada vegada més precària. Les successives
lleis han augmentat els privilegis fins a culminar en la LOMQE (2013), una llei que ens allunya del model d’Escola Pública i que trenca el
principi d’igualtat perquè crea i augmenta les
diferències socials.
Una societat avançada no pot conviure amb
una anomalia democràtica com la que acabem
de descriure. Malauradament, la dreta espanyola no veu en el laïcisme –com també ocorre
amb el feminisme– una exigència democràtica, una reparació d’una situació injusta.
Sembla que les conviccions democràtiques no
són tan fortes per a anteposar l’Escola Pública
als interessos confessionals privats.
Amb tot i això i governe qui governe cal
adoptar tres mesures amb caràcter d’urgència: derogar els Acords de 1979, eliminar les
religions del currículum escolar i suprimir
les subvencions a tots els centres escolars
confessionals. Això no resoldria tots els problemes que afronta la construcció de l’Escola
Pública, però representaria un avanç indispensable en aquesta direcció.

Per a saber-ne més:
AA. DD. (2011). Aprender sin dogmas. Enseñanza
laica para la convivencia. Santander, Milrazones.
Delgado, Francisco(2015). La cruz en las aulas.
Madrid, Akal
Fernández Liria, C., García Fernández, O. y Galindo,
E. (2017). Escuela o barbarie. Entre el neoliberalismo
salvaje y el delirio de la izquierda. Madrid. Akal.
Flores d’Arcais, Paolo (2014). Por una democracia
sin dios. Madrid, Trotta.
Garcés, Marina (2017). Nueva ilustración radical.
Barcelona, Anagrama.
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EXCLUSIÓ SOCIAL, COMPROMÍS DOCENT I EDUCACIÓ PÚBLICA

CANVIAR EL MÓN
DES DE L’ESCOLA

La desigualtat, la deshumanització i l’alienació es tradueixen en reptes per a equips
compromesos amb el model d’Escola Pública. El compromís docent en un entorn
social advers serveix perquè la institució esdevinga un agent de justícia social i
s’implique activament en el creixement ple dels subjectes de l’educació.
Clara Esteve Ferrer
Mestra i periodista

P

er a què serveix l’escola? És la
pregunta que, sovint, llance als
alumnes el primer dia del curs. Les
respostes són diverses, com ho són
ells. N’hi ha algunes de ben previsibles: per a
traure’t el graduat, per a entrar a la universitat, per a aconseguir faena. Uns altres van
una mica més enllà: per a adquirir capacitat
crítica, per a aprendre a conviure, per a fernos millors persones. I, naturalment, també
hi ha respostes menys optimistes, quan no
demolidores, d’aquelles que et glacen el cor
però alhora t’estimulen a reflexionar: l’escola
serveix per a aprovar. Poques sentències
parlen més alt i més clar de la urgència de
revisar el model educatiu hegemònic.
Com sol ocórrer amb les preguntes importants, amb aquest interrogant –més complicat
de respondre del que pareix– fa nou anys vaig
començar les classes com a professora de
Valencià en pràctiques en el Beatriu Civera,
l’institut públic del Barri del Crist d’Aldaia, en
el cinturó metropolità de València. “Prepara’t
i sort”. Van ser les paraules que m’havien
dedicat un parell de mesos abans en l’acte
d’adjudicacions, encara presencials, quan tot
just baixava de l’escenari on féiem la tria. El
Barri del Crist no semblava efectivament un
destí còmode. Però allà estava jo: sense sentir-me especialment preparada i, sí, desitjant
tindre sort. Encara no sabia, no obstant això,
que ja n’havia tingut.
“Per a què serveix l’escola?”, vaig preguntar en la primera classe del Taller de Reforç

de Valencià. I, tractant de passar desapercebuda, com a ella li agradava transitar pel
món, allà estava Noèlia. Esmunyint-se davall
de la taula. Fent-se encara més petita del que
ja era. Suplicant-me, primer amb gestos, que
a ella no, per favor, que no li preguntara. Va
traure valor, per si a la mestra no se li havia
llevat la idea del cap, i va verbalitzar: “A mí no,
por favor. Yo me porto bien. Pero no sé nada”.
I no li vaig preguntar. Ja n’hi havia altres
amb més ganes de parlar per a respondre de
manera “encertada”. Com des d’aleshores
he comprovat curs rere curs, es tracta de
respostes ben diferents de les que des de la
política, la sociologia, la filosofia o la pedagogia progressistes solem donar a la qüestió:
l’escola serveix per a transformar el món.
I més concretament, per a fer-lo més just.
L’escola també serveix per a transformar-nos,
per a ajudar-nos a ser qui volem ser.
Tot això ho deia i ho practicava Paulo Freire, el pedagog dels oprimits, quan destacava
el paper emancipador, per als pobles i les
persones, de l’educació. Ho va deixar clar la
filòsofa Adela Cortina en el Congrés de Joves

L’escola serveix per a
transformar el món. I més
concretament, per a fer-lo
més just. L’escola també
serveix per a transformarnos, per a ajudar-nos
a ser qui volem ser
Filòsofs del curs passat, al qual vaig acudir
amb el grup del qual era tutora: “L’educació
ha de promoure el canvi social però també
ha de servir per a convertir-nos en persones
més felices”. També ho repetia una vegada i
una altra Gonçal Anaya, el benvolgut mestre
i pedagog: “Als mestres ens cal estimar els

xavals, ser feliços fent-ho i ajudar-los a descobrir el que volen ser.”
Les dues vessants transformadores
de l’escola, la política i la personal, estan
íntimament relacionades. El descobriment
del que la persona vol ser i dels talents i les
capacitats per a aconseguir-ho ens apodera
com a individus però també com a ciutadans.
Interrogar-nos sobre qui som i qui volem ser
va en paral·lel al fet de qüestionar el món com
és i a descobrir com ens agradaria que fora.
Arribats a aquest punt, ens plantegem una
altra pregunta: per què, doncs, gran part del
nostre alumnat viu l’escola amb tanta distància respecte d’aquest paper transformador? Ens el creiem, els i les mestres, amb la
convicció suficient per a desplegar-lo en el dia
a dia de la nostra pràctica docent? Se’l creu la
classe política quan elabora lleis educatives
en aquesta direcció? Se’l creu, en general, la
resta de la societat?
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Tal volta, per omplir de carn les paraules i
assumir-les de veritat, per usar en paraules
de Freire paraules “vertaderes”, aquelles que
són fruit alhora de la reflexió i de la pràctica,
ens cal baixar de la gramàtica a l’experiència,
xafar terra i banyar-nos els camals.
Precisament tot això va suposar per a mi
fer classe al Barri del Crist. Un lloc on vaig
aprendre molt més del que vaig ensenyar. Un
lloc on vaig descobrir en primera persona –
del plural– per a què serveix l’escola. Tot i que
aquell entorn ja no estava tan deprimit com
temps arrere, prompte em vaig adonar que el
Crist no era un barri qualsevol. Cap ho és en
realitat, però aquest menys encara.
L’objectiu primordial que ens plantejàvem
amb una part substancial de l’alumnat en risc
d’exclusió social era vincular-lo a l’escola fora
com fora. I aquesta premissa il·luminava com
un far l’organització del currículum i desbordava la concepció d’assignatures compartimentades en favor del treball per àmbits.
També ens vam replantejar la composició dels
grups, el pla de convivència i en general tots
els aspectes relacionats amb l’organització
del centre.
L’equip directiu tenia aquesta sensibilitat i
la desplegava amb convicció en cadascuna de
les seues decisions. I, no menys important,
era un compromís educatiu que aconseguia
imbuir el claustre. Fins i tot al professorat
nouvingut com jo mateixa. No van ser gens
fàcils els primers mesos, és cert que no. Però
les petites satisfaccions de cada dia, aconseguir que alguns alumnes deixaren de ser absentistes, que milloraren la seua autoestima i
confiança i comprovar la implicació educativa
d’algunes famílies –malgrat les seues dificultats econòmiques i personals– ens esperonava a seguir avant amb convicció i alegria.

L’ESCOLA QUE TRANSFORMA
Arribats a aquest punt ens acostem, per tant,
a un altre interrogant. Com és, doncs, l’escola
que transforma? En certa mesura ja hi hem
posat llum. Perquè una escola constribuïsca
a la democràcia i a la justícia social, primer

de tot cal que vulga fer-ho. Que s’ho crega
de veritat. Malgrat que parega una obvietat,
assumit el punt de partida del per què ensenyem, s’escau reflexionar sobre el com.
Fins fa relativament poc, la pedagogia i la
legislació educativa afirmaven que una autèntica escola democràtica i democratitzadora ha
de ser “de qualitat”. Un terme ambigu massa
fàcil de grapejar per enfocaments pedagògics
i polítics massa allunyats entre si. Resulta, en
canvi, molt més esclaridor dir que una escola
és més democràtica com més inclusiva és. És
a dir, com més persones i més diverses siga
capaç d’acollir. Per a ser inclusiva, inevitablement, l’escola ha der ser coeducativa, laica,
respectuosa amb els ritmes d’aprenentatge
de cada estudiant i les seues necessitats
educatives específiques. Però, sobretot, no ho
oblidem, l’escola ha de complir una característica prèvia: ha de ser pública. Una qualitat
que, un segle després de l’inici del desplegament del dret universal a l’educació, tal volta
cal defendre hui més que mai.
Ho diu el novel·lista i professor francés Daniel Pennac en el seu conegut assaig autobiogràfic Mal d’escola, en què reflexiona sobre el
dolor de sentir-se un mal estudiant al mateix
temps que analitza el sistema educatiu del
qual forma part. Hui en dia, segons Pennac, la
deriva neoliberal estesa arreu del món perfila
un nou concepte d’alumne: l’alumne-client.
Un terme en què conflueixen dues tendències.
Des de la política, la progressiva privatització
del sistema educatiu sembla imparable i,
efectivament, converteix l’alumnat en clientela. Des de la publicitat i el màrqueting, abans
que cap altra cosa els xiquets i les xiquetes
–més encara quan són adolescents– són
potencials consumidors. Més encara de fa uns
quants anys ençà. Atrapats en l’atzucac de la
imatge, cap altra dimensió de l’existència els
sembla important.
Davant d’un context desigualitari, deshumanitzador i alienant, cal reivindicar amb
més força que mai el model d’Escola Pública: l’única on tots i totes som benvinguts i
benvingudes. Aquella que té com a objectiu
primordial que les persones siguem més
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Perquè una escola
constribuïsca a la
democràcia i a la justícia
social, primer de tot cal
que vulga fer-ho. Que
s’ho crega de veritat
persones. L’espai on ens convertim, més que
en cap altre, en éssers polítics i socials. I en
nosaltres mateixos.
Si aquella Noèlia de família humil, patidora, repetidora, insegura i petita va créixer
tant, en tants sentits, fins al punt de convertir-se en una de les alumnes més participatives de la classe i de demostrar que era capaç
de saber molt més del que es pensava, va ser
gràcies sobretot a la seua pròpia implicació.
Però, sens dubte, el seu creixement personal
també s’explica per la implicació d’un equip
de professors i professores d’un centre públic
que tenia com a consigna no donar per perdut
cap dels seus estudiants. Tot i les adversitats
calia intentar-ho. O precisament per aquelles.
Al cap i a la fi l’educació, com insistia Paulo
Freire, “és un acte d’amor i, per tant, també
un acte de valor”.
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IDEOLOGIA, CURRÍCULUM I MANUALS ESCOLARS

DESVELAR EL PODER
DEL LLIBRE DE TEXT

Els llibres de text solen mostrar la cultura hegemònica de la societat. La indústria
editorial contribueix així a reproduir aquesta ideologia mentre obté beneficis de la
venda de manuals. Les mestres, però, tenen la responsabilitat de destriar el gran
poder d’aquest instrument educatiu.
Clara Martínez
i Delgado
Mestra de Música

O

brim el llibre per la pàgina 54”. Què
ensenyem quan arribem a l’aula i
comencem la classe d’aquesta manera? Què hi ha darrere d’aquest
missatge? Què hi ha darrere d’aquest recurs a
primera vista innocent que emprem cada dia
en l’escola o l’institut?
Fa ja unes quantes dècades que les
màximes autoritats de la pedagogia crítica i
postcrítica reclamen el pensament sobre el
currículum com un espai que va molt més
enllà de les disposicions del Diari Oficial i
que prescriuen uns continguts que l’alumnat
ha de saber en el seu trànsit per l’escola. La
reivindicació del currículum com un espai que
ha d’escapar del control de les hegemonies
culturals i polítiques i les seues traduccions
en forma de llibre de text comercialitzades
amb un substanciós lucre per les empreses
editorials és un debat que ve de lluny.
Cal fer un pensament sobre què entenem
per currículum però primer convé observar
com es concreta aquest currículum en el
llibre de text. Els manuals curriculars reprodueixen la cultura hegemònica, una cultura
patriarcal i androcèntrica, el centre de l’acció
de la qual és precisament l’home blanc occidental. Només això ja planteja un menyspreu
considerable al territori i la protecció del medi
ambient.
Cal preguntar-se també quins són els
dispositius i les ferramentes per les quals
es perpetua aquesta cultura dominant en el
si d’una aula d’educació infantil, primària o
secundària. Ací entren en joc els materials
curriculars, més concretament els llibres de
text.
Què succeeix en l’aula quan un dia qualsevol demanem obrir el llibre per la pàgina
54 per a treballar amb l’alumnat el que s’hi
exposa? Aquesta és precisament la inquietud
manifestada per bona part del col·lectiu que
es dedica a investigar l’educació en diverses
àrees de coneixement i etapes educatives.

Els estudis de la Asociación Nacional de
Editores de Libros y Materiales de Enseñanza
(ANELE) confirmen que el llibre de text és la
ferramenta pedagògica més emprada en les
aules de les nostres escoles i instituts, i és
per això que resulta fonamental la recerca,
el qüestionament i la discussió entorn de l’ús
massiu en les aules dels manuals.
Qualsevol treballador o treballadora de
l’ensenyament ha de ser conscient de l’eina
que té entre les mans i que empra cada dia
pel seu desenvolupament professional. No es
tracta de demonitzar els llibres de text, sinó
de convidar a la reflexió individual i col·lectiva
sobre les eines pedagògiques que s’empren
en les aules. Amb aquestes línies només
pretenem despertar la inquietud per a la
discussió, la recerca i el coneixement.

CURRÍCULUM I
INDÚSTRIA EDITORIAL
Les concrecions curriculars que les editorials
tradueixen en els llibres de text transmeten i
perpetuen les hegemonies culturals i les relacions de poder. Però quina cultura s’amaga
darrere d’aquestes pàgines?
Fa un parell d’anys la meua inquietud en
l’àmbit de la investigació pedagògica es va
centrar en aquesta qüestió, concretament en

Els manuals curriculars
reprodueixen la cultura
hegemònica, una cultura
patriarcal i androcèntrica,
el centre de l’acció de
la qual és precisament
l’home blanc occidental
el camp de l’Educació Musical. Aquella investigació i altres de posteriors em permeten ara
suggerir algunes qüestions.
La primera està referida a l’autoria i
l’elaboració del llibre de text. Ens hem parat
a pensar alguna vegada qui escriu els llibres?
Quina formació tenen les persones que els escriuen? Són mestres d’escola? Han viscut de
prop la realitat de les aules i l’espai escolar?
Estan formades en experiències d’innovació
i renovació pedagògica? Compten amb una
formació solvent i una experiència en les aules
ben acreditada? Per què poden decidir i concretar els sabers que cal treballar? Per què
qui es dedica a ensenyar no pot decidir què i
com ensenyar en funció del seu alumnat?

Vegem ara el lobby editorial. Per exemple:
quines empreses, institucions, o organitzacions s’amaguen darrere de Santillana, SM
o Edebé? Santillana és un gran grup editor
que pertany al Grupo Prisa, SM (Fundación
Santa María) és una editorial que naix en el
si de l’escola marianista i Edebé sorgeix en
una congregació salesiana. Qui hi ha darrere
d’aquests llibres de text? Qui es lucra amb el
negoci de les editorials? Quines ideologies es
reforcen, quines se silencien?
Als EUA, per la pressió d’importants
grups conservadors antievolucionistes, els
llibres de text de Ciències Naturals tenen
dificultats per a incorporar les teories de
Darwin. Cal preguntar-se si aquests llibres
són testats prèviament per a verificar-ne
la viabilitat en les aules. Perquè quan en la
farmàcia comprem qualsevol producte per
a la pell ens fixem si abans ha sigut testat
dermatològicament. Per què no passa el
mateix amb els llibres de text? Si dia a dia
reivindiquem una escola digna i una educació de qualitat, per què no exigim materials
curriculars de qualitat elaborats i assajats
amb garanties d’idoneïtat per a l’aprenentatge?
Ni en un sol llibre de text dels que he analitzat he trobat mai una previsió de feedback
amb el professorat, un espai perquè les mes-

REPÚBLICA, FRANQUISME, TRANSICIÓ
Qui ha estat escolaritzat a partir dels anys huitanta a penes ha pogut copsar el significat
històric de la II República i la Guerra Civil, dues etapes clau del passat recent el
desconeixement de les quals impedeix identificar-ne les conseqüències. La República,
per exemple, va ser un projecte d’esperança per a un poble que s’havia mantingut en
la ignorància i la submissió. I el seu millor emblema va ser precisament el projecte de
revolució en l’ensenyament i la igualtat. El règim republicà tenia per davant el repte
d’assumir les reformes profundes d’un país ancorat en el passat. D’altra banda, el significat
del que va significar el colp militar de Franco i els seus efectes, la repressió exercida durant
el seu règim i, des de 1975, la construcció d’un sistema democràtic que va deixar intactes
l’aparell militar, policial i judicial són assignatures pendents per a generacions de joves
que exerciran la ciutadania amb importants llacunes. De fet, els llibres de text d’ESO i de
batxillerat presenten encara la Transició d’ara fa quatre dècades com la millor del món. Amb
aquests vímets, qui s’atreveix a tocar la Constitució de 1978?
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tres retornen a l’editorial la seua experiència
personal amb aquest manual per a millorar-lo. Tampoc no he vist mai que aquests
materials reserven un espai per l’avaluació.

MEDI AMBIENT,
GÈNERE, CULTURES
Un informe contundent d’Ecologistes en Acció
sobre la presència de continguts relacionats
amb ecologia i medi ambient assegura que
els llibres de text contenen errors i incorreccions greus i que reforcen la idea tan estesa
que el nostre és un sistema econòmic de creixement il·limitat basat en el consum d’energia
creixent sense costos ecològics.
Pel que fa a la perspectiva de gènere, on
són les dones? Què passa quan els xiquets
i les xiquetes comproven que els referents
representats són tots masculins? On són
en aquests llibres les dones compositores,
les matemàtiques, les biòlogues, les químiques...? La història s’ha construït gràcies a
la presència i el protagonisme de les dones,
però per què en les pàgines de la Revolució Francesa no hi ha res sobre Olymp de
Gouges? Qui va escriure Frankestein, sabíeu
que era una dona? La teoria de la relativitat
d’Einstein, seria possible sense el treball de
Mileva Maric?
Ens hem construït com a subjectes en un
món on els referents són homes, on les dones
quedem relegades a les cures i la llar, espais
omesos en un currículum que resta importància al nostre desenvolupament, que ens
invisibilitza o que ens presenta de maneres
esbiaixades. No existim. Haurem de qüestionar-nos no només si les dones estem o no
presents en els llibres de text sinó de quina
manera se’ns hi presenta.
Com estan representades les cultures en
els llibres de text? Hi podem identificar la
diversitat cultural present en les nostres societats? Per què les editorials solen presentar-nos en els llibres només els exemples de
la cultura imperant?
Els nostres llibres de text miren la
cultura des d’una perspectiva eurocèntrica,
fan un simple passeig per altres cultures
d’arreu del món, limitant-se a mostrarnos-en les manifestacions més exòtiques.
Una cultura que es limita a representar
l’hegemonia social, que oblida i silencia
altres expressions, instrumentalitza i reforça
els agents opressors amb uns dispositius
poderosos, els llibres de text. És així com
es menysvalora la cultura popular, és així
com les cultures minoritzades –la valenciana també– poden ser arrossegades fins a
fer-les desaparéixer. Un exemple: en la gran
majoria dels llibres de Música d’Educació

Qui hi ha darrere d’aquests
llibres de text?
Qui es lucra amb el negoci
de les editorials?
Quines ideologies
es reforcen, quines
se silencien?

Primària és pot constatar el menyspreu considerable cap als instruments i les músiques
del País Valencià.
Haurem de preguntar-nos, al capdavall,
què hi ha darrere d’un llibre de text, quina
ideologia s’amaga en un conte, en una fitxa
d’Internet..., en qualsevol material de suport
per la nostra tasca docent. Hem de prendre
consciència del poder d’aquests instruments
que tenim entre les mans i que són suports
decisius per a exercir de manera responsable
aquest ofici d’acompanyar aquestes personetes que dia a dia forgen la seua identitat en la
institució escolar.

Per a saber-ne més:
Blanco, N. (2008). “Los saberes de las mujeres y la
transmisión cultural en los materiales curriculares”, Investigación en la escuela, núm. 65.
Campelo, P.: “Progreso social, tensiones y una
guerra inevitable: así es la II República en los libros
de texto”, Público (13/04/2019).
Ecologistas en Acción (2006). “El currículum oculto
antiecológico en los libros de texto”. Cuadernos de
Ecologistas en Acción, Madrid.
Martínez Bonafé, J. (2002). Políticas del libro de
texto escolar. Madrid, Morata.
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IMMIGRACIÓ, RACISME, IDENTITAT I DIVERSITAT A LES AULES

L’arribada de persones d’altres indrets, cultures i condicions socials suposa una
càrrega potencial de renovació i de progrés per a les societats d’acollida. Vist així, la
immigració representa també un repte per a una escola sense prejudicis, arrelada a
la vida, comprensiva amb una realitat diversa i oberta al futur.
Joan Vicent Bou
Martínez
Expresident
d’Escoles Solidàries

S

ocietat i escola constitueixen un
binomi en estreta i permanent interdependència, de manera que van
construint-se recíprocament en un
procés continu i sempre renovat que no podem defugir ni ignorar. Tot fenomen rellevant
de la societat condiciona i repercuteix inevitablement en una institució escolar que té com
a missió substancial preparar les successives
generacions per a auto-entendre’s: entendre
aquests fenòmens i respondre èticament a
aquesta realitat.
Ningú no pot negar que en aquest món
globalitzat les migracions són cada volta
més un fenomen de rellevància social. Que
la institució escolar es veja cada vegada més
afectada per això resulta tan obvi com necessari que trobe la manera i les estratègies
adequades per a resoldre satisfactòriament
un repte ineludible.
La diversitat en les aules és ja un fenomen habitual. De la resposta que hi donem
dependrà en bona part la nostra satisfacció
o fracàs professional com a docents. La
immigració en si mateixa no és necessàriament un problema, encara que si no s’encerta
en el tractament pot degenerar en molts
problemes. Més prompte caldria considerar
la immigració com una situació transitòria en

Una escola arrelada a la vida
i oberta al futur té una part
important de responsabilitat
en la construcció de la
cultura i el bé comú
el temps i en l’espai, conseqüència d’altres
circumstàncies i problemàtiques preexistents,
una situació crítica que ve a descompondre
una certa harmonia prèvia i que pot provocar
un cert desassossec. Però la immigració té
també potencialitats suficients per a generar
canvis i ajustos necessaris perquè es renove
constantment el procés històric del progrés
humà.
Reflexionar com a comunitat escolar
sobre els assumptes que ens afecten col·lectivament i compartir aquestes reflexions és
tasca ineludible del quefer educatiu, com ho
és també aprofitar els recursos que tenim
a l’abast per a deixar constància pública de
les nostres preocupacions i denúncies, les
metes i compromisos que assumim, perquè
una escola arrelada a la vida i oberta al futur
té una part important de responsabilitat en la
construcció de la cultura i el bé comú.
Amb aquestes premisses, des d’un enfocament essencialment ètic, és imprescindible
informar-se i debatre sobre la realitat que
representa referir-se a “nosaltres” i “als altres”. Enumerem tot seguit uns quants punts
per a l’anàlisi i diverses propostes per l’acció.

QÜESTIONS PREOCUPANTS
 Els maies sabien més matemàtiques i astronomia que nosaltres, el seu calendari era

més exacte que el nostre i la seua medicina més avançada. Eren, doncs, uns “salvatges”
als quals havíem de colonitzar i explotar?
 El paper i la pólvora són invents xinesos. El nostre sistema numèric i els nostres millors
dolços són d’origen àrab. Molts dels millors atletes del món han nascut a Àfrica. El Déu i
la religió cristiana, la més estesa en la cultura occidental, és d’origen jueu. Amb tot, per
què la nostra cultura eurocèntrica genera sovint sentiments racistes i xenòfobs?
 Per què els diners poden circular lliurement per tot el món sense pagar cap impost i a les
persones els exigim uns papers que no poden aconseguir per elles mateixes? Per què, a
més globalitzar els seus beneficis, les empreses transnacionals no globalitzen la sanitat,
l’alimentació o l’educació?
 Si ningú no pot triar ni el lloc ni el moment del seu naixement, per què d’aquest fet
involuntari hi ha qui s’arroga uns drets que nega a altres amb el pretext que “són
estrangers”

EL LLENGUATGE
És important precisar els termes i fugir
d’eufemismes, ambigüitats o generalitzacions. Tots sabem la importància del llenguatge
per a generar pensament, opinió i comportaments. També cal que ens acostem a la
realitat de manera comprensiva i rigorosa i
evitar reduccionismes, trivialitzacions o enfocaments esbiaixats per prejudicis. Només així
abordarem amb honestedat un fenomen tan
complex en les seues causes i conseqüències,
el definirem i l’emmarcarem en el context i
podrem plantejar possibles respostes.

CULTURA I DRETS HUMANS
Cal conéixer els principis, les lleis, les exigències i les interrelacions de les diferents
disciplines implicades en el fenomen de les
migracions: la biologia, l’ecologia, la psicologia, l’antropologia, la geografia, la història,
l’economia, la política, la sociologia, la comunicació social, el dret, la filosofia... Cal acréixer
i actualitzar el nivell cultural per a comprendre i prendre decisions. No és aquesta precisament una missió pròpia de l’escola?
L’ètica –força, inspiració, tensió transcendent– i la moral –criteri normatiu– són
claus per a respondre al fenomen de les
migracions. En aquest sentit, des de la plena
acceptació dels subjectes, urgeix un consens
universal per a assumir les convencions prioritàries que es reflectiran en les programacions escolars en matèria de drets humans,
família, infància i pobles, entre altres.

Mamprendre aquest repte, requereix un
esforç de coherència i honestedat, individual
i col·lectiu, tret consubstancial a la condició humana. Més encara per a qui exerceix
la funció d’educar: decidir el que es diu i
encertar en l’oportunitat i en la manera de
fer-ho no és tasca fàcil, però hem de ser-ne
conscients per a no ser utilitzats per altres
interessos.
Ningú no qüestiona que per a afrontar el
repte de la immigració la institució escolar
ha de reclamar a la societat els suports i els
recursos necessaris per a aconseguir-ho.
Al remat es tracta de formar persones, una
responsabilitat que ultrapassa els murs de
les aules. Tenim la responsabilitat d’advertir
d’això a qui corresponga i d’assumir el repte
que tenim a les nostres mans.

Per a saber-ne més:
Ariño, A. (2017). Culturas en tránsito: las prácticas
culturales en España en el comienzo del siglo XXI.
Madrid, Fundación SGAE.
Cáritas. La pobreza en España, hoy [https://www.
caritas.es/producto/la-pobreza-espana-hoy].
Coordinadora Valenciana de ONGD. Operación
RUBIK [http://rubik.cvongd.org].
Cortina, A. (2017). El rechazo del pobre. Un desafio
para la democracia. Barcelona, Paidós.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Eje Progress. Informe sobre los ingresos mínimos en
España [https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/EjeProgress.htm]

FALSOS TÒPICS I PREJUDICIS
 Ni tots els americans són estatunidencs, ni tot canvi és positiu, ni és retrògrad tot tipus

de conservadorisme.
 No són sinònims termes com moro, àrab o musulmà.
 Una gran majoria d’immigrants no són gossos ni delinqüents.
 És fals que a l’Estat espanyol hi ha massa immigrants. També ho és que la immigració

és responsable de la desocupació laboral.
 És fals que la població immigrant genera focus de marginació social. L’exclusió social,

una de les causes del racisme i la xenofòbia, està provocada per la pobresa, no per
la immigració. No són immigrants els milers de persones jubilades que venen a les
nostres platges amb els seus diners? Per què els negres africans o sud-americans
amb permís de treball i residència no tenen problemes si són grans atletes i en canvi a
tants altres se’ls denega i se’ls condemna a la mendicitat, a l’economia submergida o a
sostindre les màfies?
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IMMIGRACIÓ,
POBRESA,
IDENTITATS
 A l’estructura capitalista li interessa la

immigració com li interessa mantindre un
cert grau de pobresa i d’incultura als pobles:
s’assegura mà d’obra barata i manejable
alhora que un col·lectiu de consumidors
compulsiu i poc crític.
 Els països rics fan negoci amb els
immigrants: en termes generals aquestes
persones són joves i sanes o majors que
venen a gastar ací les pensions que els
paguen altres països; les nacions pobres
suporten durant vint anys la criança i
formació d’un capital humà que després
produeix per a nosaltres sense que els
retornem la inversió.
 Qui no entén en raons de solidaritat o
de justícia, o en ètiques històriques o
humanitàries, ha de saber que Espanya
necessita immigrants per distints motius:
a) Per un molt baix índex de natalitat que
impossibilita la regeneració poblacional
i per una estructura econòmica i social
que reclama mà d’obra.
b) Perquè ha de mantindre un sistema
de pensions i d’assistència sanitària
i atendre una població de persones
majors que és superior a la de la gent
jove que s’incorpora al món laboral.
c) Pel despoblament creixent i la
desvertebració territorial.
 En els processos històrics, les persones i els
pobles construïm identitats com a resultat
de la interacció entre les cultures humanes.
Educar(-nos) en la interculturalitat requereix
conéixer i analitzar la història, mantindre el
criteri ètic del respecte als drets humans
fonamentals i valorar i estimar les tradicions
pròpies que ens enriqueixen.

ESCOLES SOLIDÀRIES, QUI SOM?
ES és una ONGD de caràcter privat i amb vocació internacional de promoció de l’educació en els valors de la
solidaritat, el voluntariat i la cooperació al desenvolupament que té com a principal objectiu la lluita contra la
pobresa. Formem part de la Coordinadora Valenciana d’ONGD i treballem des de fa més de deu anys treballem amb
escoles rurals de Guatemala. Som una organització democràtica, transparent, inclusiva i independent de qualsevol
instància social, religiosa, política o sindical i estem compromesos en la plena implantació dels drets humans i amb
la construcció de relacions d’equitat en l’organització social –especialment amb els col·lectius més desfavorits– i de
xarxes de diàleg i col·laboració amb les persones, institucions i col·lectius que compartisquen les mateixes finalitats.
Apostem pel voluntariat, l’educació per a la ciutadania global, el treball en xarxa, la formació docent i la incidència
social, ecològica i política.
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QUIN MODEL D’EDUCACIÓ, DE DOCÈNCIA I DE CIUTADANIA?

PLANTAR CARA AL
FEIXISME DES DE L’AULA
El feixisme troba un caldo de cultiu entre alumnes privats
d’eines per a qüestionar-se el significat dels conflictes.
Atrevir-se a dubtar, a contrastar una informació o a pensar
la relació entre el saber i el futur que desitgem són
ensenyaments que contribueixen a frenar l’entrada del
totalitarisme a les aules.
Àngels Martínez Bonafé
Professora d’Història de l’IES Isabel de Villena de València
Som a les portes d’una rendició. La rendició del gènere humà quant a la tasca
d’aprendre i d’autoeducar-se per viure més dignament. Marina Garcés
La millor forma de que el discurs de l’odi no avance és crear discursos constructius i no
permetre que marque l’agenda. Leila Nachawati

L

a democràcia no es redueix al que
passa en els processos electorals que
coneixem sinó que implica afrontar
la complexitat de resoldre conflictes
col·lectius, reconéixer la responsabilitat històrica vinculada a l’exercici dels drets polítics.
És difícil sostenir l’esperança que la participació ciutadana contribuïsca a disminuir les
injustícies derivades del capitalisme si hem
d’admetre que les institucions polítiques són
impotents enfront del poder de la banca i les
grans corporacions.
L’autèntic sentit del terme democràcia
apunta a la possibilitat de qüestionar el poder
per la gent que s’organitza per a resoldre els
seus problemes. Entesa així, la democràcia
també suposa restar obertes a l’aprenentatge col·lectiu, a nous camins de protesta i de
cooperació, a la normalització del conflicte i el
diàleg. No podem renunciar al repte inajornable d’aprendre i autoeducar-nos per a viure
més dignament.

LA DEMOCRÀCIA,
AFECTA L’ENSENYAMENT?
Quantes vegades cal recordar que els metges
nazis, amb expedients acadèmics brillantíssims, empraren els seus coneixements
als camps de concentració i extermini per
a torturar les seues víctimes? Si escolte un
alumne cantar el Cara al sol tinc l’obligació
d’explicar-li que amb aquesta cançó assassinaren Guillem Agulló. Ja no valen mitges
tintes: ensenyes la complexitat, el dubte,
la necessitat de reflexionar, de decidir i de
ser conscient de les conseqüències del que
pensem i diem. La submissió, la indiferència,

la ignorància i el passotisme nodreixen les
idees i els comportaments totalitaris.
El feixisme requereix joves acostumats a
fer-se plantejaments simples, a fugir de la
complexitat i repetir consignes sense qüestionar-ne els significats. A obeir per a actuar
sense pensar.
És difícil fer-se feixista quan t’han ensenyat a qüestionar els lideratges; a dubtar
d’una única lectura de la realitat; a buscar la
raó oculta de les afirmacions dels que només
criden fort. Una persona jove acostumada a
raonar, a dialogar, a pensar i a escriure sobre
les seues emocions, avesada a empatitzar
amb el patiment d’altres, a buscar solidàriament solucions als problemes col·lectius li
resultarà més complicat fer-se feixista.
No es tracta de fer mítings en classe, només recordar que la construcció del coneixement científic a la institució escolar consisteix
a plantejar-se preguntes, contrastar informació, prendre decisions amb risc d’equivocar-se i comprometre’s en l’ús del coneixement en benefici del col·lectiu. Cadascuna pot
fer-ho en la mesura i la manera que puga. Jo
ho estic intentant.

QUINA RESPONSABILITAT
DOCENT?
Aquest curs, en el primer trimestre, el
programa d’Història de 4t d’ESO inclou les
revolucions liberals, la revolució industrial, l’imperialisme, la revolució soviètica i
la I Guerra Mundial. Coordinant-me amb
professorat de Filosofia i d’Economia hem fet
convergir en tres grups els diferents estudis
cap a un gran debat sobre el progrés que

tenim i sobre el progrés que desitgem. Xiques i xics de 15 anys s’han posicionat davant
tres concepcions de progrés: la neoliberal,
l’anticapitalista i la que anomenem crítica
amb arguments que s’organitzaven al voltant
de tres conceptes, respectivament: llibertat,
justícia i consciència.
Per a defendre les diferents posicions calia
recórrer a evidències històriques, econòmiques i filosòfiques i cada equip havia d’explicar la seua pròpia utopia, la distopia que temien i els motius pels quals aquestes utopies i
distopies podrien esdevindre realitats en el
futur pròxim.
En les activitats calia parlar del desig de
cadascú, del que elles i ells voldrien viure
com a adults i les condicions en les quals
aquestes condicions serien possibles. Es tractava de fomentar la responsabilitat històrica,
la confiança en els actes individuals i col·lectius, la connexió entre el coneixement amb
l’acció individual i social i amb l’ètica.
Entés així, l’antifeixisme consisteix a fer
conscient l’alumnat que el seu futur –i el nostre– depén del que fem entre totes i tots. No
podem limitar-nos a criticar qui ens governa i
no decidir sobre els nostres actes: som ciutadania i, si volem, podem ser subjectes.
En el segon trimestre, amb el tema Conflictes i alternatives a Espanya (1900-1950),
hem estudiat els problemes de la societat
i hem comparat les alternatives que van
presentar el règim monàrquic i la República als diferents grups socials enfrontats en
la Guerra Civil (1936-1939) i els que es van
presentar durant la Dictadura. Hem entés
que hi havia maneres diferents de veure els
problemes i que en cada règim polític es van
proposar solucions diferents. Hem vist que
el colp d’estat que va provocar la guerra era
la resposta d’uns grups oposats a altres que
demanaven reformes socials. Hem entrevistat dones majors lluitadores de València
–del nostre barri, la Malva-rosa– que han
explicat com era la Dictadura i què feien les
antifranquistes per a actuar d’acord amb el
que pensaven. Ens han contat que, a les vies
del trenet, el tramvia d’aleshores, hi hagué
de seure davant de la policia per a aconseguir
l’escola d’on prové una majoria d’estudiants

del nostre institut. Hem pogut documentar
que els canvis que van propiciar el final del
franquisme van ser protagonitzats per dones i
homes que lluitaven als barris, les fàbriques,
les universitats... També elles i ells poden ara
optar per restar passius o plantar cara a tot el
que troben injust.

ANTIFEIXISME A L’AULA
Algú pensarà que tot això són temes exclusius de les classes de Ciències Socials, però
no és cert. Sé d’una professora de Matemàtiques que ensenya a fer estadístiques per
a verificar com afecta la crisi de l’any 2008
la població del barri. Un company de Física i
Química ha estudiat la repercussió del creixement urbanístic en l’Horta de Vera i en les
classes de Ciències Naturals i Educació Física, amb l’ONG Justícia Alimentària Global,
han organitzat un concurs de cuina que premia l’equip que, enfront del consum publicitari, millor aplica els criteris de sostenibilitat
–comerç, cultura local i protecció de la salut–
a l’elaboració dels seus plats. Un professor
de Valencià finalitza cada unitat didàctica
amb una activitat d’aprenentatge-servei i
una companya ensenya llengua amb un bloc
d’educació afectivosexual, on xics i xiques
aprenen a escriure contra l’homofòbia i el
masclisme. Amb el meu alumnat del batxiller
artístic hem muntat l’ exposició “In-visibles”
amb artistes absents en els llibres d’art i els
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Es tractava de fomentar
la responsabilitat
històrica, la confiança
en els actes individuals
i col·lectius, la connexió
entre el coneixement
amb l’acció individual
i social i amb l’ètica
museus, i hem organitzat visites guiades per
explicar-la. He vist estudiants de 2n d’ESO
emocionats amb la representació d’unes escenes d’Els Miserables que havien aprés en
les classes de francés. I seguiria contant...
Al carrer i a les xarxes socials també
trobem iniciatives: la Xarxa d’Escoles per
l’Horta implica la docència en la defensa del
territori; la campanya “Les armes no eduquen” denuncia el militarisme, etc.

CULTURA DE PAU AL CENTRE
El feixisme necessita gent a qui li agrade la
violència: menys llibres i més punys. Per
combatre’l, en l’institut l’equip de mediació
crea cultura de pau: cal ser una persona
valenta per a encarar els conflictes amb el
diàleg, només recorre als punys qui no té el
coratge per a seure i parlar amb qui té un
problema. Cal aprendre, escoltar negociar i
prendre decisions conjuntes.
En la vida quotidiana de molts centres
educatius domina l’obediència sobre la
participació: hi ha profes que ensenyen més
a adaptar-se i a sotmetre’s que a fer propostes i promoure canvis, profes que només es
preocupen perquè se senta la seua veu ben
alta sense que ningú no la interrompa.
Però a les escoles i els instituts també
hi ha docents que estimen el seu alumnat i

busquen maneres d’experimentar la participació democràtica i d’aprendre de manera
cooperativa, mestres que nodreixen relacions
basades en la sinceritat i la coresponsabilitat en el grup i que fan de l’autoavaluació
un recurs per l’autoconeixement i la millora
col·lectiva.
Una educació democràtica, científica i antifeixista que ens implique col·lectivament en
l’avanç social és ara més necessària que mai i
és possible. Però a més de necessària també
és possible. Només cal que ens preguntem
quin model de docència volem i quin tipus de
ciutadania desitgem formar. Cada professor,
cada professora té el poder i la responsabilitat de decidir cap a on vol anar.

Per a saber-ne més:
Bloc de l’Equip de Mediació de l’IES
Isabel de Villena: https://elspunysnoparlen.wordpress.com/
Col·lectiu antimilitarista “Les armes no
eduquen”:
https://lesarmesnoeduquen.wordpress.com/
Garcés, M. (2017). Nova il·lustració
radical. Barcelona, Anagrama.
López David, L. (2019) Entrevista a
Leila Nachawati. Observatori d’actualitat del discurs discriminatori dels
mitjans [https://www.media.cat]
Revista digital de l’IES Isabel de Villena
https://iesisabeldevillena.wordpress.
com/category/ciencies-socials/
Xarxa d’Escoles per l’Horta:
https://www.facebook.com/escolesperlhorta/

Il·lustració: T. Gorria

El feixisme requereix
joves acostumats a fer-se
plantejaments simples,
a fugir de la complexitat
i repetir consignes sense
qüestionar-ne els significats
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ENTREVISTA
MAR ESTRELA I CERVERÓ, MESTRA D’INFANTIL

“L’ESCOLA ÉS POLÍTICA
DES QUE EXISTEIX
COM A INSTITUCIÓ”
Al caliu de l’associació de veïns del Cabanyal, els seus
pares, també mestres, es van implicar en la lluita i
l’exigència d’una escola infantil per al barri. Aquests
antecedents marquen la trajectòria de Mar Estrela
i Cerveró (València, 1984), per a qui el Cabanyal i
l’educació són els dos eixos que marquen la seua vida.
“Créixer i construir-te políticament sota l’amenaça de
la destrucció del teu barri i la forma de vida dels teus
avantpassats m’ha deixat una empremta que explica la
persona i la mestra que sóc.”

Rafa Miralles
Foto: Allioli

V

a estudiar Magisteri en l’especialitat d’Educació Física però sempre
ha treballat com a mestra d’Infantil. Ha impartit classes, de primer
com a interina, en centres públics de València i en nuclis rurals a la Vall d’Ebo (Marina
Alta), la Llosa (Plana Baixa) i Massalfassar
(Horta Nord). Ara treballa d’assessora en
el Cefire específic d’Educació Infantil de
València.
Vinculat als seus estudis i al seu recorregut
acadèmic –ha cursat Psicopedagogia i un
màster en aquesta mateixa disciplina–, va
fer una estada d’investigació al Brasil per a
estudiar la proposta d’atenció educativa a
la primera infància, just pel 2016, quan es
tramitava el procés de destitució de l’anterior
presidenta, Dilma Roussef. Recorda que hi va
trobar “un país convuls on s’estava perpetrant
un colp d’estat amb la connivència de bona
part de la comunitat internacional”.
De retorn a València, Mar observa que algunes campanyes partidistes de la dreta local
contra l’educació guarden paral·lelismes amb
la situació delicada que pateix el país carioca.

Què la preocupa?
La criminalització de la pedagogia crítica i de
l’educació democràtica. La campanya Escola
sem partido (Escola sense partit) impulsada pels sectors més reaccionaris del Brasil
va començar com una autèntica cacera de
bruixes per a denunciar els projectes educatius més compromesos, els relacionats
amb la diversitat de gènere, els que analitzen
el context polític o qualsevol iniciativa que
vincula l’escola amb els problemes del món
contemporani.
D’aquest tipus de campanyes, també en
sabem per ací.
I tant; en aquests moments electorals reapareixen veus que posen en dubte conquestes
socials que pensàvem ja incontestables
i acusen l’escola d’adoctrinar quan les
introdueix a l’aula. Recorde una pàgina web
promoguda pel Partit Popular per a perseguir els llibres de text escrits en el valencià
normatiu i denunciar el professorat. Com al
Brasil, tracten de normalitzar determinats
discursos reaccionaris.
Està d’acord amb l’afirmació que l’educació
és política?
Absolutament. L’escola és política des del
mateix moment en què existeix com a institució. Hi ha qui té por quan sent dir que l’escola
és política perquè confon la dimensió política
amb la partidista. És un error comprensible
de qui no vol que l’escola siga un instrument
d’un partit, però inevitablement l’escola és un
espai polític on cal practicar el diàleg.
Fer una assemblea en classe, és fer política?
Clar que sí, però alerta. A què ens referim
quan parlem d’una assemblea en l’educació
infantil? A un temps per a passar llista,
mirar el cel, fer estadístiques o cantar les
mateixes cançons, o a un espai de diàleg i
presa de decisions determinants per a la

És molt important
reconéixer la infància, que
ha de ser l’interlocutor
de l’aprenentatge i les
decisions que afecten
la vida dels infants
vida de l’aula? Jo crec que el primer cas no
és una assemblea, no es correspon amb
el sentit amb què ho plantejava Freinet. Si
jo no vull que l’assemblea em diga el que
he de fer després, si no vull que articule la
vida de l’aula perquè després he decidit que
farem una fitxa, jugarem als racons o anirem
una estona a informàtica, aleshores no cal
fer cap assemblea, perquè no aprofita, és
innecessària.
Com ha de ser, llavors, l’assemblea?
Ha de ser un acte propositiu i productiu que
passa pel diàleg i no pot ser igual cada dia, no
pot durar el mateix temps ni abordar sempre
les mateixes temàtiques. L’assemblea determinarà les coses que farem, com les farem, o
sobre què volem treballar. Hi ha mestres que
penquen molt en l’organització de les assemblees, però són l’excepció.
En l’etapa infantil, es manifesta la dimensió
política de l’educació?
Per descomptat. Quan observes els moments
en què els alumnes entren a una escola pots
veure moltes coses: si entren acompanyats
o no dels seus pares, si ho fan amb una determinada predisposició afectiva i ambiental,
com visten, quines en són les procedències...
Aquesta és una foto fixa d’una manera d’entendre el que ha de ser l’educació.
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Què vol dir?
Veure uns colors diversos i unes mans que
s’agafen a unes altres, a les d’un company
o a les de la mestra, m’ajuda a entendre
aquestes persones. Però si veig una línia
ben delimitada que separa les famílies de
l’escola i un trànsit d’una banda a l’altra
que es fa en solitari, hi ha una separació
entre el col·le i el que hi passa fora. Si em
fixe en les procedències de les persones,
puc establir el mapa de la segregació escolar del lloc on treballe, si la procedència de
la població és diversa, com passa a València, serà anormal que l’escola no reflectisca aquesta pluralitat.
Falta diàleg en educació?
El diàleg és clau. És molt important reconéixer la infància, que ha de ser l’interlocutor de
l’aprenentatge i les decisions que afecten la
vida dels infants.
Explique-m’ho.
Solem mirar la infància des del món adult,
des d’un saber que diu el que és bo per a
ells, que indica quin és el procés pel qual ho
aconseguirem, i amb uns resultats esperats
que, si no es produeixen, situaran el problema en ells i no necessàriament en la manera
com nosaltres volíem que feren alguna cosa.
Reconéixer la infància com a interlocutor
vàlid passa per una comprensió radical
d’aquesta idea de diàleg: allò que tu dius té
valor i s’ha de contemplar en el procés que
establirem a l’aula.
En què es tradueix tot això?
En plantejar-se els espais, els temps i
l’organització de la vida de l’aula i del centre
perquè els diàlegs puguen tindre lloc. A l’aula d’infantil de 0-3 anys ja es dona aquesta
pedagogia de l’escolta i de l’observació que
ens ajuda a contemplar els infants des dels
primers moments.

No podem fer recaure
sobre l’escola tant de poder
per a canviar les coses

L’escola ha de ser un lloc on
valga la pena estar, un espai
on cadascú puga ser qui és

Quines són les primeres passes que fan els
subjectes polítics?
Aquesta és una qüestió central. El subjecte
polític, en qualsevol etapa de la vida, ha de
conéixer-se ell mateix i conéixer el món que
l’envolta. I aquest subjecte polític en construcció ha de tindre la capacitat d’intervindre sobre el món, i no fer-ho d’una manera
passiva com s’ha fet tradicionalment. Hem de
poder qüestionar-ho tot, repensar el que fem,
el que llegim, el que vivim.
A l’aula, quines preguntes sol fer a l’alumnat?
Preguntes de tot tipus. M’agrada preguntar-los sobre les coses que passen quotidianament, el que succeeix a l’aula, al centre.
Crec que tot això ens connecta amb la vida.
Què li pregunten les criatures?
Coses que em flipen, perquè tenen una capacitat analítica i de profunditat espectaculars,
preguntes que fan real la màgia, perquè les
coses que ens pareixen fantàstiques i aparentment estan fora del món real, existeixen
en el moment de parlar-les, de posar-les

en marxa. Jo tracte de cultivar-me per a
conservar aquesta mateixa mirada incrèdula
cap a el que és més visible i explícit, però
que de vegades t’ho trastoca tot. Fer visible
aquesta màgia ens ajuda a pensar d’una altra
manera.
De quins referents pedagògics se sent deutora?
En tinc dos, i encara els conserve. El primer
és Vicent Arnau, el mestre d’Infantil que tenia
a l’escola del Saler, que va ficar en mi una primera llavoreta. Guarde molts recursos, vídeos
i records gràcies als quals he pogut rellegir
com a mestra aquells materials amb què vaig
aprendre. L’altre referent és Jaume Martínez
Bonafé, que en la universitat m’ha descobert
un camp que va molt més enllà de tot el que
coneixia. Seguisc parlant molt amb ell, els
dos som de preguntar-nos coses, de pegar
moltes voltes a tot.
Com a professora, s’ubica en algun corrent
de pensament?
Ara mateix, la referència que més m’està
ajudant a pensar és una pedagogia que prové
dels feminismes. El meu alumnat de Magisteri, dones en la seua immensa majoria,
també hi està connectant molt.
En quin sentit?
El feminisme ens ajuda a pensar la infància
des de l’experiència que hem viscut, com
ens han dit i com hem experimentat el fet de
ser dona. Quan es diu a una xiqueta “fes dos
besos a eixa persona” o “fes una abraçada a
tal altre”, estem privant-la de ser ella mateixa
qui decidisca el grau de proximitat que vol
tindre amb les altres persones.
Com es trasllada això al terreny de l’educació?
Les lectures en clau feminista de la nostra
vida ens serveixen per a llegir situacions de
la vida dels infants que reprodueixen els ma-
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teixos esquemes. Els feminismes i la infància
convergeixen en aquests tipus d’anàlisis.
Es pot canviar el món des de l’escola?
Rotundament no. L’escola que tenim no ho ha
aconseguit encara i dubte que siga capaç de
fer-ho en el futur. Em preocupen afirmacions
del tipus que fa el mestre republicà en La
lengua de las mariposas, allò de “si aconseguim que una generació cresca lliure, no
podran fer res contra nosaltres”. O el “no passaran”, perquè passaren, i tant que passaren,
destrossant tot allò que van trobar pel davant.
Cap present és garantia per a un futur incert.
Quin és, doncs, el poder de l’escola i del
professorat?
La institució escolar és un element fonamental per a la construcció social però no està
sola en el món, hi ha altres agents socials
igualment poderosos. L’escola pot ser un bon
punt de partida i un revulsiu per a construir
un context pròxim millor, però això no és prou
per a canviar el món, no podem fer recaure
sobre l’escola tanta responsabilitat, tant de
poder per a canviar les coses. La realitat és
molt més polièdrica i requereix un engranatge social més ampli i complex.
Què es pot fer, llavors?
Des de l’escola es poden canviar vides, començant per la nostra com a treballadors i treballadores, i passant per la de les criatures a qui
hem de procurar tot el benestar possible. Però
a més de l’escola, hi ha la família, el barri, hi
ha moltes més possibilitats en aquestes vides
que s’encreuen. L’escola és l’espai del que és
possible, el lloc per a posar a prova la realitat
i desbancar les coses que diuen que no es
poden fer, per a qüestionar-nos si és de veres
que no es poden fer. L’escola, on passem bona
part de les nostres vides, ha de ser un lloc on
valga la pena estar, on totes siguem reconegudes, un espai on cadascú puga ser qui és.
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EXPERIÈNCIES

CENTRE RURAL AGRUPAT DE BENAVITES - QUART DE LES VALLS (CAMP DE MORVEDRE)

CONSTRUÏM UNA
DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA
Des de fa vora una dècada aquest centre rural decidí
apostar pel diàleg com a vehicle d’ensenyament i com a mitjà
per a la presa de decisions. En els últims anys, a més ha
encetat noves vies de comunicació i decisió per a visibilitzar
totes les veus i buscar els punts de trobada de les diferents
postures.
Adrià Benet
Director

E

l Centre Rural Agrupat (CRA) de
Benavites-Quart de les Valls, una
escola que té aularis en aquestes dues
poblacions separades per a penes dos
quilòmetres, acull més de dos-cents alumnes.
L’aulari de Quart és un centre complet
d’infantil i primària de nou unitats mentre que
el de Benavites compta amb cinc unitats, dos
d’infantil i tres de primària. En la plantilla del
CRA hi ha mestres itinerants i d’aulari que
es reuneixen de manera rotativa, cada mes

en un lloc. La comunicació telemàtica i les
reunions virtuals de l’equip docent, però, són
diàries. El procés per a avançar en el model
de democràcia participativa en el qual estem
compromesos, amb la definició del camí i els
errors que ens hi anem trobant, serveix també
per a conformar un col·lectiu de mestres i
famílies que aposta, cada dia més, per aquesta
via d’aprofundiment democràtic.
La primera incursió en aquest model
dialògic de debat i presa de decisions va
començar amb unes sessions de posada
en comú d’idees, una aposta ferma per a
escoltar el que la comunitat educativa volia
que fora el seu centre. En una “bústia de
somnis” vam establir el moment i l’espai
perquè tots i totes somiarem el col·le que

Quan el claustre va perdre
la por, el professorat es va
alliberar d’unes manilles
i va començar a créixer a
velocitat exponencial
desitjàvem i tot el volum d’informació
que hi vam recollir el vam abocar en el
nostre Llibre de somnis. A partir d’ací,
les comissions de treball mixtes –en una
majoria de casos coordinades per mestres–
s’encarregaven d’organitzar esdeveniments

per a fer realitat aquells somnis. Exemple
d’algun somni concret? Dos o tres línies, si
vols
De manera simultània i sense ser-ne
conscients, vam encetar un valuós canal de
comunicació entre els distints actors de la
comunitat educativa. Amb el temps, aquella
via ha facilitat que dibuixàrem conjuntament el
nostre projecte educatiu. Quan el claustre va
perdre la por d’escoltar les famílies i els seus
desitjos, els seus temors i les propostes de
millora, el professorat es va alliberar d’unes
manilles i va començar a créixer a velocitat
exponencial. A hores d’ara, ens recolzen en
diferents vies de decisió que, globalment,
concreten la manera com entenem l’obertura
del centre a la comunitat perquè tot el món
senta que la seua opinió és valorada i sotmesa
a reflexió pel col·lectiu.

COMISSIÓ COORDINADORA
La que en el nostre CRA anomenem
“Comissió Coordinadora” és en realitat el
nostre particular Consell Escolar, un òrgan
col·legiat constituït pels membres electes
segons la normativa legal però sempre obert
a les persones, famílies, alumnes i mestres
que volen vindre. Es tracta d’un òrgan on
pot participar tota la comunitat educativa,
les seues convocatòries i acords són públics
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Les assemblees són un
equip de govern propi, cada
classe en té una i el portaveu
comunica les conclusions
a l’assemblea general
i es poden consultar en el web del centre.
Qualsevol assistent a una reunió de la
Comissió Coordinadora té veu i els acords
de l’òrgan solen prendre’s per consens o
unanimitat, sense haver de votar.
A cada punt de l’ordre del dia de la
Comissió li assignem un temps aproximat
de treball i discussió, al final del qual solem
arribar a una posició consensuada. Però si
en un moment determinat no és possible
assolir cap acord, el punt s’ajorna i es
convida les diferents parts a estudiar totes
les opcions manifestades i a portar noves
propostes a una posterior reunió en la qual la
Coordinadora –que també es pot estructurar
en subcomissions de treball autònomes i més
operatives– pot plantejar el seu tractament
monogràfic. Així i tot, pot passar que es
mantinguen les diferències entre distintes
persones sobre el tema sotmés a discussió.
En aquests casos, quan no és possible assolir
un consens unànime, el recurs a les votacions
ens provoca la sensació que la democràcia
participativa ha perdut, un poquet almenys.
En els darrers sis anys aquesta situació
extrema només s’ha presentat en quatre
ocasions.

COMISSIONS MIXTES
Dins de la Comissió Coordinadora o quan
sorgeix una necessitat o es detecta un
objectiu nou, es constitueixen comissions
mixtes formades per mestres, famílies,
alumnat i altres persones relacionades
amb el centre, si cal. Les comissions mixtes
es plantegen uns objectius propis i tenen
plena autonomia de reunió i decisió. La part
econòmica, la més delicada, ens obliga a
pressupostar les despeses i inversions amb
la màxima anticipació, tot i que normalment
això no representa cap problema insalvable.
Les decisions en el si de cada comissió
mixta també es prenen per consens. Les
actes d’aquestes les reunions poden ser
públiques, sobretot quan la informació té
una transcendència rellevant, encara que
normalment no és necessari. Més avant, però,
ens plantegem incorporar-hi aquest caràcter
públic.

CLAUSTRE, EQUIPS DOCENTS
Com que està organitzat en dos aularis, el
funcionament del nostre claustre és una mica
peculiar. De fet, disposem d’altres òrgans
d’organització per a fer més efectiva la tasca
dels equips docents, integrats per professorat
i especialistes que atenen l’estudiant o el
grup i tracten temes concrets. D’altra banda,
tot i que encara necessitem d’una millor
definició, els equips d’Orientació compten
amb especialistes de Pedagogia i Audició i
Llenguatge i personal orientador dels Serveis
Psicopedagògics Escolars (SPE), juntament
amb altres docents que orienten mestres
amb tutories, així com especialistes i famílies
que atenen directament o indirectament
l’estudiant o el grup. Aquesta orientació busca
sobretot fomentar metodologies d’innovació
en el si del centre i el suport exterior per
altres instàncies educatives.

ASSEMBLEES D’ALUMNES
La veu de l’alumnat és molt important. Des del
CRA estem compromesos a potenciar-la perquè
massa sovint queda silenciada o no rep una
atenció específica. Les assemblees d’alumnes
funcionen com un equip de govern propi, cada
classe en té una de pròpia i l’estudiant que fa
de portaveu de cada una comunica les seues
conclusions a l’assemblea general de cada
aulari. Totes les propostes i idees acordades
en aquesta assemblea es tenen en compte i
es traslladen a la Comissió Coordinadora o, si
tenen un objectiu específic, a la corresponent
comissió mixta. L’alumnat s’entusiasma en
les assemblees de classe i d’aulari perquè
comprova que les propostes que presenta són
escoltades i portades a terme. I si no és possible
materialitzar-les rep una resposta pertinent i
raonada.
Pel que fa a les famílies, és normal que quan
algú expressa una queixa on no correspon –a
l’eixida de classe, en una reunió destinada a
un altre aspecte…– altres mares i pares poden
convidar-lo a presentar-la per les vies establides.
És la millor manera, ho hem comprovat, que
tot el món se senta escoltat. Amb tot, el nostre
model de democràcia participativa estableix unes
regles del joc molt concretes que, a poc a poc,
ha assumit la comunitat educativa; sempre s’hi
pot parlar de tot a través dels canals acordats
conjuntament.
El diàleg continuat i obert fa que el nivell
d’exigència del personal que treballa al CRA siga
molt elevat, i això juga a favor de la qualitat de
l’ensenyament de l’escola pública i ajuda que
totes i tots millorem cada dia en tots els aspectes.
El compromís de respecte a aquest model és un
repte continu que ens fa créixer com a persones i,
sobretot, com a mestres.

CONFESSE QUE HE APRÉS
A.B.
Durant un curs sencer, fruit del treball de
la Comissió de l’Escola de famílies, que
es reunia i investigava sobre dels deures
escolars, es va elaborar un document que
regula els deures de l’alumnat del CRA.
La proposta es va debatre en el claustre
i en la comissió coordinadora i finalment
es va integrar en el Projecte educatiu, un
projecte en continu procés de construcció
amb les aportacions de les comissions
i sempre amb el consens de tota la
comunitat educativa. Qualsevol família
és capaç d’explicar les línies mestres
d’aquest Projecte educatiu perquè totes
n’han viscut de primera mà la construcció,
en la qual han sigut agents actius.
Una experiència d’aprofundiment
democràtic com la del nostre CRA pot
resultar aclaparadora per alguns dels

seus actors, però una vegada en marxa
té molts avantatges. El creixement
que m’ha suposat viure i confiar en la
democràcia participativa m’ha convertit
en una persona més dialogant i atenta a
les diferents sensibilitats. Admet també
que cada vegada sóc menys tolerant cap
a les postures enrocades, personals o
professionals, que es neguen a evolucionar.
Convide les companyes i companys
mestres lectors d’aquestes ratlles a
obrir les portes de la institució escolar,
a escoltar les propostes de millora de
la comunitat educativa, a organitzar
moments de reflexió conjunta i dinàmiques
de “felicite, critique i propose”, a millorar
el seu centre. Somieu allò que desitgeu i
comenceu a caminar: sereu els primers
sorpresos de descobrir els resultats d’una
experiència tan engrescadora.
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EXPERIÈNCIES
INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
PARE VITÒRIA D’ALCOI (L’ALCOIÀ)

PEDAGOGIA AMB
ARRELS PER A
MIRAR EL MÓN

Una comunitat “participativa, activa i socialment útil”, un
centre associat a la Xarxa UNESCO, desplega un ampli
repertori de projectes educatius ben arrelats al territori i
articulats des del compromís amb els drets humans, la pau,
la cultura, la memòria històrica, el medi ambient o la
sostenibilitat, entre molts altres.
Vicent Romans
Noguera
Mestre

E

ra l’any 1929, la ciutat industrial
d’Alcoi reclamava formació per a ser
innovadora i competitiva. Al recer de
l’Escola Industrial, a l’edifici on va
estar en temps de la Guerra Civil l’Hospital
Sueconoruec, on hi hagué la presó franquista,
inicià el seu camí l’Institut Pare Vitòria, el segon que tenia la província d’Alacant. D’aquella primera ubicació al mercat de Sant Mateu,
passada la guerra, pels anys seixanta, es
construeix el centre actual, situat a l’avinguda
d’Elx. Eduard Vitòria (1864-1958), un químic i
jesuïta alcoià, dona nom a un centre que des
del curs 1990/91 allotja també un museu i
l’herbari del professor Cámara Niño. L’institut, amb 700 alumnes i 80 docents, ofereix
ensenyaments d’ESO, Batxillerat, cicles de
Grau Mitjà i Superior de Química i d’Educació
Ambiental.

RIGOR, COMPROMÍS
L’estil educatiu de l’IES Pare Vitòria, amb el
tarannà de sumar rigor científic amb compromís social, sempre s’ha caracteritzat per
innovar i renovar els ensenyaments en el
marc d’una comunitat educativa participativa, activa i socialment útil. El projecte fa
seus distints conceptes convertits en senyals
d’identitat destacats d’una peculiar manera d’educar: respecte, laïcisme, pluralitat,
criteri, ciutadania lliure, arrelament al medi,
cultura, història i llengua pròpies.
El centre ha celebrat enguany la seua
XXXVI Setmana Cultural, ha presentat el
número 28 de la revista Eines que publica
des de 1983, és des del 2002 centre associat a la Xarxa Mundial d’Escoles UNESCO,
ha sigut guardonat amb els premis Baldiri
Reixach i Joan Valls Jordà, compta amb
radiotelevisió pròpia, una estació meteorològica de referència, celebra cada any les 13

UNESCO de la ciutat: IES Andreu Sempere,
CICFP Batoi i CEIP Sant Vicent. El repte mediambiental i de sostenibilitat planetària ens
serveix per aprendre a l’aula, investigar, impulsar accions conjuntes amb altres centres,
promoure activitats interdepartamentals...
També ha servit per a presentar una moció
al Plenari de l’Ajuntament d’Alcoi, al qual li
demanem que assumisca les propostes que
hem treballat prèviament: participant-hi fem
democràcia real i ensenyem a fer política útil.
Desplastifica’t implica gestionar els residus
plàstics del centre, dissenyar campanyes
informatives i controlar la gestió per reduir
l’ús d’aquests materials.
El projecte entronca amb un altre, Reverdir el
parc, que pretén acostar el centre a la natura
amb iniciatives adreçades a eliminar formigó
i asfalt. Es tracta de plantar, gaudir, investigar, construir, collir... Reverdir s’integra
alhora en el projecte d’innovació Observatori
de qualitat ambiental, biodiversitat, sostenibilitat i canvi climàtic.
El motor de tots els microprojectes és
l’alumnat el principal responsable de l’èxit
dels projectes plantejats. Una vintena llarga
d’estudiants hi participen des de fa més de
deu anys, fet que n’assegura el futur. Aquests
“alumnes unesco” es coordinen virtualment
via correu electrònic o xarxes socials o més
directament a les hores del pati o fins i tot a
les vesprades, fora de classe. En les reunions, coordinades pel professorat, es distribueixen les tasques, es prenen acords i es
fixa data per a una nova reunió, de què queda
constància en l’acta preceptiva.

CULTURA DE PAU
L’alumnat va resumir
L’IES Pare Vitòria treballa des de fa dos curen tres vinyetes la vida
en Bombes de pau, un projecte que resd’aquest heroi local, milicià sos
cata un estudi iniciat l’any 1987 per alumnat
de Batxillerat sobre els refugis antiaeris d’Alrepublicà, un dels últims
i que aleshores ja va implicar un treball
supervivents de Mauthausen coi
en xarxa als dos instituts, amb entrevistes,
Hores Esportives, participa activament en les
Trobades d’Escoles Valencianes, està implicat
en temes de mediació i igualtat de gènere,
impulsa projectes d’innovació, compta amb
equips d’estudiants i professorat, participa
en intercanvis educatius i col·labora amb tota
mena d’entitats i institucions, ONG, universitats, administracions, premis de literatura o
certàmens de debat universitari.
Per globalitzar qui som, què fem i com ho
fem, apel·lem al lema de l’ideari dels centres
UNESCO: “Ja que les guerres naixen a la
ment dels adults, és a la ment dels xiquets i
xiquetes on cal bastir els baluards de la pau”.
Drets humans, cultura de pau, sostenibilitat,
solidaritat, coneixement, promoció i defensa
del patrimoni cultural i natural, coneixement
de les institucions internacionals. Aquests
gran eixos van ser assumits com a propis
des que claustre i consell escolar van decidir
associar-se. El compromís es tradueix en un
conjunt de projectes educatius que tix l’equip
docent conjuntament amb l’alumnat i les
famílies.

‘DESPLASTIFICA’T’
A l’Estat espanyol, enguany estem implicats
en Desplastifica’t, un projecte que compta amb una xarxa local amb altres centres

fotografies dels llocs bombardejats, exposicions de centres d’Aragó i de Barcelona, una
visita al Museu de la Pau de Gernika i l’edició
d’un disc.
L’alumnat de 1r d’ESO realitza una ruta
per la ciutat bombardejada, un recorregut
que acaba amb una visita autoguiada i distintes activitats vinculades amb el refugi que
els defensors de la República van construir al
passeig de Cervantes d’Alcoi i que serveixen
per a posar-lo en valor. Els mateixos estudiants implicats han arribat a fer de monitors
d’altres alumnes de poblacions veïnes, com
Ibi.
En la Setmana Cultural del curs 2016/17,
lligant la cultura de pau amb la solidaritat,
vam llegir Esperaré siempre tu regreso, la
novel·la gràfica de Jordi Peidro, exalumne del
centre, i vam produir un audiovisual en quatre
llengües sobre la vida de Paco Aura i un gran
mural de 18 metres quadrats. L’alumnat va
resumir en tres vinyetes la vida d’aquest heroi
local, milicià republicà en la Guerra Civil, un
dels últims supervivents del camp d’extermini
nazi de Mauthausen i que va faltar el novembre passat. El lema del cartell d’aquella època
que anunciava l’oferta de cursos de formació
per a persones majors de 14 anys i que s’exhibeix en un lloc destacat de l’institut resumeix
ben bé el compromís que seguim sostenint
amb la cultura i contra la desmemòria i el totalitarisme: “Obrero: no olvides que la cultura
es una arma contra el fascismo”.
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PROJECTES
DE TOTA MENA
 Palabras habitades, en col·laboració

amb la Universitat Miguel
Hernández, en el marc dels
projectes Osmosi.
 Intercanvis amb Eslovàquia.
 Intercanvis lingüístics i culturals
amb Almoradí (Baix Segura).
 Erasmus Plus: Vet Ka 102, Ka 101.
Etwining: “Let’s celebrate Unesco
days together”.
 Ús de tauletes digitals des del curs
2015/16.
 Projecte interdisciplinari de
recuperació de la via pecuària
Mariola-els Plans.
 Exposicions sobre el món de la
ciència, la natura, els drets humans,
la pau, la igualtat de gènere, la
solidaritat, les ONG.
 Exposició sobre les siluetes, a partir
d’una idea de l’Equip de Convivència.
 Missatge filosòfic que mostra els
dimecres el monitor del vestíbul:
“Cal mirar la lluna i no el dit que
l’assenyala”.
 Activitats esportives: rutes
senderistes i culturals, curses
solidàries amb Save the Children,
13 Hores Esportives, Club Esportiu
Pare Vitòria...
 Edicions de la revista Eines amb
dossiers monogràfics: la gota
freda, els refugis antiaeris d’Alcoi,
Enric Valor, el tren Txitxarra, el
modernisme, la serra de Mariola,
l’Escola, Joan Valls, Ovidi Montllor,
un país sostenible…
 Realització d’un mural feminista i un
esmorzar violeta, amb el suport de
l’ampa, el Departament d’Expressió
Plàstica i Visual i l’Equip de Mediació
i Igualtat.
 Convocatòria d’actes (minuts de
silenci) per a denunciar la violència
de gènere, cada volta que una dona
és assassinada.
 Elaboració de cartells contra la
violència de gènere.
 Participació d’ensenyants en les
trobades estatals UNESCO. L’IES
Pare Vitòria va organitzar la trobada
de 2013.
 Participació d’alumnes en les
trobades d’alumnes UNESCO a
Crevillent. Juntament amb una
trentena de centres de l’Estat, el
projecte UNESMUM, que simula ser
un país de l’ONU, proposa millores
pràctiques i concretes.
 Intercanvis d’investigació jove a
Pontevedra, Concurs Nacional
d’Investigació dels Premis
Caixafòrum, Lligues de debat de
la Xarxa Interuniversitària Lluís
Vives, Olimpíades universitàries
de Geografia, Economia, Llengües,
Prova Cangur de Matemàtica,
Concursos fotogràfics de
Matemàtica, Gimcana local
(Alcoianada) de fotografia i
tecnologia digital...
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EXPERIÈNCIES

INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA HOYA DE BUÑOL

PRÀCTIQUES DOCENTS EN UN
CENTRE INCLUSIU I SOLIDARI
“L’atenció educativa als alumnes en un
context inclusiu requereix la implicació
i el compromís dels centres per
promoure les oportunitats educatives i
les ajudes curriculars, personals i
materials necessàries per al progrés
de cadascú”. Les paraules del
professor Michael Lee Wehmeyer
resumeixen el compromís d’aquest
projecte educatiu.
José Antonio
Martínez Simón
Vicedirector

S

om un centre comarcal amb 90
docents que rep més de 800 alumnes
de Bunyol, Alboraig, Iàtova, Macastre, Setaigües, Dosaigües, Cortes de
Pallars i Millars. Oferim ensenyaments d’ESO,
Batxillerat, FP Bàsica d’Aprofitament Forestal,
FP de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació
del Medi Natural i FP de Segona Oportunitat
d’Indústria Alimentària.
Bunyol acull una residència comarcal de
menors en guarda o tutela, una majoria dels
quals s’escolaritza al nostre institut. A més
hi arriben constantment famílies immigrants
amb fills que s’incorporen al sistema educatiu,
un tret característic que explica la diversitat
de l’alumnat del centre. El pla d’atenció a la
diversitat (PAD) esdevé per això un eix fonamental del nostre projecte curricular.
No som un centre completament inclusiu
i solidari, sabem que no arribarem a ser-ho
mai. Però és el nostre horitzó i intentem que
cada projecte ens aprope a una cultura de
centre inclusiva i solidària. Això implica, entre
altres coses, encaminar l’organització pedagògica cap a l’atenció a la diversitat; optimitzar
els recursos existents i reivindicar-ne d’altres
necessaris; potenciar la formació del professorat; millorar la convivència; compensar les
desigualtats amb atenció especial a l’alumnat
amb risc d’exclusió; fomentar la participació
democràtica de tota la comunitat escolar.
Segons l’Oficina Internacional d’Educació
de la UNESCO, un sistema educatiu inclu-

A principi de curs,
l’estudiant mediador
assumeix el rol de
“germà major” i tutoritza
alumnes de 1r d’ESO
siu ha d’aspirar a articular amb equitat tres
dimensions interrelacionades: presència,
referida al dret de tot l’alumnat a compartir
entorns educatius; aprenentatge, que implica
assegurar el millor rendiment escolar possible, i participació, que suposa la preocupació
pel benestar personal i les relacions socials.
El nostre projecte educatiu, amb l’organització
i les actuacions que implementem, incorpora
aquestes tres dimensions.
A través del pla d’actuació per a la millora
(PAM) planifiquem mesures i suports educatius a partir de les necessitats que detectem.
Algunes d’aquestes actuacions estan adreçades a tot l’alumnat: disminució de ràtios,
organització heterogènia dels grups, pla d’acció tutorial (PAT), ensenyament col·laboratiu,
mediació entre iguals, PAD i inclusió educativa, projectes com Musiconnecta o Pati lúdic.
També despleguem iniciatives addicionals
per a atendre les necessitats d’alguns alumnes de manera flexible, preventiva i temporal.
En són exemple els programes de millora de
l’aprenentatge (PMAR), el programa de reforç
per a 4t d’ESO, les adaptacions curriculars,
l’atenció individualitzada d’especialistes de
Pedagogia Terapèutica, d’Audició i Llenguatge (AL) el programa d’acollida al sistema
educatiu (PASE), el programa d’aula compar-

tida (PAC), l’FP Bàsica de Segona Oportunitat,
les tutories individualitzades, els suports
educatius amb dos professors dins l’aula, els
desdoblaments en l’aprenentatge d’idiomes i
els reforços fora de l’horari escolar.

ASSEGURAR LA PRESÈNCIA I
MILLORAR L’APRENENTATGE
El Pla de Transició i l’organització dels grups.
El Pla de Transició compta amb una comissió
intercentres d’atenció a la diversitat, l’objectiu
de la qual és obtenir informació de 6é de Primària, en especial de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Amb aquestes
dades es confeccionen els grups de 1r d’ESO i
es preveuen les mesures d’atenció. La diversitat, la heterogeneïtat i la inclusió esdevenen
condicions de l’organització dels grups.
En el PAM dissenyem actuacions de caire
col·lectiu encaminades a compensar altres
mancances de l’alumnat per tal de facilitar
l’assoliment d’objectius escolars, personals i
socials:
-Desdoblaments en 1r i 2n d’ESO (reducció
de la ràtio).
-Suports en 1r i 2n d’ESO amb dos professors dins l’aula, per a atendre la diversitat des
d’una concepció d’escola inclusiva i reforçar
les àrees de Castellà, Valencià i Matemàtiques.
-Tallers de reforç fora de l’horari lectiu.
-Tutories individualitzades amb professorat voluntari, per a personalitzar l’atenció de
l’alumnat.
-Programes de diversificació curricular,
per a oferir una segona oportunitat a qui la
necessita. Per tal de fomentar la motivació i
l’èxit escolar de l’alumnat, implementem uns
agrupaments singulars que tracten d’afavorir
l’aprenentatge de qui presenta mancances
significatives, com ara baix nivell d’autoestima
i desmotivació. S’hi contemplen ajustaments
curriculars, ritmes d’ensenyament personalitzats i adaptacions metodològiques. Són,
concretament, els programes de treball per
àmbits de 2n, PMAR de 3r i PR4, models d’èxit
que permeten la integració escolar i social.
En aquest sentit, la cotutoria, la relació amb
les famílies i la reducció de ràtios esdevenen
eines de gran eficàcia en aquests grups
-Programa d’aula compartida (PAC), per
a atendre la diversitat i la inclusió educativa
d’estudiants amb risc d’exclusió social i amb
conductes disruptives, dificultats d’adaptació
al medi escolar i tendència a l’absentisme crònic o a l’abandonament. Aquest perfil es correspon amb bona part de l’alumnat procedent
del Centre d’Acollida de menors, circumstància que fa del PAC un recurs fonamental
per a garantir l’escolaritat. S’hi combinem
les activitats curriculars amb tallers i activi-

tats pràctiques que asseguren una formació
bàsica que facilita la continuïtat en el sistema
educatiu. Per a implementar-lo s’ha establert
un acord de col·laboració amb l’Ajuntament
que inclou projectes de treball vinculats a la
millora d’infraestructures de l’institut, els
centres de primària i del propi municipi, tots
relacionats amb el mòdul professional d’Aprofitament Forestal.
-En l’aula PASE treballen tres docents
de l’àmbit sociolingüístic, del tecnològic i de
pedagogia terapèutica que atenen el centre d’acollida de menors, alumnes que mai
havien estat matriculats en el sistema escolar
espanyol i amb necessitats d’aprenentatge de
la llengua castellana i/o d’alfabetització. El
trasllat de l’aula PASE a l’institut té beneficis
evidents, perquè ens permet establir ponts
entre les seues activitats i les de la resta del
centre i el conjunt de l’alumnat.

PROMOURE LA CONVIVÈNCIA
I LA PARTICIPACIÓ
El pati, un espai de relació i inclusió educativa. El pati és un dels pocs llocs on l’alumnat
es relaciona de manera espontània, un espai
educatiu privilegiat amb moltes possibilitats
per a la convivència, l’autonomia, la iniciativa
personal i la resolució positiva de conflictes.
En aquest context, el projecte Pati Lúdic
és una eina inclusiva i flexible, mitjançant la
qual l’esplai cobra un nou sentit i s’adapta
a les preferències i necessitats de l’alumnat. L’objectiu és compensar els problemes,
fonamentalment de relació, que presenta
l’alumnat amb necessitats educatives especials. El projecte pretén organitzar-los el temps
lliure i fomentar la interacció social. L’equip
responsable del programa està format per
dues professores, dues mestres de pedagogia
terapèutica i un educador.
Amb idèntica finalitat, millorar les habilitats socials i la convivència, en hores d’esplai
el professorat d’Educació Física organitza per
a alumnat del primer cicle d’ESO activitats
esportives.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I
EQUIP DE MEDIACIÓ
La comissió de convivència pretén ser un eix
dinamitzador de les relacions humanes que
diagnostica i preveu conflictes i eventuals assetjaments. Un objectius central és promoure
la mediació i la tutorització entre iguals. Per a
això, el curs 2017/18 va promoure el seminari
de Mediació escolar i tutoria entre iguals,
amb la participació de 19 docents. La mateixa
comissió va organitzar pel setembre passat unes jornades de convivència i formació
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per a l’alumnat voluntari. Els coneixements
adquirits en els seminaris i les jornades han
servit per a encetar un pla de mediació entre
iguals. Per la seua banda, l’equip de mediació
continua la formació en un espai de trobada
i dinamització mensual, Ducemediatula. El
mes d’abril van organitzar una jornada de
convivència amb 70 alumnes procedents
d’instituts que compten amb programes de
mediació.

PROGRAMA DE MEDIACIÓ
Coordinat per la comissió de Convivència i
l’equip de Mediació, en col·laboració amb
l’Assemblea d’estudiants, aquest programa
impulsa la participació i fomenta la interacció
de l’alumnat, principalment en l’àmbit de
la convivència i la resolució de conflictes.
A principi de curs, l’estudiant mediador
assumeix el rol de “germà major” i tutoritza
alumnes de 1r d’ESO, als quals dona suport i

els serveix de referència en l’inici de l’etapa.
En situacions de conflicte, les mediadores
i els mediadors s’esforcen per ajudar les
parts a trobar solucions satisfactòries per a
ambdues parts.

PROJECTE MUSICONNECTA
Es tracta d’un projecte d’activitats solidàries
l’eix fonamental de les quals és la música.
Cada any, el departament de Música organitza
un grup de percussió de làmines que actua en
diferents actes, en la promoció del projecte
pedagògic i artístic i en altres de caràcter
solidari amb distintes oenegés.

Per a saber-ne més:
Wehmeyer, M. (2009). “Autodeterminación y la Tercera Generación de prácticas de inclusión”. Revista
de Educación, núm. 349. pàg. 45-67 [http://www.
revistaeducacion.mec.es/re349/re349_03.pdf]
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UNA ALTRA EDUCACIÓ ÉS POSSIBLE

POLÍTIQUES
EDUCATIVES
PER AL
SEGLE XXI

Por Otra Política Educativa. Foro de
Sevilla, constituït l’octubre de 2012, és
una iniciativa d’un conjunt de persones
compromeses amb la millora de
l’educació que tenen el propòsit
d’arribar a un acord en el diagnòstic i
en les formes d’abordar els problemes
que presenta la realitat educativa del
nostre país.
Jordi Adell Segura
Professor de la Universitat
Jaume I de Castelló, membre
del Foro de Sevilla

E

l Foro de Sevilla ha elaborat i difós
diversos documents per oferir
alternatives a les actuals polítiques
educatives dominants. Amb altres
associacions educatives, sindicats i alguns
partits polítics ha consensuat el Documento
de Bases para una nueva Ley de Educación.
Acuerdo Social y Político Educativo que
constitueix una alternativa a la LOMQE. El
text següent és un dens resum del Decàleg
d’idees-força derivat d’aquest document.
Una llei d’educació justa ha de
fonamentar-se en el dret a l’educació
des del naixement i al llarg de tota la
vida i en principis com igualtat, laïcisme,
diversitat, inclusió, sostenibilitat, autonomia,
convivència, participació democràtica,
solidaritat, antiautoritarisme o coeducació.
L’educació ha de prioritzar la formació
intel·lectual per a comprendre el món en el
qual vivim i participar en la seua millora, la
formació per a una ciutadania responsable,
crítica, solidària i democràtica en un
món pluricultural, el desenvolupament
emocional i la cerca del benestar personal i

col·lectiu, l’eliminació del sistema patriarcal
i el respecte a les múltiples identitats
sexuals, la formació en el coneixement, i la
implicació en la defensa, del medi natural, el
desenvolupament de la creativitat, l’atenció
a les necessitats i els ritmes individuals de
les persones i el respecte a la seua intimitat,
que implica la individualitat de cada xiqueta
i xiquet, als quals ha d’oferir una resposta
educativa ajustada i alhora integral.

ESCOLA PÚBLICA
La universalitat del dret a l’educació
implica una oferta suficient d’escolarització
pública, gratuïta i de qualitat de 0 a 18
anys. Per això hauria de suprimir-se el
finançament públic dels centres privats
concertats que, progressivament i de
manera voluntària i negociada, haurien
d’integrar-se en la xarxa pública. La
retirada del finançament públic als
centres que practiquen qualsevol tipus de
discriminació o no asseguren la gratuïtat
hauria de ser immediata.
En els nivells d’Educació Infantil,
Primària i Secundària s’hauria d’afavorir
l’escolarització primerenca mitjançant
una xarxa de centres educatius i no
assistencials de titularitat i gestió
públiques, reincorporant el primer cicle
d’Educació Infantil a la legislació general
del sistema educatiu i abordant la unitat
d’escolarització dels xiquets i les xiquetes
de 0-2 i 3-5 de manera conjunta, rebaixant
la ràtio per grup als valors recomanats
internacionalment, ampliant la dotació de
personal, evitant la classificació i selecció
primerenca de l’alumnat i garantint
una educació integral, comuna i d’igual
valor per a l’alumnat. L’opcionalitat
en el currículum hauria d’augmentar
progressivament i en funció de motivacions,
sense implicar agrupacions de grup-classe
homogènies. S’han d’adoptar mesures
per a evitar l’absentisme escolar, recórrer
només excepcionalment a la repetició
de curs i proporcionar les mesures de
suport i reforç necessàries per a atendre
necessitats específiques d’aprenentatge.
En la Formació Professional cal potenciar
una xarxa pública de centres integrats, amb
una oferta de cicles formatius adequada
i suficient i que promoga també perfils
professionals lligats al benestar social i
la sostenibilitat ambiental i no solament
a l’interés immediat empresarial. Ha
d’estendre’s la xarxa pública d’Educació
de Persones Adultes, que ha de dependre
d’Educació i no de Benestar Social, amb el
personal docent qualificat necessari per a
cobrir les demandes existents.
L’educació obligatòria ha de ser gratuïta
i inclusiva i ha de proporcionar els mitjans i
materials didàctics que utilitze l’alumnat i el
professorat, així com el transport escolar, les
ajudes, si és el cas, dels serveis de menjador,
desplaçaments i residència, juntament
amb beques salari per a l’alumnat que el
necessite i evitar que els fills o filles deixen
els estudis per a contribuir als ingressos de
la família.
L’accés a l’educació postobligatòria no
universitària ha de ser gratuït. En el cas
de la Universitat, és necessari dotar de
prou beques i reduir-ne les taxes de forma
immediata. L’organització del centre i del
currículum han de pensar-se també des
de la inclusió: docències compartides
en la mateixa aula, flexibilitat de grups,
professorat i altres professionals que
s’ajusten a les necessitats, no segregar
l’alumnat per capacitats, sexe, diversitat

S’han de concretar
actuacions de suport als
qui presenten dificultats
d’aprenentatge des del
moment en què es detecten
cultural o social, professorat format
reconeixent-li l’esforç que suposa realitzarles, etc.
Per a possibilitar l’èxit escolar de tot
l’alumnat en l’educació obligatòria s’han
de concretar actuacions de suport als qui
presenten dificultats d’aprenentatge des del
moment en què es detecten, incrementar la
dotació de recursos en les zones i centres amb
major escolarització d’alumnat amb dificultats
i/o en desavantatge social i desenvolupar
polítiques socials actives com invertir en
experiències educatives no formals que eviten
la desigualtat, en polítiques laborals que
afavorisquen la conciliació de la vida familiar
i laboral, i en la formació integral de les
persones al llarg de la seua vida.

CURRÍCULUM
El currículum de l’educació finançada amb
fons públics ha de basar-se en els principis
i valors de la convivència democràtica,
la igualtat i la justícia. L’escola ha de ser
laica, respectant la llibertat de consciència,
educant sense dogmes, eliminant tota forma
d’adoctrinament i evitant la presència de la
religió en la seua forma confessional. Ha
d’educar per a la vida, integrant les ciències
i les seues aplicacions tecnològiques, les
humanitats, les ciències socials, les arts,
els sabers populars i els que componen la
vida quotidiana. Ha de facilitar la reflexió
sobre problemes controvertits i ajudar a

UN PROFESSORAT
FORMAT, COMPROMÉS I
RECONEGUT
El professorat d’un sistema educatiu
com el que proposem requereix:
 Un estatut del professorat, acordat
amb els sindicats, que establisca el
marc de les condicions de treball
dels docents, elimine la precarització
laboral i que done estabilitat als
equips de treball.
 Una formació inicial que assegure una
sòlida formació pedagògica i pràctica.
 Una selecció inicial rigorosa i justa
dels candidats i candidates. S’ha
de reconéixer en les bosses de
contractació i en les oposicions el
temps treballat i valorat positivament
com un dels factors fonamentals per a
l’accés a la professió docent.
 La formació permanent ha de ser
obligatòria i dins de l’horari lectiu.
 La carrera docent ha de garantir un
sistema d’incentius professionals i
un model de promoció professional
que contribuïsca a un compromís
eficaç amb la innovació i la millora de
l’ensenyament.
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L’educació obligatòria ha
de ser gratuïta i inclusiva i
ha de proporcionar mitjans,
transport escolar, ajudes,
menjador, desplaçaments i
residència, beques salari

Jordi Adell
Professor de la Universitat
Jaume I de Castelló, membre
del Foro de Sevilla

comprendre el mitjà en el qual s’habita per a
construir una ciutadania informada, crítica i
solidària.
El currículum ha de promoure una
relació sana amb la tecnologia i aprofitar les
possibilitats que ofereixen les tecnologies de
la informació i la comunicació per a promoure
una cultura de col·laboració i de coneixement
obert.

CENTRES AUTÒNOMS I
COMPROMESOS
Els centres educatius, integrats en el
context social, oberts a les organitzacions
socials dels barris i compromesos amb
els moviments socials associatius d’ampa
i estudiants, han de posseir autonomia en
l’organització interna, pedagògica i en l’ús

La direcció dels centres l’ha
d’elegir democràticament
la comunitat educativa,
ha de ser autònoma
de l’Administració
dels recursos necessaris per a ajustar-se a
la demanda, característiques i necessitats
del seu alumnat i l’entorn. Els consells
escolars han de ser el vertader òrgan de
govern dels centres.
El professorat i la direcció han de gaudir
d’autonomia pedagògica per a desenvolupar
un projecte educatiu consensuat en el si de la

comunitat educativa. La direcció dels centres,
l’ha d’elegir democràticament la comunitat
educativa del mateix centre -amb limitació
de temps en els càrrecs-, autònoma respecte
a l’Administració i sotmesa a rendició de
comptes davant de la comunitat educativa.
Les avaluacions externes han de servir
únicament per a recollir informació sobre
programes i polítiques educatives que
proporcione un coneixement públic sobre el
sistema educatiu per a la seua millora. En cap
cas es faran avaluacions externes orientades
a l’estandardització dels coneixements,
la competitivitat entre centres o les
classificacions.
El finançament de l’educació, com
a dret fonamental, ha de garantir-se
constitucionalment amb un sòl de despesa
del 7% del PIB, similar al dels països

europeus que cuiden la seua educació. Un
fons de compensació educativa ha de finançar
actuacions que asseguren l’equitat en tot el
territori en l’exercici del dret a l’educació des
de l’Educació Infantil fins a l’Ensenyament
Superior.

Per a saber-ne més:
Foro de Sevilla: Por otra política Educativa. Manifest,
Decàleg d’idees-força del Document de Bases per a
una Nova Llei d’Educació [castellà, èuscar, català,
gallec, anglés], web i xarxes socials: https://
porotrapoliticaeducativa.org/
https://twitter.com/OtraPolEduc https://www.
facebook.com/forodesevilla/
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ELECCIONS SINDICALS EN L’ENSENYAMENT VALENCIÀ 2018
Ensenyament no universitari. Resultats electorals 2018
En delegats/ades i vots

UGT

CSIF

3

18

1992

3913

93

STEPV

19869

ANPE

34

7491

18

3913

CCOO

73+27
PARTICIPACIÓ

26,81%

ABSTENCIÓ
15.473

73,19%

PARTICIPACIÓ
42.261

Majoria absoluta
En les eleccions sindicals del 4 de desembre
de 2018, STEPV va revalidar la majoria en
el sector públic de l’ensenyament valencià,
l’universitari i el no universitari. Amb una
elevada participació, traduïda en un 73% de
suport a les organitzacions sindicals, les
candidatures del “sindicat de l’ensenyament”
van obtindre 155 delegades i delegats, el
31,50% del total. STEPV ha confirmat així la
seua hegemonia: és el primer sindicat de
l’ensenyament públic gràcies a la confiança
mostrada per 20.155 treballadores i
treballadors del sector educatiu valencià.
El Sindicat va guanyar les eleccions
per novena vegada consecutiva en

l’ensenyament públic no universitari, amb
una segona majoria absoluta, que revalida
l’aconseguida quatre anys abans. Amb
19.869 vots, vora 5.000 més que fa quatre
anys, STEPV ha obtingut el 53,8% del total
de delegades i delegats. Aquesta confiança
de les treballadores i els treballadors de
l’ensenyament del País Valencià enforteix
les posicions de l’organització a l’hora de
negociar amb la Conselleria d’Educació i
en el conjunt dels àmbits de representació
del funcionariat. Factors decisius en els
resultats van ser el retorn a la mesa
electoral per centre i la confiança del
professorat en el treball realitzat per totes

les dones i els homes de l’organització,
sindicalistes i afiliats a l’STEPV. En el
balanç final del procés electoral també
va estar decisiva la implicació de les
companyes i companys que van integrar les
candidatures, així com les apoderades que
van treballar durant tota la jornada del 4D.
En el conjunt de les universitats
valencianes, tenint el compte els resultats
de 2014, STEPV va incrementar els
suports (200 vots més) i els delegades i
delegats (quatre més). STEPV va guanyar
les eleccions en la Universitat Politècnica
de València i va ser la segona força
en la Jaume I de Castelló. El Sindicat

va duplicar el nombre de persones
delegades, va triplicar els suports en la
Universitat d’Alacant i va confirmar la
seua presència en la Mesa Negociadora
de la Universitat de València, malgrat
la fragmentació del mapa sindical.
Els resultats confirmen el suport de
la majoria de docents a l’STEPV, al qual
li han atorgat la confiança perquè els
represente els pròxims quatre anys. El repte
és continuar el treball en defensa de les
condicions de treball del col·lectiu, acabar
amb la precarietat i les retallades laborals
i salarials i millorar l’educació pública
en tots els sectors i nivells educatius.
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Evolució històrica del vot

Resultats per intercomarcal

(1987-2018)

EN DELEGATS I VOTS

20000
STEPV

n ALACANT

CSIF

STEPV

9

33

1888

7268

15000

13

ANPE

10000

2922

8

ANPE

5000

CCOO

USO

1987

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

STEPV

6288

6178

6971

9732

11570

13675

14629

13921

19869

CCOO

4212

5928

4987

5259

6241

6546

6756

4077

5228

ANPE

4395

3388

4097

3626

3751

3836

4097

2448

7491

UGT

2311

1986

1572

3243

3199

2978

3530

1582

1922

CSIF

3786

2678

2499

4787

1850

3913

989

841

424

282

AFID*

1394

1606

2014

1218

1277

819

USO

964

929

869

793

512

CGT

1082

666

246

178

326

429

19

2806

339

ANPE

STEPV

3

7

1114

4

592

CCOO

173

SIEAS

984

SIE-APIMAE

n VALÈNCIA

*AFID es presenta en les llistes d’STEPV des de 2006.

CSIF

Participació en l’ensenyament públic
n ABSTENCIÓ

UGT

2

AFID
CGT

CCOO

CSIF

UGT

0

1651

n CASTELLÓ

CSIF

7

n PARTICIPACIÓ

1686

STEPV

41

9795

73+27 75+25 73+27
ALACANT

27,25%

CASTELLÓ

72,75%

24,98%

VALÈNCIA

75,02%

26,83%

PARTICIPACIÓ

15.947

PARTICIPACIÓ

5.998

PARTICIPACIÓ

20.316

ABSTENCIÓ

6.028

ABSTENCIÓ

1.997

ABSTENCIÓ

7.448

UVEG

UPV

UJI

UA

ANPE

UMH

13

CCOO

TOTALS

STEPV

357

10

486

26

206

13

300

13

-

-

1349

62

CCOO

465

16

336

16

187

12

440

20

181

10

1609

74

UGT

596

15

459

21

240

16

383

17

94

5

1772

74

CSIF

405

12

134

5

170

12

92

4

313

18

1114

51

294

11

244

16

530

27

55

2

239

9

172

10

298

9

116

5

SEP
CGT

238

7

UPV SIN.
SATTUI

234

7

PPP

116

5

170

10

64

2

88

4

14

3455

73,17%

31

2985

32
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ALACANT

Candidates i candidats electes per intercomarcal
1

Carmen Beltrán
Álvarez
IES Vinalopó
Novelda

Emma Rodríguez Castelló
IES Xixona
Rojales
2

Josefa Lloret Costa
CP Hispanitat
La Vila Joiosa
6

Bernat Valero Ferrer
IES Xebic
Ondara

Àngel Ruíz Ramírez
IES Las Norias
Monforte del Cid

Ruben Navas Giménez
IES Azorín
Petrer

Rosario Pérez Navarro
CP Canales y Martínez
Almoradí
16

21

22

Rafael Vidal Gil
IES Pedreguer
Pedreguer
26

CASTELLÓ

31

Josefa María Amorós
Martínez
IES La Mola
Novelda

Eva Labernia GarcíaTizón
IES El Caminàs
Castelló

32

VALÈNCIA

Amèlia Ferreres
Franco
CIPFP Costa de
Azahar Grau Castelló

4

5

10

9

19

Joaquim Lluís Graña
Tormo
IES E. Merello
Port de Sagunt
Manuela Ferrer Montolío
IES Rascanya-Antonio
Cañuelo
València

15

20

Manolo Cabanillas
Gómez
IES Joan Fuster
Bellreguard

25

Lidia García Campos
CP La Murta
Chiva
30

29

Toni Marcote Icart
CP Antonio Machado
Torrent
34

Carlos Moreno Bueno
Canal de Navarrés
16

Jordi Boluda Valls
CIPFP Ciutat de
l’Aprenent
València

13

Ramón Quevedo García
CP Lluís Vives
Puçol
18

Gregorio Fernando
Latorre Valero
IES Vicent Andres Estellés
Burjassot

23

28

Àngel Vallejo Rojas
IES Les Alfàbegues
Bètera
32

Rosa Campos Micó
Conserv. Prof. Música
J.M. Gómis
Ontinyent
Donís Estellés Rosa
CP Beato Jacinto
Castañeda
Xàtiva
Ester Rincón Rodríguez
CP Eugenio Martí Sanchis
Benicull

33

Vicent Xavier Vila Mas
IES Arabista Ribera
Carcaixent

Evelyn Bonilla Bosch
IES Henri Matisse
Paterna
37

Dani Morelló Orts
Escola d’Art i Superior de
Disseny
València

Paqui Muñoz Cebrián
CP Ciutat de Cremona
Alaquàs

Imma Giner Fillol
CIPFP Misericòrdia
València

José Miguel Rivas Ràbago
IES Pere Boil
Manises

41

Lluís Miquel Segrelles
Martínez
CRA Riu d’Albaida
Guadasséquies

27

36

35

40

22

Xavier Izquierdo Cañego
IES Conselleria
València

31

8

17

Alícia Blasco Vanyó
CP Mare de Déu del
Carme
Canyada

Gabriel Alemany Miñana
València

Manuela Latorre Latorre
IES Ramón Muntaner
Xirivella

Mireia Garcia Peruga
IES Vilamarxant
Vilamarxant
21

Empar Medina Iborra
CP Almassaf
Almussafes
3

7

26

Francisco Alejandre
Jiménez
CP Botànic Cabanilles
Gandia

17

Lídia Peris Ferrando
IES Montdúver
Xeraco

12

Alejandro López
Sanchis
CP La Marina
Grau Castelló
Daniel Andrés Roig
IES Ximen d’Urrea
L’Alcora

Francesc Antoni Cerdà
Dimas
Horta Sud

Imma Coret Gimeno
IES E. Merello
Port de Sagunt

Laura Tudón Donat
CP L’Ermita
Benafairó de les Valls

Pilar Pérez Bartual
IES Miguel Bordonau
Burjassot
39

Isabel Real Pallardo
CP Maestro Sanchis
Almiñano
Alaquàs

7

12

2

11

Eva Pérez Francisco
CEIP El Pinar
Grau de Castelló

Zulaika Agustí Taboada
CEIP Bernat Artola
Castelló

Vicent Maurí Genovés
IES El Grau
València

Sònia Caparrós
Gutiérrez
Costera

Paco Galiano Navalón
IES Músic Martín Soler
Mislata
24

Emili Josep Gonga
Ballester
IES Les Rodanes
Vilamarxant

Mado Notari Abad
Escola Superior de
Ceràmica
L’Alcora
Carmina Gil Cheza
CP Carles Salvador
Castelló

Núria López Tió
CP Joan XXIII
Catarroja

6

Ramon Canut Rebull
IES Llombai
Borriana
2

16

1

Ana Isabel Campillo Roca
CP Gloria Fuertes
San Miguel de Salinas
30

11

15

Beatriu Cardona i
Prats
EOI València

25

Sonia Ibáñez Abad
CEIP Gaetà Huguet
Castelló

Jordi Tàrrega Sangüesa
IES Caminàs
Castelló

Joaquim Escrig Escrig
IES Alfons XIII
Vall d’Alba

Mila Conca Juan
CP Doctor Esplugues
Monttaverner

14

10

Estefanía Flores Morant
CP Jorge Juan
Monforte del Cid

Guillermo Pérez Merino
IES Figueras Pacheco
Alacant

Lola Vives Lorenz
CEIP Blasco Ibáñez
Castelló

Sara Alacot Blanco
IES Betxí
Betxí

20

24

6

Joan Josep Gonzàlez
Soler
IES Bahía Babel
Alacant
Serafina Cabrera Femenia
CP Rosalía Bondía
Pego

Ana Isabel García López
IES María Blasco
S. Vicent del Raspeig

Belinda Bueno Chiva
IES Francesc Tàrrega
Vila-Real

Pau Pons Fons
CP Don Blasco de Alagón
Vilafranca

Marc Candela Ruiz
IES El Grau
València

19

1

5

19

Irene Balaguer Flores
IES Beatriu Fajardo
Benidorm

Sagra Vizcaino Sánchez
IES núm. 3
Dénia

Àlvar Anyó Anton
CP Jaime Sanz
Peníscola

15

29

33

9

Joan Lloret Segrelles
Aulari CRA
Orxeta

Mónica Sendra Mulet
CP Bernat de Sarrià
Callosa d’Ensarrià
28

14

13

J. Francisco Carrillo
Pardines
CP Miguel Hernández
Orihuela

Juan de Dios Mira Pastor
IES La Mola
Novelda

Pilar Sifre Sanz
IES Ramón Cid
Benicarló

Josefina Camacho
Cutillas
IES La Mola
Novelda

Isabel Parreño Collado
CP San Fernando
Alacant
10

14

23

4

3

18

Ma. José Latorre
Espinosa
CP El Toscar
Elx
Augusto Serra Crespo
CP Virgen de la Puerta
Orihuela

Patri Teruel Tomàs
CP Exèrcit
Castelló

8

18

27

Vicent Estrada Pérez
CPFPA Mercà Rodoreda
Elx

Carmen Bordes Garcia
CP Ambra
Pego

Josep Coll Sáez
IES Montserrat Roig
Elx

Lilia Martínez Galvany
IES Sixto Marco
Elx
5

9

13

17

Elionor Ortolà Perles
IES Fray Ignacio
Barrachina
Ibi

José María Jacobo Baeza
IES Palmeral
Orihuela
8

12

M.ª Carmen Gil García
CP Pascual Andreu
Almoradí
4

3

7

11

Ignasi Amorós Galiana
IES Miguel Hernàndez
Alacant

38
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Resultats electorals
VOTS PER COMARQUES

Alcoià-Comtat

Alacantí

Baix Vinalopó

Marina Alta

Marina Baixa

5718+ 10+ 9+ 4+ 2+ 0+ 0+ 57020+ 13+ 7+ 0+ 0+ 1+ 0+ 60021+ 5+ 8+ 3+ 2+ 0+ 0+ 06516+ 8+ 7+ 3+ 2+ 5419+ 15+ 6+ 4+ 2+ 4318+ 18+ 12+ 6+ 3+
7210+ 8+ 5+ 3+ 2+ 0+ 0+ 69015+ 2+ 6+ 8+ 0+ 0+ 0+ 49021+ 11+ 6+ 6+ 7+ 1+ 0+ 04929+ 12+ 7+ 2+ 2+ 2718+ 12+ 31+ 7+ 1+ 4633+ 4+ 13+ 2+ 2+
5118+ 11+ 11+ 5+ 3+ 0+ 0+ 58023+ 4+ 4+ 7+ 1+ 2+ 0+ 51020+ 9+ 7+ 7+ 5+ 1+ 0+ 05319+ 15+ 6+ 4+ 3+ 4120+ 16+ 12+ 8+ 3+ 6814+ 10+ 4+ 2+ 3+
6512+ 8+ 9+ 4+ 2+ 1+ 0+ 46023+ 7+ 14+ 4+ 6+ 1+ 0+ 49018+ 14+ 4+ 11+ 3+ 1+ 0+ 04615+ 28+ 4+ 2+ 4+ 5118+ 16+ 9+ 5+ 2+ 6018+ 12+ 7+ 1+ 1+
3619+ 17+ 18+ 5+ 3+ 1+ 0+ 38029+ 11+ 13+ 3+ 4+ 0+ 0+ 39015+ 19+ 7+ 13+ 7+ 1+ 0+ 0+49017+ 9+ 26+ 0+ 0+ 4821+ 16+ 9+ 5+ 2+ 6516+ 10+ 4+ 3+ 1+
STEPV

1275

STEPV

768

STEPV

1298

STEPV

1026

STEPV

810

ANPE

672

ANPE

147

ANPE

469

ANPE

148

ANPE

252

CCOO

595

CCOO

89

CCOO

289

CCOO

112

CCOO

148

CSIF

624

CSIF

106

CSIF

304

CSIF

67

CSIF

129

UGT

187

UGT

44

UGT

126

UGT

43

UGT

61

SIE-APIMAE

118

SIE-APIMAE

18

SIE-APIMAE

SIE-APIMAE

24

SIE-APIMAE

23

SIEAS

43

Valls del Vinalopó

SIEAS

7

Vega Baja

75
6

SIEAS

Alcalatén

6

SIEAS

Alt Maestrat

SIEAS

7

Alt Millars

STEPV

722

STEPV

1376

STEPV

100

STEPV

36

STEPV

17

ANPE

547

ANPE

685

ANPE

40

ANPE

8

ANPE

6

CCOO

215

CCOO

202

CCOO

7

CCOO

1

CCOO

4

CSIF

249

CSIF

409

CSIF

7

CSIF

3

CSIF

2

UGT

60

UGT

116

UGT

12

UGT

4

UGT

0

SIE-APIMAE

80

SIE-APIMAE

168

USO

2

USO

0

USO

0

SIEAS

4

SIEAS

0

SIEAS

1

4

SIEAS

Alt Palància

SIEAS

37

Baix Maestrat

Plana Alta

Plana Baixa

Ports

STEPV

101

STEPV

374

STEPV

1215

STEPV

906

STEPV

57

ANPE

38

ANPE

133

ANPE

474

ANPE

395

ANPE

20

CCOO

49

CCOO

107

CCOO

216

CCOO

203

CCOO

5

CSIF

18

CSIF

32

CSIF

160

CSIF

109

CSIF

8

UGT

34

UGT

82

UGT

179

UGT

115

UGT

3

USO

17

USO

26

USO

111

USO

124

USO

2

SIEAS

0

SIEAS

2

SIEAS

4

Camp de Morvedre

Ademús

SIEAS

41

Camp de Túria

SIEAS

14

Canal de Navarrés

Costera

STEPV

17

STEPV

443

STEPV

526

STEPV

79

STEPV

490

ANPE

6

ANPE

142

ANPE

191

ANPE

46

ANPE

119

CCOO

3

CCOO

272

CCOO

146

CCOO

19

CCOO

61

CSIF

40

CSIF

64

CSIF

11

CSIF

UGT

21

UGT

40

UGT

3

UGT

SIE-APIMAE

43

SIE-APIMAE

31

SIE-APIMAE

3

SIE-APIMAE

CSIF
UGT

SIE-APIMAE

9
0
0

Horta Sud

Horta Nord

Hoya de Buñol

Plana de Utiel-Requena

56
20
12

Ribera

STEPV

936

STEPV

1917

STEPV

220

STEPV

126

STEPV

1456

ANPE

399

ANPE

670

ANPE

110

ANPE

82

ANPE

503

CCOO

305

CCOO

609

CCOO

88

CCOO

54

CCOO

405

CSIF

66

CSIF

144

CSIF

UGT

42

UGT

34

UGT

SIE-APIMAE

16

SIE-APIMAE

26

SIE-APIMAE

CSIF
UGT

SIE-APIMAE

170
94
39

CSIF
UGT

SIE-APIMAE

331
179
64

Serrania

Safor

Vall d’Albaida

Valle de Ayora

159
98
60

València ciutat

STEPV

972

STEPV

98

STEPV

652

STEPV

44

STEPV

1819

ANPE

235

ANPE

30

ANPE

131

ANPE

32

ANPE

759

CCOO

152

CCOO

20

CCOO

92

CCOO

4

CCOO

755

CSIF

34

CSIF

12

CSIF

UGT

24

UGT

2

UGT

SIE-APIMAE

32

SIE-APIMAE

2

SIE-APIMAE

CSIF
UGT

SIE-APIMAE

57
47
22

CSIF
UGT

SIE-APIMAE

12
2
1

524
250
124
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EL SINDICAT, AL DIA

2019
GENER

9 de febrer
CLAM PER LA CONSOLIDACIÓ I
L’ESTABILITAT DOCENT
Prop d’un miler de docents interins,
convocats per STEPV i la Coordinadora, es
manifesten pels carrers de València.

14 de febrer
COMENÇA LA NEGOCIACIÓ DEL ROF
STEPV, que discrepa amb algunes
atribucions que es fan a les direccions dels
centres, sense el control del claustre o el
consell escolar, ha demanat la retirada del
document.

28 de febrer
GRUP DE TREBALL SOBRE CENTRES CAES
STEPV convoca assemblees prèvies a
la constitució del grup i es reuneix amb
l’Associació de Directores i Directors
d’Infantil i Primària del País Valencià.

MARÇ

31 de gener
PER UN NOU SISTEMA D’INGRÉS

El Sindicat presenta propostes i esmenes
a l’Ordre sobre educació inclusiva per
garantir-ne l’aplicació real.

STEPV GUANYA EL RECURS CONTRA LA
REPETICIÓ DE CENTRE
La Justícia, que dona la raó al Sindicat,
diu que la mesura vulnera l’acord de
professorat interí de 2010.

Abans de concloure la legislatura, el
Sindicat trasllada al conseller els temes
més urgents en ensenyament públic no
universitari, ensenyament concertat i
universitats.

La Plataforma i els sindicats reclamen
millores per al col·lectiu en una
concentració.

MÉS PERSONAL I RECURSOS PER A LA
INCLUSIÓ

El Sindicat s’oposa a la retallada en el
sector, prevista per a enguany i demana
una entrevista amb la directora general de
l’INSS.

1 de març
REUNIÓ AMB MARZÀ

30 de gener
PROFESSORAT ASSOCIAT DE L’UJI

STES-i requereix el Ministeri per a la
negociació urgent d’un nou sistema
d’ingrés en la funció pública docent.

22 de març
JUBILACIÓ PARCIAL EN CONCERTADA

19 de febrer
PUBLICAT L’ARRANJAMENT ESCOLAR
PROVISIONAL
La Conselleria continua sense consolidar
les unitats habilitades i el Sindicat aposta
per negociar les plantilles retallades
i rebaixar més les ràtios, entre altres
qüestions.

7 de març
VAGA DEL PERSONAL DE NETEJA
Intersindical denuncia la insalubritat de
les dependències afectades per la vaga
(més d’un mes) del personal de Raspeig,
empresa de neteja de centres docents de
Castelló i València.

26 de març
TROBADES D’ESCOLES VALENCIANES
La Intersindical dona suport a les Trobades
de 2019 que, amb el lema “Som i serem
paraules”, reten homenatge al lexicògraf i
activista cultural Francesc Ferrer i Pastor.

FEBRER
8 de març
‘ÈXIT ROTUND’ DE LA VAGA DEL 8M

20 de febrer
SUPORT AL PROJECTE
EDUCATIU L’ESCOLA CANTA
El Sindicat reacciona i condemna
l’assetjament del Partit Popular contra els
centres i el professorat.

4 de febrer
UNA DELEGACIÓ D’STEPV, A L’HAVANA
El Congrés Internacional Pedagogia 2019,
reunit a la capital de Cuba, aborda, entre
altres, la pedagogia crítica, l’educació
en valors per a una cultura de pau i
la cooperació internacional per a un
ensenyament de qualitat.

23 de febrer
STES, PER LA QUALITAT
DE L’ESCOLA PÚBLICA

El Sindicat valora molt positivament la
gran incidència de la Vaga del Dia Mundial
de les Dones, d’acord amb les dades
d’una enquesta distribuïda en 300 centres
educatius.

9 de març

27 de març
AMB ELS TRES DEL ‘BOTÀNIC’, PER
TRACTAR ELS PROGRAMES

Reclamen millores en educació especial
Una concentració davant de la Generalitat
reclama millores en els centres d’educació
especial. STEPV dona suport a la
convocatòria.

Una representació del Sindicat manté tres
reunions amb PSPV, Compromís i Podem,
i els trasllada la problemàtica laboral
i les reivindicacions de tots els sectors
educatius valencians.

La Llei de reversió de les retallades
educatives, aprovada pel Congrés dels
Diputats, deixa en l’aire la recuperació de
l’horari lectiu del professorat.

14 de març
ROF DE SECUNDÀRIA

26 de febrer
CAMPANYA PER L’EQUIPARACIÓ SALARIAL
DEL PROFESSORAT TÈCNIC D’FP

21 de març
CONTRA LA BRETXA SALARIAL

S’inicia la negociació d’un ROF que també
manté la possibilitat que la direcció
establisca perfils de professorat. El
Sindicat s’hi oposa.

5 de febrer
AMB LA PLATAFORMA DE PDI PRECARIAT
DE LA UV
En la reunió es coincideix en la necessitat
de treballar amb vista a fer costat al
personal precari en totes les universitats
del País Valencià.

8 de febrer
ENSENYAMENT CONCERTAT: JUBILACIÓ
PARCIAL I PERMÍS DE PATERNITAT
L’acord signat pel Sindicat, que estava
pendent d’aplicació en l’ensenyament
concertat, s’ajusta a la legislació.

La posició històrica del Sindicat és agrupar
tots els cossos docents en un cos únic, i
l’equiparació salarial del professorat tècnic
d’FP.

Un 0,25% addicional de la massa salarial
es destinarà a la lluita contra la bretxa
salarial de gènere que pateixen les
professores per excedències i reduccions
de jornada per cura de familiars.

28 de març
MESTRES D’INSTITUT RECUPERARAN EL
COMPLEMENT D’ESO
La pressió d’STEPV fa que se signe un
preacord que permetrà als mestres que
es traslladen recuperar el complement
d’ESO.
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POLÍTIQUES EDUCATIVES

ABRIL

4 d’abril
MILLORES EN LA JUBILACIÓ PARCIAL EN
PRIVADA
STE es reuneix amb la directora general de
la Seguretat Social i li recorda que segueix
pendent d’abordar la jubilació parcial en
l’ensenyament privat.

10 d’abril
PARALITZAT EL COMITÉ DE SEGURETAT I
SALUT LABORAL
La reunió del Comité en l’àmbit docent
no universitari de València se suspén per
falta de quòrum, degut al fet que no hi va
assistir una part de l’Administració.

12 d’abril
PER L’ESTABILITAT DEL PAS DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Més d’un centenar de persones convocades
per STEPV es concentren davant del
Rectorat i lliuren més de 750 signatures per
l’estabilitat del PAS interí i temporal.

17 d’abril
CONCENTRACIÓ DE L’EOI D’ALACANT, ELDA
I ELX
El Sindicat dóna suport a la concentració
de docents de les escoles d’idiomes que
reclamen retornar a les 18 h lectives.

MAIG
4 de maig
L’ESCOLA RURAL ALÇA LA VEU
Una àmplia representació de docents
d’escoles rurals valencianes presenta les
seues reivindicacions en una jornada a
Rugat (Vall d’Albaida)

6 de maig
COEDUCART ES PRESENTA A CASTELLÓ
L’exposició Coeducart 2019, amb treballs
sobre la igualtat realitzats per alumnes de
les comarques de Castelló, s’inaugura a la
capital de la Plana.

9 de maig
RECUPERACIÓ DE L’HORARI LECTIU
La pressió del Sindicat permet que la
Conselleria estudie la reducció horària en
infantil i primària a 23 hores lectives, no
prevista en la proposta inicial.

STEPV CONTINUARÀ RECLAMANT MILLORES
EN EDUCACIÓ ALS GOVERNS SORGITS DEL 28A

Els resultats de les eleccions del 28 d’abril permeten al PSOE
configurar un nou govern estatal i reeditar el Pacte del Botànic
valencià. Les polítiques educatives, socials, laborals i
econòmiques dels propers anys afectaran també les
treballadores i els treballadors de l’ensenyament.

D

esprés de dues dècades de
governs conservadors, el País
Valencià va canviar de govern el
2015 i es va configurar un consell
d’esquerres, valencianista i ecologista que
va capgirar les polítiques de la Generalitat
de l’anterior etapa. En el marc de l’Estat,
tot i el triomf de la moció de censura contra
Mariano Rajoy (PP), que va permetre l’accés
de Pedro Sánchez (PSOE) a la Moncloa, la
gran majoria dels drets socials perduts no
s’han recuperat.
En el camp educatiu, tot i l’obstinació manifestada per Isabel Celaá, ministra portaveu, el que s’ha aconseguit ha sigut escàs:
la proposta de llei de derogació de la LOMQE
ha quedat en suspens amb la dissolució de
les Corts espanyoles al principi de març,
i la política de beques només ha arribat
a maquillar l’anterior normativa de Partit
Popular.
D’altra banda, la Llei de millora de les
condicions laborals per a l’exercici de la
docència en l’àmbit de l’educació no universitària resulta insatisfactòria, ja que deixa en

mans de les administracions autonòmiques
els horaris lectius del professorat. Es tracta
d’una norma que, a més, no serà aplicable
fins al proper curs acadèmic. En suma,
no s’han arribat a consolidar les reformes
necessàries per a millorar en profunditat la
qualitat de l’educació pública des d’infantil
fins a la Universitat.

EDUCACIÓ PÚBLICA
Les polítiques dels governs del Partit
Popular van atacar l’educació i els serveis
públics, i van aplicar sense descans retallades al sector educatiu i a les prestacions
socials a l’alumnat i les famílies. Els governants del PP van controlar políticament
i ideològicament el sistema educatiu, amb
una accentuada involució en l’ús i l’ensenyament del valencià, tot emmarcat en una
etapa protagonitzada per nombrosos casos
de corrupció.
En la nova etapa, després del canvi
de govern, STEPV ha arribat a acords en
assumptes que han servit per a millorar

les condicions laborals del professorat i
del sistema educatiu valencià. Però també hi ha hagut desacords en determinats
assumptes. Per això, malgrat els avanços,
encara queda molt de camí fins a aconseguir la reversió completa de les retallades
i la millora de les condicions laborals en el
sistema del conjunt del personal, en totes
les condicions administratives. Aquest és
un dels principals reptes de futur: impulsar i consolidar un sistema educatiu públic
valencià de qualitat.
Amb els resultats autonòmics del 28
d’abril es previsible la reedició de l’Acord
del Botànic, una fita que ha de permetre
aprofundir en les reformes necessàries
i aconseguir la major part dels objectius que ha plantejat STEPV. El Sindicat
segueix reivindicant davant de totes les
instàncies, estatals i autonòmiques, tots
els aspectes que permeten revitalitzar i
dignificar l’educació pública, com la retirada completa de les retallades, la derogació
de la LOMQE i de la reforma universitària
del govern del PP.

REIVINDICACIONS PENDENTS
 Potenciar l’educació pública. L’educació

és un dret universal i fonamental que ha
de garantir la igualtat d’oportunitats per a
tot l’alumnat, siga quin siga el seu origen i
condició social.
 Incrementar el finançament de l’educació
fins a un mínim del 7% del PIB.
 Impulsar la negociació i la participació
democràtica de tota la comunitat educativa.
 Potenciar la negociació col·lectiva amb les
organitzacions sindicals en el marc de les
meses de negociació.
 Impulsar la promulgació de la Llei
valenciana de l’educació, adaptada a la
realitat del País Valencià, amb un model
propi. El valencià ha de ser la llengua
vehicular del sistema educatiu.
 Modificar la composició del Consell Valencià
de la Formació Professional i del Consell
Escolar Valencià per a garantir la pluralitat
i la participació de tots els estaments
educatius.
 Constituir la Mesa Sectorial de les
universitats valencianes.
 Garantir que l’educació pública siga l’eix
vertebrador del sistema educatiu. Oferta
de places suficients per a atendre tota la
demanda educativa, sense subsidiarietat
respecte de l’ensenyament privat.
 Educar per a la convivència i la solidaritat.
Educar de manera inclusiva i atendre, amb

tots els mitjans necessaris, les desigualtats,
incloent-hi la coeducació i les diversitats
afectives.
 Impulsar plans d’actuació per a la millora
dels ensenyaments: centres d’educació
especial, centres rurals agrupats, centres
d’acció educativa singular, ensenyaments
d’adults, ensenyaments artístics. Negociació
dels temes pendents de les escoles oficials
d’idiomes.
 Garantir una educació que respecte les
diferents realitats nacionals de l’Estat, amb
atenció especial a les llengües i les cultures.
 Avançar en la gestió democràtica dels
centres educatius, per a garantir la
participació de la comunitat educativa.
 Negociar plantilles docents i no docents
suficients per a atendre les necessitats del
sistema.
 Dignificar la tasca docent i recuperar/
restituir els llocs de treball perduts per les
retallades. Reduir la ràtio d’alumnes per
aula i la jornada lectiva.
 Posar fi a la precarietat laboral abordant
processos de negociació per a assolir-ho de
manera immediata. Solució definitiva a les
diverses figures precàries de l’ensenyament,
l’universitari i el no universitari.
 Reduir la taxa d’interinitat de manera
inclusiva, a través de processos de
consolidació reals i amb un sistema

diferenciat d’accés a la funció docent.
Mentrestant, cal garantir un pacte
d’estabilitat en l’ocupació per al personal
interí.
 Potenciar la renovació de les plantilles
docents i el restabliment de la jubilació
anticipada (LOE), en igualtat de condicions
per a tot el professorat, inclòs l’interí.
 Negociar la recuperació del poder adquisitiu
perdut els darrers anys amb augments
retributius que compensen les pèrdues,
clàusula de revisió salarial, negociació de les
equiparacions i homologacions retributives
entres les diferents categories, cossos i
escales, pera evitar les discriminacions entre
els diferents ensenyaments.
 Implementar els canvis normatius per
a modificar l’estructura i el sistema
d’acreditacions per a l’accés als cossos de
professorat universitari. Democratitzar la
governança de la universitat i millorar-ne el
finançament.
 Augmentar la inversió en recerca,
desenvolupament i innovació (R+D+I).
Millorar les condicions laborals del talent
en investigació. Augmentar la presència de
les dones en àrees científiques. Potenciar
iniciatives com les de #Ciencialparlamento.
Promoure l’accés en obert als resultats
d’investigació. Augmentar les iniciatives de
ciència en valencià.
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ENSENYAMENT PRIVAT

UN RECORREGUT PER LES LLEIS EDUCATIVES DES DEL TARDOFRANQUISME

EDUCACIÓ PRIVADA:
LA DEMOCRÀCIA ABSENT
Les successives lleis educatives promulgades a l’Estat espanyol
en la història recent permeten fer una aproximació als vaivens
patits en el procés de democratització dels centres
d’ensenyament privat i concertat, que no han gaudit mai d’una
autèntica democràcia interna.

Allioli

L

a Llei general d’educació (LGE, 1970),
en l’última etapa de la Dictadura, està
marcada pels anomenats planes de
desarrollo econòmic, una etapa amb un
clar predomini de tecnòcrates en el Govern
juristes, economistes i empresaris vinculats
a l’Opus Dei i altres sectors de classe mitjana
de tarannà autoritari, tradicional i paternalista.
Fins aleshores, la gran majoria del sistema
educatiu estava en mans privades, fonamentalment de l’Església catòlica. La nova cara
del règim tracta de presentar-lo amb unes
dosis d’obertura, liberalització i democratització econòmiques, que són més aparents
que reals. Hi havia noves demandes socials i
econòmiques a les quals el sistema educatiu
no donava resposta. Les elits franquistes van
entreveure el final del dictador i van tractar
de mantindre la supervivència del règim amb
la designació de Joan Carles I de Borbó com
a rei i successor directe de Franco com a cap
d’Estat.
En contraposició a models anteriors
selectius i diferenciats, la recerca a Europa
apunta en la direcció de construir una escola
integrada i comprensiva comuna per a tots
els escolars, que descentralitza els sistemes
educatius per a satisfer les demandes de les
noves formes productives.
Per a aproximar-se a aquest model, l’LGE
considera l’educació un servei públic. S’estableix l’educació obligatòria fins als 14 anys i
l’Estat és responsable de la seua provisió, però
es manté el caràcter dual del sistema públic i
privat gràcies a un règim de subvencions.
L’anomenada llei Villar Palasí en referència
al ministre valencià que la va impulsar estableix un sistema educatiu dual i discriminatori,
amb importants deficiències en l’escolarització que comporta, entre altres, una evident
mancança de places escolars. Amb l’LGE, si
els centres privats volen acollir-se al sistema
de subvencions, hauran de comptar amb una
línia completa. En la vida interna, no obstant
això, ni la democràcia ni la participació de
la comunitat educativa, experimentaran cap
avanç.
L’any 1980, la Llei orgànica d’estatut de
centres escolars (LOECE), que no va entrar en
vigor, preveia el desenvolupament des d’una

perspectiva conservadora de l’article 27 de la
Constitució. El PSOE hi va recórrer davant del
Tribunal Constitucional, ja que considerava
que la norma posava límits a les llibertats i no
respectava el dret de l’educació.

GIR AL LIBERALISME
Les successives majories obtingudes per
Felipe González durant quatre legislatures
(1982-1996), presagiava un canvi d’orientació quant a la millora en la participació en

Els centres privats mai
no han gaudit de cap
participació i les normatives
no n’han garantit la
democràcia interna

els centres i les llibertats. Però el PSOE va
evolucionar cap a posicions de caràcter social-liberal –l’anomenada “tercera via”: mercat
més benestar– i la majoria del partits de l’arc
parlamentari es van desplaçar progressivament cap al liberalisme.
El concepte de l’educació com a factor
compensador de desigualtats socials va anar
desplaçant-se cap a un altre, entés com a
factor clau de desenvolupament econòmic.
En la redacció de la Llei orgànica del dret
a l’educació (LODE, 1985), la dreta, amb la
conducció per part de la jerarquia de l’Església, es va mobilitzar inclús en el carrer i va
aconseguir que el Govern de González fera un
pas arrere en molts dels plantejaments inicials de la llei. Els poders públics renunciaven
al control ple del sistema educatiu i a avançar
cap a la xarxa única de centres i el cos únic
d’ensenyants. En aquest context, el Govern
del PSOE, que havia arribat a assumir les
posicions sobre el model d’Escola Pública dels
mateixos moviments de renovació pedagògica
(MRP) i les forces progressistes, va assimilar
el model als centres “de titularitat pública” i va
desllavassar el contingut inicial.
La LODE va introduir els anomenats “concerts educatius” i va instaurar un sistema educatiu amb tres xarxes, una de titularitat pública i dues de titularitat privada: la “concertada”
i la privada sense subvenció. Les subvencions
a centres privats a través dels concerts educatius es justificaven com a complement d’una
xarxa pública incapaç d’atendre la totalitat de
la demanda de places escolars. La ideologia,
amb el substrat de la crisi econòmica, va fer
possible la derivació de fons públics per al
finançament d’opcions educatives en mans de
la iniciativa privada.
Amb l’establiment del consell escolar de
centre, la llei va permetre un avanç significatiu
en matèria de participació i democratització
dels centres, però les successives renúncies
del Govern de González van obrir la via per a
diferenciar les competències i la composició
del consell escolar dels centres concertats en
relació amb els de titularitat pública, sempre a
favor de l’empresariat i en perjudici del control
de la comunitat escolar sobre la gestió del
centre i l’administració dels diners aportats
pels poders públics.
Les renúncies en el redactat de la LODE i
en els seus posteriors desenvolupaments no
van aconseguir que una dreta insaciable en
qüestions ideològiques acceptara aquesta llei
com a base del sistema educatiu. De fet, els
canvis successius que ha patit la fan a hores
d’ara pràcticament irrecognoscible.
Amb la LOGSE (1990), impulsada per un
govern del PSOE, la deriva cap al liberalisme
impulsada des dels poders econòmics i polítics provocarà que el discurs sobre el sistema
educatiu se centre en la competitivitat, la recerca de l’excel·lència, la filosofia de rendició
de comptes, l’eficàcia i l’eficiència del sistema.
Es passa d’una cultura de la participació a una
altra de l’avaluació, fet que implicarà l’aproximació als postulats europeus i als canvis
tecnològics: currículums oberts i flexibles,
constructivisme...
Una vegada generalitzades les transferències educatives a totes les comunitats
autònomes, els diferents territoris assumiran la gestió dels centres i la redacció d’una
quantitat rellevant de continguts curriculars.
Es fomenta la compensació de desigualtats en
els centres d’especial dificultat per l’entorn
sociocultural i es redueix la ràtio d’alumnes.
Quant a la participació i la democratització
dels centres, la LOGSE obri la via a noves retallades en els consells escolars dels centres
concertats, que es queden pràcticament sense
competències, més enllà de les responsabili-
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La LODE va introduir els
anomenats “concerts
educatius” i va instaurar
un sistema educatiu
amb tres xarxes, una de
titularitat pública i dues
de titularitat privada
tats merament informatives: la participació
esdevé més formal que real.

LA GESTIÓ DEL PARTIT POPULAR
En un context de majoria absoluta del PP, es
planteja un canvi substancial en el sistema
educatiu amb l’aprovació de la Llei orgànica
de millora de la qualitat educativa (LOMQE,
2013), una llei sense consens que només
compta amb el suport del PP i que és contestada massivament per la pràctica totalitat
de les forces polítiques i la comunitat educativa. Els principals objectius anunciats pels
promotors de l’anomenada llei Wert –en referència al ministre que la va impulsar– són
reduir el prematur abandonament escolar,
millorar els resultats atenent criteris internacionals i reforçar la capacitat de gestió de
la direcció dels centres i l’avaluació externa
en finalitzar les diferents etapes.
Les assignatures troncals dissenyades
pel govern central en el marc de la llei es
plantegen refermar el procés de recentralització del sistema educatiu en detriment de
les competències de les comunitats autònomes i l’ampliació de les competències de la
direcció del centre –en detriment del consell
escolar– la “llibertat d’ensenyament” de les
famílies en l’elecció del centre. La LOMQE
també obri la possibilitat de construir i
gestionar col·legis privats concertats en sòl
públic i de concertar centres educatius que
segreguen xiquets i xiquetes.
La massiva resposta social a la llei es va
veure adobada per protestes referides tant als
continguts –un retorn, en part, a l’escola franquista– com a les retallades en l’ensenyament
a tots els nivells: salaris, increment de ràtios i
jornada lectiva, reducció d’unitats, etc.
Pel que fa a la participació i democratització, la llei incideix encara més a potenciar
l’acció directiva en contra de les competències dels consells escolars de centre, per
a aconseguir una major “eficiència” en la
gestió. Es consagra la visió neoliberal del
sistema educatiu per a obrir pas a la seua
total gestió privada.
Hi ha hagut altres normes, com ara la
LOE i LOQE, que no van aportar canvis significatius en la participació i democratització
dels centres i que, a més a més van tindre
una vida molt curta, sense cap significació
d’entitat per al sistema educatiu.
Davant del buit provocat per les successives retallades i retrocessos patits en
la democratització i la participació en els
centres privats mantinguts amb fons públics, en el sector hi ha cada volta més veus
que han passat del descontentament inicial
amb la LODE –per les cessions a la dreta– a
reclamar-ne obertament l’aplicació.
Els centres privats sense finançament
públic mai no han gaudit de cap capacitat de
participació i les normatives legals no n’han
garantit la democràcia interna. Tot el que
s’esdevé en aquests centres privats depén al
cent per cent de l’arbitrarietat i els desitjos
dels seus propietaris.

FORMACIÓ EN NOVES
TECNOLOGIES, ALGUNA COSA MÉS

A

mb la perspectiva d’harmonitzar
els sistemes educatius en tot lEn
1989, Tim Berners-Lee, quan treballava a Ginebra en l’Organització
Europea per a la Recerca Nuclear (CERN),
va crear una teranyina d’abast mundial, més
coneguda pel seu nom en anglés Word Wild
Web, o simplement el web. En aquests trenta anys, la teranyina digital ha envaït tots
els racons dels edificis humans entre els
quals hi ha les escoles. Cal parlar d’invasió,
amb la invenció de la “fidelitat sense cable”,
més coneguda amb l’acrònim de WIreless
FIdelity o Wi-Fi.
Amb la introducció del web a l’ensenyament s’ha fet un salt avant per a aterrar en
un terreny que s’albirava des de lluny i que
s’ha concretat a mesura que l’hem recorregut. Els avantatges són grans, els problemes són patents i hi ha professorat que
encara està indecís. El debat entre la gent
partidària de l’ús de mòbil com una ferramenta dins de l’aula també compta amb
detractors, per l’abús que part de l’alumnat
en fa –potser se suposa que el professorat
no n’abusa–. El problema rau en el fet que
s’ha introduït una ferramenta sense saber
com, quan i per a què utilitzar-la. Així
doncs, la formació del professorat és, com
sempre, la clau per a resoldre el dilema.

TECNOLOGIES
D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
Des de l’Escola Sindical Melchor Botella
ens proposem encetar el meló i proposar a
la Confederació Intersindical dos cursos en
aquesta direcció. En el primer, abordarem
una problemàtica que, encara que
minoritària, no deixa de provocar conflictes
molt greus, sobretot als centres de
secundària. Ens referim a l’assetjament a
través del web. Hacking, sexting, grooming,
sextorsión, hipersexualització, etc. són
termes del ciberbulling dels quals la
majoria del professorat desconeix el sentit.
L’objectiu del primer curs, “TIC: Sexting i
Grooming, nous riscos per a menors”, és
iniciar un debat per a previndre l’aparició a
les aules d’aquests problemes.
Quant a la part positiva, també en el
marc de la Confederació Intersindical,
oferim un curs taller sobre Etwinning, un
web adreçat a l’intercanvi d’experiències educatives a escala europea. A través
d’aquest web, podem mamprendre projectes de treball entre l’alumnat o el professorat de diferents centres educatius, tant
a escala estatal com continental, i fins i tot
més enllà. L’activitat és possible gràcies als
acords establits amb estats americans, com
ara Mèxic, o d’Àsia Menor.
En un àmbit més general, adreçat sobretot a ensenyants que treballen a l’Ajuntament de València, al juny es realitzarà una
jornada sobre “Eines digitals a l’escola” per
a compartir en l’àmbit escolar una experiència d’utilització de tot tipus de ferramentes informàtiques.
L’oferta formativa de la Melchor Botella
s’ampliarà en cursos successius.

EL JOB SHADOWING, UN
CAMP IMMENS PER DESCOBRIR
L’Escola Sindical
ha posat en marxa
un nou model de
formació a través
dels programes
Erasmus: el
Job Shadowing.
Diferents docents
del consorci han
anat a diferents
centres Itàlia,
França, Irlanda
i Malta per
a compartir
experiències
amb companyes i
companys d’altres
països.
1. Vicent (Itàlia):
“Un plaer i una gran
experiència aquests
dies amb vosaltres,
gràcies”.
2. M. José (França):
“Ahir va ser una
jornada distinta.
Vam impartir classe
en una empresa
externa amb gent
particular, va anar
molt bé, estic
encantada! La gent
és estupenda amb
mi!”.
3. Joaquina
(Irlanda): “Moltes
gràcies per
aquesta oportunitat
d’aprendre en un
país tan formidable.
Moltes gràcies,
companys, per ser
com sou. Ha sigut
una experiència
inoblidable!”.
4. Agnés (Malta):
“Tot OK, molt bé!”
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ZONES HUMIDES
COSTANERES (IV)
EL CLOT DE GALVANYA
Joan V. Pérez Albero

A

l Clot de Galvany és un paratge natural
situat en el terme municipal d’Elx en
el qual es diferencien diversos ecosistemes
amb una gran diversitat de flora i de fauna de
gran valor biològic.
Els indrets més deprimits del Clot són zones
lacustres. Si envoltem els diferents cossos
d’aigua s’observen comunitats vegetals
adaptades a la salinitat del sòl, poblacions
de tamarius (Tamarix sp.) que deixen pas a
la vegetació palustre, dominada pel canyís
(Phragmites australis).
A mida que ens allunyem dels cossos d’aigua
trobem poblacions de soses alacraneres
(Arthrocnemum macrostachyum) i (Sarcocornia
fruticosa), poblacions d’ensopegalls
(Limonium sp.) i altres herbes adaptades a la
salinitat del sòl, com ara la barrella d’Alacant
(Halogeton sativus), el plantatge marí
(Plantago crassifolia), algunes espècies de
joncs (Juncus sp.) i altres plantes barrelleres,

com ara el salat negre (Salsola oppositifolia).
Les llomes elevades que envolten el
Clot alberguen pinades de pi blanc (Pinus
halepensis) i matolls amb presència
d’endemismes com el cantueso (Thymus
longiflorus) o el rabet de gat (Sideritis
leucantha) amb presència de l’espinar
alacantí, representant genuí de la vegetació
autòctona amb exemplars d’espí negre
(Rhamnus lycioides), llentiscle (Pistacia
lentiscus), ginesta borda (Ephedra fragilis) i
margalló (Chamaerops humilis).
Al Clot encara són visibles restes d’un antic
aprofitament agropecuari. Se sap que al segle
XVII hi havia l’alqueria Lo i Brisó, amb una
torre defensiva adossada que foren derruïdes
el 1997 per a dessecar l’aiguamoll natural i
crear un llac artificial. La pressió ciutadana el
va salvar de la destrucció, l’Ajuntament d’Elx
es va fer càrrec de la recuperació i protecció,
i el va catalogar com a Paratge Natural
Municipal. Atés el seu gran valor ambiental
ha sigut declarat, a més, de Paratge Natural
Municipal, Estació Biològica, Lloc d’Interés
Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Protecció
per a les Aus (ZEPA) en bona part de la
superfície. A l’interior del paratge hi ha dos
búnquers de la Guerra Civil espanyola en bon
estat de conservació que serveixen de refugi
diürn per a les rates penades.

INTERNACIONAL

ASSEMBLEA GENERAL DE
LA FEDERACIÓ MUNDIAL
DE TREBALLADORS I
TREBALLADORES EN CIÈNCIA

D

el 28 d’abril a l’1 de maig es va celebrar
al Centre de Formació de la CGT, prop de
París, la 89a Assemblea General de la Federació
Mundial de Treballadors i Treballadores en
Ciència (FMTS-WFSW) de la qual és membre
STEPV. Les sessions incloïen un seminari sobre
ciència, pau i desarmament i grups de treball
sobre temes diversos: pau, desarmament i
cooperació; energia i clima i condicions laborals
i estatus de les treballadores i treballadors
científics, aquest últim coordinat per STEPV. A
més de representants de l’Estat espanyol, en

el fòrum van participar 23 sindicats de França,
Portugal, Rússia, Mongòlia, el Marroc, Algèria,
Tunísia, el Senegal, la Costa d’Ivori, l’Argentina,
el Brasil, el Congo i la Xina. Els debats van
abordar la presència de les dones investigadores
i científiques en el món, un 28%, i les adverses
condicions del treball científic a Àfrica i l’Amèrica
del Sud. Entre els acords de l’Assemblea de
l’FMTS-WFSW hi ha el foment de la comunicació
en xarxes socials i l’elaboració d’un qüestionari
sobre condicions laborals en situacions de
precarietat. La pròxima Assemblea se celebrarà
al Marroc en 2020.

EL SINDICAT, EN EL
X FÒRUM INTERNACIONAL
ONG-UNESCO

E

n el marc de X Fòrum Internacional ONGUNESCO, celebrat a Moscou els dies 26
i 27 de novembre, una delegació d’STEPV,
en representació de la Federació Mundial
de Treballadors i Treballadores en Ciència
(FMTS-WFSW), va participar en la taula redona
“Reptes i oportunitats per a la joventut: ciència,
competències i recerca”. Són conegudes les
condicions precàries, l’ansietat i el desgast
amb què desenvolupa el seu treball la majoria
de la gent jove que es dedica a la ciència i la
investigació. A més, la producció científica,
dependent majoritàriament del finançament
públic, es veu compromesa i subjecta a diverses

Sergi Maicas (STEPV), amb participants d’altres
delegacions nacionals Foto: Irene Moreno

pressions que limiten el seu impacte social.
Perquè la ciència esdevinga un instrument
de desenvolupament i de cohesió, cal exigir i
promoure entorns laborals dignes i segurs per
a totes les persones que treballen en aquests
àmbits, en particular les més joves.

ESCRIT AHIR

UN PAÍS SENSE
DIDÀCTICA? (I)
Ferran Pastor i Belda

D

arrer dia de la Fira del Llibre Antic a
València. Com cada any, després d’un
parell d’hores de tafanejar per les casetes
de la Gran Via Marqués del Túria em faig
un café amb l’amic Francesc, llibreter de
Canovelles (el Vallès). Va ser ell qui em va
parlar, ja fa molts anys, d’Històries del País
Valencià. Aquest llibre va ser premiat en
un concurs per l’Ateneu Popular Valencià
i editat per la mateixa institució, nom
que tenia en temps de guerra l’Ateneu
Mercantil. Va ser aquesta la contribució
de l’entitat al VIII Centenari del Naixement
del País Valencià. També va ser una fita de

la divulgació de la nostra història amb un
enfocament modern. No debades l’autor
impartia docència a estudiants de l’InstitutEscola de la ciutat de València. Era cap al
final del 1938 i Antoni Igual era conscient
que potser seria la darrera història nacional
valenciana que es publicaria en molts anys:
“Hui parlar en el País Valencià de la Història
del País Valencià sembla parlar d’Utopia.
Manca que el poble la conega. I que la
conega, sobretot quan el nostre territori veu
amenaçades totes les seues possibilitats de
redreçament”.
El llibre està estructurat en episodis
històrics: Germania, Maulets i Botiflers,
“que donen al lector la sensació dels
moments en què es varen produir més que
el detall erudit”. També és una bona prova
de les ambicions i esperances de les elits
culturals valencianistes. L’obra va ser ben
distribuïda. Ara ja sabem que un dels seus

exemplars va caure en les mans d’un Joan
Fuster encara adolescent.
Antoni Igual Úbeda, que pertanyia
al grup d’universitaris d’Acció Cultural
Valenciana (Sanchis Guarner, Mateu i
Llopis, Gómez Nadal…), va continuar

Antoni Igual ens va deixar
la millor història que
tenim de Lo Rat Penat
editant en català durant la postguerra i ens
va deixar, entre altres herències, la millor
història que tenim de Lo Rat Penat. Igual va
ser empresonat durant el franquisme.
Potser la reedició d’aquest llibre seria
un dels millors homenatges a la memòria
d’aquella generació, a la nostra memòria.
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L’APARADOR

LLEGIT AVUI

MANUAL DE
GUERRILLA URBANA

COMPETÈNCIES PER
TRANSFORMAR EL MÓN

DISCREPÀNCIA
BENVINGUDA

EDUCAR DESPRÉS
DELS ATEMPTATS

Francesco Tonucci, Frato
Graó, Barcelona 2018
112 pàg.

Clara Massip (coord.), Cécile Barbeito,
Àlex Egea, Mariano Flores
Graó, Barcelona 2018
178 pàg.

Marina Caireta, Cécile Barbeito
Escola de Cultura de Pau,
Ajuntament Barcelona 2018
74 pàg.

Philippe Meirieu
Rosa Sensat, Barcelona
224 pàg.

F

rato és un
pedagog i
dibuixant que
dedica tota una
vida als xiquets
i les xiquetes,
perquè els siga
reconegut el dret
a una bona escola
i una ciutat on es
puguen moure
lliurement, i
a expressar la seua opinió i ser escoltats.
Aquest llibre és una ferramenta útil per a
educar infants conscienciats, crítics i capaços
de reaccionar contra la injustícia: “Si els
adults reconeixem els nostres errors i ajudem
els nostres fills i alumnes a protestar, la seua
estima i afecte per nosaltres augmentarà”.

C

om
reconéixer la
no neutralitat
sense caure en
l’adoctrinament;
com utilitzar
el conflicte per
a facilitar que
l’alumnat isca
de la seua zona
de confort i
aprenga nous punts de vista; com apoderarse com a educadora o educador, tot reforçant
el paper dels altres actors educatius. A
aquests reptes respon la proposta curricular
enllestida per una seixantena de persones,
dins del programa Competències i Educació
per al Desenvolupament, amb la col·laboració
de l’Escola de Cultura de Pau i la Fundació
Solidaritat de la UB.

P

resentada en
un PDF que
es pot descarregar
lliurement, la guia
és una eina per a
promoure, davant de
fets de l’actualitat
–les persones
refugiades,
els atemptats
terroristes,
la llibertat d’expressió o el consum de
pornografia...–, una pedagogia del dubte,
la comprensió, el pensament crític, la
complexitat i l’estima a la diversitat. S’hi tracta
la importància d’aprendre amb el conflicte i la
controvèrsia, la prioritat d’anar a l’encontre de
l’altre, la impossible neutralitat del professorat
i l’exigència alhora del no adoctrinament a les
aules.
https://escolapau.uab.cat/

Discrepància benvinguda! Guia pedagògica per al diàleg controvertit a l’aula

1

E

scrit després
dels atemptats
gihadistes de
2015 i 2016 a
França, Meirieu
demostra un gran
coneixement del fet
educatiu: la gestió
de les creences, la
laïcitat i els símbols,
el currículum
comú, l’avaluació,
l’autoritat docent… El llibre planteja vies
efectives per a encarar des de l’educació
l’islamisme gihadista o el replegament
identitari, aspectes d’una importància
irrefutable, després dels atemptats de
Barcelona i Cambrils del 2017, comesos
per joves formats a les nostres escoles i
socialitzats al nostre país.

EN PANTALLA

UNA ADDICCIÓ DE CREACIÓ
Begoña Siles Ojeda
Dolor y gloria
Guió i direcció: Pedro Almodóvar
Fotografia: José Luis Alcaine
Repartiment: Penélope Cruz, Julieta Serrano,
Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo
Sbaraglia, Nora Navasa, Cecilia Roth

E

n 1913, Sigmund Freud, en el seu assaig
El Moisés de Miguel Ángel es planteja per
què certes creacions artístiques impressionen
tan poderosament l’observador. Una impressió, com ell diu, que no es tracta “només
d’una aprehensió merament intel·lectual”,
sinó que suscita una “situació afectiva, una
constel·lació psíquica, que engendra en l’artista l’energia impulsora de la creació”.

Pedro Almodóvar desitja que la seua última
pel·lícula cause en l’espectador aquesta
intensa impressió afectiva i psíquica pròpia
de les obres artístiques, no una lectura per a
esbrinar qui s’amaga darrere de cada personatge. El director insisteix que Dolor y gloria
no és una autoficció, encara que haja partit de
sentiments reals. Probablement, el director
manxec tem que l’espectador es distraga i
s’interrogue sobre si el que ocorre al protagonista, el director de cine Salvador Mallo, és
una representació verídica de la seua vida.
Dolor y gloria aconsegueix commocionar per
la força emocional de la història i la bellesa
estètica de la posada en escena. Per la constel·lació afectiva i psíquica de l’obra d’art, com
assenyala Freud, convidant a evocar, com al
protagonista, la relació amb la mare, el desig
i l’amor. Tot traspua dolor i glòria: l’immens
dolor físic i moral que paralitza Millo està
acompanyat pel reconeixement públic com a
director de cinema.

Paralitzat pel dolor, impedit per a rodar,
el protagonista posseeix tot el temps per a
recordar. Retrocedir al passat, a manera de
salt arrere, per a mirar de manera nostàlgica
i imaginària la seua infància, inundada per la
presència de la mare i el cine. Dolor y gloria
és una oda a la figura materna i a la pantalla
cinematogràfica.
Una composició poètica tant a la mare jove
i jovial, com a la mare anciana propera a
la mort, interpretades magníficament per
Penélope Cruz i Julieta Serrano, respectivament. Una figura materna que està en
el centre de tots els records, relegant la
presència del pare a un fora de camp, o més
exactament, a una simple escena o una petita
imatge fotogràfica. En Almodóvar, la figura
materna desborda les històries (Todo sobre mi
madre, 1999).
Ací, apegat a la figura materna, al seu record
físic i emocional, sorgeix el primer desig,
pulsional i arrabassat.

Almodóvar venera sa mare i aquest cinema
de la infància, que es projectava en una
paret. El cinema en Dolor y gloria és tot el
contrari a la inclassificable i torbadora Arrebato (1980), d’Iván Zulueta: una addicció de
vida i de creació.

RITMES D’ARA I ACÍ

EMBRANZIDA FOLK
Vicent Xavier Contrí

F

eia temps que un any no arrancava amb tanta força en el camp de la música tradicional
i les músiques del món. El retorn de Miquel
Gil, el nou projecte d’Efrén López i les estrenes
de Xavier de Bétera i Duna, en són una petita
mostra. El cantautor de Catarroja ha tornat a
enregistrar disc i feia falta. La trajectòria de Gil
s’havia quedat curta després d’aquell x Marcianes (2011). Geometries és un treball acurat,
amb col·laboradors de luxe i una excel·lent tria
de textos. Objectiu assolit. La veu de Miquel Gil
torna a retronar per a expandir la poesia d’Enric Casasses, Begonya Pozo, Imma Mànyez,
Estellés, Joanjo García o Anna Montero. Amics
i excel·lents artistes acompanyen aquest obrer

de la música en el disc –Mireia Vives; Borja
Penalba; Rafa Arnal; Pep Gimeno, Botifarra; i
Esteve Tortosa (Auxili)–, així com una llarga llista de músics de primera fila. “Tinc 63 anys. Sóc
autònom i he de seguir treballant i treballant”,
afirma la veu més esgarrada de la primera
dècada d’Al Tall. I que no pare.
Efrén López (l’Ham de Foc, Aman aman,
Evo…) incorpora a la seua magna producció
un treball d’experimentació amb EAR, el nou
grup que ha muntat. A æ u å æ ø i æ å, æ i å u å

æ ø i æ å? és un disc d’esperit lliure, per viatjar
per un fum de sonoritats, obertes estilísticament i cantades per diferents veus en distintes
llengües, un disc elèctric de sons tradicionals i
preparat per al directe.
Una de les grans veus del cant valencià per
fi ha editat disc. Xavier de Bétera entra pel llindar de la porta del folk contemporani amb Empremtes, una faena ambiciosa, feta amb afecte
i amb les rúbriques de Pep Gimeno, Botifarra,
entre molts altres. El Xiquet de Bétera, la veu
més gran que ha donat el cant d’estil valencià.
Una altra proposta a considerar és Duna,
formació impulsada per Eduard Navarro i Elma
Sambeat, amb un compendi de peces pròpies i
melodies tradicionals que cerquen lligams amb
el millor dels cançoners d’Occitània, Castella,
Catalunya, Itàlia, Bulgària, Bòsnia i Hercegovina
o Turquia. Escoltar Elma Sambeat és una tasca
que caldria que fera el gros de programadors
del nostre país. Mel de romer.
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CAP AL XIII CONGRÉS

Els dies 7, 8 i 9 de juny, Alcossebre (Baix Maestrat) acull el XIII
Congrés de l’STEPV, una cita oberta a la participació de totes les
persones afiliades i en la qual l’organització debatrà i aprovarà la
línia política a mamprendre en els pròxims anys.
situació de col·lectius precaritzats: personal
interí, professorat associat o ajudant doctor,
per posar alguns exemples, que mereixen
millorar les condicions de treball i consolidar
la seua situació laboral.
Un altre repte és mantenir el treball sobre
les problemàtiques específiques de les etapes educatives i tipus de centres i una atenció
particular als milers de docents de nova
incorporació. En els pròxims quatre anys
també cal recuperar la gestió democràtica

Allioli

E

l Consell Nacional de l’STEPV ha
convocat el XIII Congrés, “Amb tu,
més força, més lluny”, un lema que
evidencia el suport –en creixement
d’afiliació i resultats electorals– que en
els darrers anys ens ha permés revalidar
els excel·lents resultats en els diferents
sectors i l’hegemonia en l’educació pública
no universitària. El lema del Congrés també
pretén animar a la participació activa
en la presa de decisions que afecten les
nostres condicions laborals i la millora de
l’ensenyament. Volem anar “més lluny”, però
sempre comptant “amb tu”, un requisit que
ens permet ser “més forts”. En l’ensenyament
privat concertat, amb processos electorals
en curs, encara és prompte per fer-ne la
valoració corresponent.
Vora de 200 congressistes, elegides en assemblees comarcals, debatran sobre la política
sindical dels pròxims quatre anys, període que
coincideix amb la legislatura política. Al Congrés
també assistirà una àmplia representació d’organitzacions i sindicats germans, que compartiran tres intenses jornades de debat a la població
costanera del municipi d’Alcalà de Xivert.

En els pròxims quatre
anys també cal recuperar
la gestió democràtica i
millorar les polítiques
d’inclusió educativa

dels centres, millorar les polítiques d’inclusió
educativa i d’atenció a l’alumnat, normalitzar
l’ús del valencià com a llengua vehicular i
dels centres, lluitar contra la bretxa salarial
de les dones i per la igualtat entre homes i
dones, desplegar la Llei de Prevenció de riscos laborals i la formació en les necessitats
del professorat.
En l’àmbit més intern, el Sindicat treballarà
per a mantenir la seua solvència econòmica
–basada en les quotes de l’afiliació–, potenciar
l’organització en l’àmbit local i comarcal, garantir l’atenció als treballadors i treballadores, la
defensa jurídica i la protecció de la seua salut
laborals. En matèria de publicacions, la revista
Allioli, degana en l’àmbit de l’ensenyament,
segueix sent un instrument informatiu i alhora
formatiu que no ha deixat de renovar-se. Les
comunicacions aposten també perquè l’STEPV
siga un agent actiu en les xarxes socials i en
l’ús de les noves tecnologies i els distints suports de comunicació, informació i difusió.

AUGMENTAR LA COHESIÓ
Els processos congressuals són etapes molt
importants en la vida de qualsevol organització
destinats a fer balanç i acordar els aspectes
a desenvolupar en un futur immediat, una fita
per l’anàlisi, la reflexió, el debat i la posada en
comú de la militància. Els congressos també
tenen un paper importantíssim de cohesió per
a una organització com l’STEPV, implantada en
els diferents sectors educatius i la totalitat de
les comarques del País Valencià. Gràcies als
treballs del Congrés, la veu del Sindicat, en els
distints aspectes que afecten al col·lectiu de
treballadores i treballadors de l’ensenyament,
pot arribar de forma clara i cohesionada als
centres educatius.
Prèviament al debat de la ponència, el Secretariat Nacional, òrgan de direcció del sindicat elegit en l’anterior congrés d’Elda, retrà
comptes a l’organització de la seua gestió en
el període anterior, una legislatura que al País
Valencià ha coincidit amb un canvi de govern.
Ha estat una etapa en què determinades iniciatives de l’Administració no han comptat amb
el suport del Sindicat, que ha presentat altres
que s’han assolit parcialment i altres que han
quedat pendents.

L’HORITZÓ DEL 2022
Els reptes de STEPV fins al 2022 estan recollits en una única ponència que dóna compte
de l’activitat sindical, interna iexterna, i que es
desplegarà en diferents àrees de treball: acció sindical en els sectors educatius, projecció

NOVA DIRECCIÓ

Els reptes per al futur
immediat tenen a veure
amb la reversió de totes
les retallades –algunes
encara en vigor des de
2012!– i la millora de les
condicions laborals

internacional, organització i finances, serveis
jurídics, salut laboral, política educativa,
dones, comunicació i publicacions, formació,
política lingüística, relacions amb la Intersindical Valenciana i la Confederació d’STE.
Els reptes per al futur immediat tenen a
veure amb la reversió de totes les retallades
–algunes encara en vigor des de 2012!– i la
millora de les condicions laborals. També cal
derogar la LOMQE i negociar una nova llei amb
la comunitat educativa. Igualment preocupa la

El congrés triarà els òrgans de direcció,
sindicalistes que integraran el nou Secretariat
Nacional, que es constituirà amb el compromís i la responsabilitat de garantir el compliment dels acords. També s’elegirà la Comissió de Garanties i la de Control Administrariu,
i s’aprovarà la Carta Financera.
El context polític –sobretot, els resultats
de les eleccions a les Corts Valencianes i les
eleccions generals– ha de permetre assolir
molts dels objectius de l’STEPV. Especialment
els que afecten a les condicions laborals i a la
derogació de la LOMQE. Si no és així, el Sindicat plantejarà al professorat valencià l’inici de
mobilitzacions per a materialitzar les reivindicacions pendents.

