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Allioli

El curs 2012/13 ha sigut, sens dubte, el més complicat dels darrers 
anys. Els efectes de les retallades són devastadors en els centres 
públics: més de 4.500 docents interins han sigut despatxats en tres 
anys i 650 més ho seran aquest mes de juliol. Per tant, en els centres 
hi ha menys professorat que treballa més hores, atén més alumnat i té 
menys salari, castigats si cauen malalts, amb retards en la cobertura 
de les baixes. Aquesta era la situació d’eixida el setembre de 2012.

STEPV aposta per mantindre la 
mobilització contra les polítiques 
de retallades i contra la LOMQE
El Sindicat fa balanç del curs 2012/13
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 COnDICIOns lAbOrAls 
DEl PrOfEssOrAt

Durant el curs, hem hagut de pa-
tir noves retallades. La Conselleria 
ha retallat les plantilles de primà-
ria i ha aplicat de forma generalit-
zada l’augment de ràtios en l’arran-
jament escolar d’infantil i de primà-
ria. Això generarà per al curs que 
ve una nova reducció de 650 pla-
ces docents. Tanmateix, la pressió 
d’STEPV, juntament amb els equips 
directius, professorat i pares i ma-
res, ha aconseguit minimitzar la su-
pressió d’unitats prevista en la pro-
posta inicial de l’arranjament esco-
lar i, per tant, reduir el nombre de 
professorat suprimit en infantil i pri-
mària.

El professorat interí, el més cas-
tigat per les retallades, ja que perd 
el lloc de treball, també ha sigut ob-
jecte d’una nova agressió inneces-
sària pel fet d’haver-se modificat els 
criteris d’ordenació de les borses de 
treball, concretat en un acord entre 
l’administració i tots els sindicats de 
la Mesa Sectorial d’Educació, excep-
te STEPV. L’acord condemna milers 
d’interins a perdre el lloc en borsa i, 
amb tota probabilitat, a no accedir a 
vacants el curs que ve.

 AlumnAt
L’alumnat tampoc no ha estat al 
marge de les retallades: al setem-
bre la Conselleria modificava els 
criteris per a concedir beques de 
menjador i hi va deixar fora milers 
d’alumnes; s’han suprimit línies de 
transport escolar i no s’abonen les 
ajudes per als llibres de text. També 
han augmentat les taxes università-
ries, fet que impossibilita a milers 
de joves l’accés a la formació univer-
sitària. Al juny hem pogut compro-
var que s’han incrementat les de-
mandes en menjadors socials per a 
atendre milers d’alumnes en tancar 
els menjadors escolars, situació a la 
qual el govern valencià no ha donat 
resposta.

 InfrAEstruCturEs I CIs
Els centres educatius estan patint la 
falta d’inversió en el manteniment i 
en la infraestructura. El curs passat 
vam haver d’assistir al lamentable 
espectacle de xiquets i xiquetes amb 
mantes a classe perquè els centres 

no podien pagar la calefacció. I en-
guany, s’ha afonat una aula sencera 
a Santa Pola amb els xiquets dins de 
la classe. Molts centres necessiten 
revisions urgents o nous edificis. Se-
gons la Gonzalo Anaya, hi ha 24 cen-
tres en barracons, 46 necessiten un 
manteniment urgent, 42 estan pen-
dents d’una rehabilitació integral i 
17 centres tenen més de trenta anys 
d’antiguitat.

La consellera va prometre un pla 
de revisió de les instal·lacions quan 
es va afonar l’aula de Santa Pola. 
STEPV va demanar negociar-lo o, 
almenys, conéixer-lo. La Conselleria 
s’ha negat a atendre aquesta pro-
posta perquè l’esmentat pla sembla 
que no existeix, perquè no tenen cap 
interés a solucionar els problemes 
de l’ensenyament públic, sinó més 
prompte crear-ne de nous, com es-
tan demostrant els últims anys.

La construcció de nous centres 
educatius públics està pràcticament 
paralitzada, però no la cessió de sòl 
públic per a la construcció de cen-
tres concertats o, fins i tot, la cessió 
d’edificis públics a centres privats, 
com el que està passant a Gandia. 
Així s’està fomentant la concertació 
i privatització de l’ensenyament en 
detriment del sistema públic.

 PlA PlurIlIngüE
El 3 d’agost de 2012, el DOCV publi-
cava el nou decret de plurilingüis-
me que s’havia d’aplicar al setem-
bre en els centres docents d’infan-
til a l’alumnat de 3 anys. Novament 
els centres no tenien temps de pre-
parar-se per la precipitació de l’ad-
ministració. A més, el decret no ha 
rebut el suport de la major part de 
les organitzacions de la comunitat 
educativa, i d’altres entitats socials, 
cíviques i culturals que aposten per 
un model plurilingüe amb el valen-
cià com a llengua vehicular a partir 
de la qual construir el model pluri-
lingüe.

A més, de la formació en anglés 
al professorat, se n’han encarre-
gat les escoles oficials d’idiomes, 
que han hagut d’atendre una gran 
demanda sense que s’hagen dotat 
d’espais i plantilla aquests centres.

 DIstrICtE únIC
Enguany, la Conselleria d’Educació 
ha modificat els criteris d’admis-

sió de l’alumnat per a implantar el 
districte únic i beneficiar l’ensenya-
ment privat. A més, a partir d’ara es 
possibilita la creació de rànquings 
de centres per a fomentar la falsa 
“llibertat d’elecció” de centres per 
part de mares i pares, una elecció 
de centres només apta per a qui es 
pot costejar el transport escolar. 
D’aquesta manera, s’avancen a la 
LOMQE quant a la creació de centres 
d’elit i centres gueto.

 lOmQE
Un altre tema que ha marcat el curs 
2012/13 ha sigut la proposta de nova 
llei educativa, que ha tingut fins a 
tres esborranys fins que el Consell 
de Ministres l’ha aprovada. La LOM-
QE no ha sigut consensuada amb 
la comunitat educativa i és una llei 
basada en principis neoliberals que 
busca la mercantilització i la priva-
tització del sistema educatiu –com 
s’està buscant la privatització de la 
sanitat i de tot el que és públic–, que 
comportarà el desmantellament de 
l’escola pública i la potenciació de 
l’escola privada pagada amb diners 
públics, i que convertirà els centres 
públics en subsidiaris dels privats 
concertats.

  CAlEnDArI EsCOlAr
Aquesta mateixa setmana hem 
conegut que la consellera Catalá 
pretén modificar el calendari esco-
lar en el curs 2014/15 per a conver-
tir el juliol en lectiu amb la proposta 
d’avançar les proves del setembre al 
juliol, però no s’apliquen mesures 
per a reduir el nombre d’alumnat 
que es presente en aquestes pro-
ves de recuperació. Més prompte al 
contrari, amb les mesures que cas-
tiguen el professorat i l’alumnat co-
mentades al principi.

També ha anunciat que el curs 
lectiu començarà l’1 de setembre, 
la qual cosa crearà un caos organit-
zatiu en els centres educatius que 
necessiten els primers dies de se-
tembre per a organitzar el curs amb 
garanties.

 lA lluItA COntInuA!
Precarietat, angoixa, patiment, frus-
tració, desmotivació i divisió. Això és 
el que pretén instal·lar en els centres 
educatius la Conselleria d’Educació i 
el govern valencià, per a desmante-

llar el servei públic educatiu i justi-
ficar les seues polítiques privatitza-
dores. Però la comunitat educativa 
no ho estem permetent. Estem tre-
ballant de valent en els centres per 
impedir-ho, malgrat les condicions 
adverses. Perquè volem un alum-
nat format i competent, que pense 
per ell mateix, que siga lliure i crític, 
amb ganes de lluitar contra les in-
justícies socials, que tinga ganes de 
transformar el món per convertir-lo 
en un lloc millor per a totes i tots.

Continuarem denunciant les re-
tallades, en el carrer i en els centres 
educatius, continuarem despertant 
consciències, organitzant la res-
posta, convocant a la mobilització, 
treballant per aturar les polítiques 
de desmantellament dels servei pú-
blics i de privatització de l’ensenya-
ment. I si cal, per a fer fora aquests 
governants que tenim, empalustrats 
de corrupció, responsables del mal-
baratament dels nostres diners i del 
patiment actual de milers i milers 
de persones per culpa de les seues 
polítiques antisocials.

STEPV aposta, en conseqüència, 
una mobilització general sostingu-
da en el temps contra les polítiques 
educatives, socials i laborals dels 
governs valencià i espanyol, i con-
tra la troica que també ens governa. 
Aquesta mobilització continuada, de 
cada dia, s’ha de mantindre al País 
Valencià i en l’ensenyament en les 
reivindicacions següents: contra la 
LOMQE, contra les retallades i con-
tra l’acord de rebaremació de les 
borses de treball.

Hem de continuar 
aquesta lluita, per 
un ensenyament 
públic, de qualitat, 
laic, en valencià, que 
reconega la tasca 
docent i que treballe 
per compensar les 
desigualtats educatives 
i socials de l’alumnat 
i que desenvolupe 
la seua tasca en 
condicions dignes.

Des del Sindicat considerem que 
per a combatre aquesta política cal 
impulsar un ampli i fort moviment 

social i educatiu que tinga la ferma voluntat 
d’eliminar-la. No es pot pactar amb qui 
pretén destruir l’escola pública i els nostres 
drets si no és sota la base de la seua 
potenciació i respecte. Aquest moviment ha 
d’integrar les treballadores i treballadors 
de l’ensenyament, l’alumnat, les mares 
i pares i tots aquells sectors socials que 
estiguen disposats a lluitar per una escola 
pública per a totes i tots. 

Per això, una de les nostres tasques sin-
dicals ha de ser impulsar la constitució de 
plataformes o xarxes territorials en pobles 
i comarques que integren tots els sectors i 
que prenguen les decisió de manera oberta, 
democràtica, assembleària i horitzontal. A 

més, aquestes plataformes han de coordi-
nar les seues propostes i lluites en marcs 
comarcals, de país i estatals per combatre, 
de manera efectiva, les polítiques governa-
mentals. El Sindicat, a través del seu Con-
sell Nacional, s’ha compromés públicament 
perquè les nostres decisions es prenguen 
de forma oberta i democràtica, consultant 
el personal sempre i assumint les decisions 
que adopten les assemblees, plataformes i 
xarxes. Cal que totes les persones afiliades 
o simpatitzants activen les assemblees en 
cada centre de treball i que aquestes es co-
ordinen en els barris i pobles per construir 
un moviment robust, des de la base, que 
prenga les decisions sobre les reivindicaci-
ons, les lluites i les negociacions. 

Sabent quins són els objectius dels nos-
tres adversaris i quins són els nostres, hem 

de concloure que el camí no serà fàcil ni 
còmode, però que tenim l’obligació de tre-
ballar per aconseguir aturar-los i posar en 
marxa tot allò que defenem. En aquest sen-
tit, apostem per una mobilització sostinguda 
en el temps que tinga moments àlgids quan 
pertoque. Per aquesta raó, ara que el govern 
ha presentat el seu projecte de reforma, la 
LOMQE, cal que el professorat i les platafor-
mes presenten un programa de mobilitza-
cions, susceptible de ser revisat en funció 
dels esdeveniments, per a activar la lluita. 
Arribats a aquest punt hem de tindre clar 
que aquesta lluita ha de ser unitària, amb la 
resta de sindicats, ampes, alumnat, partits 
polítics, moviments socials... Ara bé, ha ser 
unitària sota compromisos clars, concrets i 
transparents tant en les reivindicacions com 
en les mobilitzacions i la negociació. 

Construir un 
moviment fort 
des de la base

Cal impulsar un àmbit 
de decisió democràtic, 
assembleari, horitzontal
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DAVAnt lA nOVA fP DuAl

Què i per què FP dual

És un model de formació que com-
bina la formació en el centre edu-
catiu amb la formació en el centre 
de treball. Inspirat en el model 
alemany de formació mixta en les 
empreses i els centres educatius, 
és un dels punts estel·lars de la 
reforma educativa del ministre 
Wert. La Conselleria d’Educació 
s’avança, com en altres aspectes 
de l’organització del sistema edu-
catiu, a l’aprovació de la LOMQE i 
ha redactat un projecte d’FP dual 
per al País Valencià, negociat en 
el Consell Valencià de la Formació 
Professional.

La implantació de l’FP dual va-
lenciana començarà el curs 2014/15 
i haurà de culminar el curs 2019/20, 
any en què tots els cicles formatius 
hauran d’oferir-la.

El marc legislatiu del decret va-
lencià és el Reial Decret 1529/2012 
de 8 de novembre del Ministeri de 
la Presidència, on es desenvolupen 
les característiques dels contractes 
per a la formació i l’aprenentatge en 
empreses, i que és la base de l’FP 
dual a l’Estat espanyol.

Arran del decret valencià, els 
mòduls dels cicles formatius hau-
ran d’adaptar l’oferta formativa per 

a oferir entre un 33 i un 50% de la 
formació en centres de treball. Això 
suposarà una sèrie de canvis que 
afectaran la programació i l’organit-
zació dels cicles, així com les tas-
ques assignades al professorat. Al-
hora, es creen noves funcions en el 
sistema, que hauran de desplegar 
tant el professorat com el personal 
de l’empresa.

Cada any, els centres hauran 
d’elaborar un projecte d’FP dual 
que presentarà en la direcció ge-
neral corresponent abans del 31 
de gener perquè siga aprovat, pre-
vi informe de la inspecció. Aquest 
projecte inclourà informació sobre 
el nombre d’alumnes i la distribució 
de la jornada en el centre de treball 
i en el centre educatiu. Cada centre 
elaborarà la programació, busca-

rà empreses on s’haurà d’impartir 
la part pràctica, i haurà d’obtindre 
els contractes i beques que retri-
buïsquen les pràctiques de l’alum-
nat en les empreses. Tinguem en 
compte que l’alumnat és objecte 
d’un contracte d’aprenentatge amb 
l’empresa i que, per tant, ha d’es-
tar retribuït. Aquesta retribució és a 
càrrec de l’empresa o s’obté a tra-
vés de beques.

L’equip docent del mòdul s’en-
carregarà, a més de la docència 
d’un 50 al 66% del temps, de fer 
la programació general del mòdul 
i l’adaptació específica per a cada 
alumne i empresa. Serà també el 
que avaluarà l’alumnat al final de 
cicle. La durada del cicle serà de 
2.000 hores, ampliables a 3.000.

Es crea la figura del tutor/a per 

cada grup, que s’ocuparà de coor-
dinar l’equip docent del cicle amb 
el centre de treball. Serà un docent 
del centre educatiu, que serà qui el 
designarà, i disposarà d’hores lecti-
ves per a fer la tasca.

Es crea també la figura de l’ins-
tructor/a en l’empresa, que serà un 
treballador/a del centre de treball 
i que no podrà ser, en cap cas, una 
persona contractada expressament. 
Haurà de coordinar-se amb el tu-
tor/a del centre educatiu per a fer 
el seguiment de l’alumnat i garan-
tir l’adquisició de les competències 
marcades per l’equip docent.

Les empreses on es realitzen 
les pràctiques formatives hauran 
de complir una sèrie de requisits, 
entre les quals hi ha la del certificat 
d’empresa socialment responsable.

Tant les aportacions inicials al CVFP 
com a les meses tècniques dels dies 
24 d’abril i 2 de maig de 2013 han 
anat en el sentit de millorar el do-
cument quant a les condicions de 
treball docent i introduir en el text 
aspectes perquè aquesta formació 
puga garantir:
 Que el professorat tinga les condi-
cions idònies per a poder desenvo-
lupar la seua tasca i implementar-la 
correctament amb un mínim d’ho-
res lectives, i no amb hores com-

plementàries, tal com ha quedat en 
el document final, on només el pro-
fessorat tutor d’FP dual tindrà hores 
lectives de dedicació. La Conselleria 
argumenta per a negar-se a accep-
tar açò que el País Valencià és l’únic 
territori on el professorat tutor dis-
posarà d’hores lectives de dedicació. 
Però per a STEPV és indispensable 
que el professorat que tinga alum-
nat en FP dual dispose d’una hora 
lectiva, almenys, per a fer la seua 
tasca amb qualitat.

 Que l’alumnat acollit al model 
d’FP dual obtinga els coneixements 
i les capacitats en igualtat de con-
dicions que la resta d’alumnat d’FP 
ordinària. I que aquest alumnat no 
es convertisca en mà d’obra barata. 
Per això apostem per contractes i/o 
beca, i no per treball voluntari, tot i 
no ser tampoc la solució ideal.
 Que les empreses disposen de 
suficient personal fix (mínim 3 per-
sones treballant en l’empresa amb 
contracte indefinit) per a poder tin-

dre instructors i que les empreses 
que col·laboren en aquest model 
d’FP dual no hagen fet un ERO des 
de la darrera reforma laboral de Ra-
joy. Aquesta proposta tampoc no ha 
sigut acceptada per part de l’Admi-
nistració, cosa que ens fa sospitar 
que, en definitiva, el que es vol amb 
el nou model d’FP dual és aconse-
guir mà d’obra barata i la desregula-
rització del mercat laboral. És a dir, 
un altre pas en les polítiques neoli-
berals de la consellera d’Educació 
que no busquen afavorir polítiques 
actives d’ocupació al PV.
 Que les treballadores i treballa-
dors de les empreses en FP dual 
no es troben amenaçats per part de 
l’alumnat que hi va per formar-se en 
un centre de treball, ja que aquest 
alumnat cobrarà molt per davall del 
que cobraria un/a treballador/a de 
l’empresa. 
Crear un altra comissió de segui-

ment formada per l’Administració i 
totes les organitzacions sindicals de 
la mesa perquè la vigilància i el con-
trol en la implementació de l’FP dual 
no quede relegada al CVFP, contro-
lat per les confederacions d’em-
presaris i només dos dels cinc sin-
dicats que formem la mesa. 

Finalment, STEPV-Iv ha proposat 
garanties per a l’alumnat, el profes-
sorat, el conjunt de treballadors i tre-
balladores i la ciutadania valenciana 
en general, ja que és, al cap i a la fi, 
per a qui treballa l’organització en 
matèria d’educació, formació i ocu-
pabilitat, de forma responsable i amb 
sensibilitat envers els drets socials 
que tant de temps ens han costat 
aconseguir. Com que aquestes ga-
ranties no han  sigut recollides en el 
text definitiu, STEPV-Iv demana que 
en els posteriors desenvolupaments 
reglamentaris es tinguen en compte 
les peticions inicials.

La gestació del decret d’FP dual
El Consell Valencià de la Formació Professional (CVFP) ha estat reunint-
se durant els mesos de març i abril per debatre el model d’FP dual 
que la Conselleria vol implantar en el sistema educatiu valencià. 
STEPV hi ha participat com a convidat, ja que no hi pertany.

PROJECTE FP DUAL
— Fer programació
— Buscar empreses
— Obtindre contractes o beques
— Signar convenis de col·laboració
— Establir horaris i condicions

PROFESSORAT MÒDUL

— Impartir entre el 50 i el 66% de la 

programació del mòdul

— Fer programació general

— Fer programacions específiques 

per a cada alumne i empresa

— Avaluar tots els alumnes

INSTRUCTOR EMPRESA

— Impartir entre el 33 i el 50% de la 

programació del mòdul

— Tutoritzar l’alumne

TUTOR FP DUAL

— Coordinar totes les relacions 

entre empresa i escola

— Supervisar el compliment de la 

programació

— Visitar periòdicament l’empresa 

i l’alumne

— Preparar la documentació

TASQUES

QUI HI PARTICIPA?

DIREcTOR caP DE 
DEPaRTamEnT

PROFEssORaT

HORES D’ENSENYAMENT FP DUAL

— En l’empresa:

33% a 50%
— En l’escola:

50% a 66%

HORES D’ENSENYAMENT FP ORDIN.

— En l’empresa:

20%
— En l’escola:

80%

FP DUAL PAÍS BASC

Experiència des de fa 3 anys:

— Gran dificultat per a trobar empreses.

— Excés de demanda pel cobrament de 

la beca o el contracte.

— Gran despesa per part de 

l’Administració.

Enguany han desaparegut la major part 

dels programes d’fP dual.

FP DUAL A LA COMUNITAT DE  MADRID

Experiència cursos 2011-2013:

— Gran dificultat per a trobar empreses.

— Traspàs de recursos cap a entitats 

formatives privades, que utilitzen les 

instal·lacions dels instituts públics.

— Participació majoritària d’empreses 

grans.

la meitat d’empreses que van fer fP 

dual el primer any no han volgut repetir 

aquest curs.

Què és l’FP dual?
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EN CONTRA
PrIVAtItzACIó EnCObErtA I DEsmAntEllAmEnt DE lA 
fOrmACIó PrOfEssIOnAl
S’obri les portes al desmantellament de l’FP pública, ja que en 
un local amb taules i pissarra ja és podrà cobrir aquest 33% 
d’ensenyament teòric, i la part pràctica tota amb l’empresa.

grAn DIsPErsIó I DIVErgÈnCIA EntrE lEs EmPrEsEs 
PArtICIPAnts
La major part de les famílies professionals treballen en em-
preses molt dispars quant a mitjans i tipus de producció, tot 
dins de la mateixa activitat industrial o comercial.

grAn DIsPErsIó I DIVErgÈnCIA EntrE Els 
APrEnEntAtgEs ADQuIrIts
Del punt anterior podem deduir que depén de l’empresa on 
vaja l’alumne, tindrem unes especialitzacions, i això farà 
que les capacitats professionals de l’alumnat siguen molt 
diferents amb la mateixa titulació.

DEVAluACIó DE lEs tItulACIOns
Les capacitacions adquirides per l’alumnat seran molt dis-
pars i moltes vegades insuficients, fet que devaluarà molt  
el fet de tindre un títol d’FP de la modalitat de dual.

XAntAtgE En l’APlICACIó DEls CIClEs
Els centres i departaments estaran obligats a aplicar l’FP 
dual sota amenaça de pèrdua del cicle ordinari.

PrEssIó I COmPEtÈnCIA EntrE CEntrEs
Hi haurà una gran competència a l’hora de buscar empreses 
que contracten per a l’FP dual.

grAn CÀrrEgA DE fAEnA Al PrOfEssOrAt
El professorat dels mòduls haurà de fer les programacions 
personalitzades per a empreses i alumnes, a més d’avaluar 
de manera diferent alumnat i empresa.

tEIXIt EmPrEsArIAl I PImEs
El teixit empresarial molt majoritari tant al País Valencià 
com a l’Estat espanyol està compost per pimes, amb la difi-
cultat de trobar gent preparada per a ensenyar les matèries 
que componen el currículum dels mòduls professionals. A 
més, que aquestes empreses de pocs de treballadors pu-
guen dedicar temps a l’aprenentatge de l’alumne.

AlumnAt InICIAl POC PrEPArAt
A partir de 3 mesos, l’alumnat ja pot anar a l’empresa. 
Pensem que és molt poc de temps per a anar a una empresa 
amb uns coneixements mínims per a iniciar-se en un treball 
especialitzat.

grAn DEsPEsA DE DInErs PúblICs
La experiència de l’FP dual, per exemple, a Madrid, indica 
que les empreses han obtingut ajudes i subvencions per la 
contractació de l’FP dual, cosa que ens confirma que ens 
costa molts més diners públics que l’FP ordinària.

ÈXIt DE l’fP ACtuAl
Les dades d’ocupació de l’alumnat d’FP, que ha estat entre 
el 60 i el 80% d’ocupació fa pocs anys, ens indica que era un 
model que funcionava i que s’ha de millorar, però no aquest 
canvi de model tant radical. 

AmPlIACIó DE lEs fCt
Pensem que el període d’FCT es pot ampliar a un any, fins 
i tot que l’alumne puga anar a més d’una empresa per 
diversificar l’experiència laboral en pràctiques. També es 
podria allargar les FCT i que foren becades o amb contractes 
d’aprenentatge.

APlICACIó DEls DECrEts ACtuAls
Tant el Reial Decret 395/2007 que planteja la “Formación en 
alternancia con el empleo”, com el Reial Decret 1147/2011 
d’Ordenació de l’FP que estableix els programes de formació 
en alternança amb l’activitat de l’empresa, són ferramentes 
que cal implementar i experimentar, ja que són polítiques 
que no s’han experimentat en l’àmbit educatiu.

mÉs DIÀlEg I COl·lAbOrACIó EntrE EsCOlA I EmPrEsA
No necessitem tantes lleis, decrets i reglaments; i si ens 
cal que permeten als instituts i departaments relacionar-se 
directament amb les empreses i cambres de comerç per a 
realment definir i optimitzar el treball que és fa a l’escola i 
definir les necessitats dels agents implicats en l’ensenya-
ment professional.

PROPOSTES

U n dels reptes educatius amb 
què ens enfrontem és la cer-
tesa que les persones que ara 

estan en les nostres escoles hauran 
de desenvolupar una vida professi-
onal en activitats que, ara mateix, 
encara no existeixen. A més, és pro-
bable també que, al llarg de la seua 
vida laboral, hagen de canviar diver-
ses vegades de lloc de treball, cada 
vegada amb noves exigències quant 
a competències i habilitats.

L’informe Delors de 1996 ja acon-
sellava resoldre aquesta tensió en-
tre el llarg i el curt termini amb una 
aposta per una educació que forme 
persones capaces d’adaptar-se als 
canvis en els sistemes productius.

Una reforma de l’FP hauria d’anar 
dirigida, doncs, a dotar d’habilitats 
i competències molt flexibles i que 
s’orientaren cap a una educació per 
a tota la vida,. Tanmateix, el projecte 
d’FP dual de la Conselleria d’Edu-
cació pareix haver triat l’opció con-
trària. Perquè una formació dual és 
una formació molt lligada a les ne-
cessitats puntuals d’una empresa, i 
als seus processos i maneres de fer 
particulars.

Contràriament al signe dels 
temps, l’FP dual pot dur a uns “atzu-
cacs formatius” un alumnat que s’es-
pecialitze en les maneres úniques 
de fer d’una determinada empresa, 
però que difícilment podrà traslladar 
als diferents llocs de treball que haja 
d’ocupar en el futur. Aquesta situació 
és encara més greu en una economia 

productiva que, com la valenciana, 
es basa en un tramat heterogeni de 
petites i mitjanes empreses, i en el 
sector serveis. El sistema d’FP dual 
alemany, en què es vol inspirar l’FP 
dual valenciana, respon a un rerefons 
econòmic molt diferent del valencià. 
L’economia alemanya i, per tant, el 
seu sistema de formació, es basa en 
una poderosa indústria organitzada 
entorn de grans empreses del sector 
secundari.

El carácter educatiu de l’fP

Amb l’FP dual es consuma la pèrdua 
del caràcter educatiu de l’FP i la pri-
oritat del sistema d’educar una ciu-
tadania plena i poderosa se supedita 
a la necessitat de mà d’obra especi-
alitzada.

A més, suposa la desregulació 
de l’oferta formativa, ja que depén 
d’aquelles places de què disposen les 
empreses. A més, si l’oferta de llocs és 
insuficient, com sembla, implicarà un 
segregació entre aquell alumnat que 
puga accedir a unes atractives pràcti-
ques remunerades, enfront d’una for-
mació en els centres educatius sense 
beques o contractes de pràctiques.

L’FP dual tindrà fortes implica-
cions per a l’organització i funcio-
nament dels centres educatius, que 
hauran de transformar la seua oferta 
per a competir amb els centres pri-
vats que proliferaran a partir de les 
facilitats que articula el decret.

El decret obri un nínxol d’opor-
tunitats de negoci als centres i em-

preses educatives privades, que ja no 
hauran de comptar amb les instal·la-
cions adequades a la part pràctica 
dels mòduls. Els convenis amb em-
preses els permetran externalitzar 
aquesta part essencial de la forma-
ció, sense haver d’invertir en ins-
tal·lacions ni personal, i en tindran 
prou amb unes aules per a impartir 
els continguts teòrics dels mòduls. 
Així, entraran en competència direc-
ta amb els centres educatius públics, 
que es trobaran en una situació de 
desavantatge inicial.

A més, serà impossible fer una 
planificació a mitjà o curt termini 
dels ensenyaments en la mesura 
que dependran dels fluxos canviants 
del mercat de treball.

Les garanties que ofereix la for-
mació reglada quant a l’adequada 
formació del professorat i la disponi-
bilitat d’instal·lacions desapareixen, 
per dependre de les necessitats pe-
remptòries de les empreses.

La figura de nova creació de l’ins-
tructor, la persona que ha de coor-
dinar en el centre de treball els en-
senyaments que programe el centre 
educatiu, desperta no pocs dubtes. 
Enfront de la figura del meister de 
l’FP dual alemanya, que ha d’acumu-
lar uns estudis equivalents als que ha 
d’impartir, més una trajectòria en el 
desenvolupament professional i, fi-
nalment, un curs especial que li ator-
gue la “mestria”, l’instructor de la llei 
valenciana en té prou amb el grau de 
formació equivalent, o una experièn-
cia de tres anys en un lloc de treball 
relacionat. El decret no garanteix que 
haja de reunir les exigències forma-
tives necessàries i anuncia que en 
un desenvolupament reglamentari 
posterior s’establiran les condicions 
addicionals que haurà de reunir.

La nova FP dual prepara la privatització 
de la formació professional
Una reforma hauria d’anar dirigida a dotar 
d’habilitats i de competències flexibles i globals 
que no s’orienten cap a l’especialització en 
el desenvolupament d’una tasca concreta

ESPECIALITATS QUE ENCAIXEN EN PIMES

— Gran diversificació de programacions 

específiques, que haurà de fer el professorat, 

i unes avaluacions amb molta disparitat de criteris.

— Molta dificultat de trobar instructors de les 

empreses amb una formació adequada.

— Dificultat per a la petita empresa a l’hora de 

fer-los un contracte d’aprenentatge.

— Gran part dels continguts curriculars no és 

podran impartir per falta de mitjans en totes les 

empreses.

ESPECIALITATS QUE ENCAIXEN 

EN GRANS EMPRESES

— Competència deslleial entre els treballadors de 

l’empresa, ja que els alumnes cobraran entre 300 i 

400 euros al mes, i hi treballan fent “pràctiques” 

durant més d’un any.

— L’empresa selecciona els alumnes contractats 

sense cap transparència.

— L’empresa obté la subvenció de cada contracte a 

través de fons europeus, de diners contra l’atur o 

de diners per a formació ocupacional.

El cost per a l’empresa és poc, ja que aquests 

contractes estan subvencionats amb diners 

públics, raó per la qual els contractes de formació 

es poden convertir en mà d’obra barata.
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 ACOrD DE PrOfEssOrAt IntErÍ

Conxa Álamo Àlvarez
Tinc 53 anys i sóc professora de se-
cundària, llicenciada en Geografia i 
Història, en Història de l’Art i Arque-
ologia. Sóc també mestra de valen-
cià. Vaig començar a fer classes en 
1986, a Castelló. De primer, vaig fer 
substitucions uns quants anys.

He estat treballant per tot el País 
Valencià: Castalla, Utiel, Benicarló… 
Això m’ha suposat desplaçaments 
de molts quilòmetres amb un con-
siderable desgast físic, o m’ha tocat 
viure llogada en un pis en el lloc de 
destinació, sense veure la família… 
He fet classes d’assignatures afins 
de tot tipus: filosofia, música, tea-
tre, economia de segon de batxille-
rat, amb selectivitat i tot, de valen-
cià, FOL, castellà, ètica, EpC… M’he 
fet càrrec de les restes horàries de 
cada IES en què he treballat, perquè 
el professorat interí ha d’assumir 
els grups problemàtics i conflictius 
que no vol ningú i n’hem de ser els 

tutors. I tot això sense haver rebut 
cap queixa ni sanció ni reclamació 
per part de pares, de les directives 
ni d’una administració que ara diu 
que jo no valc.

Jo, com tot el professorat interí, 
som persones que hem resolt molts 
problemes en els centres i no n’hi 
hem creat cap.

Amb aquesta situació de despla-
çaments, preparació d’assignatures 
que no són la meua, l’atenció a clas-
ses problemàtiques, poc de temps 
ens queda per a preparar-nos unes 
oposicions. Això canviarà ara, per-
què se’ns imposa que adrecem els 
nostres esforços exclusivament a 

conservar el lloc de treball. És un 
sistema pervers.

Amb l’acord, conserve el meu lloc 
en les borses, però estic convençu-
da que no serà per molt de temps, 
atesa la política d’aquest govern de 
destrucció de llocs de treball i, d’altra 
banda, a causa del mateix esperit de 
l’acord, subscrit per alguns sindicats, 
de substituir uns treballadors per uns 
altres perquè no puguem consolidar 
drets per a eliminar la transparència 
que hi ha hagut fins ara en les borses 
i per a dividir el col·lectiu en diferents 
categories. Això deu servir a interes-
sos ocults, perquè aquest acord no té 
cap fonament racional. Veurem que 

això repercutirà en l’externalització de 
les borses, a afavorir les acadèmies… 
el que hi ha és un abús de poder con-
tra les persones més dèbils. A més, 
l’extermini del professorat interí im-
plicarà més avant el personal funcio-
nari també. Açò és el començament i 
cada dia sentim en els mitjans que cal 
aprimar l’administració pública.

Amb 53 anys, i després de 27 anys 
de serveis, en el quals sí que he si-
gut vàlida, no sé fer una altra cosa 
que fer classe, que és el que he fet. 
I ara l’administració ens diu que cal 
substituir-nos per a posar en el nos-
tre lloc “los mejores”: em sent ofesa 
i indignada.

Rafa Longares

Bé, sóc Rafa Longares i vaig acce-
dir a la borsa de professors d’ense-
nyament secundari el 2002, després 
de superar part de la fase d’oposi-
ció. Sóc de Filosofia. Nogensmenys, 
no va ser fins a l’any 2005 que em 
cridaren per primera vegada, quan 
ja havia oblidat que hi pertanyia. De 
llavors ençà no podria dir quants 
instituts he trepitjat, perquè sempre 

he fet substitucions, tret del curs 
2009/2010. He estat principalment 
al sud del país (Mutxamel, el Pinós, 
Castalla, Cocentaina, Monòver, Tor-
revella, Petrer, Alacant, el Campe-
llo, que recorde ara). Només he fet 
una substitució a la meua ciutat, 
València, i he estat també a Xàtiva, 
Gandia i el Villar; més al nord, dues 
substitucions a la Vall, una a Caste-

lló i una altra a Borriana. De nord 
enllà, també guarde un gran record 
dels instituts Ferrer i Guàrdia i Pons 
d’Icart, de Tarragona. Enguany no 
he fet cap servei, i les expectatives 
per a l’any que ve són, si fa no fa, les 
mateixes. 

En fi ja deveu suposar quina és 
la vida que he dut: errant i precària, 
sense continuïtat i amb una per-

manent incertesa. Ara estic en una 
situació de moratòria fins al 2015, 
quan seré rebaremat. De primer 
ens furten el treball i després ens 
acomiaden. Tot ben senzill, però no 
alegre, tret que sigues dels que sig-
naren aquest atemptat que ha estat 
el nou acord. de professorat interí.

STEPV va presentar dos recursos a 
l’abril i al maig contra l’acord de pro-
fessorat interí. L’un adreçat contra la 
denúncia de l’acord i l’altre contra el 
mateix acord. En ambdós casos en 
va demanar la suspensió cautelar.

El Tribunal Superior de Justícia 
(TSJ) ha rebutjat la petició de sus-
pendre cautelarment l’acord en dues 

interlocutòries, una per cada recurs, 
tot i que encara hi ha possibilitat de 
presentar recurs de reposició en 
una d’aquestes interlocutòries.

La base argumental del TSJ és 
que l’acord ha rebut el suport de 
quatre sindicats i insisteix dues ve-
gades en aquest punt: “... basta la 
lectura de la Disposición Final única 

del Acuerdo de 3/abril/2013, en la que 
se dispone que sus previsiones susti-
tuyen a las contenidas en el anterior 
publicado por resolución de 26/novi-
embre/2010, para concluir - (…) que 
la denuncia, lejos de ser unilateral, ha 
sido consensuada entre la Administra-
ción y los cuatro Sindicatos represen-
tativos firmantes”.

I posteriorment afig: “... se fuerza 
a este Tribunal a tomar en considera-
ción el notable apoyo sindical (CCOO, 
ANPE, CSIF y UGT) recibido por el 
Acuerdo, a la hora de valorar la reali-
dad y alcance de los efectos irrepara-
bles o gravemente perjudiciales que se 
le imputan. Procede, por las razones 
señaladas, desestimar la reposición”.

Un altre argument és que no que-
den provats els efectes irreparables o 
greument perjudicials al professorat 
interí, aspecte que no és real, ja que 
el Sindicat va demostrar els danys ir-
reparables amb l’argument següent: 
“Per a aquestes oposicions ja hi ha 
docents interins que es veuran afec-
tats per la rebaremació de les borses 

atenent el nou acord d’interins recor-
regut. Es tracta dels docents interins 
de les especialitats (o habilitacions en 
el cas de mestres) convocades amb 
serveis prestats que en ocasions an-
teriors no han aprovat cap prova de 
les oposicions o no s’hi han presentat 
mai. Aquest col·lectiu docent, enca-
ra que aprove tota la fase d’oposició, 
serà igualment reordenat i perdrà el 
lloc actual en la borsa. També afecta 
els docents interins que tenen serveis 
prestats i que han aprovat en ocasi-
ons anteriors una prova o part de les 
oposicions, atés que consumeixen 
una de les dues moratòries de què 
disposen abans de ser reordenats en 
les borses”.

El TSJ denega la suspensió cautelar 
de l’acord de professorat interí
Argumenta el pes que té el fet que quatre sindicats han signat l’acord

El 5 de juny van tindre lloc dues me-
ses, una de sectorial i una altra de 
tècnica per a tancar el tema del Club 
de los Deberes a Castelló i, poste-
riorment, per a tractar els premis 
a l’educació i l’aplicació de la jorna-
da continuada de forma experimen-
tal en nou centres educatius. STEPV 
va demanar la retirada dels dos pri-
mers punts, amb què la Conselleria 
vol vendre una imatge de lluita fer-
ma contra el fracàs escolar –en el 
cas del Club de los Deberes– i de 

contribuir a la dignificació social 
del professorat –en el cas dels pre-
mis a l’educació– mentre està reta-
llant ajudes a l’alumnat (beques de 
transport i menjador escolar, llibres 
de text, etc.) i reduint les condicions 
laborals del professorat que són la 
base, precisament, de la conside-
ració social del docent i de la seua 
tasca. És una política hipòcrita de la 
Conselleria, que engega aquestes 
normatives amb efectes purament 
propagandístics.

Quant a la regulació de la jornada 
continuada de forma experimental 
en nou centres educatius (tres per 
província), STEPV ha reiterat els ar-
guments que va exposar en la reunió 
del passat 16 de maig entre admi-
nistració, sindicats i associacions de 
pares i mares. És a dir, que es regu-
le de forma específica i desvinculada 
de qualsevol altre programa o àmbit 
perquè qualsevol centre educatiu, 
en què la comunitat educativa adop-
te aquesta modalitat horària, puga 
aplicar-la. També ha tornat a de-
manar que l’aplicació de la jornada 
continuada tinga una dotació pres-
supostària per a facilitar-ne l’apli-
cació en els centres educatius, per 
això ha exigit la retirada de l’apartat 
en què l’aplicació de la jornada no ha 
de comportar despeses a l’adminis-
tració.

L’administració ha afirmat que 
els nou centres educatius ja estan 
designats (tot i que no ha informat 
de quins centres són) i que, si quan 
s’aplique el procediment per a im-
plantar la jornada no es compleixen 
tots els requisits que estableix la re-
solució, no se’ls aplicarà la jornada 
ni seran substituïts per altres cen-
tres que també ho hagen sol·licitat. 
També ha afegit que la regulació 
definitiva s’emmarcarà en el decret 
d’autonomia dels centres que pre-
sentaran en aprovar-se la LOMQE 
en el congrés.

STEPV continuarà fent força per-
què tots els centres docents que així 
ho desitgen tinguen dret a sol·licitar 
la modificació de la seua jornada 
lectiva per a adoptar el model de 
jornada continuada.

El sindicat insisteix 
en el fet que tots 
els centres puguen 
sol·licitar la jornada 
continuada

Amb serveis abans del 1994 o 1995

Amb serveis després del 1994 o 1995. Oposicions no aprovades

 JOrnADA COntInuADA

STEPV manté la proposta d’una regulació 
específica per a la jornada continuada
A més, demana dotació pressupostària per a garantir-ne l’aplicació

A

B

Com em quede amb l’acord? Amb l’acord de professorat interí, molts docents 
veuen alterada d’una manera arbitrària les 
seues expectatives. Hem demanat a algunes 
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El 26 d’abril la Mesa d’Agents So-
cials per la Formació de Persones 
Adultes, de la qual STEPV forma 
part, va presentar el manifest, rati-
fi cat pel 97% del conjunt de centres 
de formació de persones adultes del 
País Valencià. En l’acte, el professor 
Joan Romero va analitzar l’impac-
te de la formació d’adults en la vida 
educativa, cultural i sociolaboral de 
la ciutadania valenciana.

Més de mig miler de persones 
arribades d’arreu del País Valencià, 
van assistir a l’acte, que també va 
rebre el suport dels partits polítics 
de l’oposició, així com de la Confede-
ració d’Associacions de Veïns i d’al-
tres grups, entitats i associacions 
cíviques.

L’acte s’avança a una hipotètica 
proposta de llei d’educació de per-
sones adultes. La Llei 1/95 de la 

Generalitat valenciana mai no s’ha 
desenvolupat totalment, al cap de 
díhuit anys de ser promulgada, i que 
va rebre llavors del suport de nom-

broses organitzacions, institucions i 
grups polítics, que va desembocar 
en un text, encara vigent ara, que  va 
ser aprovat amb els vots de totes les 
forces polítiques.

El manifest advoca per la garan-
tia de l’aprenentatge permanent i la 
formació de persones adultes com 
un sistema públic i territorialitzat, 
la participació de les persones en 
l’establiment dels seus itineraris 
formatius i la consideració de la for-
mació permanent com a element di-
namitzador, regulador i equilibrador 
social i econòmic.

El text reclama l’increment dels 
recursos fi ns a l’1% del PIB per a 
la formació de persones adultes, 
la creació d’un òrgan directiu de-
pendent de la Presidència de la 
generalitat, el desplegament de la 
llei vigent fi ns ara i la regulació i 

el reconeixement de tota la xarxa, 
els plans i els consells territorials 
com a instruments coordinadors i 
integradors de les ofertes i de les 
demandes. També s’hi demana la 
potenciació i el desenvolupament 
d’una formació continua i específi -
ca per al conjunt de professionals 
que treballen en la formació per-
manent i en la formació d’adults i 
la creació d’un centre de formació 
específi c en l’àmbit de l’aprenen-
tatge permanent.

Finalment, els assistents han 
acordat sol·licitar a la Generalitat 
valenciana que en els centres d’F-
PA es puguen cursar estudis com-
plets de cicles formatius de grau 
mitjà i que siguen aquests mateixos 
centres els que s’ocupen d’avaluar 
l’alumnat i que facen propostes de 
titulació. 

Sóc professora interina des de l’any 
1996, quan es va obrir una borsa 
extraordinària. Des d’aleshores, he 
estat a Alacant, on vaig començar, 
la Vila, Calp; després a València, Al-
ginet, l’Alcúdia, Benimodo. Mislata, 
Benifaraig, València de nou… Hi ha 
hagut anys en què he obtingut una 
vacant i anys que eren només subs-
titucions.

El meu treball com a funcionària 
ha fet que estiguera sempre fora de 

casa i lluny de la família, amb les 
conseqüències que tot això com-
porta quan hi ha hagut malalties o 
problemes familiars. Això s’uneix al 
risc d’estar sempre en la carretera, 
en les autovies, quasi cada dia o, a 
vegades, dos viatges la setmana.

En tots aquests anys, m’he pre-
sentat a les oposicions diverses 
vegades però, evidentment, sense 
estar prou preparada, a causa de la 
falta de temps per a estudiar sobre-

tot. Sempre he prioritzat la prepara-
ció del treball de les classes o els 
cursos de formació. I també perquè 
en els criteris acordats per a la bor-
sa de treball no incloïa cap obligació 
de presentar-te a les oposicions per 
a mantindre’t en les borses.

Ara, després de la denúncia uni-
lateral de l’acord de professorat in-
terí per part de la Conselleria, i de 
la signatura per quatre sindicats, 
quan eixiran oposicions de la meua 

especialitat em quedaré fora de la 
borsa de treball després de dèsset 
anys dedicada completament a la 
docència. Em pareix increïble i mes-
quí que passe això a una persona 
amb la meua experiència. Llàstima 
no ser més jove i no saber alemany: 
així podria formar part d’aques-
ta “mobilitat exterior” que tant els 
agrada.

Accedí a la borsa per convocatòria 
extraordinària en 2001, i em va to-
car a Alacant. En 2006, vaig fer una 
substitució de 4 mesos. En el curs 
següent em tocà una vacant d’un 
60% a Albaida. L’any següent vaig 

tindre una vacant sencera a Alacant. 
Vaig demanar una permuta amb 
una companya d’Alacant que li to-
cava València, però no ens la dona-
ren i el curs següent vaig optar per 
la restricció provincial. Vaig estar un 
mes en un IES del Cabanyal fent-hi 
una substitució, i 23 dies en un altre 
de la Pobla de Vallbona. Enguany, a 
hores d’ara encara no he treballat. 
Tinc encara la restricció de provín-
cia. 

Com molts, no tinc cotxe. El curs 
d’Albaida va ser un embolic anar 
i tornar, ja que no hi ha transport 
públic que coincidisca amb l’horari 

escolar de vesprada. Alguna volta 
em costava agafar l’autobús, fet que 
implicava eixir de casa a les 12 h per 
arribar a les 14.30 h a Albaida i fer 
classe a les 5 h. Un altre dia hi vaig 
fer nit ja que no podia tornar a Va-
lència amb ningú. Una experiència!

L’altra vacant a Alacant m’hi que-
dí a viure, ja que no em van donar la 
permuta. Vaig al·legar que tenia una 
persona major al meu càrrec, però 
com que Hisenda ja tenia les meues 
dades no es va poder fer res. 

Aquell curs, a banda del fet d’es-
tar fora de casa, també és rellevant 
que feia un horari il·legal, de 7 hores 

lectives. Parlí amb la direcció, però 
no se solucionà res: total si en una 
perruqueria es fan deu hores, per-
què no puc fer jo set hores de clas-
se? Sóc tècnica de perruqueria.

La persona al meu càrrec era 
mon pare, que aquell any va ser 
operat tres voltes. Com que esta-
va fora de casa, l’haguí d’ingressar 
en una residència i la situació em 
va provocar una crisi d’ansietat. El 
curs passat genial: com que no vaig 
demanar Alacant, em quedí a casa i 
res de crisi d’ansietat, però tampoc 
vacant. Vaig fer dues substitucions.

Ara, amb el nou acord, estic al 

carrer si no aprove l’oposició. Bé, al 
carrer no, rebaremada. Perquè he 
tingut la sort que després de cinc 
anys convoquen quatre places de la 
meua especialitat. No sóc una per-
sona negativa, però ara, amb l’apro-
vació de la LOMQE, ho tinc prou agre 
per a continuar ensenyant en els 
instituts públics, encara que fi ns 
que no oposite no decidiré res, no 
tinc temps ni ganes de perdre’n. És 
trist que persones amb vàlua vegen 
el futur professional negre per les 
decisions polítiques.

STES-I analitza la 
situació del professorat 
interí a l’Estat

STEPV ha participat en la reunió 
dels sindicats que componen la 
Confederació d’STES-INTERSINDI-
CAL, que s’ha celebrat aquest matí 
a Madrid per analitzar la situació del 
professorat interí en els diferents 
territoris de l’Estat, amb motiu de la 
modifi cació o la derogació de nom-
brosos acords autonòmics, que ha 
tingut com a conseqüència l’empit-

jorament de la situació del col·lectiu 
en aspectes tan importants com la 
reordenació de les llistes, la provisió 
de llocs de treball, etc.

En la reunió s’ha ratifi cat la vo-
luntat dels STEs de defendre amb 
fermesa l’estabilitat del professorat 
interí, al mateix temps que s’han 
rebutjat les retallades educatives 
imposades pel RDL 14/2012 o decret 
Wert, d’augment de ràtios i d’horari 
lectiu del professorat, que ha com-
portat l’acomiadament massiu de 
professores i professors interins en 
tots els territoris.

S’ha conclòs igualment que la 
derogació dels pactes del professo-
rat interí fi ns ara vigents, que s’està 
produint en nombrosos territoris, 
respon a una directriu estatal vin-
culada amb la política conservadora 
de la futura llei de Wert i a l’Estatut 
Docent que l’acompanyarà.

Per últim, els STES-INTERSINDI-
CAL proposen al professorat interí 
un procés de mobilitzacions abans 
del fi nal de curs i amb continuïtat 
en el pròxim, a més de convocar una 
trobada dels col·lectius o coordina-
dores per tractar la proposta.

Més de 1.400 docents 
interins perdran el  
lloc en borsa després 
de les oposicions

STEPV ha demanat que es publique 
el llistat complet de professorat in-
terí afectat per les oposicions del 
mes de juliol i no només el que man-
tindrà el seu lloc o tindrà moratòri-
es. En el llistat publicat no consta el 
professorat que no té cap prova de 
les oposicions superada i que serà 
reordenat encara que aprove tota la 

fase d’oposició. La Conselleria ama-
ga aquesta informació perquè no vol 
donar a conéixer el nombre de per-
sones que perdran el lloc en les llis-
tes i, molt probablement, no accedi-
ran a vacant per al curs que ve.

STEPV calcula que les persones 
que seran reordenades després de 
les oposicions seran 1.481. Del cos 
de mestres, 984, i dels cossos de se-
cundària i professorat tècnic d’FP, 
297. Aquest personal és el que es 
veu afectat per aquestes oposicions. 
Per tant, el nombre de gent afectada 
és més gran.

 fPA

La Mesa d’Agents Socials marca 
les línies roges per a una 
hipotètica nova llei d’adults

Presentació del manifest a favor de 
l’aprenentatge permanent

Amb serveis després del 1994 o 1995. Oposicions no aprovades

Amb serveis després del 1994 o 1995. Oposicions no aprovades

C

C

Eva Ma. Álvaro Ramos

Rosa Vielba

 COnsEQüÈnCIEs DE l’ACOrD

professores i professors interins, representatius 
de les diferents situacions que crea l’acord, 
perquè ens explicaren com viuen la nova situació.
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Certificació, 
no gràcies!

PPEV  i 
PPEC, 
l’estratègia 
de la 
confusió

L a Conselleria m’ha certi-
ficat un curs de formació. 
Formidable! Sí, la Conse-

lleria del govern de les retallades 
i el menyspreu a l’escola pública 
legitima, amb la seua certifica-
ció, que jo estic fent el reciclat-
ge professional com cal. No us 
sembla èticament contradictori? 
Políticament contradictori? Estic 
en el carrer cridant contra una 
política educativa nefasta (però 
també socialment i econòmica-
ment nefasta) i després demane 
la papereta acreditativa al mateix 
poder contra el qual estic lluitant. 

Jo us en propose ara un al-
tre model. Pensem en un espai 
de formació horitzontal, en què 

cadascú aporte el saber acu-
mulat en la seua experiència, i 
en la seua reflexió crítica sobre 
aquesta experiència. En què jo et 
regale el que sé i tu em regales 
el que saps. En què intercanviem 
recursos, idees, projectes, som-
nis, dubtes, desitjos. En què ens 
sabem poderosos perquè dia a 
dia, a poc a poc, hem anat creant 
“contrahegemonia”, que en diria 
Gramsci. Parle d’un cercle entre 
iguals, on cadascú identifica els 
problemes de la pràctica i busca 
compartir investigació i conei-
xement per a resoldre aquests 
problemes. Sense modes ni ma-
naments –encara recorde quan 
la Inspecció em va dir que havia 

de programar per objectius ope-
ratius, després vingué allò de fer-
nos constructivistes en quatre 
dies amb models conductistes, i 
després ens digueren que havíem 
de programar per competènci-
es... quina serà la propera moda 
pedagògica?–. Sense mana-
ments, però també sense oblits: 
recuperem Freinet, Freire, i els 
projectes d’una pedagogia crítica 
i transformadora. Com veieu par-
le de renovació pedagògica, de 
canvi i transformació de l’escola, 
d’una formació que ens done les 
claus per a aprofundir en el pro-
jecte d’escola pública, popular i 
valenciana. Per a aquest model 
no calen certificacions, i menys 

de qui impedeix aquesta possibi-
litat transformadora. 

Tots els meus respectes per 
a qui “necessita” paperassa per 
a la seua carrera docent, sé que 
així estan les coses i, de moment, 
no hem podem defugir-ho. Però 
hauríem de pensar que la nos-
tra formació permanent; sí, dic 
“la nostra” formació permanent 
no pot basar-se en les lògiques 
burocràtiques d’un poder que 
fa la seua i que va a la seua. Si 
Raimon cantava a un país que no 
és el nostre –disculpeu-me que 
siga tan antic–, jo reclame ara 
insubmissió contra una formació 
pedagògica que no és la nostra. 
Certificacions, no gràcies! 

A l final d’abril vaig fer una 
xarrada a l’alumnat de 
la Facultat d’Educació 

d’Ontinyent sobre El plurilingüis-
me al Sistema Educatiu Valencià, 
la meua intenció, de segur que 
massa optimista, era transme-
tre’ls la idea que per a tenir ga-
ranties d’un ensenyament plu-
rilingüe de qualitat havíem de 
partir de la llengua o llengües 
del territori i que ací, al País Va-
lencià, la millor opció possible 
era  l’ensenyament en valencià 
com a llengua base d’aprenen-
tatge. L’alumnat responia bé, 
es mostrava atent, jo adobava la 
meua intervenció amb anècdo-
tes i “tocs emocionals” intentant 
anar més enllà d’una comuni-
cació massa formal, explicant 
coses, supose que per a molts 
d’ells irracionals, com que la 
llengua té ànima i vida pròpia, 
que totes les llengües tenen el 

mateix valor, que cada llengua 
és un pont que ens condueix a la 
nostra manera de veure i enten-
dre el món, i que és molt impor-
tant que la llengua de partida la 
coneguem bé, la interioritzem, 
perquè com diu una de les “500 
raons per parlar català”, arre-
plegades per David Pagès en la 
revista digital d’Infomigjorn, “El 
pòsit de la nostra llengua con-
figura la geologia de la nostra 
ànima”. 

Em vaig atrevir també a parlar 
de vocació, de vital importància 
en un treball com el nostre, peça 
clau que ens ajudarà a superar 
les dificultats d’una tasca tan 
compromesa com és la de fer de 
mestre. Semblava que ho havien 
entés, continuaven atents i fins i 
tot en algun moment de l’exposi-
ció m’interromperen per dema-
nar-me algun aclariment o fer 
alguna apreciació a les meues 

paraules. Doncs bé, en finalitzar 
la comunicació i obrir el torn de 
paraules, totes les preguntes gi-
raren entorn de l’anglés: quina 
era la titulació necessària per a 
estar-hi habilitat?; serà obligato-
ri per a les oposicions?; què pas-
sarà, a partir d’ara, amb el pro-
fessorat que no estiga reciclat?... 
No donava crèdit al que estava 
sentint: on quedaven les pregun-
tes sobre didàctica i metodologia, 
sobre la formació necessària per 
a obtenir el perfil que havia pre-
sentat i tantes possibles sobre el 
que havia parlat? 

Tanmateix, ho vaig enten-
dre ben bé; efectivament, per a 
aquest alumnat plurilingüisme 
= anglés, el mateix que per a les 
famílies, el professorat en els 
centres i la societat en general, 
ja s’ha encarregat la Conselleria 
d’Educació que així siga, de des-
virtuar els programes bilingües 

que han sustentat el sistema des 
de l’any 1985 fins ara. La Conse-
lleria ha canviat la denominació 
dels programes i ha continuat 
amb l’estratègia de la confusió, 
ara s’anomenen PPEV i PPEC, va-
lencià i castellà però amb anglés. 
Han passat 30 anys des que la llei 
d’ús obligava que tot el professo-
rat de nou ingrés conegués les 
dues llengües, encara pendent 
d’aconseguir en la seua totalitat, 
i ha penjat l’espasa de Dàmocles 
sobre un professorat angoixat, 
aporegat pel seu futur on se’l fa 
pensar que sense l’anglés no té 
futur, i mentrestant, on queden 
l’excel·lència i el treball ben fet 
de les escoles valencianes? Això 
no els importa gens ni miqueta.

Pensades

Hemos llorado a los 
muertos por encima de 
nuestras posibilidades

IgnacIO EscOlaR 

Publicat a www.eldiario.es el 
18/6/2012

El luto es una de las muestras 
más puras de humanidad, por 
eso los ritos funerarios surgie-
ron al mismo tiempo que la ci-
vilización. Pocas cosas hay más 
sagradas para cualquier pueblo 
que honrar a sus muertos y des-
pedirse de ellos. Es algo común 
en todas las culturas del mundo. 
En todas, excepto en la cultura 
troglodita de nuestra impresen-
table patronal.

Cuando se muere una madre, 
un marido, una hija o un abuelo, 
uno no se va de juerga al tanato-
rio ni emplea esos días de per-
miso por defunción para llegar 
al cementerio, echar dos pal-
mos de tierra sobre el féretro y 
regresar. Es un tiempo para ges-

tionar mil papeleos, consolar a 
los que se quedan solos y llorar 
por alguien querido al que nunca 
más verás. Por eso es tan inhu-
mana esa reciente propuesta de 
la patronal de reducir el permi-
so por la muerte de un familiar 
“porque los viajes ya no se hacen 
en diligencia” ( literal).

Lo que plantea la patronal, 
más que a la diligencia, recuer-

da a la locomotora de vapor: una 
vuelta paulatina a los peores 
años de la revolución industrial. 
La modernidad, según la CEOE, 
consiste en regresar al siglo XIX 
eliminando todos los derechos 
que han logrado los trabajado-
res. Con el argumento de que la 
protección del obrero es algo de 
hace 50 años, la patronal pre-
tende retroceder en el tiempo 

un par de siglos más.
Desde la CEOE cuestionan el 

absentismo laboral y ponen el 
grito en el cielo ante estos mí-
nimos derechos; piden de todo 
porque de todo les dan. Sin em-
bargo olvidan que el absentis-
mo laboral ha caído a mínimos 
históricos con la crisis, con el 
miedo al despido barato de la 
reforma laboral. En muchos ca-

sos, no es que los trabajadores 
no se pongan enfermos ahora, 
sino que van enfermos a traba-
jar. En Alemania  –entre otros 
países europeos– hay incluso 
permisos para cuidar de un hijo 
enfermo que aquí no se pueden 
ni soñar; de la legislación ale-
mana, la CEOE solo reivindica 
los minijobs.

La modernidad que propugna 
la patronal se ve también en este 
gráfico demoledor. En el reparto 
de la tarta de la riqueza nacio-
nal, por primera vez desde que 
existe esa estadística en España, 
las rentas empresariales han 
superado a las rentas de los tra-
bajadores. En los años ochenta, 
nueve millones de asalariados 
conseguían el 53% de la riqueza 
de España. Hoy, con 16 millones 
de trabajadores, solo llegan al 
44,6% y cada mes este porcen-
taje se reduce aún más, a medi-
da que aumenta la desigualdad. 
Bajan los salarios, suben los be-
neficios empresariales. Pero la 
patronal cada día exige más.

rEtAlls DE PrEmsA

OlI

a l’UJI per mantindre’s ferma 
en la defensa de la denominació 
acadèmica de la llengua catalana 
en els seus Estatuts, que la 
generalitat va censurar i que, en 
guanyar l’UJI el cas en el TsJ, la 
conselleria s’ha vist obligada a 
acceptar i publicar en el DOcV .

All

a Jorge Bellver per l’ocurrència 
interessada de presentar, en 
nom del grup parlamentari del 
PP, una proposició en les corts 
totalment acientífica, escrita en 
normes il·legals i que associa el 
valencià amb l’iber. Brillant.
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Què és Europa laica?

Europa Laica és una associació que perse-
gueix la creació d’un estat laic, que és el que 
garanteix la llibertat de consciència de totes 
les persones i els instruments que en facen 
possible una igualtat jurídica. L’objectiu seria 
la separació real entre Església i Estat, per-
què, encara que la Constitució parla d’estat 
aconfessional, veiem que en la pràctica això 
no es dóna.

I per què no es dóna aquesta laïcitat de 
l’estat?

Doncs perquè mentre que la Constitució té 
uns quants articles en què es parla d’aques-
ta llibertat de pensament i de consciència, 
en la pràctica una institució privada, com ho 
és l’Església catòlica, obté de l’Estat tota una 
sèrie de beneficis econòmics, a més de privi-
legis sobre la consciència a través de l’escola, 
un gran baluard ideològic; és a dir, conscièn-
cia i qüestió econòmica, aquests són els dos 
punts.

Vejam, teníem un concordat de 1953, durant 
el franquisme, que es renova en l’any 

1979, durant la transició, i que s’amplia en 
2007, amb un govern socialista. A què s’ha 
compromés l’estat amb l’Església catòlica?

Efectivament, en el 79 es renova el concor-
dat, que passen a dir-se Acords amb la Santa 
Seu,  que inclou, principalment, l’exempció de 
pagament d’impostos, i també la continuïtat 
de la religió  en l’escola  a pesar de la secu-
larització social; per bé que en aquell acord 
es va establir el compromís que en tres anys 
l’Església s’hauria d’autofinançar: però l’Es-
glésia no ha complit mai el compromís de 
l’autofinançament. Anys més tard, en 2007, 
amb el govern de Zapatero, l’Església va 
aconseguir alliberar-se del compromís d’au-
tofinançar-se i, fins i tot, encara va millorar la 
situació financera a costa dels diners públics. 
I bé, no cal dir que la responsabilitat històrica 
del PSOE en aquesta qüestió és indubtable, 
fins al punt que dins les seues files hi ha mi-
litants que s’hi van oposar, com recorda  Juan 
González Bedoya, ex senador socialista, que 
arriba a dir que Zapatero va millorar més la 
situació de l’Església que en època de Franco.

I per què això? Es pot dir que és una 
claudicació?

Sí; sí que ho és, perquè sí estàvem avançant 

en drets civils, en drets humans, com ara amb 
la llei dels matrimonis homosexuals o la llei 
de l’avortament. Llavors com pot ser que l’Es-
glésia millorara els seus privilegis? Doncs qui 
sap si no va respondre a una necessitat de fer 
callar l’Església i que no qüestionarà aquests 
drets civils reconeguts. 

Doncs pareix que la reacció de l’Església va 
ser encara més bel·ligerant…

És que ells encara volen més privilegis; com 
que la societat és cada volta més laica és lò-
gic i normal que tinga lloc un distanciament 
més gran amb la moral d’aquesta institució. 
Sobretot quan la gent veu com es comporta 
l’Església, que demana més privilegis econò-
mics, i difondre i establir la seua ideologia; de 
fet, ara estem assistint a la campanya en con-
tra de la llei de l’avortament: no s’hi oposen 
per qüestions biològiques o juridiques, sinó 
per pura ideologia; no volen que puguem de-
cidir sobre la nostra maternitat, que siguem 
els amos del nostre destí en la nostra vida. 
L’Església mai no en tindrà prou, és insacia-
ble.

Hi ha una demanda social de laïcitat?

Sí, sí. Hi ha dades empiriques que ho fan 
palés: el 50% dels infants que naixen ja no 
són batejats; les unions de parelles ja són ci-
vils en vora un 50%; cada vegada hi ha més 
comiats civils. De fet una de les reivindicaci-
ons d’Europa Laica és que es creen llocs en 
què puguem donar la benvinguda civil i do-
nar comiat civil als éssers estimats, perquè 
la gent al remat el que vol és tindre un lloc 
on trobar-se per celebrar aquests actes. Ben 
sovint acabem anant a l’església perquè no 
tenen un altre lloc, una alternativa laica.

Un símptoma és la campanya que està fent 
l’Església de promoció de la creueta en la 
declaració, que els està costat una quantitat 
ingent de diners, perquè cada vegada hi ha 
menys gent que posa la creueta en la casella 
per a l’Església catòlica.

Estem demanant a la gent que no pose 
la creueta en la casella de l’Església ni en la  
d’Altres fins, perquè moltes de les organitza-
cions que reben diners públics estan relaci-
onades amb l’Església catòlica. Recomanem 
que no s’hi marque cap de les dues caselles; 
és a dir, sense assignació: “No carregues  
amb cap creu” seria un bon eslògan.

Hi ha un cert tabú en la societat sobre el 
paper que representa l’Església, pareix 
que se li tinga una certa por; un poc allò 
que Cervantes deia “Con la Iglesia hemos 
topado”…

Doncs sí, persisteix el temor a l’Església, 
perquè la gent no sap que és el laïcisme. No-
saltres distingim entre el pensament íntim i 
privat referent a unes determinades creen-
ces religioses i la interferència en la moral 
social. Una persona és lliure de creure en el 
que vulga i practicar la religió que li plaga. La 
gent, en canvi, com que no sap ben bé què 
és el laïcisme, pot témer que promovem un 
atac frontal a la religiositat individual, i això 
no és així. Nosaltres el que volem és la sepa-
ració Església-Estat; defenem la llibertat de 
pensament i el que volem és que hi haja una 
llei en la nostra Constitució que garantisca 
aquesta llibertat de pensament. 

I ja en l’àmbit educatiu, la lOmQE consolida 
aquests privilegis de l’Església catòlica.

Nosaltres criticàvem la LOE perquè mante-
nia la religió en l’escola, i ara és pitjor enca-
ra: amb la LOMQE, els concerts continuen i 
l’adoctrinament és major. L’assignatura dels 
valors socials, en primària, i de valors ètics, 
en secundària, queden com a optatives; i això 
vol dir que consideren que la societat no ne-
cessita conéixer els drets cívics i tot el que 
comporten. Com que la matèria de Religió 

serà avaluable, comptarà per a rebre beques, 
expedient, etc. es reforça amb aquesta llei. 
Després hi ha altres aspectes amb què no 
estem d’acord, com ara els itineraris que són 
segregadors; legitima la segregació per se-
xes en l’escola… Nosaltres proposem la reti-
rada de la llei. Formem part de la Plataforma 
per l’Ensenyament Públic, a què hem aportat 
la qüestió laïcista. I això apareix en els papers 
però  en la pràctica s’ha deixat com a element 
decoratiu.

l’esquerra té assumit plenament el 
component laïcista?

Doncs la veritat és que si ens atenim als fets, 
nosaltres que com a racionalistes anem a 
l’evidència de les coses, el PSOE, ja hem vist 
que ha fet amb l’Església, que l’ha afavorida 
i, sorprenentment, no hem avançat gens en 
matèria laïcista. Després hi ha una altra es-
querra que és més congruent i està dema-
nant l’anul·lació del concordat o dels acords. 
Només Esquerra Republicana Y Esquerra 
Unida han presentat propostes en aquesta 
direcció en el parlament a què el PSOE no ha 
donat suport. Per més que ara sí que pareix 
que està parlant més del concordat, però amb 
actitud xantatgista d’amenaça: “Si no retireu 
la LOMQE, jo parlaré del concordat.” Per això 
existeix Europa Laica, per a recordar a tots 
que el laïcisme és una senya d’identitat, però 
ha de ser-ho en la realitat, no sols en l’àmbit 
intel·lectual i teòric.

Al remat, l’escola ha d’instruir o ha 
d’educar? Hi ha conflicte entre la llibertat 
de càtedra i el caràcter laic de l’escola?

L’escola entenem que ha d’educar en raci-
onalisme, en ciència, etc. en totes les dis-
ciplines on l’ésser humà es desenvolupe; i 
nosaltres veiem que retrocedim en aquests 
aspectes amb la LOMQE. Nosaltres pensem 
que la llibertat de càtedra és bona i no col·li-
deix amb el laïcisme. Una cosa és la ideologia 
de cadascú i una altra de ben diferent és el 
partidisme, que no s’ha de practicar en una 
institució pública com l’escola.

Quina opinió et mereix la campanya que 
ha promogut nuevas generacions de 
Castelló contra aquells professors que, 
suposadament, adoctrinen a les aules?

Doncs haurien de començar pels catequistes, 
que són els que més adoctrinen a les aules; 
és a dir, haurien d’eliminar la religió com una 
matèria estructural del sistema educatiu que 
és altament adoctrinadora. Em pareix molt bé 
que denuncien els casos en què s’estiga in-
complint la missió transmissora de la lliber-
tat de pensament… però, en fi, ja tenen faena, 
perquè ausades…

Raquel Ortiz, valenciana nascuda a Albacete, va arribar a 
València amb deu anys, després de viure en Avilés (Astúries) 
durant nou. Acaba de jubilar-se després de trenta-cinc anys 
de serveis en l’escola pública com a professora de francés i 
anglés. Ara és la coordinadora de València Laica, constituïda 
en 2012, com a organització territorial d’Europa Laica.

Per a saber-ne més

València laica es reuneix 
periòdicament a la seu d’Intersindical 
Valenciana, i convida a cudir a les 
reunions i actes que celebra a totes 
les persones interessades. Podeu 
informar-vos en:
Valencialaica.org 
conviden a les persones interessades 
que els facen arribar articles 
en sintonia amb la laïcitat que 
preconitzen i els hi publicaran. 
Observatori de la laïcitat. 
cadascú pot rebre cada matí a sa 
casa, gratuïtament, si se subscriu a 
www.laicismo.org, informació sobre 
interferències de l’Església, i qualsevol 
tipus d’excés o abús.

EntrEVIstA rAQuEl OrtIz, COOrDInADOrA DE VAlÈnCIA lAICA

“L’Església mai no 
en tindrà prou, és 
insaciable”

raquel Ortiz, a la seu d’Intersindical Valenciana / foto: Amadeu sanz
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En la reunió de la Mesa Tècnica del 
16 de juny en què es va tractar el 
calendari escolar del curs que ve, 
2013/14, STEPV va preguntar per 
les declaracions de la consellera, 
María José Catalá, sobre l’avança-
ment de les proves del setembre al 
juliol i de l’inici del curs escolar l’1 
de setembre.

Educació va confirmar en aques-
ta reunió, a instàncies d’STEPV, que 
treballa en la línia d’avançar les 
proves del setembre al juliol i l’inici 

del curs escolar a l’1 de setembre 
per al curs 2014/15. És a dir, que les 
proves tindran lloc al juliol i que el 
curs començarà l’1 de setembre.

STEPV s’ha oposat rotundament 
a aquesta modificació del calenda-
ri escolar, que també modificarà 
substancialment les condicions la-
borals del professorat. Amb aques-
tes modificacions el que pretén la 
Conselleria és convertir el mes de 
juliol en lectiu, d’una banda, i acur-
tar les vacances d’agost per prepa-
rar el curs, de l’altra.

Els primers dies del setembre 
són necessaris per a tancar la po-
sada en marxa del curs que s’ha 
preparat al juliol. És a dir, acabar 
d’ajustar horaris, distribuir l’alum-
nat, repartir tasques, organitzat les 
optatives en secundària, etc. Si el 
curs comença l’1 de setembre els 
centres hauran de convocar el pro-
fessorat del centre al final d’agost 
per a garantir l’inici de curs en con-
dicions.

Cal tindre en compte que hi ha 
molt de professorat, tant funciona-

ri de carrera com interí, que canvia 
de centre per concurs de trasllats, 
comissions de serveis o adjudicaci-
ons del juliol. Aquest professorat ha 
de tindre temps per a coordinar-se 
amb els equips directius i docents, 
cosa que es fa al setembre, quan 
prenen possessió del lloc. A més 
necessiten els primers dies del mes 
per a presentar la documentació 
que l’Administració requereix quan 
es pren possessió d’una plaça en un 
centre nou, especialment el profes-
sorat interí: titulació, certificats di-
versos, domiciliació, etc.

D’altra banda, els centres edu-
catius al juliol no reuneixen les 
condicions tèrmiques que estipula 
el Reial Decret 486/1997 quant a la 
temperatura dels centres docents 
que ha d’oscil·lar entre 17 i 27ºC. 

D’aquesta manera, la Conse-
lleria continua amb la seua políti-
ca d’entrebancar la tasca docent 
i d’empitjorar les condicions la-
borals dels docents, sense tindre 
en compte cap criteri pedagògic ni 

organitzatiu ni les necessitats reals 
de l’alumnat ni de les seues famí-
lies, ni tampoc les condicions tèr-
miques dels centres docents.

STEPV ha demanat en la Mesa 
d’aquest matí que la consellera rec-
tifique i abandone aquesta idea que 
generarà molts problemes i caos en 
l’inici de curs escolar. Si no ho fa, 
STEPV proposarà mobilitzacions de 
rebuig al professorat per a impedir 
que aquesta nova agressió es pro-
duïsca.

Els primers dies 
del setembre són 
necessaris per a 
tancar la posada en 
marxa del curs

CAlEnDArI EsCOlAr

Confirmat l’avançament de les 
proves del setembre i començament 
del curs l’1 de setembre en 2014
STEPV s’oposa a aquesta nova agressió a les 
condicions laborals del professorat

MARIA LOZANO ESTIVALIS

PA I rOsEs

‘Respire amb 
normalitat’

E n els relats sobre violència 
sexual en la institució es-
colar m’impressiona la in-

capacitat d’alguns claustres per 
articular la paraula i respondre’n 
pedagògicament. La commoció i 
la falta de recursos fan que el si-
lenci s’hi instal·le com una boira 
feixuga. Davant la falta d’infor-
mació contrastada, hi ha equips 
directius que es veuen pressi-
onats per seguir les consignes 
administratives i els protocols 
policials: silenci i res d’especular 
ni de crear alarma, doncs.

I després, què cal fer? Obli-
dar-se’n? Sembla que amb la 
detenció dels agressors i la seua 
expulsió del centre el problema 
s’ha acabat. El protocol que im-
posa la superioritat és actuar 

“amb normalitat”. Sí, la mateixa 
normalitat amb què respiraríem 
si en ple vol transatlàntic se’ns 
anunciara un incendi a bord i ens 
caiguera damunt la protocol·lària 
màscara. Necessitar un guió per 
a actuar en aquestes situacions 
és un símptoma preocupant del 
que ens està passant. Perquè, 
mentrestant, la narració d’un fet 
traumàtic —com el que de vega-
des es desencadena en alguns 
instituts— segueix circulant lliu-
rement a l’aula, el pati, el carrer 
o la xarxa. 

Per això resulta estrany que 
quan s’esmuny un d’aquests te-
mes enmig d’una classe, l’en-
senyant no tinga cap altra alter-
nativa que mirar cap a un altre 
costat. Com processaran els 

xavals aquesta absència? Els do-
cents no podem romandre em-
mudits. La paraula, que possibili-
ta l’escolta i estableix límits, és el 
nucli en la relació d’autoritat i de 
confiança amb l’alumnat. 

La violència sexual no és un 
assumpte privat. Però si els jo-
ves es pensen que l’única actua-
ció possible és cosa de policies, 
jutges i psicòlegs, no solament 
els estem desprotegint sinó que 
els creem un marc de referència 
perquè s’inhibisquen de la refle-
xió i l’acció comunitària. Podem 
caminar desbordats davant una 
agressió imprevisible però davant 
una urgència, mentre ens orga-
nitzem i decidim quines coses cal 
fer, mai no hauríem de deixar de 
parlar amb els estudiants. És una 

qüestió vital. 
En el seu llibre Mal d’escola, 

Daniel Pennac és ben eloqüent: 
“Els professors que em van salvar 
no estaven formats per a fer-ho. 
No es van preocupar dels orígens 
de la meua incapacitat escolar 
(…) eren adults enfrontats a ado-
lescents en perill. Van considerar 
que urgia actuar i s’hi van llançar. 
No van aconseguir atrapar-me. 
Se submergiren de nou, un dia 
rere altre, més i més... I van aca-
bar traient-me d’allí (…) Literal-
ment ens repescaren. Els devem 
la vida”. L’al·legat de Pennac és 
perfectament aplicable a l’alum-
nat immers en relacions violen-
tes, joves que mereixen el nostre 
gest i la nostra paraula com a 
taula de salvació.

allioli
El dijous 30 de maig va tindre lloc la 
reunió de la Mesa Sectorial que ha 
tancat la negociació sobre la nova 
ordre d’organització i funcionament 
d’escoles oficials d’idiomes, des-
prés de tres setmanes de negocia-
cions. Durant la negociació el sin-
dicat ha celebrat dues assemblees 
–una de les quals ha sigut multitu-
dinària– en què el professorat i els 
equips directius de tot el País Va-
lencià ha participat activament en 
l’elaboració de les propostes i es-
menes que STEPV ha presentat en 
les meses. En el document que fi-

nalment serà publicat la Conse-
lleria ha acceptat moltes de les pro-
postes del sindicat, entre les quals 
n’hi ha dues de les que més preo-
cupaven el professorat: respectar la 
configuració de l’horari lectiu set-
manal, i eliminar la fitxa individual 
de seguiment.

Pel que fa a l’horari, la intenció 
inicial de la Conselleria era fer un 
canvi per donar cabuda perma-
nent a l’augment d’hores lectives 
de l’RD-L 14/2012. La proposta, 
tal com estava plantejada, rees-
tructurava les vint hores lectives 
de manera que cada docent tenia 

cinc grups d’ensenyament reglat. 
Aquesta opció, a banda de crear 
greus problemes organitzatius en 
els centres –que en molts casos 
estan saturats i mancats d’es-
pais–, representava una minva 
substancial de les condicions la-
borals del professorat, minva que 
aniria en clar detriment de la qua-
litat de l’ensenyament.

Cal recordar que el País Valen-
cià és la segona comunitat autòno-
ma de l’Estat espanyol en nombre 
d’alumnat matriculat en escoles 
oficials d’idiomes –en 2012: 55.698 
de 421.941–, a pesar de tindre no-
més 17 centres del total de 312 de 
l’Estat. Les xifres de matrícula ofi-
cial que tenim són fruit de les ràtios 
elevades, només superades per les 
de Canàries. La solució per a donar 
resposta a la gran demanda de la 
ciutadania no ha de ser a costa ni de 
la qualitat de l’ensenyament ni de 
les condicions laborals del profes-
sorat: la Conselleria ha de realitzar 
una inversió seriosa en infraestruc-
tures i crear els centres suficients.

Amb la configuració horària es-
tablida per la nova ordre, es podran 
crear, en tots els idiomes i en totes 
les escoles, nous grups de dues 
hores setmanals –que podran ser 
de conversa, de destreses especí-
fiques, de reciclatge, etc.–. Aquests 
nous grups representaran una mi-
llora substancial en l’oferta que es 
confeccionarà en les EOI, ja que es 
podran diversificar i ampliar segons 
el context específic de cada llengua, 
i estaran oberts a la ciutadania.

Des d’STEPV, continuarem re-
clamant un mapa escolar d’EOI que 
done resposta a les necessitats de 
la societat valenciana, ja que l’en-
senyament de llengües és un dret 
que no ha d’estar restringit a aque-
lles persones que puguen pagar-se 
una acadèmia privada. Les escoles 
oficials d’idiomes són una institu-
ció pública que fa més de cent anys 
que contribueix a la formació inicial 
i permanent en llengües, i que, per 
tant, hauria de tindre tots els recur-
sos necessaris per a acomplir la 
funció que té encomanada.

EsCOlEs OfICIAls D’IDIOmEs

STEPV aconsegueix millorar el ROF 
de les escoles oficials d’idiomes
El Sindicat ha treballat conjuntament amb el professorat 
i els equips directius per millorar el document

la Conselleria ha 
de realitzar una 
inversió seriosa en 
infraestructures i crear 
els centres suficients
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Una de les primeres mesures que 
l’actual vicepresident del Consell 
de la Generalitat i aleshores conse-
ller d’Educació, Formació i Ocupa-
ció, José Ciscar, va anunciar quan 
va prendre possessió del càrrec va 
ser la cessió de sòl públic per a la 
construcció de centres privats. Amb 
el nom de centres d’iniciativa social 
(CIS), es tracta de centres escolars 
per a la construcció dels quals s’uti-
litzarà sòl públic cedit per la Gene-
ralitat –per cessió prèvia dels ajun-
taments– durant 75 anys a entitats 
privades, que tindran un concert 
educatiu; això és: estaran finançats 
amb fons públics. És a dir, barata la 

inversió en la construcció del cen-
tre, l’Administració autonòmica es 
compromet a firmar el concert edu-
catiu amb el titular, de manera que 
passaran a ser centres privats con-
certats.

L’argument, l’únic argument, 
que s’ha sentit dir per a justificar 
aquest regal de sòl públic a empre-
ses privades del món de l’educació 
(o creades ad hoc) és compensar el 
desequilibri entre l’escola pública i 
l’escola privada. Amb això, diuen, el 
que pretenen és “defendre al mà-
xim la llibertat dels pares a l’hora 
de triar centre”. Així doncs, l’objec-
tiu és garantir “la llibertat d’elecció 
de centre” i “equilibrar” el mapa 

de l’ensenyament al País Valencià, 
de manera que del 37% de col·le-
gis concertats i privats, i el 63% de 
públics, passem a tindre un 50% de 
cada un dels dos models.

Però, això què vol dir realment? 
Doncs, curt i ras, la renúncia a 
l’escola pública de qualitat com 
l’única que pot garantir la igualtat 
d’oportunitats entre els ciutadans 
i ciutadanes i substituir-la per una 
escola privada/concertada, on l’es-
cola pública seria merament subsi-
diària d’aquesta. Al remat, darrere 
d’aquesta proposta hi ha igualment 
la renúncia de la Conselleria a la 
construcció de nous centres es-
colars propis, ignorant les seues 

obligacions i deixant la responsabi-
litat de l’educació, de manera quasi 
exclusiva, a la iniciativa privada. No 
debades la LOMQE (article 2 bis) 
defineix com a sistema educatiu 
espanyol “el conjunto de Administra-
ciones educativas, profesionales de la 
educación y otros agentes, públicos y 
privados, que desarrollan funciones 
de regulación, de financiación o de 
prestación del servicio público de la 
educación en España, y los titulares 
del derecho a la educación, así como 
el conjunto de relaciones, estructu-
ras, medidas y acciones que se im-
plementan para prestarlo”.

mobilització en defensa 
de l’escola pública

Ben prompte es va veure el perill 
que aquesta iniciativa comportava 
per a l’escola pública i, juntament 
amb la mobilització de la comunitat 
educativa contra les retallades en 
educació, es van mamprendre una 

sèrie d’accions en contra d’aques-
ta nova mesura privatitzadora i 
contrària als interessos de la ciu-
tadania. La Plataforma en Defensa 
de l’Ensenyament Públic va convo-
car, el dimecres 21 de desembre 
de 2011, concentracions davant els 
ajuntaments de València, Castelló, 
Gandia, Dénia, Alcoi i Elx, i una gran 
manifestació el dissabte 21 de ge-
ner a València en defensa de l’es-
cola pública i contra les retallades. 
Més avant s’afegiren a les concen-
tracions altres poblacions on els 
ajuntaments, governats pel PP, ha-
vien mostrat interés per cedir sòl 
públic per a la construcció de cen-
tres escolars privats. A tot açò, va 
seguir una campanya de presenta-
ció de mocions municipals, decla-
racions de claustres i consells es-
colars en contra d’aquesta mesura.

Segons les informacions publi-
cades en els mitjans de comuni-
cació i les declaracions fetes pels 
responsables de l’Administració 
educativa valenciana, inicialment es 
crearan set instal·lacions d’aquest 
tipus (CIS), que se situaran a Valèn-
cia, Torrent, la Vall d’Uixó, Alacant, 
Calp, Santa Pola i Elx. Però se’n 
preveu la creació de més en funció 
de la demanda d’escolarització en 
centres privats. En comptes de sa-
tisfer la demanda d’escolarització 
en centres públics amb una dota-
ció de mitjans i de recursos mate-
rials i humans que garantisquen 
una educació de qualitat al servei 
de l’equitat, la Conselleria opta per 
complaure el desig de moltes famí-
lies que trien una escola privada, 
de vegades, com a conseqüència 
de la campanya de desprestigi que 
la dreta du a terme contra l’escola 
pública, l’escola de tothom.

A hores d’ara, a ciutats com Tor-
rent o Massamagrell s’han portat a 
terme iniciatives, des de col·lectius 
i plataformes on STEPV és ben pre-
sent, com l’arreplega de firmes –a 
Torrent se n’han arreplegat més de 
7.000– o la presentació d’instànci-
es –vora 1.000 a Massamagrell)– en 
contra de la cessió de sòl públic per 
a la construcció de centres escolars 
privats. Iniciatives aquestes que 
han enervat les hosts conservado-
res. I és que juntes #podem.

El Sindicat, junt amb la 
comunitat educativa i les 
plataformes, es mobilitza 
contra els CIS promoguts 
per la Conselleria

l’únic argument per a 
justificar el regal de 
sòl públic a empreses 
privades és compensar 
el desequilibri entre 
pública i privada

Conselleria opta 
per complaure el 
desig de famílies 
que trien la privada, 
com a conseqüència 
de la campanya de 
desprestigi de la dreta

A penes publicat el decret de plu-
rilingüisme, que perpetrava una de 
les agressions més greus contra la 
normalització lingüística en l’en-
senyament d’ençà que aquesta va 
començar, la consellera Catalá va 
fer pública la intenció de la Conse-
lleria d’Educació de contractar per-
sonal becari per a millorar el nivell 
d’anglés dels nostres escolars i, en 
conseqüència, de les valencianetes i 
valencianets del futur. Com sol ser 
habitual, aquesta conselleria ens 
anunciava en plena canícula, com a 

herència d’una ja llarga i perversa 
tradició, unes mesures que ja in-
tuíem com una simple improvisació 
sense continuïtat, només per a trau-
re’ns una mica del tedi i més que res 
de cara a la galeria. I aquest no era 
l’aspecte més greu de la qüestió.

Des les 329 places que preveia la 
convocatòria (ordre del 9 d’agost), 
se n’han cobert 274 (resolució d’1 
d’octubre) i 31 (resolució d’1 de no-
vembre). El període de “gaudiment” 
de la beca era entre l’1 d’octubre del 
2012 i el 31 de maig del 2013, però 

31 beques foren adjudicades al no-
vembre. L’abonament de l’import 
de les beques s’havia de fer en tres 
pagaments: el primer, el desembre 
del 2012; el segon, el març del 2013; 
i el tercer, el juny del 2013. Com que 
la Conselleria no pagava, es van 
produir abandonaments, i algunes 
de les persones becàries no han 
acabat el seu període “de formació”, 
com eufemísticament anomena la 
Conselleria aquest treball precari.

Des del punt de vista laboral, 
contractació de mà d’obra barata 

–ells en diuen professorat en for-
mació– que desplaça professorat 
interí, ja que amb els 2,6 destinats 
a la contractació d’aquest personal 
durant huit mesos s’haurien po-
gut contractar 108 mestres durant 
tot el curs. Però, precisament en-
guany, s’adjudicaren 65 places va-
cants d’Anglés menys en educació 
primària i 180 menys en secundària 
d’aquesta mateixa especialitat. A 
més a més, aquests English helpers 
desenvolupen la seua tasca en unes 
condicions clarament pitjors que 
les del professorat titular: cobren la 
meitat, treballen més hores lectives 
i ho fan de manera itinerant, sen-
se que l’Administració cobrisca els 
desplaçaments. 

Així és com la Conselleria d’Edu-
cació aborda el plurilingüisme en 
l’ensenyament, amb mesures “efec-
tistes”, amb improvisació, amb la 

destrucció dels programes que han 
funcionat i han donat uns resultats 
òptims. En definitiva, amb una clara 
obsessió: atacar el valencià. Conse-
llera Catalá: u més u, two!

manifestació a Torrent contra el cIs

English Helpers?  
Don’t worry, baby

Aquests English 
helpers desenvolupen 
la seua tasca en unes 
condicions clarament 
pitjors que les del 
professorat titular: 
cobren la meitat, 
treballen més hores 
lectives i ho fan de 
manera itinerant...
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El passat dia 31 de desembre de 
2012 es va publicar el Decret Llei 
de 28 de desembre de millora de la 
gestió i protecció social en el Siste-
ma Especial per a Empleats de Llar 
i altres mesures de caràcter econò-
mic i social. 

Aquest decret llei va suposar la 
suspensió durant els tres primers 
mesos de 2013 d’alguns apartats de 
l’anterior Llei 27/2011 d’1 d’agost, 
entre els quals destaquen:
 Els que regulen l’accés a la 

jubilació anticipada per a no mutu-
alistes.
 Els que regulen l’increment de 

la cotització de la jornada del jubi-
lat/ada parcial.

Com a conseqüència d’aquesta 
moratòria, el sector de concertada 
d’STEPV va tindre la idea de llançar 
una campanya per explicar què po-
dia suposar signar acords col·lec-
tius d’empresa abans de l’entrada 
en vigor de la reforma de pensions 
que va ser aprovada el 15 de març 
de 2013.

La idea va ser gestada i madu-
rada després d’una sessió del se-
cretariat nacional de privada. Vam 
pensar a basar la nostra campanya 
sobre l’explicació a l’afiliació que, 
igual que va passar en el Reial De-
cret Llei de Pensions de 25 de maig 
de 2010 –famós RD llei de Zapate-
ro–, en què hi havia una disposició 

transitòria que preveia la possibili-
tat de jubilar-se parcialment a tot 
aquell treballador/a que tinguera 
un acord col·lectiu d’empresa sig-
nat i registrat abans de la dita data. 
Decidírem, doncs, posar en marxa 
la maquinària enviant circulars ex-
plicatives a la gent, convocant as-
semblees en els centres per facili-
tar a les directives i els docents en 
general un model d’acord col·lec-
tiu d’empresa fet per STEPV. Amb 
aquest model adjuntàrem una cir-
cular explicativa que deia que “sí 
en l’hipotètic cas que apareguera 
la mateixa disposició transitòria 
en la futura reforma de pensions 
de Rajoy , seria recomanable tin-
dre signat i registrat en l’INSS un 
acord d’empresa”. 

Disposàvem d’indicis suficients 
per les noves orientacions que ha-
vien pres les negociacions del Pacte 
de Toledo.  Ens havien comunicat 
des de Madrid que aquesta possibi-

litat era totalment factible i, a més, 
després de la informació difosa 
per un dels diaris més influents de 
l’Estat en què la ministra de Treball 
posava de manifest que el que es 
pretenia amb aquestes condicions 
especials de la jubilació parcial era 
“fer l’ullet al sector de l’automòbil”,  
tant potent en aquest país.

Les conseqüències van ser im-
mediates i satisfactòries per part 
dels docents en via de jubilar-se 
parcialment. Provocàrem una gra-
ta il·lusió i esperança en totes i tots 
aquells professionals que pensaven 
que la seua jubilació estava con-
demnada sense remei a la futura 
reforma de pensions. El sotssecre-
tari de Treball havia manifestat als 
mitjans de comunicació l’enduri-
ment de les condicions en aquesta 
modalitat.

També hem de fer ressaltar que 
provocà reaccions per a nosaltres 
totalment sorpresives i negatives 

en sindicats del sector com CCOO i 
FSIE, que els va faltar temps per a 
conceptuar la nostra campanya de 
“frau de llei i d’estar cometent una 
il·legalitat”. Acusacions totalment 
gratuïtes i amb un sol objectiu, ata-
car una vegada més STEPV de con-
certada.

Només cal recordar a aquests 
sindicats que abans de posar 
en marxa una campanya, i més 
d’aquest impacte, tenim per costum 
i per rigor professional: estudiar-la, 
analitzar-ne els pros i contres i, en 
última instància, són els nostres 
serveis jurídics els que hi donen el 
vistiplau. No cal dir que aquests dos 
sindicats que ens acusaren de frau 
de llei, pocs dies després pujaren al 
carro, i propiciaren els acords d’em-
presa pels centres concertats.

Malgrat tot, la vinguda de la nova 
reforma de pensions aprovada el 15 
de març i publicada el 16 constatà i 
donà la raó a STEPV.
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Acords d’empresa 
respecte a la jubilació 
parcial en concertada

EnsEnYAmEnt PrIVAt COnCErtAt

Allioli
Feia temps que avisàvem, tant en 
assemblees com en distintes circu-
lars, de les conseqüències que po-
dien derivar-se de signar un con-
veni que no té les condicions justes 
ni necessàries per als treballadors/
res d’ensenyament concertat, i no 
sols això,  sinó també del greu em-
pitjorament del nostre marc regula-
dor si el contrastem  amb l’anterior 
conveni.

Els canvis més significatius que 
cal posar en relleu són:

1. article 53. Pagament de sala-
ris. Relacionar les taules salarials 
amb les variacions dels pressuposts 
generals de l’Estat. Normalment el 
nostre salari base sempre ha estat 
vinculat amb l’IPC. 

Des d’STEPV pensem que vincu-
lar les nostres taules salarials a les 
possibles variacions que hi puguen 
haver en els pressuposts generals 
de l’Estat ens condemnarà a una es-
piral de pèrdua de poder adquisitiu i 
patirem any rere any un detriment 
retributiu. 

Fins ara el nostre salari base 
estava vinculat amb l’IPC anual; és 
a dir: cada vegada que hi havia una 
pujada de preus de consum el nostre 
sou pujava en la mateixa proporció. 
D’aquesta manera, no apreciàvem 
minva en el nostre poder adquisitiu. 

Aquest fet comportarà un empo-
briment, ja que amb el mateix salari 
tindrem menys accés als recursos. 
Tal vegada no ho apreciarem el pri-
mer o segon any, però a mesura que 

passen els anys l’empobriment serà 
més gran. 

A partir d’ara, vinculant el nostre 
sou amb els pressuposts generals 
de l’Estat ens obliguen a ajustar-nos 
al que el govern de torn considere 
pressupostar en la partida per al 
pagament delegat i això suposarà 
una possible arbitrarietat del go-
vern que estiga en el poder, ja que 
el sou dependrà de la voluntat po-
lítica i no de criteris objectius, equi-
tatius i justs com regulava fins ara 
l’IPC. Fins ara, el que estava pactat 
en el conveni s’havia de respectar 
puix era el marc de referència i, si 
pledejàvem, el jutge ens donava la 
raó. Actualment, per a canviar el sa-
lari pactat, l’Administració de l’Estat 
només ha de pressupostar a la bai-
xa per a tindre la llei al seu favor.

2. article 69. Complement per in-
capacitat temporal.

Entenem que la patronal queda 
exonerada, una vegada més, d’abo-
nar qualsevol quantitat econòmica.

En aquest article no queda gens 
clar com es lluitarà per un dret que 
teníem reconegut en l’anterior con-
veni, en què, en l’article 68 punt 2, 
deia: “Per al professorat inclòs en 
la nòmina de pagament delegat la 
percepció del 100% de la seua re-
tribució salarial total s’estendrà fins 
als 7 primers mesos de la incapaci-
tat temporal.

L’aplicació de l’RDL 20/2012, de 
13 de juliol de mesures per a garan-
tir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat ha gene-

rat retallades en les nostres baixes 
on es vulnerava de manera flagrant 
l’article 68 esmentat més amunt. 

Pensem que en el nou conveni 
aquest punt no es resol de manera 
satisfactòria per als treballadors/
res i deixa en mans de l’Adminis-
tració continuar aplicant l’RDL as-
senyalat adés, a més deixa via lliure 
per a no poder reclamar judicial-
ment un dret que teníem adquirit en 
l’anterior conveni.

article 62 bis. Paga extraordinà-
ria per antiguitat en l’empresa del 
personal docent en pagament de-
legat.

La disposició addicional 8a, 
apartat b, diu: “En el supòsit d’ajor-
nament dels efectes de la paga pre-
vista en l’article 62 bis d’aquest con-
veni col·lectiu, s’habilita la comissió 
paritària per a procedir conforme 
a la legislació vigent al dit ajorna-
ment, al més prompte possible i 
prèvia comunicació d’alguna de les 
organitzacions signants d’aquest 
conveni col·lectiu legitimades en 
l’àmbit autonòmic, així com al se-
guiment i l’estudi dels acords que es 
pogueren assolir en les comunitats 
autònomes.

En tot cas, en les comunitats au-
tònomes les organitzacions patro-
nals i sindicals més representatives 
del sector hauran de signar acord 
sobre la paga extraordinària d’anti-
guitat amb les administracions 
educatives. Aquests acords esta-
bliran els termes en què s’adaptarà 
l’aplicació de l’article 62 en l’àmbit 

autonòmic perquè l’Administració 
educativa faça efectiu aquest abo-
nament.

Aquests acords seran remesos a 
la comissió paritària.

Aquesta disposició, tal com està 
redactada, dóna carta blanca per-
què des de les administracions 
autònomes siguen part important 
en possibles negociacions autonò-
miques en cas que no hi haja prou 
pressupost per a l’abonament de 
la paga d’antiguitat i, a més, el que 
considerem més perillós, entenem 
que subtilment s’ha eliminat direc-
tament de la redacció del conveni 
el dret per se de cobrament de la 
paga d’antiguitat i ens condemnen a 
possibles negociacions amb l’Admi-

nistració per a poder cobrar-la si no 
hi ha pressupost suficient. (Vegeu la 
disposició transitòria tercera.)

Quedarà, doncs, a la bona vo-
luntat de la Conselleria pactar o no 
pactar per a fer efectiu el pagament 
d’aquest complement.

article 27. Jornada del personal 
docent del primer cicle d’educació 
infantil.

S’introdueix la regulació en el 
primer cicle d’infantil de 0-3 anys 
als centres concertats. Considerem 
que es produeix una de les agressi-
ons més notables a les condicions 
laborals, encara que els docents 
que ja estan treballant conserven 
els drets adquirits. Per a les noves 
contractacions s’aplicarà una regu-
lació de jornada i vacances que qua-
si arriba a ser tant roïna com la que 
marca el XI conveni d’infantil. 

Els treballadors/res que comen-
cen a treballar en el 1r cicle d’infan-
til tindran un mes de vacances i 15 
dies distribuïts durant l’any –pre-
ferentment per Nadal i Setmana 
Santa.

El còmput horari anual serà de 
1.362 per als mestres i de 1.620 per 
als educadors d’infantil, en lloc de 
1.180 hores que tenen la resta de 
docents en la concertada. A més la 
jornada setmanal passa a ser de 32 
i 38 hores en funció de la categoria.

Trobem que es genera un greuge 
comparatiu flagrant amb la resta de 
docents pel fet de tindre més càr-
rega horària i menys vacances per 
any.  

La signatura del VI Conveni 
d’ensenyament concertat empitjora 
les condicions laborals del sector
Com anunciàvem des d’STEPV-IV d’ensenyament concertat, el passat 19 de juny els sindicats 
FSIE, USO i FETE UGT van signar el VI conveni de concertada a escala estatal.

la patronal queda 
exonerada, una 
vegada més, d’abonar 
qualsevol quantitat 
econòmica

Vincular salaris amb 
els pressuposts de 
l’Estat ens abocarà a 
una espiral de pèrdua 
de poder adquisitiu

allioli privada

Estem preparant un 
document comparatiu 
en què expliquem amb 
detall els pros i contres 
del VI conveni  respecte a 
l’anterior. aquest document 
eixirà en la guia d’inici de 
curs 2013-14 de concertada 
privada.
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Repressió i 
franquisme
Unitat didàctica

José A Fernández Cabello (Coordina-
dor), Ramón Galdrán González, Re-
medios Izquierdo Ferrández. i Teresa 
Sanz Cantalapiedra
Fundació d’Estudis Polítics, Alacant, 
2011.

El juliol de 2006 el Congrés 
dels Diputats va aprovar, amb 
l’única oposició del Partit Po-

pular, una proposició de llei per a 
declarar el 2006 Any de la Memòria 
Històrica. 

Després de la mort del dictador 
Franco, l’esperit de reconciliació 
que va caracteritzar la transició po-
lítica espanyola va ser l’excusa per 
a continuar mantenint una capa de 
silenci sobre la crueltat del règim i 
les seues víctimes i per a ocultar a 
les noves generacions la veritat his-
tòrica amb el pretext que calia obli-
dar el passat i mirar avant.

Les programacions d’Història 
d’Espanya, sota una suposada neu-
tralitat, han mantingut greus si-
lencis sobre la repressió de milers 
i milers de víctimes, treballadors, 
mestres, professors, sindicalistes, 
intel·lectuals, poetes, escriptors, 
artistes, polítics d’esquerra, funci-
onaris i ciutadans en general, l’únic 
delicte dels quals va ser donar su-
port a la república i defendre’n la 
legitimitat i no adherir-se a la revo-

ta militar. Només la bona voluntat 
i l’actitud professional i científica 
d’una part dels professors d’His-
tòria ha pogut omplir aquest buit 
oficial.

Aquest fet suposa que moltes 
persones a penes tenen informació 
sobre la història d’Espanya a partir 
de la II república i menys de la his-
tòria del franquisme i la terrible re-
pressió sobre la qual es va construir 
el règim. Aquest tema ha quedat re-
duït a experts i especialistes.

Els últims anys, a partir de 
l’aparició per tot el territori espa-
nyol d’associacions i comissions 
cíviques per a la Recuperació de la 
Memòria Històrica i del progressiu 
accés a les fonts documentals dels 
grans arxius estatals, provincials i 
municipals, es comencen a conéi-
xer estudis rigorosos que ofereixen 
una història real molt diferent de 
l’oficial que ens van contar. I això, a 
pesar que el patrimoni documental 
espanyol es troba en un estat caòtic, 
que fins i tot hui hi ha serioses difi-
cultats d’accés als arxius militars i 
que… “s’ha perdut molta documen-
tació, en part pel desig d’esborrar 
el passat i en part per pura desídia 
i abandonament. Per això és l’atzar 
el que guia qualsevol recerca i que 
puga ocórrer que u no trobe el que 
busca i trobe el que ni tan sols sabia 
que existia.”  (Fco. Espinosa Maes-
tre, Informe sobre la represión fran-
quista, 2006.)

La llei de memòria històrica de 
2007 no ha suposat, segons l’opinió 
d’Amnistia Internacional, un avanç 
cap a l’esclariment de la veritat 
sobre els crims del franquisme. El 

règim va usar els recursos de l’Es-
tat per a dur a terme violacions dels 
drets humans, va legislar per a re-
primir, va denegar recursos per a 
la protecció judicial a les víctimes, 
va emprar el sistema judicial per 
a perseguir els opositors..., així va 
col·locar la societat en una situació 

de greu indefensió i va crear una 
atmosfera de terror i control sobre 
la població. Amnistia Internacional 
creu que la veritat és part fonamen-
tal de la justícia. 

Aquest país necessita conéixer-
ho tot i reparar-ho tot

Precisament aquestes associacions 
dediquen les seues activitats a la 
recerca de les persones assassina-
des i desaparegudes, a l’exhumació 
de fosses comunes i a la reparació 
de les víctimes a través de l’anul·la-
ció dels juís i sentències judicials. 
Així mateix, desenvolupen estudis 
i treballs d’investigació per difon-
dre la veritat sobre la naturalesa i 
l’abast del terror franquista sota les 
distintes formes de repressió.

També dirigeixen els seus tre-
balls a l’aplicació de la llei de me-
mòria històrica pel que fa a la devo-
lució del patrimoni espoliat, l’accés 
públic als arxius de la repressió i 
l’eliminació de la simbologia fran-
quista en edificis i guies de carrers, 
així com la construcció de memori-
als i monuments en pobles i ciutats 
que permeten recuperar la memò-
ria i la dignificació de les víctimes. 
Aquestes associacions s’estenen 
per tot el territori espanyol.

Fruit dels esforços per a evitar 
que l’immens patiment humà que 
va produir i va causar la dictadu-
ra franquista puga caure en oblit, 
aquesta obra és l’aportació que fan 
els seus autors a l’ingent treball 
col·lectiu de recuperació de la ve-
ritat històrica i de reconeixement 
a les víctimes del règim franquista 
que van perdre la vida o la llibertat 
per defendre el règim legítim de la 
II república espanyola.  

Volem fer arribar aquests mate-
rials a les aules per a sumar-nos a 
totes aquelles persones i associaci-
ons que treballen per recuperar la 
memòria històrica.

Allioli
El dijous 13 de juny, va tindre lloc, 
en la seu nacional d’STEPV, la pre-
sentació del llibre de relats Un joc 
de paraules del nostre company 
Tomás Moreno Millán. Davant una 
assistència que omplia la sala d’ac-
tes, va obrir l’acte Toni Martínez, de 
l’editorial Germania, d’Alzira, que 
va explicar als presents la raó de 
ser d’aquesta editorial. A continu-

ació va pertocar la tanda a Beatriu 
Palmero, que va fer una breu xar-
rada sobre l’autor i aquesta obra 
que acaba de publicar. Tot seguit, 
va parlar l’autora de les propos-
tes didàctiques sobre l’obra, que va 
explicar quin havia sigut el procés 
d’elaboració del recull d’activitats 
que conté el llibre. Finalment, va in-
tervindre-hi el mateix autor, Tomás 
Moreno, que va exposar una refle-

xió entorn de la creació literària, la 
seua manera de treballar i alguns 
detalls rellevants d’alguns dels re-
lats del recull, entre altres comen-
taris referits a les fonts d’inspiració 
d’algunes de les narracions. El co-
lofó de l’acte va ser a càrrec d’Anna 
Isabel Llopis, que va llegir dos re-
lats que va triar. La cita va acabar 
amb la signatura d’exemplars i un 
petit refrigeri. 

un joc de paraules
Tomás Moreno Millán, Editorial 
Germania, 2013.

Els relats que componen Un joc 
de paraules formen un conjunt 
ben divers, tant per la temàtica 
com pel to i la manera de nar-
rar-se. El llibre s’estructura en 
col·leccions amb diferents reali-
tats i tècniques narratives, com 
per exemple “Paraules viscudes” 
en què conta a manera d’episodis 
la seua pròpia experiència. Altres 

com “El joc de la vida” presenta 
un món quotidià que, gràcies a 
l’element fantàstic o d’un tomb 
en la trama o en la veu narrativa, 
esdevé terrible i abstracte com 
una condemna. Altres com “His-
tòries de Springfield” s’articulen 
els relats de forma novel·lesca en 
una única història. En definitiva 
aquest llibre està ple de possibili-
tats narratives i d’arguments tant 
diferents com imaginatius.

‘Un joc de paraules’ es presenta 
a la seu d’Intersindical

Fent camí



14 254 / JULIOL 2013

JOSé A. ANTÓN VALERO

AllEgrO mA nOn trOPPO

El laïcisme 
en la seua 
cruïlla

E n aquests temps de reta-
llades i desànim, resulta 
essencial continuar man-

tenint espais de trobada, reflexió 
i proposta per a l’acció. Davant el 
panorama desolador que ens en-
volta, considerem imprescindible 
fomentar un enfocament eman-
cipador del que és educatiu –que 
inclou el que és formal, però que 
va més enllà, per incloure-hi tots 
els espais de socialització–, i que 
hauríem de concebre com una 
manera d’intercanviar les experi-
ències i les idees, una forma de 
mirar el món i els seus proble-
mes. 

Fa ben poc, docents d’esco-
les de tot l’Estat espanyol van 
celebrar a Orduña la I Trobada 

de Docents sobre Educació per 
al Desenvolupament i la Sobira-
nia Alimentària, organitzada per 
VSF Justicia Alimentaria Global i 
altres organitzacions. L’objectiu 
de la trobada va ser compartir i 
intercanviar experiències i apre-
nentatges entre docents que 
porten a cap projectes educa-
tius, que treballen la temàtica 
de l’alimentació, el món rural 
i la sobirania alimentària amb 
perspectiva de gènere. “Alimen-
tació: xarxa d’escoles per un 
món rural viu” és un projecte 
socioeducatiu sobre la nostra 
alimentació i com aquesta afec-
ta l’entorn, la salut, i les condici-
ons de vida de les persones, tant 
al Sud com al Nord.  

Organitzada per Entrepobles, 
amb el suport d’HEGOA, junt amb 
altres col·lectius, es durà a terme 
III Trobada Estatal d’Experiències 
Transformadores, que tindrà lloc 
els dies  6, 7 i 8 de desembre de 
2013 a Barcelona. És des d’aques-
ta idea del postdesenvolupament, 
d’una vida vivible, de l’ecologia, 
del feminisme, de l’economia so-
lidaria… des de la qual es vol fer 
paleses aquelles iniciatives, pro-
jectes i accions que aborden des 
d’una perspectiva global i crítica, 
les causes, els efectes i les pos-
sibles respostes a les diverses 
crisis interrelacionades –“de civi-
lització”, de valors, que es tradu-
eix en una crisi econòmica, social, 
alimentària, energètica, climàti-

ca, de la biodiversitat, de la cura 
de les persones...– que vivim. La 
participació és totalment oberta.   

Aquesta trobada servirà d’ac-
tivitat prèvia al IV Congrés Estatal 
d’Educació per al Desenvolupa-
ment que, organitzat per HEGOA 
en col·laboració amb diverses 
entitats estatals que hi treballen 
des de fa uns quants mesos, tin-
drà lloc l’octubre de 2014 a Vitò-
ria. (www.congresoed.org).

Blog 
experienciasdetransformacion.
entrepueblos.org
Facebook www.facebook.
com/ExpTransforma)
Twitter twitter.com/
ExpTransforma)

Crevillent 100%

JOan PéREz alBERO

nAturA VAlEnCIAnAnAturA VAlEnCIAnA

IntErnACIOnAl

P ermeteu-me que en aquesta ocasió 
us cride l’atenció sobre el contingut 
del blog de Josep Menargues, 100% 

Crevillent, perquè reflecteix, al meu parer, 
la personalitat i la idiosincràsia d’un poble, 
Crevillent, i per extensió d’una comarca, 
el Baix Vinalopó, amb una subtilesa i una 
claredat dignes d’admiració, amb un llen-
guatge senzill, popular, col·loquial, proper 
al lector que vol endinsar-se en la vida dels 
crevillentins, però alhora didàctic i rigorós. 
L’espectre temàtic és molt variat, hi podreu  
trobar articles que arrepleguen tradicions 
culinàries, com ara la descripció que en fa, 
de la gatxamiga; costums populars i tradici-
ons, que han estat fins no fa massa temps, i 
probablement ara mateix, comunes a mol-
tes comarques valencianes. Qui no es recor-

da dels combregars del Dia de Sant Vicent, 
o de la dita popular que deia: “Diumenge de 
Rams, qui no estrena no té mans.”? 

Hi ha articles que descriuen aspectes de 
l’arquitectura popular, com ara la descrip-
ció que en fa, de les coves i dels molins o 
de com els fematers buidaven el contingut 
de pous i excusats, i l’aprofitaven per a fe-
mar els melonars. En articles, que podíem 
agrupar sota l’epígraf de malalties i remeis, 
podem trobar personatges “trencats, coixos, 

cremats i altres malalts” que segurament 
haurem conegut en els nostres pobles. Per-
sonatges populars, treballs de subsistència, 
festivitats, etc., formen part de la resta de la 
temàtica que podem trobar en el blog.

Però, personalment, el que més em crida 
l’atenció és el tractament lexicològic que im-
primeix a molts dels articles: la importància 
del xe; la diferenciació entre garba, gavella i 
feix, o l’ús de paraules com grapat i manoll”, 
en són alguns exemples.

I per acabar, destacaré el vessant et-
nobotànic que va motivar la meua primera 
visita al blog: “Carlotes, safanòries i xirivi-
es”; “Soses”; “Macoques i coques”; “Suc de 
cony”; “Entre paleres i figues de pala”, etc., 
són alguns dels articles que hi podeu trobar.

Visiteu-lo! El gaudir està assegurat.

Fent camí

Allioli
Durant l’estada a Guatemala de re-
presentants d’Ensenyants Solida-
ris, STEI Intersindical i STEPV, es 
va desenvolupar una reunió amb el 
director general de Centroaméri-
ca Norte, de l’editorial Santillana. 
Després de la reunió van arribar a 
l’acord de dotació de biblioteques 
d’aula per a les escoles de dotze 
comunitats, així com el transport 
del material a les respectives es-
coles. En l’acord també es va con-
cretar la realització d’un curs de 
formació per als docents d’aques-
tes escoles a fi que puguen traure 

el màxim profit del material lliurat.
També s’hi va parlar de la pos-

sibilitat d’instal·lar un punt de 
trobada de formació a distància, 
perquè el professorat puga des-
carregar el material dels cursos 
que impartirien, de forma gratuïta, 
Ensenyants Solidaris, STEI Inter-
sindical i STEPV, del País Valencià.

En una altra reunió amb la res-
ponsable de formació contínua de 
la Universitat de San Carlos, es va 
arribar a un principi d’acord perquè 
els cursos impartits per Solidaris, 
STEI i STEPV siguen homologats 
per la universitat.

Biblioteques d’aula per a centres 
escolars de Guatemala

Aquesta edició de l’Alter Summit, 
celebrada el 7 i 8 de juny, vol ser 
un pas avant en la construcció d’un 
moviment de convergència europeu 
d’aquells moviments i organitzaci-
ons que s’oposen a les polítiques 
actuals de caire antisocial i anti-
ecològic promogudes pels governs 
i les institucions europees. Aquesta 

edició tindrà un alt valor simbòlic ja 
que se celebra a Grècia, país que ha 
sigut el laboratori on s’han experi-
mentat les polítiques de l’austeritat 
i de destrucció de les instàncies de 
protecció social, però que és també 
un laboratori de la resistència con-
tra aquestes polítiques. El Sindicat 
va participar en l’assemblea d’edu-

cació, amb els principals sindicats 
europeus de l’àmbit educatiu, i 
també en representació de la Con-
federació dels STEs de l’Estat es-
panyol. S’hi va fer una anàlisi de les 
polítiques neoliberals aplicades a 
l’ensenyament, un manifest acordat 
per tots els sindicats i organitzaci-
ons europees de l’ensenyament, a 
més de propostes de mobilitzacions 
d’àmbit europeu. 

STEPV, en l’Alter Summit d’Atenes

El que més crida 
l’atenció és el tractament 
lexicològic que imprimeix 
a molts dels articles
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EsCrIt AVuI

EsCrIt AHIr

Josep Giner  o la   
discreta generositat 
(1912-1996)

FERRan PasTOR I BElDa

las colonias escolares 
valencianas (1906-
1936). un ejemplo de 
renovación pedagógica.

José Ignacio Cruz, Uni-
versitat de València, dept. 
Educació Comparada i 
Història de l’Educació, 
2012. (2a edició, corregi-
da i augmentada.)
El moviment de les colò-

nies escolars a València va ser una iniciativa 
social, que va tenir destacades repercussions 
de caràcter higiènic i educatiu en milers de 
xiquetes i xiquets valencians, a pesar de l’evi-
dent retard en relació amb altres ciutats de 
l’Estat espanyol amb què va començar ací la 
seua activitat. Una de les més interessants, 
des de la perspectiva pedagògica, és que les 
colònies escolars constituïren un destacat 
precedent de moltes de les pràctiques d’edu-
cació ambiental i d’actuació sociocultural 
que es porten a terme avui dia. Excursions o 
visites a paratges peculiars des del punt de 
vista paisatgístic, històric o cultural; la con-
fecció d’herbolaris; o el coneixement direc-
te de molts fenòmens naturals, entre altres 

pràctiques, començaren a ser aplicades, en 
gran manera, amb les colònies. En dècades 
posteriors anaren incorporant-se a l’ofer-
ta educativa reglada i no reglada, i actual-
ment formen part de la dinàmica habitual 
del sistema educatiu i de les experiències 
que realitzen multitud d’escolars. Tot aquest 
programa d’activitats extraescolars es va 
popularitzar en les colònies escolars.

La investigació del professor Cruz abraça 
la primera etapa de les colònies escolars a 
València, des de l’inici fins a la transformació 
sorgida durant la Guerra Civil. Aquesta se-
gona edició de l’obra incorpora noves dades 
i referències sobre les colònies escolars va-
lencianes, una realitat socioeducativa de gran 
interés, desconeguda en gran part fins ara, 
que va tenir una indubtable importància en el 
seu moment, i la influència de la qual podem 
observar encara en un gran nombre d’inicia-
tives de tot tipus en el camp de les activitats 
socioculturals i a l’aire lliure.

filosofia para niños: 
imaginando el juego 
de lo posible

Direcció: Rodolfo 
Rezola. Laertes, Bar-
celona, 2013.
La Revista Interna-
cional dels Centres 
Iberoamericans de 
Filosofia per a xiquets 
i xiquetes es basa en 

les experiències d’edu-
cadors i educadores de l’ensenyament d’ar-
reu del món. Aquesta revista aglutina vivèn-
cies, projectes i activitats que desenvolupen 
una altra educació possible, en què el que 
més sobreïx és la difusió d’una metodologia 
anomenada Lipman.
Sota el treball i la direcció del seu director, 
Rodolfo Rezola, i el seu equip, la revista ens 
transporta al món del diàleg filosòfic creant 
de manera dinàmica i quasi com un joc una 
comunitat d’investigació on el més important 
és aprendre de forma crítica i constructiva tot 
el que guarda relació amb la filosofia.

Didáctica de 
la guerra Civi 
española

Maria Feliu Torruella, 
Francesc Xavier Her-
nàndez Cardona
Graó, Barcelona, 
2013
L’Espanya que va 
sorgir de la Transi-
ció a partir de 1975 

es caractteritza per 
l’adopció de les estructures democràtiques 
formals, però també per l’absència d’una 
vertadera cultura democràtica i per la impu-
nitat dels actors del Règim de Franco que, en 
molts casos, mantenien el control d’alguns 
aspectes de l’Estat.
Aquest, adreçat a  llibre proposa una didàcti-
ca de la Guerra Civil amb una aproximació ci-
entífica, però no equidistant. Seguint l’exem-
ple del tractament del feixisme a països com 
Alemanya o Itàlia, evita igualar responsabi-
litats entre feixistes i demòcrates i proposa 
mètodes d’anàlisi per a obtenir, tractar i em-
magatzemar la informació.

H i ha tres llocs que quan hi passe em 
recorden la trajectòria biogràfica 
de Josep Giner. Una casa del carrer 

Sant Vicent de la Pobla Llarga, antiga oficina 
de correus i telègrafs del poble, on visqué i 
exercí de telegrafista durant la postguerra. 
La central de Correus de València i el carrer 
Lepant, també al Cap i Casal, on estava situa-
da la casa dels pares i la residència de Josep 
també durant els anys quaranta i cinquanta. 

La veritat és que les meues referències 
de Josep Giner eren mínimes, fins que, en 
una de les converses que habitualment fem 
sobre llibres Carme Molina i jo els divendres 
de vesprada en la Societat Coral El Micalet, 
em passà el volum Josep Giner. Precursor de 
la romanística valenciana, publicat per Denes 
en 2010. 

–Tin, cal llegir-lo. És el millor que s’ha pu-
blicat sobre ell. Sembla mentida que siga tan 
poc conegut aquest filòleg valencianista amb 
una obra tan competent. Ara, pareix que se li 
comença a fer un poc de justícia. 

Ara que he llegit el llibre comprenc millor 
Carme. Efectivament, es tracta del primer  fi-
lòleg  valencià que va rebre una formació re-
glada en i de la nostra llengua. Estudià entre 
els anys 1931-1936 Filologia romànica a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Té com 
a professors, entre altres, Pompeu Fabra i 
Joan Coromines. I com a amics Martí de Ri-
quer, Casacuberta (Editorial Barcino) o Ra-
mon Aramon (Institut d’Estudis Catalans). No 
direu que no estava ben acompanyat. Aquests 
estudis els va cursar mentre  treballava de te-
legrafista a Terrassa i Barcelona. Tot gràcies 
al fet que un oncle seu li va donar el suport 
econòmic i moral necessaris per a fer el bat-
xillerat i preparar oposicions a telegrafista a 
la València dels anys vint. 

No puc, per raons d’espai, entrar a parlar 
de la seua vasta obra. Només apuntaré que 
ja pels anys trenta col·labora en diverses pu-
blicacions valencianistes i la Societat Caste-
llonenca de Cultura edita el seu primer llibre 
La conjugació dels verbs en valencià. Va fer de 

telegrafista de la república durant la guerra. 
I de regrés a València torna a col·laborar en 
totes les publicacions que pot amb articles de 
divulgació de la normativa lingüística. Pràc-
ticament és coautor del Diccionari de la Rima 
de Ferrer Pastor i de l’Eucologi (un missal en 
valencià) de mossén Sorribes. Ensenya llatí, 
gramàtica històrica i altres disciplines filolò-
giques a Enric Valor. Tot sense deixar de tin-
dre correspondència sobre el lèxic valencià 
amb Joan Coromines. De fet, és el seu prin-
cipal corresponsal al País Valencià. Gràcies 
a ell s’explica també la profusió de lèxic va-
lencià del Diccionari Etimològic i Complemen-
tari, així com de l’Onomasticon Cataloniae. Tot 
aquest treball va paral·lel al seu mestratge 
en els cursos de llengua de Lo Rat Penat, en 
suport de Carles Salvador amb altres valenci-
anistes. Acabaré amb les paraules de Sanchis 
Guarner a propòsit dels conferenciants dels 
actes de presentació a València del Diccionari 
català-valencià-balear (1951): “És l’únic filòleg 
seriós que hi ha a València.”

En PAntAllA

Baixada a l’ infern

BEgOña sIlEs OJEDa

la Caza
Títol original:  Jagten (The Hunt)
Direcció: Thomas Vinterberg
Interpretació: Mads Mikkelsen (Lucas), Tho-
mas Bo Larsen (Theo), Anika Wedderkopp 
(Klara), Alexandra Rapaport (Nadja), Lasse 
Fogelstrom (Marcus), Susse Wold (Grethe).
Guió: Thomas Vinterberg i Tobias Lindholm 
Música: Nikolaj Egelind
Fotografia: Charlotte Bruus Christensen
Muntatge: Janus Billestov i Anne Osterud
Gènere: Drama. Dinamarca. 2012

E scodrinyar la cartellera cinematogrà-
fica per trobar-hi alguna pel·lícula que 
tracte el tema de l’ensenyament, ni que 

siga des de qualsevol punt de vista, per a po-
der escriure en aquesta secció, sempre re-
sulta decebedora. Generalment, no se n’es-
trena cap. Però, aquesta vegada, sorpresa!: 
en la cartellera hi ha La caza. L’argument ens 

introdueix en una trama d’un succés de pede-
ràstia que ocorre en una escola infantil d’un 
poblet danés. El director Thomas Vinterberg, 
creador, junt amb Lars von Trier, en 1995 del 
moviment estètic i narratiu Dogma 95, ens 
narra amb una mirada crua el drama que pa-
tirà un mestre quan és falsament acusat per 
una alumna d’haver-ne abusat sexualment. 
La innocent xiqueta es transforma ingènua-
ment en una perversa quan el mestre, “el seu 
estimat mestre”, rebutja la seua declaració 
d’amor. I dic “ingènuament” perquè no va ser 
conscient de les conseqüències de la seua 
acusació. Un drama que l’espectador sentirà 
no només emocionalment, sinó físicament, a 
l’estómac. La narració de Vinterberg colpeja 
la mirada de l’espectador fins a aconseguir 
que s’estremisca a la butaca. I això és així 
perquè el director tria un punt de vista per 
a contar-nos la història en què no hi ha pos-
sibilitat per a l’ambigüitat sobre qui conta la 
veritat i qui, la mentida del succés. El públic 

sap des de l’inici que la xiqueta menteix i el 
mestre no. La xiqueta crea una falsa acusa-
ció per despit i converteix aquest mestre en 
un monstre sinistre per a tot el poble. A partir 
d’ací, la baixada a l’infern del mestre. Tota la 
seua realitat s’afona davall la tenebra de la 
sospita, només el seu fill i un amic creuen 
en ell. Els altres, amics, companys de faena, 
la seua parella, en dubten fins a deixar-lo en 
l’ostracisme més violent. Una violència que 
pateix, a pesar que la justícia el declare inno-
cent i la xiqueta confesse que tot va ser una 
mentida –“No vaig saber per què la vaig dir”–. 
L’increïble és que tots els adults cregueren, 
sense dubtar-ne gens, les primeres paraules 
de la xiqueta i, encara més, enriquiren la seua 
narració amb expressions de què la xiqueta 
mancava per a la descripció del succés dels 
abusos sexuals, suposadament, patits. La 
caza mostra la cruesa d’un poble quan con-
demna més enllà de la veritat i de la justícia. 

Escrits
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JOAN BLANCO PAZ

El mOrtEr

“No torne 
mai”

Amb el final de curs arri-
ben les jubilacions. Al-
gunes són recents, unes 

altres de fa mesos. Fa uns pocs 
dies vaig compartir la del meu 
amic Manolo Serrano, aquest xic 
d’Alacant que fa trenta anys que 
vaig conéixer i que encara quan hi 
parle em transmet la frescor de 
l’amistat i de la lluita sense des-
cans per les coses que paguen la 
pena.

Jo estava a Rojales i era la 
meua primera escola sindical. 
Ens aplegàrem en l’hotel Tío 
Chus de Guardamar de Segura 
un 22 de març de 1985 per parlar 
de moltes coses importants: la 
Renovació Pedagògica i els CEP, 
MUFACE, drets passius i jubila-
ció, òrgans col·legiats, la carrera 
docent, present i futur del sindi-
calisme autònom, la Unió Confe-
deral d’STEs… i acabàrem parlant 
quasi en exclusiva dels darrers 

punts. L’angoixa de la ruptura de 
la nostra confederació ens instal-
lava en un futur dubtós. Recorde 
sentir allò de “qui som, d’on ve-
nim, on anem…” en una imagina-
tiva intervenció de Vicent Sellés. 

A mitjan matí del dissabte, 
un llarguerut que fins llavors no 
m’havia cridat l’atenció s’alça de 
la cadira i es dirigeix cap a l’eixi-
da. “No torne més a una reunió 
d’aquestes” va exclamar, avorrit 
pel debat. Jo, que havia arribat 
feia pocs mesos a l’ensenyament 
i al sindicat, em vaig sorprendre 
per la contundència de la frase.

Aquell llarguerut era Manolo 
Serrano, que en aquell moment 
estava destinat a Crevillent. 

Mai se m’oblidaria ni el seu 
nom ni la seua figura. Al llarg 
dels anys, a Alacant, a València, a 
Madrid... hem compartit situaci-
ons de tota mena, d’alegries i de 
tristeses. 

Junts ens en vam anar de l’es-
cola un dia de setembre de 1987 
cansats d’esperar que l’Adminis-
tració ens enviara substitut per a 
dedicar-nos a preparar les pri-
meres eleccions sindicals, quan 
els sindicats ja eren legals des de 
feia deu anys. I junts hem com-
partit moments inoblidables que 
formen part de la nostra història 
col·lectiva. Moltes d’aquestes, de 
record simpàtic i emocionat. 

Amb el pas del temps, Mano-
lo va anar resistint-se a viatjar 
a Madrid, a les reunions de la 
confe. Si no recorde malament, 
la darrera vegada que vam com-
partir viatge i hotel va ser en una 
reunió del secretariat d’STEs. 
Aquella nit sopàrem, xarràrem i 
riguérem, com sempre. Estàvem 
en l’hostal Castilla i, de camí cap 
a l’hostal, a Manolo li vingué al 
cap recuperar l’antiga tradició 
(prèvia al mòn d’Internet) de 

comprar la primera edició de la 
premsa “nacional” (com diuen a 
Madrid) en un quiosc de la Puer-
ta del Sol. La pluja ens sorpren-
gué sobtadament i entre rialles 
ens vam soplujar davall els fulls 
d’El País com a improvisat parai-
gua, que no ens va servir de res, 
perquè hi arribàrem tots xopats. 
Una anècdota graciosa si no fóra 
perquè era la nit del 10 de març 
de 2002 i ens despertàrem amb 
les bombes dels trens de roda-
lia que assassinaren vora du-
es-centes persones.

El vaig conéixer anunciant 
no tornar a una reunió avorrida, 
però Manolo ha aguantat tots els  
anys en la primera línia i ara, ja 
jubilat, es resisteix a deixar-la. 
Perquè Manolo és un lluitador i 
els lluitadors no es jubilen. I als 
lluitadors els estimem com jo 
estime Manolo. Gràcies per tot, 
amic.

Fa ja 28 anys que Escola Valenciana va co-
mençar a caminar amb pas ferm per tot 
el País Valencià, defensant la il·lusió col-

lectiva del poble valencià, de ser poble i assu-
mir la veu del poble. De ser un poble unit, ale-
gre i combatiu. De ser un poble que s’identifica 
cada primavera a les Trobades.

Les Trobades d’Escoles en Valencià 2013 
estan dedicades al gran poeta valencià Vicent 
Andrés Estellés. Els seus missatges reivindi-
catius, convertits en versos, són l’eix vertebra-
dor de les festes per la llengua que s’estenen 
de cap a cap de les nostres comarques. Les 
Trobades són una veu lúdica i reivindicativa del 
nostre poble. Del poble que visualitza l’auto-
estima lingüística i que reclama als respon-
sables institucionals que facen del valencià la 
llengua pròpia i oficial d’ús habitual per a tots i 
per a tot. Per aquest motiu el lema de les Tro-
bades 2013 és La veu del teu poble.

La veu del teu poble és la veu dels milers de 
xiquets, xiquetes, pares, mares, docents i ciu-
tadans, que s’esforcen a contracorrent per dur 
endavant un ensenyament de qualitat; que tre-
ballen per posar fil a l’agulla a les greus reta-
llades en educació; que volen canviar l’actual 
sistema polític i econòmic, amb unes regles de 
joc que van en contra dels pilars propis d’una 
societat que ha d’aspirar a ser més honesta, 
més lliure i més implicada en les decisions 
col·lectives de futur.

Des de la nostra perspectiva sindical, 
STEPV sempre ha donat suport a les reivindi-
cacions que es traspuen a les Trobades, per-
què sense dubtes, a hores d’ara, ens enfron-
tem a un repte molt gran, defensar el model 
públic d’ensenyament en valencià i de qualitat, 
amenaçat d’una forma contundent. És fona-
mental el compromís de tots i de totes, dels 
docents i de les famílies. És important també 
que l’Administració educativa en prenga nota 
i que fem l’esforç d’arribar a una entesa per 
preservar drets educatius bàsics que ara pe-
rillen per l’augment de ràtios, per la pèrdua 
de llocs docents i la greu situació dels pro-
fessorat interí, per les retallades en beques 
i serveis, per la manca d’inversió en infraes-
tructures, per l’augment de l’IVA en el material 
escolar, per l’establiment d’un plurilingüisme 
de fum o per l’atac al valencià de l’Administra-
ció educativa.

També hem estat al costat d’Escola Valen-
ciana en la seua forma d’entendre el plurilin-
güisme com a camí de futur. El futur és pluri-
lingüe i el valencià hi forma part, i ha d’estar 
inclós al mateix nivell que qualsevol altra llen-
gua que puguen aprendre els nostres xiquets 
i xiquetes.

I també recolzem el plantejament de les 
Trobades de rebuig a l’avantprojecte de llei 
educativa, la LOMQE, perquè no afavoreix 
l’objectiu de vetllar per un sistema que ga-
rantisca l’educació a què aspirem. I perquè la 
democràcia participativa als centres, les me-
todologies de treball que haurien de ser prò-
pies d’una escola valenciana del segle XXI, es 
veuen greument amenaçades. La nova llei ens 
portarà cap al darrere, capa temps que sem-
blaven oblidats.

STEPV us convida a les Trobades, perquè 
volen dir en veu alta, ferma i potent que l’edu-
cació necessita de la inversió dels governs, i 
de governs que creguen que cal garantir una 
formació òptima per a tot l’alumnat. Per-

què sabem que l’educació pública és la clau 
d’una societat madura i competent. Perquè 
l’educació de qualitat és un dret bàsic uni-
versal. Perquè l’educació al nostre País exi-
gix un especial suport institucional que faça 

de la nostra llengua una eina imprescindible 
per a aprofundir en la competència del nos-
tre alumnat en una societat plurilingüe. Per 
tot això, anem junts i juntes a les Trobades i 
assumim la veu del poble.

La veu del teu poble
DIEgO gómEz

Ens enfrontem a un repte 
molt gran, defensar el model 
públic d’ensenyament en 
valencià i de qualitat

l’educació al nostre País 
exigix un especial suport 
institucional que faça 
de la nostra llengua una 
eina imprescindible




