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PISA, fracàs, reformes
M. Ángeles Llorente explica 
què són i per a què s’utilitzen 
les proves diagnòstiques 
del sistema educatiu.

I després del 
24-O, què?
Després de l’èxit de la 
vaga, cal continuar amb la 
mobilització per a aturar 
reformes i retallades

ENtrEVIstA

“La lomqe adapta 
la loe als supòsits 
ideològics del pp”
Voro Benavent, 
Confederació d’STEs

mobIlItzAcIoNs

La vaga indefinida a 
les Illes Balears, per 
l’educació i la llengua

per M. Antònia 
Font, de l’STEi

stepv, per moltes raons
El Sindicat inicia una campanya per a explicar  
i aprofundir en la difusió del seu model sindical.

La participació en la presa de decisions, la 
via per a la millora de l’escola pública.

Per què STEPV no ha signat 
l’acord de retallades
La Generalitat i alguns sindicats van signar el 23 d’octubre un acord que 
prorroga els efectes del decret Vela més enllà de la seua data de caducitat
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EdItorIAl

Acords

E ls estatuts d’STEPV estableixen que el Sindicat ha 
de buscar sempre el màxim consens possible amb 
totes les organitzacions i sindicats que compartisquen 

els objectius de defensa i de millora d’una escola pública, 
valenciana, laica i de qualitat, d’una escola poderosa. I de la 
defensa d’unes condicions laborals dignes del professorat. 
En els conflictius anys que estem vivint, STEPV ha contribuït 
a crear un ampli moviment d’oposició a les polítiques de 
destrucció de l’estat del benestar i de deteriorament d’unes 
condicions de treball que havien costat molts anys i molts 
esforços aconseguir.

Des del conflicte d’EpC fins a les mobilitzacions contra 
el decret Vela i la reforma educativa, STEPV ha treballat 
per crear un ampli front sindical que siga capaç d’aturar 
les polítiques de retallades, desregulació i privatització dels 
governs valencià i espanyol. I ho ha fet a costa de renunciar 
a posicions pròpies i de cedir postures en favor d’una unitat 
sindical que reclamava el professorat i la comunitat educativa.

Ara bé, la unitat sindical l’entenem com a unitat d’acció 
en la cerca d’uns objectius comuns i sempre en defensa de 
l’escola publica i els seus treballadors i treballadores. La 
unitat sindical no ha de ser mai en detriment dels drets del 
professorat. El Sindicat no pot participar en cap acord que 
supose menysprear la lluita de l’escola pública i la legitimitat 
de les seues reivindicacions. La pau social no es pot signar en 
un despatx mentre els carrers bullen d’indignació.

En 2012 STEPV-Intersindical Valenciana vam ser l’únic 
sindicat que no va signar un acord per a incrementar les 
persones alliberades: no és just que els sindicats obtinguen 
beneficis mentre el conjunt del personal continua retallat. Des 
d’aquell moment, l’actitud dels altres sindicats ha sigut la 
de claudicar als xantatges que una administració valenciana 
envalentida ha volgut imposar en tots els conflictes. Així 
va ser amb l’acord de professorat interí, que destruïa el 
consens sobre les borses de treball. I així ha sigut en l’acord 
del 23 d’octubre, que prorroga d’una manera indecent unes 
retallades que caducaven al final de 2013.

Per a STEPV, l’única negociació que possible era la dels 
terminis per a retornar-nos el que ens havia llevat el decret 
Vela. Així ho va manifestar el professorat en les mobilitzacions 
i en el referèndum. I en contra d’aquest s’havia desplegat una 
intensa lluita sindical unitària. 

¿Per quins cinc sous se signa ara una pròrroga a unes 
retallades en unes condicions pitjors que les que el personal 
va rebutjar en referèndum en 2012? ¿I com es pot signar la 
renúncia a tota reivindicació i mobilització per la reversió de 
les retallades a les retribucions, a les hores de treball, a les 
ràtios, a les beques, al transport escolar? I, en tot cas, no 
hauria sigut millor haver-ho consultat abans al professorat,  
si hi estava d’acord o no?

Allioli

La virtut de retallar
Avala les polítiques de retallades en els serveis 
públics de la Generalitat, contra les quals es 
va mobilitzar el personal públic en 2012, i molt 
especialment el professorat, que va mantindre 
una vaga de sis dies convocada per tots els 
sindicats, incloent-hi els que ara han signat.

Les “bondats” del decret Vela
Legitima retroactivament el decret Vela i el 
presenta com a positiu i necessari per a eixir de 
la crisi. Això, que qüestiona la legitimitat de les 
mobilitzacions passades, no sembla que estiga 
ajundant a pal·liar els efectes de la crisi i sí, més 
prompte, a equilibrar els balanços de la banca.

Sexennis 
Prorroga la recuperació del 100% a 2015  
i el reconeixement al juliol de 2014. A partir 
de 2014 només recuperem un 25% del que 
havien furtat. Recordem que el decret Vela 
caducava ara, al desembre de 2013.

Prestació per incapacitat
La regulació de les IT no depén de l’acord, 
que no especifica cap millora perquè omet els 
supòsits pels quals es cobraria el 100%. Està 
pendent de regulació en una ordre, i és objecte 
de discussió en la comissió ad hoc: la COSIT.

Per dignitat
Volem el que se’ns va furtar i és nostre, ni més ni menys. És indigne acceptar 

un castic que no ens mereixem, sense que els verdaders responsables 
de la crisi assumisquen la seua responsabilitat, política o penal.

Ara fins al 2015
Prolonga les retallades salarials fins a l’1 de 
gener de 2015, de moment, i genera el dubte 
sobre el cobrament de les extres de 2015, perquè 
només garanteix de forma expressa les de 2014. 
L’incompliment d’anteriors promeses fa sospitar 
que les retallades poden eternitzar-se.

Menteix
Pretén fer-nos passar com a conquestes 
aspectes que no estaven en qüestió: les pagues 
extres, el pagament de l’estiu del personal 
interí d’educació, etc. No aborda tampoc altres 
mesures que deterioren les nostres condicions 
de treball i la qualitat de l’escola pública.

Abdicació sindical
Suposa la renúncia sindical a tota conflictivitat: 
el govern es garanteix una pau social falsa en 
l’àmbit de la Funció Pública fins a les eleccions 
autonòmiques i europees. Alguns sindicats han 
interioritzat la culpabilitat del personal en la 
crisi i el discurs de la por a una eventual pèrdua 
major, amb què els amenaça l’Administració.  

Antidemocràtic
Ha sigut signat sense consultar l’opinió del conjunt 
de treballadores i treballadors, que ja van rebutjar en 
referèndum celebrat en 2012 un acord millor en alguns 
aspectes. STEPV creu que no és possible signar la 
pau social amb el govern valencià si no es pregunta 
abans el parer del conjunt dels docents. Els sous són 
nostres, no el patrimoni de l’administració política 
o sindical, i volem decidir si ens els retallen o no.

Per què STEPV no ha signat 
l’acord de retallades?
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El 23 d’octubre, els sindicats CCOO, UGT, FSES i CSIF i la 
Conselleria d’Hisenda van acordar la pròrroga de les retallades al 
personal funcionari de la GVA, que havien de caducar en 2013.

Els nomenaments finalitzen el 30 juny.

Es paralitza el perfeccionament  
dels sexennis i se’n redueix la quantia  
al 50%.

Se suspenen les aportacions (0,3% de la 
massa salarial).

Amb efectes 1 de gener de 2013 es pagaria 
el 75%, sempre tenint en compte que els 
ingressos de la Hisenda de la Generalitat 
no evolucionaren negativament.
El temps de vigència del decret Vela 
tindria efectes pel reconeixement  
i perfeccionament dels sexennis. 

Els nomenaments en vacant durant el curs 
2013/14 s’acomodaran a l’article 10 de l’acord 
subscrit el 3 d’abril de 2013 a l’efecte de 
cobrament dels mesos de juliol i agost.
És a dir, cobren l’estiu les persones 
adjudicades al juliol. Qui obtinga vacant a 
partir del setembre no. En l’acord de 2010 
cobrava l’estiu qui era adjudicat fins al 
desembre

A partir de l’1 de gener es cobrarà el 75% dels 
sexennis.
A partir de l’1 de juliol de 2014 tindran 
efectes econòmics i administratius el 
perfeccionament dels sexennis.
Els serveis prestats entre l’1 de març de 2012 
i el 30 de juny de 2014 seran computables a 
l’efecte de perfeccionament dels diferents 
períodes. 

L’acord no hi fa cap referència. Per tant, l’1 de 
gener de 2014, data de caducitat del decret 
Vela, s’haurien de reprendre les aportacions.

Professorat interí, especialista  
i de religió temporals 

Sexennis

Pla de pensions

dEcrEt VElA ProPostA mAIg 2012 Acord dE rEtAllAdEs

NO

Aquesta proposta va ser rebutjada en 
referèndum el 10 de maig de 2012 amb 
42.147 vots en contra, 598 vots a favor, 
692 en blanc i 91 de nuls. En un comunicat 
conjunt, els sindicats van  expressar “el 
rebuig total al decret 1/2012 i al document 
de propostes del Consell, ja que suposa 
una agressió als drets laborals, salarials 
i de condicions de treball del personal del 
sector públic i és clarament insuficient 
per a reconduir aquesta agressió”.

El decret Vela va encetar una mobilització 
unitària durant els primers mesos de 
rebuig a unes retallades que el personal 
públic considerava injustes. Els sindicats 
presents en la Mesa de la Funció Pública 
es comprometeren a lluitar per la 
dignitat del personal de la Generalitat.

Els representants sindicals de CSIF, 
UGT, CCOO i CEMSATSE, amb el 
conseller Moragues, després de signar 
l’acord de retallades, el 23 d’octubre, 
un dia abans de la vaga del 24-O 
contra la LOMQE i les retallades.
Miguel Ángel Vera, de CCOO, va 
expressar a El País la seua satisfacció 
perquè “se rompe el proceso de recortes 
y empieza el ciclo de consolidación 
económica y de confianza en el futuro”.

n Com afecta l’acord de retallades el professorat

STEPV no troba cap motiu de sa-
tisfacció en un acord que legitima 
les retallades, passades i futures, i 
que dóna suport al discurs fals del 
govern: la degradació de les condi-
cions laborals del personal públic 
no és inevitable, com ens volen fer 
creure. A més, les retallades a costa 
dels serveis públics i de les condici-
ons laborals del professorat són re-
tallades de drets de les persones, i 
no de les moltes despeses supèrflu-
es que hi ha hagut i continua havent-
hi. La greu situació actual està pro-
vocada per una política econòmica 

basada en el pelotazo i el malbara-
tament del recursos públics per part 
de governs, espanyols i valencians, 
sotmesos als mercats financers i a 
la banca espanyola i internacional. I 
la crisi no s’ha acabat encara, a pe-
sar de l’actual triomfalisme de la 
dreta en el govern.

L’acord suposa també que alguns 
sindicats accepten de manera resig-
nada el castic de la Generalitat al 
seu personal, que està pagant una 
crisi que no ha contribuït a crear.

És molt greu el compromís dels 
signants d’abstindre’s de tota con-
flictivitat en l’àmbit de l’acord, i de 
mantindre una pau social aparent 
enmig dels atacs més greus que 

han patit els treballadors i les tre-
balladores en dècades. També con-
siderem lamentable l’oportunitat 
de signar un acord la vespra d’una 
convocatòria de vaga en l’ensenya-
ment que tenia, entre els seus punts 
reivindicatius, la derogació d’unes 
retallades que ara es prorroguen. 

Cal considerar també que hi ha 
retallades més enllà de les retribu-
cions del personal, com ara mateix 
les beques de menjador i les univer-
sitàries, l’ajuda a la dependència, 
les ajudes a entitats i organitzacions 
de dones, de promoció del valencià, 
a col·lectius de lluita contra l’atur i 
la pobresa… Aquestes retallades no 
se suspenen per mitjà d’un acord 

que té, com a principal objectiu, de 
desmobilitzar i dividir els col·lectius 
implicats per revertir-les.

El professorat valencià, junt 
amb tot el personal funcionari de 
la Generalitat i la sanitat, ha dut a 
terme una intensa lluita sindical i 
ciutadana els dos darrers anys i és 
encara, per la seua capacitat de mo-
bilització, un dels pocs col·lectius 
que s’atreveixen a qüestionar l’he-
gemonia d’un discurs que fa pagar 
a treballadors i treballadores una 
crisi que no han provocat. Tenim el 
dret, però també el deure, de seguir 
lluitant per trobar una solució jus-
ta a l’eixida de la crisi, perquè som 
també l’espill en el qual es miren 

altres col·lectius de treballadores i 
treballadors. 

Amb la versió 2.0 del Decret Vela,  
el professorat continuarà amb l’ex-
cés de càrrega de treball en forma 
de més hores de classe, més alum-
nat per aula i més càrrega de tas-
ques burocràtiques, en plans que 
acceleren la implantació primerenca 
dels objectius de la LOMQE al País 
Valencià.

STEPV lamenta profundament 
l’acord signat pels altres sindicats 
i es compromet a fer ús de tota la 
seua capacitat de mobilització per 
a desmentir la ficció de pau social i 
prosperitat que volen transmetre els 
signants d’aquest acord.

La Generalitat renova les retallades 
a les retribucions del professorat
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mobIlItzAcIoNs  EN l’ENsENyAmENt

Allioli
El passat 24 d’octubre la comunitat 
educativa paralitzava novament els 
centres del País Valencià en rebuig a 
la llei Wert i a les retallades en edu-
cació. STEPV afegia a la platafor-
ma reivindicativa el rebuig a l’acord 
de professorat interí signat recent-
ment. 

Pocs mesos abans, el 9 de maig, 
també es va convocar una vaga 
educativa pels mateixos motius. 
Una diferència entre ambdues con-
vocatòries és que la vaga del 24 

d’octubre se celebrava quan la llei 
ja havia sigut aprovada pel Con-
grés espanyol pocs dies abans, el 
10 d’octubre, tot i que encara està 
en tràmit parlamentari en el Senat. 
Aquest motiu ha sigut criticat per 
una part del professorat, amb raó. 
La convocatòria provenia de la Pla-
taforma Estatal per l’Ensenyament 
Públic i no per la base, és a dir, pel 
professorat i la comunitat educa-
tiva en assemblees, com la vaga 
indefinida de les Illes Balears, per 
exemple. No hi va haver cap possi-

bilitat de decidir sobre la data i el 
format de la vaga.

A això, hi cal afegir la sensació 
d’una altra part del professorat que 
les vagues i les mobilitzacions no 
serveixen de res. Nosaltres pen-
sem que la mobilització sempre és 
útil, si no per a modificar immedi-
atament les polítiques del govern, 
sí, almenys, per a contribuir al 
canvi en el futur –com ha succeït 
en altres ocasions– i a crear una 
gran massa social que impedisca el 
Partit Popular torne a obtindre una 

majoria absoluta en les pròximes 
eleccions, tant autonòmiques com 
estatals. Com sembla que passarà 
a les Illes Balears després de tres 
setmanes de vaga de la comunitat 
educativa. 

Malgrat tot això, la vaga va ser un 
èxit, com la del 9 de maig. El segui-
ment, tant del professorat com de 
l’alumnat i les famílies va ser simi-
lar. Un 65% i vora el 80%, respectiva-
ment. Això en l’àmbit no universitari, 
perquè en les universitats l’aturada 
va ser pràcticament total. La visu-

I després del 24-O, què?
La vaga educativa va ser un nou èxit de la comunitat educativa, però no ha servit 
per a aturar la LOMQE. Serveixen les mobilitzacions? Ara què hem de fer?

la mobilització 
sempre serveix, si 
no per a modificar 
immediatament les 
polítiques del govern, 
sí per a contribuir al 
canvi en el futur

D os anys de lluita continuada 
en contra de les polítiques 
educatives i lingüístiques del 

govern ens ha duit fins aquí. Hem 
hagut d’aturar l’activitat educati-
va als centres docents de les illes 
Balears amb una vaga indefinida al 
sector educatiu no universitari de 
l’ensenyament públic i del privat 
concertat. Els continus atacs con-
tra l’educació, contra la identitat, la 
llengua i la cultura pròpies i contra 
la professió docent, posa en perill el 
sistema educatiu de les illes Balears 
i la cohesió social, amenaça el futur 
del nostres infants i joves i crea cris-
pació als centres educatius. Per això 
el professorat ha dit prou i ha acor-
dat respondre amb una vaga indefi-
nida, un acte de dignitat personal i 
professional per defensar l’educació 
de qualitat inclusiva i en català. 

Ens trobam davant un govern del 
PP que no sap governar ni té capa-
citat per gestionar un conflicte. Ha 
creat un problema social important 
allà on no existia i en canvi no ens 
ha solucionat cap del problemes 
existents: atur, desnonaments, eco-
nomia estancada, problemes soci-
als, sanitat en vies de privatització, 
destrucció del territori, espoli fiscal 
insostenible, etc. 

El primer dia de vaga indefinida 
s’arribà al 90% de participació a la 
pública i el 40% a la privada con-
certada. Un èxit sense precedents 
a la nostra comunitat. Un exemple a 
seguir en altres mobilitzacions per 
comunitats educatives de la resta 
de l’estat. Han estat tres setmanes 
continuades de vaga indefinida, de 
dia 16 de setembre fins dia 4 d’oc-

VAgA INdEfINIdA A lEs IllEs bAlEArs

Docents en lluita: defensem 
l’educació i l’ensenyament en català
Una col·laboració de M. Antònia Font, Secretària de política educativa 
de l’STEI Illes Balears i membre dels dos comitès de vaga.

concentració davant el Parlament de les Illes balears el 24 de setembre.

manifestació del 24-o, a la plaça de l’Ajuntament de València
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En l’elaboració de 
les propostes per a 
fer inaplicable la llei 
cal comptar amb el 
conjunt del professorat 
i la complicitat de la 
comunitat educativa

El professorat ha 
dit prou i ha acordat 
respondre amb un acte 
de dignitat personal 
i professional per 
defensar l’educació 
de qualitat, inclusiva 
i en català

El govern esperà 10 
dies a seure i intentar 
desactivar el conflicte. 
No el preocupava 
gens que l’alumnat 
estàs sense classe 
i que l’inici de curs 
hagués començat amb 
tanta anormalitat 
i conflictivitat

alització de l’èxit d’aquella jornada 
de lluita van ser les desenes de con-
centracions en moltes capitals de 
comarca al matí i les tres manifes-
tacions de la vesprada a Alacant, Va-
lència i Castelló, que van superar to-
tes les expectatives de participació. 

Una altra qüestió és la manera en 
què continuem la mobilització i les 
accions de conscienciació i rebuig a 
la LOMQE. La vaga del 24-O no és un 
punt i a banda, sinó un punt i seguit a 
les mostres de rebuig a una llei que 
només ha tingut el suport del Par-

tit Popular en el Congrés, que no ha 
sigut negociada amb la comunitat 
educativa i que ja s’està aplicant al 
País Valencià amb mesures com el 
districte únic, la cessió de sòl públic 
a la privada o la publicació de les 
proves de diagnòstic per a elaborar 
rànquings.

En aquest sentit, el sindicat con-
tinuarà fent propostes al professorat 
i al conjunt de la comunitat educa-
tiva perquè els pròxims mesos con-
tinuem demostrant públicament la 
nostra oposició a la llei Wert, a les 

retallades, a l’acord de professo-
rat interí i, des del 23 d’octubre (la 
vespra de la vaga!) a un acord de la 
Mesa General de la Funció Pública 
que prorroga l’aplicació del decret 
Vela fins a 2015, signat per la resta 
dels sindicats.

A més d’això, en unes jornades 
sobre la LOMQE celebrades al ge-
ner, STEPV va fer la proposta de tre-
ballar la desobediència a la llei quan 
es comence a aplicar. És possible 
que si el PP no revalida la majoria 
absoluta en el Congrés dels Dipu-

tats la llei tinga una vida molt curta, 
però, mentrestant, hem d’aconse-
guir que el nefast impacte que pro-
vocarà la llei en el sistema educatiu 
siga el mínim possible. I en aquesta 
tasca tenen molt a dir els equips di-
rectius i el professorat.

En l’elaboració de les propostes 
per a fer inaplicable la llei cal comp-
tar amb el conjunt del professorat i 
la complicitat de la comunitat edu-
cativa. Cal fer un pas agosarada en 
els centres educatius per a esquivar 
la llei. 

tubre, d’una convocatòria autonò-
mica i de sector, que ha tengut un 
seguiment molt alt tots els dies de 
la vaga. Els pares i mares han col-
laborat amb la mobilització primer 
donant-nos suport públic i després 
fent la campanya “Aules Buides” que 
ha consistit a no dur els seus fills a 
les escoles durant dos dies la set-
mana perquè l’activitat lectiva estàs 
aturada i no tot l’esforç reivindica-
tiu caigués damunt el professorat. 
Hem fet vaga també la LOMCE del 
ministre Wert, dia 24 d’octubre amb 
un percentatges de seguiment de la 
vaga molt alts. Una vaga que s’ha 
guanyat socialment i això per nosal-
tres és molt. La lluita no s’ha acabat 
i continuarà fins que faci falta. 

Hi ha hagut una gran manifesta-
ció a totes les illes, més de 100.000 
persones al carrer a Mallorca, més 
de 10.000 a Menorca i Eivissa, més 
de 500 a Formentera i ells no s’han 
mogut ni un pèl d’allà on eren dia 25 
de setembre. I aquesta majoria al 
carrer que suposa el 12% de la po-
blació de les Illes, ha dit No al TIL, ha 
demanat la dimissió del president 
José Ramon Bauzá i ha expressat 
clarament que no volen ser gover-
nats d’aquesta manera. És aquesta 
la veu que hem duit a les meses ne-
gociadores.

El govern ha volgut mantenir un 
llarg procés negociador en què la 
característica més destacable és el 
seu immobilisme. Dia 26 de setem-
bre, 10 dies després de l’inici de la 
vaga indefinida, començaren les 
negociacions amb els dos comitès 
convocants de la vaga, el dels sindi-
cats STEI i FE CCOO i el de l’Assem-

blea de Docents. El govern esperà 
10 dies a seure i intentar desactivar 
el conflicte. No el preocupava gens 
que l’alumnat estàs sense classe i 
que l’inici de curs hagués comen-
çat amb tanta anormalitat i conflic-
tivitat, com mai no s’havia vist a les 
Illes. De llavors ençà no s’ha mogut 
de la seva posició inicial en els te-
mes més importants de la negoci-
ació.  De moment no hem arribat a 
cap acord. Ens trobam davant un go-
vern del PP irresponsable, inflexible 
i incapacitat per gestionar aquest 
conflicte. Per tot això hem demanat 
la dimissió de la consellera Juana 
M. Camps, del secretari autonòmic 
Guillem Estarelles i del president 
del Govern José Ramon Bauzá. No-
saltres demanam la voluntarietat 
d’aplicació per part dels centres del 
Decret de tractament integral de 
llengües (Decret TIL). Si el TIL és 
tan bo com ells diuen, els centres 
que vulguin i puguin s’hi apuntaran 
de cop! Però ells només accepten la 
voluntarietat a 1r d’ESO. 

No és casual que el senyor Bauzá, 
per ara president del Govern illenc, 
vulgui posar en marxa aquest model 
lingüístic escolar a les illes Balears, 
que se sembla tant al del senyor 
Wert. Les illes, en aquests moments 
i pel que fa al model lingüístic, som 
el laboratori de la LOMCE. Tots dos 
compleixen el programa estatal del 
grup ideològic pepero de la FAES de 
n’Aznar. En Bauzá i els més ultres 
del seu partit ens volen llevar la pos-
sibilitat de fer l’ensenyament 100% 
en català a infantil i primària, que és 
on es garanteix el coneixement de la 
llengua catalana a tota la població, 

ens vol imposar que les llengües ve-
hiculars de l’ensenyament, a més de 
la llengua pròpia que és la llengua 
catalana, siguin el castellà i l’an-
glès. Vol imposar de manera inva-
siva, i no progressiva, la implantació 
d’aquest model lingüístic a infantil a 
3 anys, a 1r, 3r i 5è de primària i a 
1r d’ESO. L’alumnat de 1r d’ESO no 
està preparat per entendre les ma-
temàtiques, les ciències naturals o 
socials en anglès, el nivell B2 d’an-
glès per al professorat és insuficient 
per gestionar una aula en anglès i 
assegurar-se que l’alumnat entén i 
assimila els continguts de la matè-
ria en una llengua estrangera quan 
ja té dificultats per fer-ho en una de 
les dues llengües oficials. 

STEI i FECCOO i l’Assemblea de 
Docents són els convocants de la 
vaga indefinida. Tots junts treballam 
amb el suport dels sindicats FETE-
UGT i ANPE i les federacions d’as-
sociacions de pares i mares de totes 
les illes, perquè les nostres reivindi-
cacions siguin recollides i consen-
suades en qualsevol canvi normatiu 
del model educatiu. Des de fa dos 
anys hi ha una gran participació i or-
ganització en diferents plataformes, 
assemblees, coordinadores de mes-
tres i professors, de pares i mares: 
Plataforma CRIDA, Assemblea de 
Mestres i Professors en Català esta-
blerta des de fa dos anys a totes les 
Illes, la Coordinadora de Professors 
Preocupats d’Eivissa, els Docents 
pel Sentit Comú, la Plataforma per 
l’Escola Pública de Manacor, de 
l’Escola Pública de Menorca, Front 
Comú, les associacions de direc-
tors d’infantil, primària secundària, 

l’associació d’inspectors, la Univer-
sitat de les Illes Balears, la FAPA, 
COAPA Illes Balears, OCB, Acció 
Cultural de Menorca, Institut d’Estu-
dis Eivissencs i tot el suport extern 
que rebem de la resta dels Països 
Catalans, companys de professió, 
sindicats, entitats culturals... han 
fet possible l’èxit d’una mobilització 
com aquesta que no té precedents a 
les illes ni a cap altre lloc de l’estat.

L’Assemblea de Docents, creada 
a iniciativa pels sindicats de l’ense-
nyament públic el 2012 i que es va 
començar a autogestionar un any 
després i ha demostrat una gran ca-
pacitat d’autoorganització i de poder 
de convocatòria. A partir del juny 
del 2013 ells són els responsables 
de fer les convocatòries, proposar 
l’ordre del dia i presidir les reunions. 
Els sindicats sempre hi som pre-
sents, acompanyant, col·laborant i 
fins i tot formant part del comitè de 
vaga de l’assemblea. L’STEI ha as-
sistit a totes les assemblees i ha duit 
la veu d’aquests treballadors i tre-
balladores, com a representants le-
gítims que en som, a tots els òrgans 
de representació i de negociació.  

Les claus de l’èxit d’aquesta mo-
bilització passen per comptar amb 
uns docents ben organitzats, va-
lents i compromesos amb l’educa-
ció, que decidiren proposar aquesta 
vaga indefinida com a continuació a 
unes mobilitzacions que no havien 
fet rectificar el govern en les seves 
polítiques educatives, lingüístiques 
i de retallades i que de cada vegada 
feia uns atacs més durs a l’educa-

Continua en la pàgina següent >>>

Pancarta del cEIP El Palmeral d’Alacant.
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ció, al model lingüístic escolar, als 
docents i a la democràcia partici-
pativa dels centres. La unitat d’ac-
ció entre l’Assemblea de Docents, 
els sindicats, les plataformes i 
coordinadores que treballen per 
l’educació, i les federacions de pa-
res i mares, FAPA, COAPA també 
és una segona clau de l’èxit de la 
mobilització. És molt important el 
suport de la societat civil de les 
Illes i de la resta de territoris de 
parla catalana a través dels Enlla-
çats per la Llengua i dels sindicats 
docents, STEPV Intersindical Va-
lenciana, USTEC-STEs del Princi-
pat de Catalunya així com d’altres 
sindicats de la resta dels PPCC i 
de l’Estat que s’han fet ressò de la 
nostra mobilització i han organit-
zat actes de suport i de recollida 
de diners per a les caixes de resis-
tència. També ha estat una clau de 
l’èxit el fet que fes dos anys que 
sindicats representants del pro-

fessorat, les associacions de pares 
i mares i els docents estassin ja 
organitzats en diferents platafor-
mes i haguessin fet propostes des 
de la unitat d’acció. 

Un catalitzador de la mobilitza-
ció i de l’èxit de la vaga indefinida ha 
estat, sense cap dubte, el president 
del govern. En José Ramón Bauzá 
amb les seves iniciatives completa-
ment injustes ha encès els docents 
i la societat en general i ha unit tots 
els col·lectius en contra de les seves 
polítiques. Durant l’estiu, a més de 
l’amenaça de la implantació impo-
sada del TIL, la conselleria va obrir 
dos expedients disciplinaris injusts 
i injustificables a tres directors de 
Menorca i a més a més els va impo-
sar una suspensió cautelar de sou 
i de feina. Així mateix els ànims es 
varen escalfar molt quan el Govern 
de les illes no va acatar la sentèn-
cia del Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears (TSJIB) –que va 
donar la raó al recurs presentat per 
l’STEI i FETE-UGT– i que obligava 
la Conselleria d’Educació a ajornar 
el calendari d’aplicació del TIL. El 
govern va respondre, a la sentència 
del TSJIB amb la publicació al BOIB 
d’un decret Llei d’aplicació del TIL 

tant si vols com si no vols i en contra 
del dictamen del TSJIB. 

Hores d’ara ens trobam que hem 
fet una suspensió temporal de la 
vaga indefinida i en un acte de res-
ponsabilitat hem tornat a les aules. 
Continuam amb la negociació i amb 
les assemblees conjuntes de treba-
lladors i treballadores i comitès de 
vaga dels sindicats i de l’Assemblea 
de Docents. La mobilització conti-
nua intensa a totes les illes.

Hem aconseguit ser dignes he-
reus dels mestres que durant tants 
d’anys han aconseguit construir un 
ensenyament arrelat, amb projec-

tes pedagògics coherents, innova-
dors, en català i que compten amb 
el suport del 90% dels pares i ma-
res de les illes Balears. Des de tots 
els racons surten persones, enti-
tats i organitzacions que fan suport 
als docents en lluita i a les seves 
reivindicacions que han traspassat 
les parets dels centres i s’han con-
vertit en una lluita compatida, on la 
participació democràtica i organit-
zada ha guanyat un lloc important 
que ha empoderat la ciutadania i 
ha enfortit les seves organitzaci-
ons que lluiten, tots junts, sindicats 
i assemblees, pels drets socials i 

lingüístics del poble de les illes Ba-
lears.  

Des d’aquestes línies volem do-
nar les gràcies al País Valencià, a 
les persones i entitats que ens han 
ajudat, ens han fet suport i han re-
conegut com a vàlida la nostra llui-
ta. Moltes gràcies pel vostre suport 
i per la vostra solidaritat. Molts 
d’ànims també amb la lluita per re-
cuperar la televisió pública, la RTVV, 
una televisió que ha de ser la de 
tots, plural, crítica, imparcial i amb 
la nostra llengua. Visca la terra! 
Visquen els nostres germans valen-
cians! Visquen els Països Catalans!

A hores d’ara ens 
trobam que hem fet una 
suspensió temporal de 
la vaga indefinida, però 
la mobilització continua 
intensa a totes les illes

jULI CAPILLA
Les darreres mobilitzacions a les Illes, 
amb tres setmanes seguides de vaga 
indefinida, han sigut un veritable tour 
de force difícil de superar, per moltes 
raons. Un exemple a imitar pels qui 
creiem que la tasca sindicalista no només 
és necessària sinó imprescindible, si 
volem preservar els nostres drets com 
a treballadors, i, encara, els principis 
bàsics de la democràcia. De tot això, 
ens en va parlar Maria Antònia Font, 
portaveu de l’Assemblea de Docents de 
les Illes Balears i membre d’Enllaçats 
per la Llengua, el 25 d’octubre passat, 
a València, tot just l’endemà de la 
vaga educativa. “És una lluita que 
estem guanyant a la idea dominant de 
l’apoliticisme i l’antisindicalisme que mira 
de difondre la dreta”. I és que, segons 
Font, és aquesta idea la que interessa 

especialment al PP, perquè a l’hora de 
votar ells hi acudeixen en comandita, i 
és, en canvi, el vot progressista el que 
dimiteix en pro d’un ideal de difícil encaix.

Les mobilitzacions a les quatre illes 
–les Balears i les Pitiüses– han capgirat 
per complet aquest prejudici de filiació 
conservadora sobre el sindicalisme i 
ha enaltit la tasca feta durant dècades 
pels docents. La pau era a les aules, 
fins que va sorgir la figura esperpèntica 
del president José Ramón Bauzà, un 
arribista de pedra picada amb ànsies 
de fer carrera política a la península –a 
Madrid, vaja–. Ell, tot solet, va rompre el 
consens a què han arribat la comunitat 
educativa i les famílies a còpia d’imposar 
un TIL que ningú no vol, com s’ha fet 
palés almanco dues vegades, a l’hora 
de triar l’ensenyament en castellà o en 
la llengua pròpia de les Balears –ço és, 

el català–. Tothom s’hi ha decantat, a 
l’hora de triar, per la que ha sigut llengua 
vehicular a les aules; perquè tothom, 
quasi per unanimitat, sap que la seva 
llengua és una oportunitat, i perquè se 
l’estimen de deveres. Amb aquesta tria, i 
l’intent d’imposició del TIL, Bauzà va trair 
els seus paisans, els de Ciutat i els de la 
part forana; fins i tot va clavar punyalada 
als batles mallorquins que van confiar en 
ell, mireu si n’és, de gran, la seua dèria. 

Tres setmanes de vaga indefinida. 
Es diu prest. Tanmateix, cal dir que han 
sigut possibles gràcies al coratge del 
professorat, que ha sacrificat els seus 
doblers per molt més que un salari; 
al suport de les famílies, i a bona part 
de la societat illenca, que els han fet 
costat. Ha sigut una aposta per la qualitat 
educativa i per l’ensenyament públic. 
Per la democràcia i el consens, també. 

Un no rotund a la imposició arbitrària i 
l’autoritarisme desvergonyit brandat a la 
manera de l’ordeno y mando del senyor 
Bauzà. Però, tot això s’ha espanyat, 
senyor president. Els docents es van 
plantar i van dir Basta!, ja n’hi ha prou; 
i tots plegats, l’Assemblea de docents 
i els sindicats ensems, amb la Maria 
Antònia Font, de l’STEI, al capdavant, 
com a portaveu, van organitzar la que 
ha sigut, fins ara, la mobilització per 
l’ensenyament més bonica que hem vist 
mai a les Illes i mar enllà. I encara dura. 

A l’altra banda de la marea verda, hi 
ha un home sol, que s’ho mira tot amb 
incredulitat, davant un mirall que hi torna 
una imatge tèrbola, d’home malcarat, 
amb la barba rasurada a tres o quatre 
mil·límetres i els cabells engominats. La 
dignitat no té preu. La traïció, en canvi, 
sempre passa factura. Temps a venir.

>>> Ve de la pàgina anterior

Assemblea de docents a les Illes

L’exemple de les Illes

Docents en lluita: 
defensem l’educació i 
l’ensenyament en català

El Sindicat esgota en 
pocs dies més de 5.000 
samarretes verdes 
amb el lema “Estimem 
l’escola pública”

La samarreta, amb un dibuix original 
cedit per l’artista valencià Cento Yus-
te, ha esdevingut un dels símbols de 
la mobilització de la comunitat esco-
lar valenciana en defensa de l’escola 
pública i de rebuig de les retallades 
en l’ensenyament i de la LOMQE. 

Successives reimpressions de les 
samarrates s’esgotaven en poques 
hores en els dies previs al 24-O, fins 
al punt que es va haver de renunciar 
a cobrir tota la demanda. 

Novament, la samarreta es pot 
adquirir en les seus del sindicat al 
preu de cinc euros, i es pot reservar 
a través de la web del Sindicat.
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Massamagrell 
renuncia a cedir sòl 
públic per a un CIS

L’Ajuntament de Massamagrell ha 
reculat en la idea de cedir sòl pú-
blic per a la construcció d’un CIS a 
la localitat, segons va manifestar el 

regidor d’Educació, Enrique Senent, 
en el transcurs del Consell Escolar 
Municipal

La Plataforma en Defensa de 
l’Escola Pública de Massamagrell, 
integrada per representants de les 
AMPA dels CEIP Bisbe Amigó, CEIP 
Sant Joan Evangelista, CEIP Verge 
del Rosari, IES Massamagrell i del 
professorat dels centres públics de 
la localitat, s’ha mostrat satisfeta 
pel fet que l’Ajuntament de Massa-
magrell haja manifestat en el CEM 
que mai no s’ha pres seriosament la 
decisió de cedir sòl públic per a la 
construcció d’un centre privat (CIS) 
a Massamagrell.

Segons han manifestat mem-
bres de la Plataforma en Defensa 
de l’Escola Pública, aquest canvi 
d’opinió del govern municipal és 
conseqüència de la pressió que  
hi ha exercit la comunitat esco-
lar davant del que han qualificat 
com “un disbarat, ja que l’oferta 
de places escolars a Massama-
grell és suficient per a la deman-
da existent i la construcció d’un 
centre privat en terrenys públics 
cedits durant 75 anys crearia una 
distorsió en el mapa escolar de 
la localitat i significaria un dete-
riorament de l’ensenyament pú-
blic”.

STEPV dóna suport 
a la campanya del 
CEIP Sant joan de 
Ribera de Burjassot

Es concentren cada matí 
durant una setmana a la 
porta de la Conselleria

Durant la setmana del 4 al 8 de no-
vembre, l’AMPA del col·legi públic 
Sant Joan de Ribera de Burjassot 
van convocar concentracions cada  
matí a partir de les 9.30 hores en la 
porta de la Conselleria d’Educació.

Recordem que la situació de les 
instal·lacions del centre estan en 
pèssimes condicions i l’Ajuntament 
havia oferit un solar per a reubicar 
provisionalment el centre mentre 
es rehabilitava, però la Conselleria 
va optar per dispersar l’alumnat 
en tres centres de la localitat i les 
obres promeses encara no han co-
mençat. 

Tinc la plaça a Elx i visc a València.  
Com que la mobilitat en el concurs 
és mínima des de ja fa molts anys, 
demane comissió perquè tinc dos 
xiquets i mon pare és totalment 
dependent. Per què puntuaran més 
aquells que no estan de comissió? Ens 
llevaran punts d’antiguitat a aquells 
que estem de comissió?



en els fòrums de l’espai stepv.intersindical.org/forums

No et llevaran punts 
d’antiguitat  
El que passa és que dins 
de l’apartat d’antiguitat, en 
el subapartat 1.1.3 de llocs 
d’especial dificultat, han afegit 
un ítem nou en què es premia 
aquelles persones que no han 
tingut una comissió de serveis des 
de 2011, any del darrer concurs 
autonòmic.

Des d’STEPV considerem que 
els barems del concurs han de 
ser com més estables millor, 
perquè el professorat tinga 
seguretat, informació i temps 
suficients per a desenvolupar les 
accions formatives necessàries 

i per a prendre les decisions 
laborals que els afecten sabent 
totes les implicacions presents 
i futures. No és just que ara es 
penalitze les persones que han 
obtingut una comissió de serveis 
des de 2011, ja que s’introdueix 
un aspecte nou amb efecte 
retroactiu. El professorat que ha 
hagut de demanar una comissió 
per assetjament laboral, o per 
malaltia greu, o per motius 
familiars excepcionals, etc., no 
té per què estar en inferioritat de 
condicions respecte de qui té la 
sort de no necessitar-ne.

Si la Conselleria vol limitar el 
gran nombre de comissions de 

servei que es demanen cada any, 
la solució és ben fàcil: estabilitat 
de les plantilles. STEPV demana, 
any rere any, que s’incorporen 
al concurs de trasllats totes 
les vacants del sistema. Les 
comissions de servei són una 
prova palpable que hi ha més 
vacants en el sistema que les 
incloses en el catàleg, i aquesta 
dinàmica s’ha d’acabar.

A més, has de tindre en compte 
que aquest canvi en el barem 
autonòmic no tindrà validesa  
en el concurs estatal, de manera 
que el professorat veurà que 
d’un any a l’altre té puntuacions 
diferents.

Allioli
La proposta de l’administració pre-
veu dos canvis substancials respec-
te del barem vigent fins ara:
n Es premia, en l’apartat 1.1.3, totes 
aquelles persones que no gaudei-
xen d’una comissió de serveis des 
de 2011 (darrer concurs autonòmic).
n En l’apartat 6.1, s’ha introduït la va-
loració del certificat de capacitació en 
llengua estrangera amb 8 punts.

Pel que fa als 8 punts que la Con-
selleria vol donar al certificat de ca-

pacitació en llengües estrangeres, 
STEPV en manifesta l’oposició fron-
tal per diversos motius:
n Confirma la crítica que el sindicat 
ja va fer al decret del plurilingüisme, 
perquè es potencia una llengua es-
trangera abans que la pròpia.
n Beneficia clarament les universi-
tats privades (com la Catòlica) que 
es lucren a compte del professorat 
que necessita els punts.
n El nivell màxim d’anglés per les 
EOI (C2) puntua 4 punts, mentre que 

la capacitació (per al qual es dema-
na un nivell inferior) puntua el doble.
n El professorat de llengua estran-
gera –tant per habilitació com per 
oposició– tindrà automàticament els 
8 punts corresponents al certificat 
de capacitació en llengua estran-
gera. STEPV ja va manifestar que 
es podrien crear greuges compara-
tius entre especialitats, ja que els 8 
punts es fan valdre encara que s’op-
te a places que no siguen de llengua 
estrangera –com per exemple les 

de les altres especialitats de primà-
ria, al cos de mestres; o a les places 
d’àmbit, per al cos de secundària–. 
Sobrevalorar tant un mèrit tan con-
cret sempre genera greuges compa-
ratius es mire per on es mire.
STEPV rebutja que es valore molt 
més una llengua estrangera que la 
llengua pròpia, més encara tenint en 
compte que la Conselleria no ha fet 
la necessària inversió en places pú-
bliques per a formar el professorat 
en idiomes.

El barem del concurs de trasllats premia la 
capacitació en llengües estrangeres
El proper concurs, que és autonòmic, penalitza també haver gaudit d’una comissió de serveis des de 2011.

STEPV ho valora 
positivament tot i 
que arriba amb 14 
anys de retard

Allioli 
El DOCV ha publicat l’ordre per la 
qual es regula la catalogació amb el 
requisit lingüístic de valencià dels 
llocs de treball de secundària, des-

prés que es negociara en una reu-
nió de la Mesa Sectorial el passat 
mes de febrer.

La catalogació arriba amb 14 anys 
de retard, ja que la Conselleria d’Edu-
cació es va comprometre a negociar-la 
amb els sindicats en 1999, tal com re-
cull l’acord de plantilles de secundària 
d’aquell any, derogat, per cert, en 2010.

Recordem que en el cos de mes-
tres existeix des de 1997 i s’ha estat 
aplicant amb normalitat des d’ales-
hores. La catalogació de llocs en 
valencià en secundària significa que 
el professorat funcionari de carrera 

haurà d’estar capacitat en aques-
ta llengua l’efecte de concursar a 
places en centres de treball de les 
comarques valencianoparlants. Per 
al professorat, tant funcionari de 
carrera com interí i de Religió, que 
encara no tinga la capacitació, tin-
drà un període de quatre anys per a 
poder obtintre-la, tal com regula la 
disposició transitòria de l’ordre.

Recordem que la majoria del 
professorat de secundària, prop del 
90%, té la capacitació en valencià.

STEPV valora positivament la 
publicació d’aquesta ordre, mal-

grat els 14 anys de retard, per-
què permetrà que l’alumnat de 
primària que estudia en valencià, 
podrà exigir la continuïtat dels 
ensenyaments en aquesta llen-
gua també en secundària, tot i 
que s’haurà d’esperar a 2017 per 
exigir-ho al professorat que en-
cara no el té.

Un dels grans problemes que 
any rere any denuncia el Sindicat és 
que vora 90.000 alumnes no poden 
continuar els estudis en valencià 
perquè els llocs de treball no esta-
ven catalogats.

El DOCV publica la catalogació 
en valencià dels llocs de 
treball de secundària

Guia del 
concurs de 
trasllats
com cada any, stEPV 
ha elaborat una guia 
del concurs que pots 
consultar en la web.

Així mateix, el sindicat 
ha convocat assemblees 
informatives en tot 
el País per a ajudar-
te en el procés.

stepv.intersindical.org/
guies/trasllats
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El desconcert educatiu
Cada estiu, el DOCV publica quasi diàriament nous concerts o 
l’ampliació dels existents, en un inacabable transvasament de fons 
públics a l’escola privada. I tot enmig de retallades i entrebancs a l’escola 
pública i al seu professorat, segons informa Santiago Estañán.

La Llei Orgànica del Dret a l’Edu-
cació (LODE) de 1985 i la Llei Or-
gànica de l’Educació (LOE) de 2006 
estableixen els principis de l’apli-
cació dels concerts educatius “so-
bre la base de la regulació conjunta 
dels drets i llibertats que en matè-
ria d’educació conté la Constitu-
ció, els postulats de programació 
de l’ensenyament i participació són 
principis correlatius i cooperants 
d’ajuda als centres docents que es 
preveu en l’article 27.9, ja que con-
tribueixen a satisfer les exigències 
que es deriven del text constitucio-
nal per a la despesa pública: d’una 
banda que per la seua distribució 
siga equitativa i que s’oriente a fi-
nançar-ne la gratuïtat –i això s’as-
segura mitjançant la participació–. 
En l’àmbit educatiu, aquest control 
social i l’exigència de transparèn-
cia han sigut encomanats a les fa-
mílies, professorat i alumnat, cosa 
que constitueix una preferència per 
la intervenció social davant la inter-
venció estatal.

Des que va arribar al govern, el 
PP ha tornat a la interpretació de 
l’antic Estatut de Centres Docents 
de 1980, que afegia al dret cons-
titucional de la llibertat d’elecció 
de centre per part de les famílies, 
l’obligatorietat de concertar qual-
sevol tipus de centre que trien.  
Això ha suposat l’increment d’unitat 
concertades i les subvencions als 
centres privats en nivells no obli-
gatoris, especialment d’infantil i 
FPII, i posteriorment batxillerat. La 
LOECE (2002) va introduir la possi-
bilitat de concertar aquests nivells 
no obligatoris, i es va confirmar en 
la LOE, i amb el PSOE en el govern 
de l’Estat.

Al País Valencià, el procés d’im-
plantació de la LOGSE (1990) va 
ser una oportunitat perquè els 
diferents consellers d’Educació 
augmentaren sense complexos el 
nombre de centres concertats, fins 
i tot aquells que, situats en urba-
nitzacions i allunyats de les pobla-
cions, no satisfan necessitats reals 
d’escolarització, sinó que responen 
a interessos molt determinats de 
les famílies usuàries, que preferei-
xen aquests centres perquè es pen-
sen que així evitaran la immigració, 
problemes de convivència multicul-
tural i fracàs escolar. 

Mentrestant, la construcció del 
mapa escolar de 1996 no veu el fi-
nal, per la ineficàcia demostrada, 
potser de manera conscient, en 
dotar els ciutadans d’una oferta de 
qualitat als centres públics. Per no 
dir l’endeutament de més de 2.000 
milions d’euros acumulat per la in-
eficàcia dels gestors de l’empresa 
pública de construccions CIEGSA: 
Alejandro Font de Mora, Máximo 
Caturla, Concha Gómez, Rafael 
Carbonell, entre d’altres. Encara 
hui hi ha poblacions on els estudi-

ants que opten pels centres públics 
han de passar la seua escolarit-
zació en barracons, mentre veuen 
que s’amplien els concerts de bat-
xillerat o d’educació infantil o tots 
els centres que ho demanen, tan si 
compleixen els requisits legals com 
si no.

STEPV-IV ha denunciat reitera-
dament que la Generalitat valenci-
ana ha oblidat, per no dir incomplit, 
dues prescripcions legislatives. La 
primera és la necessitat establida 
per la llei de que hi haja una pro-
gramació de la xarxa de centres 
que presten el servei públic de 

l’educació. La Conselleria d’Educa-
ció ha d’harmonitzar les exigències 
derivades de l’obligació que tenen 
els poders públics de garantir el 
dret de tots a l’educació i els drets 
individuals de l’alumnat i les fa-
mílies. En aquesta programació, 
s’haurien d’establir les necessitats 
d’escolarització, i tot això comp-
tant, almenys, amb la participació 
de tots els sectors afectats, inclo-
sos els titulars dels centres privats 
concertats. També s’hauria de tin-
dre en compte les consignacions 
pressupostàries existents i el prin-
cipi d’economia i eficiència en l’ús 
dels recursos públics. La Conselle-
ria d’Educació hauria de calcular el 
pressupost dels concerts en funció 
dels diners necessaris per a cobrir 
la despesa de les unitats concerta-

des. Res d’això s’ha fet, i no s’ha ne-
gociat aquesta programació ni en el 
Consell Escolar Valencià, ni en les 
meses sectorials. És clar que si no 
existeix programació, no coneixe-
rem les necessitats, ni els mitjans 
públics amb què es compta per 
a atendre-les. L’única informació 
pública és el pressupost destinat 
als concerts educatius que apro-
ven cada any les Corts valencianes, 
que, com STEPV-Iv ha denunciat, 
no reflecteixen la despesa real que 
es produeix en el finançament dels 
concerts amb empreses privades 
titulars de centres d’ensenyament.

La segona qüestió “oblidada” 
per l’administració educativa va-
lenciana es la garantia d’existèn-
cia de places públiques suficients 
que puguen atendre les necessitats 
d’escolarització. El ben cert és que 
la realitat ens mostra que existeix, 
almenys la conselleria no demos-
tra el contrari amb les dades que 
publica, una oferta suficient de pla-
ces en els centres públics. Encara 
més, en alguns centres públics, 
just en localitats on s’han aprovat 
incorporacions de centres privats 
als concerts, es van reduint unitats 
de les diferents etapes educatives. 
D’aquesta forma, s’està conculcant 
l’interés general, provocant despe-
ses pressupostàries, mentre es re-
tallen les inversions o despeses de 
funcionament als centres públics.

A això, s’hi uneix la irregularitat 
repetida des de 1996 de no publicar 
la resolució de centres concertats 
d’abans que acabe el termini d’ad-
missió de l’alumnat. Si aquesta es 
produeix entre l’abril i el maig, les 
resolucions sobre les sol·licituds 
de concerts es publiquen a l’agost 
o el setembre. No té sentit anunciar 
que un centre està concertat quan 
ja han passat tots els processos or-
dinaris de matrícula. Tampoc no es 
té en compte l’existència d’oferta 
suficient en els centres públics. 

Concertar amb empreses priva-
des ha suposat el transvasament de 
matrícula des dels centres públics 
cap a aquest tipus d’oferta que, tant 
des dels mitjans com des de la ma-
teixa administració, sembla tindre 
millor imatge. El resultat final és 
que a poc a poc la matriculació en 
centres privats concertats en al-
gunes localitats ha superat la dels 
centres públics. La Generalitat va-
lenciana ha paralitzat l’oferta inici-
al de construcció de nous centres i 
n’ha mantingut en precàries condi-
cions un bon grapat. Un exemple a 
la ciutat de València n’és la situació 
del col·legi d’infantil i primària 103, 
que fa sis anys que està en barra-
cons i no té perspectives de solució 
a curt termini. Mentrestant, la Sra. 
consellera es dedica a oferir sòl i 
diners públics a les empreses dels 
anomenats “centres d’iniciativa so-
cial”.

33+12 34+15 62+37
100+50 82+34 97+40
9+1 54+25 48+26

Educació infantil

Evolució del nombre total d’alumnat
Educació infantil
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 1995/96 1999/2000* 2012/13

Educació primària

Educació primària
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Eso
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*En el curs 1999/2000 finalitzà la implantació generalitzada de l’ESO.

Evolució del nombre total d’unitats

la generalitat ha 
incomplit la llei, ja 
que no ha programat 
la xarxa de centres 
que presten el servei 
públic de l’educació

la conselleria no 
garanteix un nombre 
suficient de places 
públiques per a 
atendre les necessitats 
d’escolarització

la implantació de la 
logsE (1990) va ser 
l’oportunitat perquè 
els diferents consellers 
augmentaren sense 
complexos el nombre 
de centres concertats
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Districte únic 

Una vella demanda de la patronal de la privada. Elimina els 
entrebancs que trobaven algunes famílies per a matricular-
se en centres privats allunyats del domicili familiar. Els 
centres podran seleccionar millor el seu alumnat sense 
l’obligació d’atendre les famílies de la zona on estan situats. 
Afavoreix, per exemple, els qui tenen recursos per a pagar 
el transport en detriment de la resta, i contribueix a crear 
centres gueto i centres elitistes, un dels objectius de la 
LOMQE.

Rànquings

Coneixement per part dels pares i mares del resultat de 
les proves de diagnòstic dels centres. Així, es podran fer 
rànquings de centres en funció dels resultats acadèmics 
de l’alumnat, cosa que també permetrà, i potenciarà la 
LOMQE. L’objectiu és reforçar la competitivitat dels centres 
en un mercat educatiu lliure. Els centres en barris i pobles 
socialment desafavorits competiran amb les escoles d’elit 
que seleccionen l’alumnat. 

CIS

Els Centres d’Iniciativa Social (CIS), amb els quals 
s’abandona la iniciativa pública a l’hora de dotar 
d’infraestructures escolars. El govern assumeix, però, el cost 
de finançar els nous centres privats amb concerts educatius, 
i els ajuntaments el compromís de proveir-los de sòl gratuït. 
Una esmena incorpora la possibilitat en la LOMQE de cedir 
sòl públic a tot l’estat.

País Valencià: el pis pilot de la LOMQE
La conselleria d’Educació s’ha proposat esdevindre l’espill en el qual es mire el sistema 
educatiu espanyol, una exhibició de les polítiques educatives de la dreta. Així, al País Valencià 
s’han aplicat una sèrie de normes educatives que avancen la implantació de la reforma en 
molts aspectes.

Mesa de directors

En la línia d’eliminar la participació i la gestió democràtiques, 
només 15 directors assessoraran la Conselleria, menystenint 
les associacions existents amb centenars de direccions 
associades. Reforça el nou caràcter de capataç de l’empresa 
que tindran els directors en la LOMQE.

Retallades a les ajudes

Retallades d’ajudes de tot tipus a l’alumnat, com les 
de transport, menjadors. Això permet ampliar les 
desigualtats, com ho fa la política de beques de Wert. El 
Ministeri esgrimeix conceptes com “mèrit” i “esforç” per 
a negar ajudes a famílies que parteixen d’una situació de 
desavantatge social.

Contracte programa

Permet triar una part de la plantilla en comissió de serveis. 
La LOMQE permetrà a les direccions establir perfils per triar 
professorat per concurs de trasllats i interins. En sintonia 
amb la reforma educativa. Compromet les ajudes als centres 
amb una rendició de comptes. 

Decret de plurilingüisme

Amb l’excusa de promoure l’anglés, el castellà incrementa 
la seua presència en les línies en valencià. Ha de contribuir 
a debilitar el valencià com a llengua de l’ensenyament, en 
la mateixa línia d’espanyolització i recentralització de la 
LOMQE. S’està forçant el professorat a formar-se a tota 
pressa en anglés, sense importar la qualitat de la formació, 
només l’ús propagandístic. A més, introdueix una enquesta 
a les famílies per a decidir en quina llengua volen que 
inicien els ensenyaments els seus fills i filles. Això crearà 
un conflicte allà on no n’hi havia sota el fals argument de la 
llibertat d’elecció dels pares i mares.

FP dual

Contribuirà a la formació de treballadors especialitzats en 
aquells llocs que requerisquen determinades empreses, 
normalment les més grans. Així mateix, permetrà la 
proliferació de l’oferta privada de titulacions professionals 
a través d’acadèmies que no hauran d’invertir en costoses 
infraestructures de tallers i instal·lacions. La implantació 
de l’FP dual valenciana començarà el curs 2014/15 i haurà 
de culminar el curs 2019/20, any en què tots els cicles 
formatius hauran d’oferir-la.

Decret d’autonomia dels centres

En preparació: a hores d’ara, en desconeixem el contingut, 
però anirà en la línia de tot el que hem dit anteriorment. 
La LOMQE promou una autonomia de les direccions per a 
dissenyar uns centres competitius en el mercat educatiu a 
través de la seua especialització, i no una autonomia de la 
comunitat educativa per a organitzar-se millor d’acord amb 
les seues necessitats reals.
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TUDI TORRÓ

dEs dEl sud VAlENcIà

I nosaltres, 
on estem?

A quest curs 2013-2014 ha 
començat com s’espe-
rava, amb precarietat, 

manifestacions, concentracions, 
queixes i malestar dels docents 
i de les famílies davant les reta-
llades econòmiques i ideològi-
ques, cada vegada més evidents; 
tanmateix, si alguna actuació 
ha reeixit per sobre de totes les 
manifestacions de rebuig i de 
plantar cara a tots els desficacis 
amb què ens amenacen i duen a 
efecte els governs de dreta de les 
distintes autonomies, comandats 
pel govern de l’Estat,  és la vaga 
indefinida dels ensenyants de les 
Illes Balears. Qui es podia imagi-
nar l’èxit multitudinari, la impli-
cació i el suport que li ha donat 
tota la comunitat educativa i la 
ciutadania en general; ha sigut 
una aposta arriscada, valenta, 
sense precedents, on han sumat, 

fent-se cada vegada més forts, 
més units, amb un únic clam, no 
els han deixat sols les famílies, la 
societat, tots a l’una hi són, per-
què ja estan, quan escric aquesta 
columna, en la tercera setmana 
de vaga indefinida, amb caixa de 
resistència inclosa, amb artistes i 
gent del món de la cultura al seu 
costat, perquè no siga per diners 
tornar sense haver aconseguit el 
seu propòsit, perquè el “Govern” 
no puga comprar el seu silenci, 
perquè estan per l’educació, per 
les coses ben fetes, per consoli-
dar el que sabem que funciona. 
La societat mallorquina ha dit 
prou perquè està al costat de la 
cultura, de l’educació, la posen 
al seu lloc, la fan visible, valora 
el paper fonamental del mestres, 
es creuen allò que deia Nelson 
Mandela “L’educació és l’arma 
més poderosa per a canviar el 

món”.  No s’ho acaben de creu-
re, la societat valora els mestres 
i per això, només per això, estan 
tenint l’èxit i la força que dóna la 
lluita justa, les famílies els diuen 
que no paren, que ho aconsegui-
ran, que estan amb ells, però ho 
estem pels nostres fills, perquè 
no es tracta només de retalla-

des econòmiques, es tracta de la 
nostra cultura, la nostra llengua, 
de com aprenen els nostres xi-
quets i xiquetes, posar una mica 
de seny… i la gota que ha fet 
vessar el got, el decret de trilin-
güisme, el TIL, és l’“invent” d’una 
dreta cavernícola que ni vol ni li 
interessa l’escola pública, ni una 
educació de qualitat, volen fer 
“experiments lingüístics” sense 
recursos, sense formació prèvia 
del professorat, sense saber re-
alment quins són els objectius, 
només els interessa fer populis-
me pensant que tindran al seu 
costat les famílies mostrant-los 
el “parany”de l’anglés, però no 
ha sigut així i en això estan do-
nant-nos una lliçó de com s’ha de 
lluitar contra la incultura, la per-
versió, l’adoctrinament, el popu-
lisme… I nosaltres? Sí, nosaltres, 
els valencians, on estem?

jAUME MARTÍNEZ BONAFé

tEAtrEs dE l’EscolA

Manuscrit 
trobat a la 
plaça del 
Zócalo

A la plaça del Zócalo, a Mè-
xic DF, després d’una bru-
tal càrrega de la policia 

contra els i les mestres allí con-
gregats per protestar pel darrer 
atemptat capitalista contra l’edu-
cació pública, vaig trobar a terra 
un manuscrit xafat i tacat de fang, 
que hem va fer reflexionar. Tradu-
ït del castellà, deia el següent:

“Un pare de família molest va pre-
guntar a un mestre:
-Que no t’importa que els xiquets 
es queden sense classe? Ells, 
quina culpa tenen de...?
El mestre li va respondre:
-És clar que em preocupa...

Em preocupa que es queden 
sense classes, sense llibres, sen-
se aules, sense electricitat, sense 

llum, sense material ni equips de 
suport.

Em preocupa que els pares si-
guen els únics responsables de 
pagar totes les despeses i el go-
vern es desentenga totalment de 
les seues obligacions amb el sos-
teniment de l’educació.

Em preocupa que vulguen ava-
luar els mestres amb un examen 
que encara no existeix, ni han de-
terminat com és, i en canvi aquest 
examen ja tinga el poder de des-
patxar mestres.

Em preocupa que ara els mes-
tres no siguen part dels treballa-
dors de l’Estat, que els posen a un 
costat per poder despatxar-los 
sense indemnització.

Em preocupa que ara arribes 
als 70 anys, fet una pansa i no et 

donen la jubilació de tots els teus 
anys de servei i a aquesta edat no 
trobes un altre treball per a man-
tindre’t i poder menjar tu i la teua 
família.

Em preocupa que els meus pa-
res, que sempre van estar per als 
alumnes abans que per a mi, i que 
mantenen una família, els des-
patxen sense més ni més d’una 
professió que els va costar una 
vida i els va costar perdre’s tants 
moments familiars.

Em preocupa lluitar per un país 
que prefereix veure telenovel·les 
i creure’s les notícies de televisió 
abans que llegir ells mateixos les 
reformes.

Em preocupa que seguisquen 
creient-se el que diu al govern 
malgrat tot.

Em preocupa perdre tantes 
classes, dormir en el pis, banyar-
me en les marxes, pelar-me la 
pell, dormir dues, tres hores, 
menjar el que pots i quan pots.

Però sobretot em preocupa 
lliurar tot el que tinc i que al fi-
nal per culpa dels que no fan res 
i guanyen en un mes més del que 
tu i jo junts en tota la nostra vida, 
es privatitze i tu i jo seguim pa-
gant més cada dia i ara amb més 
interessos!

Em preocupen moltes més co-
ses, però sobretot: no em preo-
cupa la maldat dels malvats… em 
preocupa més… la indiferència 
dels bons…”

(A Mèxic o a les illes Balears, i 
en tants altres llocs, una mateixa 
reflexió i una mateixa lluita.)

Pensades

AMAdEu SAnz

Des del govern valencià encara estan 
preguntant-se com és possible que el 
tancament de RTVV puga suscitar una 
onada d’indignació popular de tal magnitud 
que faça trontollar els mateixos fonaments 
de la legitimitat de la seua acció de govern. 
I especialment en els cercles d’una 
esquerra valenciana que, durant molts 
anys, ha manifestat una sentida desafecció 
envers el mitjà de comunicació valencià.

En realitat, el Canal 9 ens l’hem estimat 
tant, que als sectors més conscients de la 
societat valenciana ens resultava dolorós 
veure en què ens l’havia convertit aquesta 
dreta casposa, que l’ha monopolitzat, 
rebregat i retorçut fins a matar-la. Anys 
de manipulació informativa, de silenci 
sobre aquells temes, persones o entitats 
que qüestionaren l’hegemonia popular, 
un estàndard lingüístic que prohibia 

llistes de paraules que sonaven massa 
catalanes, i tantíssima banalitat, han 
expulsat del Canal 9 aquells sectors 
de la societat valenciana que més 
en sentíem la necessitat, i que més 
rebutjàvem el model d’autocomplaença 
dretana en què s’havia convertit. 

Tanmateix, el Canal 9 és, sobretot, 
nostre, d’aquells i aquelles que no hi 
eixíem mai, perquè la seua concepció 
de servei públic, de reflex de la realitat 
valenciana i de promoció i defensa de la 
dignitat de la llengua respon al projecte 
progressista més que no al de la dreta. 
El PP mai no ha cregut en la RTVV, i 
per això l’ha violentada fins a la mort.

Per això, perquè ens l’estimàvem 
tant, a pesar que no hi feien eixir els 
nostres, que no hi havia qui es fumara la 
seua programació, a pesar que molts de 
nosaltres ja no la teníem ni sintonitzada, 
quan el PP ha gosat alçar-li la mà per 
donar-li el colp de gràcia, ha sorgit un 
moviment d’indignació en tots els racons 
del País Valencià, especialment entre 
els sectors progressistes, que n’exigeix 
el manteniment, convertida en allò que 
hauria d’haver sigut; la veu dels pobles, 
les entitats o les empreses que treballem 
en i per al País Valencià. També el 
professorat i la comunitat educativa.

Perquè la societat valenciana necessita 
una televisió i una ràdio pròpies, on capien 
totes les veus i tots els colors, en valencià, 
on es mostre i es debata tota la nostra 
pluralitat i riquesa. I si hi ha algú que s’ho 
mereix més que ningú som nosaltres.

olI

A la comunitat educativa de les 
Illes, i molt especialment al seu 
professorat, per l’exemple de 
dignitat que ha suposat les tres 
setmanes de vaga contra el TIL 
del govern Bauzá.

All

A Alberto Fabra, president de la 
Generalitat, pel “colp d’estat” 
que suposa el tancament de 
RTVV arran de la suspensió 
de l’ERO per part del Tribunal 
Superior de Justícia.

Es tracta de la nostra 
cultura, la nostra 
llengua, de com 
aprenen els nostres 
xiquets i xiquetes

RTVV és nostra i la volem 
pública, plural i en valencià



Històricament, el sindicalisme sorgeix de la 
unió dels treballadors  i les treballadores 
en els centres de treball per a oposar-se a 

l’arbitrarietat dels patrons. La unió de totes i de 
tots és la que ha aconseguit victòries històriques 
per a les nostres condicions de treball, com ara la 
jornada de 40 hores, les vacances pagades, el dret 
a l’assistència sanitària, i molts altres guanys que 
hui ens semblen inqüestionables.

Els STEs van nàixer durant els anys setanta 
com l’instrument assembleari i democràtic dels 
i les ensenyants per la millora de les seues 
condicions de treball, però que també aspiraven a 
construir un projecte d’escola pública renovadora 
i socialment alliberadora. I, en casa nostra, 
amb un èmfasi en una escola en valencià, que 
contribuïra a la normalització, l’extensió i la 
dignificació de l’ús social de la llengua.

STEPV té una afiliació respectable, però volem 
créixer perquè cal la participació de totes i tots en 
la construcció d’un ampli moviment que
n ature la deriva privatitzadora de l’escola pública 
i recupere unes condicions de treball que s’han 
deteriorat els darrers anys;
n construïsca un moviment que faça real una 
escola democràtica, de totes i per a totes les 
persones, i que contribuïsca a l’emancipació 
social.
Treballem, alhora, en multitud d’iniciatives 
que condueixen a la creació d’un ampli front 
d’oposició a les polítiques neoliberals de 
retallades, reformes i privatització. Ho fem en 
els àmbits internacional, en fòrums com l’Alter 
Summit, Fòrum Mundial de l’Educació, Fòrum 
Social Mundial o la Internacional de l’Educació, 
perquè som conscients que ens trobem en un 

context globalitzat d’atac a les polítiques de 
l’estat del benestar, i perquè sabem que cal una 
coordinació global per a oposar-s’hi.

En l’àmbit estatal participem, directament o a 
través dels STEs, en plataformes en defensa de 
l’escola pública o del sindicalisme alternatiu, en 
Europa Laica… en la coordinació d’un moviment 
que lidere l’oposició a les polítiques del govern 
espanyol.

Ens coordinem amb els sindicats germans de 
les Illes i Catalunya en diverses iniciatives, com 
ara Enllaçats per la Llengua o la FOLC.

En l’àmbit valencià, on STEPV és el sindicat 
majoritari, som els promotors de plataformes 
comarcals i nuclis sindicals al llarg del País 
Valencià. A través d’Iv, promovem i participem en 
plataformes com Totes Juntes, junt amb la PAH, 
els 15-M, i molts altres moviments veïnals, 

  afilia’t i participa

stepv, per moltes raons
El nostre model no té cap secret: l’autoorganització dels 
treballadors i treballadores en defensa dels seus interessos.

un pas 
endavant

Continua en la pàgina següent >>>



un pas endavant
n Els i lEs pErmanEnts sindicals

Ensenyament públic no universitari
També coneguts com a “alliberats/des sindicals”, 
els i les permanents són professors i professores 
que són alliberats de la tasca docent per a fer un 
treball sindical. En el nostre sector, la norma que 
els regula és l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
(EBEP) i es determinen a partir dels resultats de les 
eleccions sindicals.

En les eleccions de 2011, STEPV va obtindre 73 
delegades i delegats a les juntes de personal del 
País Valencià: 26 a Alacant, 14 a Castelló i 33 a 
València, més altres quatre per cada territori per 
haver obtingut més d’un 10% dels vots.

Cada delegat/da té dret a 40 hores de còmput 
mensual per a l’acció sindical. Aquestes hores es 
poden acumular per a “alliberar” persones a temps 
complet.

Així, per territoris, STEPV acumula les hores de la 
manera següent:

AlAcAnt 26 + 4 = 30 x 40 = 1.200 h

cAstelló 14 + 4 = 18 x 40 = 720 h
VAlènciA 33 + 4 = 37 x 40 = 1480 h.

Segons l’EBEP, per cada 150 hores es pot alliberar 
una persona, de manera que els alliberaments que-
den així:

AlAcAnt 1200 / 150 = 8

cAstelló 720 / 150 = 4,8

VAlènciA 1480 / 150 = 8,8

Els decimals s’arredoneixen i ens dóna 23 persones 
alliberades al País Valencià, que es distribueixen de 
la següent manera:

n Acció sindical

País

Alacant 

Castelló 

València 

n organització i finances 
 
n relacions institucionals

n Publicacions 

n serveis jurídics 

Ensenyament privat i universitats
El sector de l’ensenyament privat compta amb dues 
persones alliberades en virtut de les delegades de 
personal que va obtindre en les eleccions sindicals. 
Així mateix, STEPV té persones alliberades en les 
universitats valencianes, també en funció de les 
delegades que ha obtingut en les eleccions.

 

 













stepv, per moltes raons

socials i sindicals alternatius, que han de 
contribuir a la creació d’un moviment que 
obligue els governs a canviar el rumb de les 
seues polítiques.

La tasca és immensa. Les xarxes de 
la societat civil s’han desvitalitzat durant 
els anys de bonança econòmica. Aquesta 
debilitat del teixit social solidari és la que ha 
permés l’aplicació de les retallades brutals 
que ara coneixem. La reconstrucció d’aquest 
teixit solidari està en marxa, i el País Valencià 
ha conegut mobilitzacions inèdites des de la 
transició. Però encara no és suficient: hem 
d’arribar a una massa crítica de participació 
que siga capaç de generar un canvi de 
polítiques i, per això, et necessitem a tu 
i a les persones pròximes que senten la 

necessitat d’actuar i de dedicar un poc del 
seu temps i energia a aquesta tasca.

D’una banda, volem ampliar la nostra base 
d’afiliació, perquè això permet estendre la 
xarxa de persones implicades en el projecte. 
De l’altra, cal que les persones afiliades 
ens impliquem d’una manera activa en la 
revitalització dels nuclis sindicals en els 
centres, en els pobles, ciutats i comarques.

Cal constituir en cada centre un nucli 
que, per una part, informe el professorat 
de tot allò que està passant en l’escola del 
nostre país i que, alhora, informe la resta 
de personal del que passa en el seu centre 
o comarca. Hem de procurar que ningú se 
senta sol i aïllat en aquest procés, sinó que 

tots ens sentim com a part d’un grup que 
tenim molt en comú, i que ens donem suport 
els uns als altres. Un sindicat és solidari o no 
és un sindicat.

Et demanem que, si no existeix, tingues 
la iniciativa de constituir el nucli sindical del 
teu centre, que et reunisques i parles amb 
els teus companys i companyes, no sols 
d’una manera informal, sinó com un acte 
d’autoorganització i apoderament.

 Les persones afiliades a STEPV donem 
suport a les companyes en aquelles 
situacions del dia a dia, com ara donant la 
informació sobre el concurs de trasllats, 
els permisos i excedències, la revisió de 
les nòmines; però també promovent el 
debat i la discussió sobre el model d’escola 
i d’organització dels centres, o proposant 
models i oportunitats de mobilització que 
siguen assumibles per les treballadores i la 
mateixa comunitat educativa.

Les persones afiliades hem de trobar el 
temps i la voluntat per a participar en les 
assemblees comarcals que són la base del 
nostre procés decisori, i és on se sent la 
veu dels centres i de les persones que hi 
treballen.

I cal que ampliem encara més la nostra 
base d’afiliació, perquè un sindicat potent, 
si és democràtic i participatiu, intimida 
el poder perquè qüestiona el seu discurs 
d’inevitabilitat de les retallades. Cada 
mobilització que hem sostingut aquests anys 
ha donat fruits, encara que els governs les 
titlen de “festes d’aniversari”: l’administració 
ens ha reconegut, off the record, que no han 
pogut encara aplicar els màxims de les seues 
polítiques de retallades. No obstant això, no 
és per a sentir-nos satisfets. Cal augmentar 
la nostra capacitat de pressió i agilitzar i 
refrescar la nostra capacitat de mobilització.

Per això cal que, com a afiliats i afiliades 
d’STEPV, participeu i convideu a participar 
tot el professorat en el nostre procés 
assembleari permanent. Un procés on el 
professorat puga decidir sobre tot allò que 
l’afecta directament o indirecta. Aquests 
espais d’autoorganització i de decisió des 
de la base són eines bàsiques i fonamentals 
per a avançar. Si necessites ajuda, els i les 
permanents d’STEPV estem per a això: 
contacta amb nosaltres i demana’ns el que 
necessites per a la teua acció sindical. Pots 
fer-ho personalment o través del telèfon, 
correu electrònic, les xarxes socials o els 
fòrums de l’espai de l’afiliació, la nostra 
assemblea virtual. Tanmateix, sense 
menystindre les possibilitats d’aquests 
mitjans diferits, sabem que el contacte 
personal, la presència dels cossos, és una 
experiència més poderosa i transformadora. 
Veure’ns cara a cara ens enriqueix i ens ajuda 
a sentir la nostra calidesa humana.

cal que les persones afiliades ens 
impliquem en la revitalització dels 
nuclis sindicals en els centres, en 
els pobles, ciutats i comarques

Volem constituir en cada centre un 
nucli que informe el professorat 
de tot allò que està passant 
en l’escola del nostre país

un sindicat potent, si és democràtic 
i participatiu, intimida el poder 
perquè qüestiona el seu discurs 
d’inevitabilitat de les retallades

>>> Ve de la pàgina anterior
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L’ASSEMBLEA

És el centre de la nostra acció 
sindical i del procés de presa de 
decisions: el Sindicat es vincula 
amb allò que emane de les 
assemblees del professorat.

ELS NUCLIS DE CENTRE

Són els nodes sindicals més pròxims al 
professorat. Dinamitzen la vida als centres 
difonent la informació sindical i informant les 
permanents sindicals de la problemàtica i les 
iniciatives dels claustres. Són una de les peces 
clau de la xarxa solidària que és un sindicat.
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EL CONGRéS

Cada 4 anys se’n celebra 
un d’ordinari. Debat les 
línies sindicals i elegeix el 
secretariat nacional.

EL SECRETARIAT NACIONAL

Es reuneix amb freqüència 
i decideix sobre el dia a 
dia del sindicat en l’àmbit 
nacional. Escolta les 
assemblees comarcals i els 
secretariats intercomarcals. 

EL CONSELL NACIONAL

LES I ELS PERMANENTS

Màxim òrgan entre congressos. 
Decideix la línia sindical. 
Es reuneix ordinàriament 
una vegada per trimestre, i 
extraordinàriament davant 
decisions rellevants, com 
ara convocar una vaga.

Visiten els centres i atenen en 
les seus, personalment o per 
telèfon; reparteixen publicacions; 
ajuden a mantindre les webs i 
les xarxes; convoquen i moderen 
assemblees; fan gestions en 
la Conselleria; organitzen 
concentracions i manifestacions…

DELEGACIó

DELEGACIó

DELEGACIó

INFORMA

ELS SECRETARIATS

INTERCOMARCALS

Decideixen sobre allò que afecta 
cada intercomarcal: seus, 
alliberaments, pressupost, 
acció sindical… N’hi ha un per 
cadascuna de les intercomarcals: 
Alacant, Castelló i València.

Allio
li

  

Què és un sindicat assembleari

I QUÈ PUC FER jO?

Voldria  
participar-hi,  

però no sé  
com fer-ho.

En la pàgina següent et proposem com pots participar-hi



ncom Es finanÇa stEpv

STEPV es finança amb les quotes de la seua 
afiliació. En funció de la seua representativitat, 
adquirida en les eleccions sindicals*, el sindicat 
rep dues subvencions, una de la Generalitat 
valenciana, a través de la Intersindical Valenciana, 
i una altra del MInisteri de Treball, a través de la 
Confederació Intersindical. La quantia d’aquestes 
subvencions varia cada any, sovint al mateix 
ritme que les retallades. Des de 2010, STEPV 
ha rebut les següents quantitats, en euros:

n Percentatge de les subvencions 
sobre els ingressos d’stEPV

4+96	1+99
Els 10.000 de font de mora
Fins el 2010, en virtut d’un conveni per la promoció 
del valencià, STEPV rebia, com la resta de sindicats, 
una subvenció de 10.000 euros de la Conselleria 
de Cultura. Des d’aquell any, la Conselleria va 
deixar d’abonar-lo, però la Conselleria mai no va 
abonar a STEPV aquella subvenció. L’aleshores 
conseller Font de Mora va afirmar en les Corts 
que no s’havia abonat a STEPV per un “error 
informàtic”. Altres sindicats i entitats sí que el 
cobraren puntualment. A hores d’ara, l’administració 
continua posant entrebancs al seu abonament.

El Sindicat no renuncia a rebre un legítim 
finançament públic per al desplegament de la seua 
tasca de defensa dels treballadors i treballadores, 
però no hipoteca la seua independència a canvi de 
subvencions o alliberacions. Això ho demostra el 
fet de no haver signat l’acord de permisos sindicals 
de 2013, que haguera suposat més persones 
alliberades per a Intersindical Valenciana i STEPV. 
La resta de sindicats sí que el van firmar. Tampoc no 
rep cap de les subvencions milionàries que reben la 
patronal i altres sindicats per formació, PAVACE…

* Resultats de les eleccions sindicals en l’esenyament 
públic no unversitari de 2010 en delegats:

73+33+22+18+23+2

11.658

15.689

2010

9.035

2011

9.836

2012

7.952

0

MINISTERI DE TREBALL GENERALITAT VALENCIANA

En euros. L’any 2013 està per determinar.

La xarxa de permanents
patri teruel 
l’Alt i Baix Maestrat, els Ports, castelló
patri.teruel@stepv.intersindical.org
645 969 062

Ramon Canut 
Alt Millars, Alt Palància, Plana Baixa
ramon.canut@stepv.intersindical.org
652 282 869

Mavi Oliver
la Plana Alta, l’Alcalatén, Vila-real, castelló
mavi.oliver@stepv.intersindical.org
660 051 738

Beatriu Cardona 
la serranía, Ademuz, la ciutat de València
beatriu.cardona@stepv.intersindical.org 
648 524 754 

Joan Josep González
l’Alacantí:  
joanjo.gonzalez@stepv.intersindical.org
690 765 650 

M. Carmen Gil 
Vega Baja
mcarmen.gil@stepv.intersindical.org
686352293

pep Coll 
Baix Vinalopó
pep.coll@stpv.org
690 236 879

david Rodríguez 
la Marina Alta i la Marina Baixa
david.rodriguez@stepv.intersindical.org
618 652 065

enma Rodríguez 
l’Alcoià 
emma.rodriguez@stepv.intersindical.org
690 158 689

Ignasi amorós
Valls del Vinalopó i l’Alacantí: ignasi.
amoros@stpv.org
690 259 004

enrique Marín  
la costera, la canal de navarrés, la Vall 
d’Albaida, el Valle de Ayora, València sud
quique.marin@stepv.intersindical.org 
620 208 052 

pere Calpe  
la Ribera
pere.calpe@stepv.intersindical.org
620 208 049 

Juli Capilla  
la safor-Valldigna, València sud
juli.capilla@stepv.intersindical.org 
699 856 559 

Carmen Jordá  
el camp de túria, Utiel-Requena, la Hoya 
de Buñol
carmen.jorda@stepv.intersindical.org
660 445 359 

Imma Coret 
el camp de Morvedre, l’Horta nord
imma.coret@stepv.intersindical.org
649 812 898 

alícia Martí 
l’Horta sud: 
alicia.marti@stepv.intersindical.org
620 766 258 

Lola navarro
lolanavarro@stepv.intersindical.org
609 067 484

agustí escrihuela
agusti.escrihuela@stepv.intersindical.org
660 477 864

un pas 
endavant

n Si no estàs afiliat al sindicat, afilia-t’hi. Pots fer-ho en les nostres seus, per 
correu  (seguint les instruccions de la nostra web: www.intersindical.org/
comunes/per_afiliar-se), o a través del permanent de la teua zona.
n Si hi estàs afiliat, participa en la vida sindical a través de les assemblees i dels actes 
que convoca el sindicat. Promou la creació de nuclis estables de discussió i suport mutu 
en el teu centre. Si et cal ajuda, demana-la a la o el permanent de la teua comarca.
n Sigues un node de comunicació en dues direccions: del sindicat 
a les treballadores i els treballadors, i viceversa.
n El nostre model és més legítim com més gran és la participació. No volem un sindicalisme on 
unes burocràcies sindicals prenen les decisions en nom de les treballadores sense ni tan sols 
haver-les consultades. En STEPV decideix l’assemblea dels treballadors i treballadores.

I QUÈ PUC FER jO?

73
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22
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stEPV ccoo ANPE ugt csIf uso

2012 2013

1,34,53

n Ensenyament privat (País)
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AMAdEu SAnz / JuLI CAPILLA

com ha sigut la gestació de la llei 
Wert, vista des de madrid?

No hi ha hagut cap procés negociador. No-
més vam tindre una reunió bilateral amb 
tecnòcrates del Ministeri, quan la llei ja es-
tava pràcticament tancada. Com que no hi ha 
mesa sectorial d’educació d’àmbit estatal, 
una de les nostres reivindicacions principals, 
no hi ha hagut negociació. A nosaltres, de fet, 
sols ens convoquen quan els interessa, com 
ara a una reunió sobre professors de Religió, 
que es va celebrar fa poc; no cal dir que no hi 
vam assistir. 

En la confederació, es valora algun 
aspecte positiu de la lomQE?

No res. Amb la LOMQE el que pretenen és 
adaptar la LOE als supòsits ideològics i eco-
nomicistes del PP. Té un caràcter dirigista, 
perquè el poder de l’administració és absolut 
i piramidal. Els currículums estan al servei 
dels mercats, ja que no interessa una forma-
ció humana integral, sinó al servei de l’em-
presa i, sobretot, acrítica, que et convertisca 
en una persona sotmesa i dòcil.

D’altra banda, preveu que l’alumnat pre-
destinat a ser classe dirigent o col·laborador 
orgànic consolide aquesta posició, i la resta, 
el poble, que vaja per la via del sotmetiment. 
Les avaluacions seran externes, dutes a ter-
me per persones alienes a l’ensenyament 
públic; i això, a banda del negoci que suposa, 
comporta una desconfiança absoluta en el 
personal docent, perquè el relega a un paper 
de mer preparador.

Hi han pensat una doble xarxa: una de pú-
blica, molt submisa i mal dotada, i una de pri-

vada, privilegiada, que gaudirà de la protecció 
i la promoció del sistema gràcies a la cessió 
de sòl públic al sector empresarial privat.

Per què es parla de “contrareforma”?

Hi ha dos elements que criden molt l’atenció 
d’aquesta llei: la religió avaluable i la segre-
gació per sexes. La segregació ja es practica 
en alguns centres, sobretot de l’Opus, tot i 
que no poden fer-ho perquè hi ha una sen-
tència que vam guanyar els STES. De tota 
manera, tot açò ja veurem com acaba, perquè 
suposa un atemptat contra els drets humans, 
a banda que incompleix la normativa europea. 
Elements contrareformistes també ho són la 
recentralització del sistema educatiu i el me-
nyspreu a les llengües nacionals.

I pel que fa a la qüestió lingüística? 

La normativa és altament agressiva i només 
té el suport fervent d’UPyD. El seu desenvolu-
pament durà greus enfrontaments a les CCAA 
afectades, tal como ja passa amb el Decret 
del TIL del govern balear. Cal mantenir una 
lluita forta que entrebanque la seua aplicació.

Què hi ha de l’Estatut docent, que 
havia anunciat el ministeri?

Quan el PP va arribar al poder, alguns sin-
dicats de la dreta –però pareix que també 
CCOO i FETE-UGT–, van manifestar l’interés 
perquè es reprenguera l’assumpte de l’esta-
tut. L’administració s’hi va mostrar receptiva, 
tot coincidint temporalment amb l’adopció 
de mesures de retallades i l’elaboració de la 
LOMQE, però sense posar damunt la taula cap 
document de partença. Això sí, van tindre la 
poca vergonya de demanar-nos que hi férem 
aportacions.

Què pretenien?

Van assegurar que el professorat seria re-
compensat amb l’Estatut. I això per què ho 
van fer? Doncs, és un argument estratè-
gicament pensat pel govern per aturar les 
mobilitzacions, i per dividir els sindicats. Hi 
ha un front comú constituït per la Platafor-
ma Estatal per l’Ensenyament Públic, a què 
pertanyen FETE, CCOO, STES; i també CGT, 
CEAPA, MRP, Sindicat d’Estudiants, Estudi-
antes en Movimiento i FAEST. En canvi, CSI-F i 
ANPE esperaven l’estatut. En desconvocar-ne 
el ministeri en setembre la darrera mesa de 

negociació, aquestes dues organitzacions es 
veieren enganyades i convocaren també vaga 
el 24 de octubre pel seu compte. 

Ara bé, el MECD ens torna a convocar el 
26 de novembre sense aportar-ne encara 
cap esborrany. Amb els condicionants de la 
LOMQE, el desenvolupament normatiu de les 
condicions de treball del professorat consti-
tuirà el pitjor atac al sector en molts any

Parlem de les mobilitzacions estatals: com 
es va gestar la vaga del 24 d’octubre?

Ja estava preconfigurada i enllaça amb la jor-
nada de lluita del mes de maig, perquè la idea 
era acabar el curs amb tensió i encetar-ne el 
nou amb un calendari de mobilitzacions que 
coincidia amb el tràmit parlamentari de la 
LOMQE.

Quina valoració fas de la vaga 
indefinida de les Illes?

Ens ha sobtat, atesa la fermesa que han mos-
trat els illencs, que ens ha paregut exem-
plar. La vaga ha influït en la resta de l’Estat, 
on hi ha hagut mostres de suport: per part 
de la Confederació, i també de la Marea por 
la Educación. Els moviments assemblea-
ris són la nostra essència i hem de tenir-los 
ben presents com a força imprescindible en 
la lluita. Però el suport a les Illes ha vingut 
principalment del País Valencià, per bé que la 
Confederació també ha emés comunicats de 
suport: hem dinamitzat la caixa de resistèn-
cia i s’ha celebrat a Mallorca una reunió del 
secretariat com a mostra d’adhesió a la lluita 
illenca. 

Quines conseqüències tindran 
les darreres mobilitzacions? 

Açò és una guerra que té lloc en diversos àm-
bits en forma de batalles, però la victòria final 
es produirà quan perda les eleccions el PP. 
I si tota aquesta lluita serveix per anar pro-
vocant-ne el desgast, doncs haurà valgut la 
pena l’esforç.

Amb el ministeri, què es negocia?

Hi ha hagut dos moments: els dos últims 
anys de govern del PSOE, amb Gabilondo al 
capdavant de la cartera d’Educació, i amb 
el valencià Miquel Soler de sotssecretari de 
Formació Professional, amb relacions molt 
fluïdes i cordials. I després, té lloc un gir radi-
cal en les relacions dels sindicats amb el nou 
govern del PP, amb el qual no hi ha reunions 
de negociació. Tan sols ens convoquen a títol 
informatiu. Amb el PP va començar una de les 
èpoques més negres en les relacions amb els 
sindicats.

Què transmet el ministeri Wert en directe?

L’actual Ministeri està conformat més per 
gestors que no per personal entés veritable-
ment en Educació. Ni el ministre ni els seus 
alts càrrecs, són gent amb coneixement ni 
experiència educativa. En conseqüència, la 
primera impressió que ens transmet el Minis-
teri  Wert és que té el propòsit de transformar 
l’educació per satisfer interessos que no són 
educatius, com estem veient ara, justament, 
que estan defensant els interessos de certs 
lobbies, com és el cas de l’Església catòlica. 
El Ministeri ha atés més raons ideològiques i 
de marcat que no educatives, a l’hora d’elabo-
rar la llei d’educació, d’acord amb el perfil de 
l’equip de persones que se n’ha ocupat.

Voro Benavent (Gavarda, Ribera Alta, 1957), llicenciat 
en Geografia i Història i professor de valencià a l’ies 
Montserrat Roig d’Elx. Des de fa catorze anys, però, 
es dedica a l’activitat sindical com a coordinador de la 
Confederació d’stes amb l’stepv. A més, des de fa quatre 
cursos coordina l’àrea d’Acció Sindical en el secretariat 
d’stes. Hem parlat amb ell sobre reforma educativa, les 
relacions amb el Ministeri i la Confederació d’stes.

ENtrEVIstA Voro bENAVENt, rEsPoNsAblE d’AccIó sINdIcAl d’stEs

“La lomqe adapta 
la loe als supòsits 
ideològics del pp”

Voro benavent, a dénia, durant l’Escola de la Intersindical Valenciana  / foto: Amadeu sanz

Hi ha persones que, al País 
Valencià, no coneixen ben bé què 
és la confederació d’stEs? 

És una agrupació de sindicats territorials; 
és a dir, cada territori té el seu STE, que 
és sobirà i autònom. La Confederació rep 
propostes d’actuació que són debatudes 
i aprovades, si és el cas, i que són 
aplicades en cada territori en funció de 
les seus realitats particulars, ja que són 
sobirans. 

Hi tenen el mateix pes, en 
la confederació?

Dins els STES, hi ha realitats diferents. Hi 
ha sindicats que tenen molt de pes en els 
territoris respectius, i n’hi ha d’altres, en 
canvi, que estan encara en fase inicial. 

Hi ha sensibilitats diferents?

Hi ha diversitat de corrents i diferents 
concepcions de l’Estat i sensibilitats 
lingüístiques, per bé que, pel que fa a 
aquest tema, actualment hi ha consens; 
de fet, les quatre llengües de l’Estat són 
estatutàriament oficials; i també l’asturià.

En quines àrees de treball s’organitza?

A banda de les qüestions d’organització 
interna, les dues grans àrees són Política 

Educativa i Acció Sindical, amb incidència 
en les meses de negociació del ministeri, 
la nostra participació al Consell Escolar 
de l’Estat i altres òrgans centrals de 
representació, o les estratègies de les 
mobilitzacions i les relacions  amb altres 
organitzacions del món educatiu i social. En 
l’àmbit internacional, som membres de la 
Internacional de l’Educació i també treballem 
amb organitzacions de base d’Europa i 
d’Amèrica. Hi ha també l’Organització de 
Dones, conformada  com una institució 
autònoma dins la Confederació. 

com es gestiona la representació 
dels territoris? 

En la Confederació no hi ha representació 
de tots els territoris, perquè USTEC, 
de Catalunya, o STEE-EILAS, d’Euskal-
herria, no hi pertanyen; encara que tenim 
cartes de relacions i són els nostres 
referents en els seus respectius territoris. 
STEC-IC (Canàries) en forma part però 
els vots que n’obté no computen per a la 
Confederació perquè es presenten a les 
eleccions com a Intersindical Canària.

Un altre tret que ens distingeix és el 
principi d’equanimitat: els minoritaris hi 
tenen garantit un mínim de representació; 
i els més forts, un límit de representació.

Un dels nostres a Madrid

Amb Wert va començar  
una de les èpoques més 
negres en les relacions 
amb els sindicats
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rEformA EducAtIVA  INformE PIsA

A ixí, en els seus mitjans de 
comunicació afins, es fan 
declaracions tan nefastes, com ara 

que més professorat i més inversions no 
garanteixen millor educació, o que l’educació 
pública és de mala qualitat, o que cal 
supeditar l’educació a les exigències dels 
mercats. Davant el devessall de titulars que 
ens espera fruit, en la majoria dels casos, 
d’anàlisis superficials, quan no esbiaixades 
o malintencionades, tant de l’informe PISA 
com d’una realitat en què aquest no entra, 
convé deixar clares unes quantes coses. 

Poca gent qüestiona els pressuposts 
ideològics que s’amaguen darrere de 
l’informe PISA. L’informe PISA és elaborat 
per l’ Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (OCDE), que 
impulsa i coordina les polítiques neoliberals 
que s’implanten en el món. És un element 
més de la globalització capitalista que 
imposa discursos i pràctiques amb l’objectiu 
de convertir l’educació en un negoci més, 
al servei dels interessos dels grans capitals 
que dominen l’economia i el poder. No ho 
oculten. En una lectura atenta veurem que 
s’hi succeeixen, seguit seguit, paraules 
clau: estàndards, lideratge, qualitat total, 
excel·lència, rendició de comptes… que 
intenten suplantar els ideals d’una educació 
pública, laica, gratuïta, democràtica, 
coeducativa, al servei de la formació integral 
de la persona, de la igualtat d’oportunitats i 
de la necessària transformació social cap al 
bé comú. 

L’avanç cientificotecnològic, les 
noves tecnologies de la informació i la 
comunicació, la globalització de capitals 
i mercats, han fet que les necessitats del 
mercat del treball canvien. L’OCDE opina 
que dues desenes parts de la població 
activa serien suficients per a mantindre 
l’economia mundial. Amb uns pocs quadres 
ben formats en els seus centres d’elit i una 
majoria mal qualificada, mal pagada, sense 
drets, submissa i resignada, satisfan les 
seues ànsies d’enriquiment sense límits. 
No els preocupa la plena ocupació, ni el 
repartiment del treball i de la riquesa, ni 
l’educació com a dret inalienable, com 

a element d’autorealització personal i 
col·lectiva. Des de l’inici, jugant i falsejant el 
llenguatge, amb mitges veritats, un suport 
quasi unànime dels governs que l’implanten 
i dels grans mitjans de comunicació, tracten 
de confondre una ciutadania desinformada 
que no coneix ni els objectius, ni els mitjans, 
ni les finalitats d’aquestes proves. 

Els objectius són clars i podem veure-ho 
en la LOMQE, que, basant-se en aquest i 
altres informes similars, pretén, mitjançant 
revàlides i itineraris, excloure l’alumnat 
d’una educació comuna al més prompte 
possible, que promou un currículum 
centralista, amb assignatures de primera 
i de segona, i amb un caràcter clarament 
adoctrinador, que impedeix la participació 
de les famílies i l’alumnat en la vida dels 
centres, i que consolida i augmenta les 
mesures privatitzadores que des de fa anys 
se succeeixen sense parar. En definitiva, un 
atac sense precedents a l’educació pública. 

Quant als mitjans, l’OCDE tira la pedra 
i amaga la mà. A pesar que la mateixa 
organització reconeix, i ho posa per escrit, 
que el PISA no pretén mesurar el bon o mal 
funcionament dels sistemes educatius, ni els 
continguts curriculars de cada sistema, ni 
les pràctiques pedagògiques dels docents, 
resulta si més no curiós, que les conclusions 
que s’extrauen i totes les lectures que se’n 
fan, establisquen comparatives entre països 
que qüestionen els models educatius i 
propicien la culpabilització de l’alumnat, 

del professorat i de les famílies d’una 
manera escandalosa, creant una consciència 
social de catàstrofe educativa, que mina la 
credibilitat en el sistema i prepara l’escenari 
per a la privatització. 

El fet de dir que l’informe PISA avalua per 
competències és, si més no, incert. La veritat 
és que no avalua, sinó que examina, i que ho 
fa sobre la base d’un model competencial 
reduït no ja a tres matèries, sinó a 
determinats aspectes de tres matèries. Per 
posar-ne un exemple, les proves de llengua 
no requereixen que l’alumne o alumna 
redacte un text mínim en cap moment. Tan 
sols ha de triar entre propostes que se li 
ofereixen, és a dir: proves objectives de tipus 
text, que sovint es poden encertar a l’atzar. 
Es tracta d’unes proves realitzades fora de 
context que ni tan sols mesuren el que diuen 
mesurar i que es fan a mostres de població 
que no són representatives del conjunt, ja 
que no hi ha conjunt com a tal. La diversitat 
de l’alumnat, del professorat, de les famílies, 
dels centres, de les comunitats autònomes 
i dels diferents països és tanta, que invalida 
aquest tipus de proves tan estandarditzades 
que realment no diuen quasi res, encara 
que molts experts s’obstinen a utilitzar-les 
per a exposar el mateix que argumentarien 
sense aquestes. En realitat, res no aporten 
a l’educació i la seua millora, menys quan 
el que se’n comunica en els mitjans de 
comunicació és completament superficial i 
mancat de rigor intel·lectual. 

El que l’OCDE pretén, no obstant això, és 
que l’interés de les famílies, de l’alumnat 
i, per tant, del professorat, se centre en 
aquestes habilitats, d’aquestes matèries que 
examina, i converteix la resta en “maries” 
i transforma el desig d’aprendre en afany 
d’aprovar, fet que perverteix el fi últim de 
l’educació, que no és altre que desenvolupar 
en les persones el gust pel saber i la passió 
per aprendre.  

Inzunza (2009), fent referència al SIMCE 
(Mèxic), assenyala que amb aquest tipus 
de proves el que es mesura “no és la 
complexitat de l’aprenentatge humà sinó 
conductes d’ensinistrament davant ítems 
que esdevenen l’eix del contingut del 
currículum. Aquest credo que impliquen les 
proves com el SIMCE no fa altre que acceptar 
una pobra i desfigurada comprensió del 
progrés de l’alumnat”. 

Així i tot, si s’analitza l’informe PISA tenint 
presents totes les variables que hi intervenen 
i tenint en compte la història educativa de 
cada país, podrem trobar-nos amb dades 
sorprenents com ara que, a pesar que l’Estat 
espanyol està per davall de la mitjana en el 
percentatge del PIB destinat a educació, en 
EQUITAT ocupem el segon lloc per davall 
de Finlàndia. Recomane encaridament 
entrar en l’enllaç: http://elcoderi.blogspot.
com/2013/10/desmontant-pisa.html. 

La perversió que els discursos dominants 
sobre la denominació de “fracàs escolar” 
s’assenten en pseudoavaluacions com 
l’informe PISA, ens dóna una lleugera idea 
de la pèrdua de valors de la societat actual 
i de la seua deriva cap a polítiques de 
segregació, exclusió, marginació i increment 
de la desigualtat social. El “fracàs escolar” 
no es combat examinant l’alumnat, els 
sistemes escolars no milloren per més que 
s’examine l’alumnat sense parar. Fracàs, 
èxit són paraules del mercat, mai no van 
ser considerades en el món educatiu i les 
hem d’evitar pel fort component negatiu que 
ambdues porten implícit. El veritablement 
important i útil és definir els objectius 
educatius que pretenem, analitzar els 
contexts i les dificultats que ens trobem i 
generar propostes i mecanismes d’acció que 

Què és l’informe PISA?
L’Informe del Programa Internacional per a l’Avaluació d’Estudiants o Informe PISA 
(per la seua sigla en anglés: Program for International Student Assessment) es 
basa en l’anàlisi del rendiment d’estudiants a partir d’uns exàmens que es realitzen 
cada tres anys en diversos països a fi de determinar la valoració internacional dels 
alumnes. Aquest informe és dut a terme per l’OCdE, que s’encarrega de la realització 
de proves estandarditzades a estudiants de 15 anys. Encara que és considerat com un 
sistema “objectiu” de comparació, la seua formulació està subjecta a moltes crítiques, 
puix que és una anàlisi merament quantitativa. En l’informe elaborat en 2009 van 
participar 35 països d’Europa, 12 d’Àsia, 11 d’Amèrica, 2 d’Oceania i 1 d’Àfrica, és a dir: 
61 països, en cada un dels quals van ser examinats entre 4.500 i 10.000 estudiants.

fracàs, reformes
Quan llegiu aquest article estaran per publicar-se els resultats 
de l’Informe pisa, anunciats per a primers del desembre. És dels 
resultats d’aquest informe i de les seues imitadores, les avaluacions 
diagnòstiques censals, d’on els nostres actuals governants del 
Partit Popular diuen que extrauen les principals conclusions 
per a retallar i reformar l’educació en el nostre país. Per Mª 
Ángeles Llorente Cortés, de la Federació d’mrps i stepv-iv.

PISA
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ens permeten anar avançant en la consecució 
d’aquests. 

Procurar que tot l’alumnat desenvolupe al 
màxim les seues capacitats i potencialitats 
en el marc d’una formació integral, al 
mateix temps que s’avança en la igualtat 
d’oportunitats que haurien de constituir l’eix 
fonamental sobre el qual s’assenten els 
principis d’un sistema educatiu al servei de 
tota la societat. 

Per a això i a hores d’ara, les coses són 
paleses, l’administració educativa ha de 
propiciar una bona anàlisi de la situació 
educativa que ha de prendre en consideració, 
centre a centre, necessitats, deficiències i 
potencialitats, no per a establir rànquings, 
sinó per a implementar les mesures 
oportunes; no per a premiar els que obtenen 
millors resultats, sinó per a compensar els 
que no els obtenen. Aquesta anàlisi ha de 
fer-se amb el protagonisme de la comunitat 
educativa. L’Administració ha d’orientar 
i formar per a fer-ho possible. Només si 
els centres prenen part en la seua pròpia 
avaluació i reconeixen les seues mancances, 
se sentiran part de processos de millora. 
Cada centre és un món i s’ha de donar a cada 
un el que necessita. 

No es pot millorar l’educació, sense 
recursos. És imprescindible que es destinen 
més diners a l’educació i en particular als 

centres amb majors percentatges d’alumnat 
amb NEE, alumnat amb problemàtica 
personal, familiar o social, en situació de 
risc d’abandó, etc. Arribar a la mitjana 
europea del 7% del PIB sembla un objectiu 
raonable. No ens enganyem: sense recursos 
econòmics, personals i materials no pot 
millorar l’educació. L’atenció individualitzada 
és un element clau en el rendiment de 
l’alumnat. La disminució d’alumnes per aula 
i per professor és urgent i un element clau 
de qualitat educativa, així com que tots els 
centres tinguen els recursos humans que 
necessiten: PT, TS, ES, psicòlegs, etc. 

La formació inicial i permanent dels 
docents és essencial en els processos de 
millora educativa. Formar el professorat 
sota els pressuposts d’una escola inclusiva 
suposa posar en primer pla la formació per 
a atendre la diversitat i per a compensar 
desigualtats, la formació per al treball en 
equip, no solament amb altres docents sinó 
amb altres professionals, en les escoles i fora 
d’aquestes, educadors i treballadors socials, 
educadors d’educació especial, pediatres, 
equips socials de base, psicòlegs i pedagogs, 
etc. La formació per a l’acció tutorial amb 
l’alumnat i les seues famílies i el tractament 
de conflictes també són essencials per a 
aconseguir eliminar taxes d’abandó. 

Totes aquelles mesures que han resultat 
útils per a atendre la diversitat com ara els 
desdoblaments, les tutories individualitzades, 
els PCPI, els PAE, propostes metodològiques 
interdisciplinàries i/o globalitzadores com 
treballar per àmbits o per projectes, la 
intervenció de dos professors/es en una 
aula alhora, l’organització de l’aula en grups 
cooperatius, la mediació, la negociació i els 
compromisos, la coordinació dels equips 

de suport, bancs de recursos i materials, 
no concentració d’alumnat desfavorit en la 
mateixa aula o en el mateix centre, s’han de 
potenciar i generalitzar a tots els centres. 
Una bona inspecció educativa hauria de 
promoure un canvi d’actituds de certs sectors 
del professorat des de la conscienciació i el 
convenciment, més que des de la imposició, 
tendents a millorar la pràctica educativa en 
l’aula. 

El professorat ha de tindre temps per 
a la coordinació i el treball en equip. En 
secundària és urgent assegurar no solament 
les coordinacions de departament i de tutors, 
sinó també les de grup-classe que permeten 
coordinar tot el professorat que imparteix 
classe a un alumne/a (onze persones). 
L’organització de l’ESO ha de canviar 
radicalment si volem millorar la qualitat de 
l’educació. La coordinació amb la família 
s’ha de potenciar i regularitzar més enllà 
de deixar una hora perquè vinguen les que 
vulguen. La col·laboració professorat-família 
és determinant en la consecució de bons 
resultats acadèmics. 

L’educació de zero a tres anys ha d’estar 
garantida per a tot l’alumnat en escoles 
públiques. Només açò permetrà que 
l’alumnat més desfavorit puga compensar les 
desigualtats de partida i arribar a l’educació 
obligatòria en condicions d’igualtat. 

L’educació és tasca de tota la societat. 
Cal situar el fi de l’educació en la persona, 
en la seua EMANCIPACIó. Això suposa 
desenvolupar polítiques educatives que 
tinguen en compte des del naixement 
fins a la mort de les persones. Suposa 
treballar per la igualtat d’oportunitats des 
del moment mateix de nàixer, intentant 
pal·liar les desigualtats socials des de la 
més tendra infància. L’Estat, les autonomies 
i els ajuntaments han de treballar junts en 
aquest sentit, revisant i reformulant el paper 
que els serveis socials han de complir. 
Alhora cal articular ajudes a la maternitat i 
a la paternitat, que permeten harmonitzar 
la vida laboral i familiar i, al seu torn, 
augmentar la seua presència allí on estan 
els xiquets/es. Cal potenciar i incentivar 
associacions, grups de treball, MRP, etc. 
que treballen entorn dels problemes i 
reptes que tenen plantejada l’educació i 
com més interdisciplinars siguen millor. La 
formació de pares i mares és essencial i 
s’ha d’impulsar des dels centres educatius, 
ajuntaments i altres administracions, 
i abordar amb serietat la relació entre 
la família i l’escola. Fan falta grups de 
reflexió que seguen junts professionals de 
la infància: metges, mestres, educadors 
psicòlegs, jutges, pares i mares. Cal 
plantejar les qüestions conjuntament a 
partir d’estudis de casos, d’intercanvis 
d’experiències, de suport literari, 
cinematogràfic o altres fonts documentals. 
Els centres escolars s’han d’obrir a 
l’entorn i han de permetre que l’entorn hi 
entre. Solament des de la col·laboració 
interprofessional i comunitària serà possible 
construir l’escola pública inclusiva que 
tantes persones desitgem.

l’ocdE pretén que l’interés 
de famílies, alumnat i 
professorat se centre en 
aquestes matèries, converteix 
la resta en “maries”, i el desig 
d’aprendre en afany d’aprovar

PIsA no avalua, sinó que 
examina, i ho fa sobre la base 
d’un model competencial 
reduït no ja a tres matèries, 
sinó a determinats aspectes 
de tres matèries

Què avalua PISA?
Els exàmens PISA són molt semblants a exàmens d’intel·ligència. S’avalua molt poc 
de coneixement i d’aplicació d’aquests. La gran majoria dels ítems dels PISA són 
molt deduïbles i es poden respondre correctament sense tindre cap coneixement del 
currículum escolar. Per això, els resultats obtinguts poden ser deguts més prompte 
a diferències en els IQ generals dels països que en l’eficiència dels seus sistemes 
educatius. En l’IQ entren en joc diversos factors que no tenen res a veure amb l’escola, 
com ara la genètica, la cura prenatal i l’alimentació en la infància. Per això els PISA 
als països de baixos ingressos i/o amb molts immigrants o minories socials els va 
tan malament, però en els exàmens TIMMS als països d’Europa de l’Est (de baixos 
ingressos) els va molt millor, fins i tot millor que a Finlàndia, que va quedar en el lloc 
14 en els TIMMS de matemàtiques de 1999 i en el 8 en els TIMMS de 2011. (Finlàndia 
no va participar en els TIMMS de 2003 ni de 2007.) 

Què pretén PISA?

“A través del projecte PISA, l’OCdE busca contribuir a un canvi en l’enfocament de 
la política des de les condicions educatives fins als resultats de l’aprenentatge, a 
fi d’ajudar els països en la recerca d’una millor preparació de la gent jove per al 
seu ingrés a una vida adulta de ràpids canvis i creixent interdependència a escala 
mundial.” (Aptituds bàsiques per al món del matí. Altres resultats del Projecte PISA 
2000. Resum executiu. OCdE, 2001, pàg. 3).

IL·LUSTRACIó: JORDI BOLUDA
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JuLI CAPILLA

El 23 de setembre Xavier Melgare-
jo, psicòleg, doctor en pedagogia i 
membre del Consell Escolar de Ca-
talunya, va fer una conferència a la 
seu de la Universitat d’Alacant de 
Benissa, amb motiu de la inaugura-
ció del curs i de la presentació d’En-
xarxa’t. Melgarejo és, a més, un ex-
pert en el sistema educatiu de Fin-
làndia. No debades, hi ha treballat 
durant catorze anys.

Durant la conferència, va es-
bossar tot de dades que expliquen 
l’èxit pedagògic del model finés. Per 
exemple, va afirmar que el 50% dels 
finlandesos tenen un nivell alt d’es-
tudis (a Espanya només és del 25%). 
Una altra dada: “Als 9 anys els xi-

quets finlandesos ja són els més 
competents en comprensió lectora 
de tot Europa. I això que no comen-
cen a llegir fins als 7 anys! I què fa 
la xicalla fins llavors? Jugar”, va dir 
Melgarejo. 

La comparativa amb Espanya 
sempre resulta ominosa: de ma-
temàtiques, d’aprenentatge de 
llengües, de música “Com és que 
a Finlàndia saben tant bé l’anglès? 
Doncs, perquè hi ha classes amb 

pocs alumnes i amb dos mestres 
de l’idioma, un dels quals és nadiu. 
Igual que aquí, oi?”, expressava irò-
nicament. “I, a sobre, les pel·lícules 
no es tradueixen mai. Són totes 
subtitulades. D’aquesta manera, 
com no volen vostès que aprenguin 
anglès? Els nens s’afanyen a llegir 
de seguida els subtítols i, alhora, 
aprenen anglès”. 

D’altra banda, segons va explicar el 
pedagog català, a Finlàndia tota la so-
cietat està implicada en l’educació dels 
infants. Primer de tot, els pares: “Ells 
consideren que la família és la pri-
mera responsable de l’educació dels 

fills. Després, l’escola”. Hi ha, doncs, 
una implicació total de les famílies, en 
l’educació; però també de tota la soci-
etat. De fet, com que consideren que la 
formació personal humana és el mes 
important, inverteixen en educació tant 
com poden. “Finlàndia és el país del 
món que més llibres té per habitant. El 
80% van a la biblioteca cada setmana!. 
Igual que aquí, oi?”.                    

“Quina és la clau de l’èxit de 
l’educació a Finlàndia?”, va llançar 
a la sala, que era plena de gom a 
gom. “Equitat i qualitat. Competèn-
cia educativa i compromís social”. 

Ara com ara, el model espanyol 
i, més encara, la llei Wert està als 
antípodes del model finlandés: “La 
llei Wert ens situa en un escenari 
educatiu que respon a un model bu-
rocràtic, falsament de mercat i de 
desintegració de l’escola pública. I 
si no n’hi ha un capgirament, no ens 
en sortirem”.

Encara una dada més: “A Fin-
làndia, tothom vol ser mestre per-
què és un honor. I ho és perquè 
els finlandesos creuen que els do-
cents s’encarreguen del tresor del 
país...”.  

La llei Wert, tan lluny de 
Finlàndia…
Xavier Melgarejo: “A Finlàndia, tothom vol ser mestre perquè és un honor”

“la llei Wert ens 
situa en un escenari 
educatiu que respon a 
un model burocràtic, 
falsament de mercat 
i de desintegració de 
l’escola pública.”

INformE PIAAc dE l’ocdE

Com es pot distorsionar una gràfica
És un hàbit freqüent la distorsió de 
les gràfiques per a fer-les expressar 
una visió esbiaixada de les dades. La 
gràfica de la dreta va aparéixer re-
centment en un mitjà de comunica-
ció espanyol, en què es comparen 
els resultats en competència lectora 
de l’informe PIAAC de l’OCDE, sobre 
els coneixements de matemàtiques i 
lectura de la població adulta. 

En realitat, la gràfica està retalla-
da per a accentuar-hi la diferència en 

els resultats. En la gràfica que hem 
fet en l’Allioli, sense retallar, podem 
apreciar que la distància no és tan 
gran com es pretén. De fet, de les 
conclusions de l’estudi de l’OCDE es 
desprén una certa homegeneïtat en 
els resultats. L’Estat espanyol es tro-
ba en el mateix grup  de països com 
els EUA, Alemanya o França, entre 
els quals els resultats no suposen 
una diferència estadística significa-
tiva.

Aquestes manipulacions es con-
sideren impròpies del bon periodis-
me, però són pràctica habitual en les 
compareixences públiques d’algunes 
formacions polítiques. A vegades, 
s’han justificat en nom de la claredat 
i de la simplificació. En l’Allioli ente-
nem que la claredat consisteix en la 
veracitat de les dades que oferim. A 
vegades, una realitat complexa re-
quereix un certa complexitat en la 
seua exposició. 
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EsPAI dE l’AfIlIAcIó

Coneixes l’Espai de l’afiliació?
L’Espai de l’afiliació en la web d’STEPV afig una sèrie de 
funcionalitats exclusives per a les persones afiliades.

  Per a accedir-hi

  Configuració

  Els fòrums

 Pots accedir-hi des de qualsevol pàgina de la web fent clic en el menú superior.

 Des de la pàgina d’inici de la web, amb el formulari d’accés.

Una vegada hi has ingressat, el sistema et reconeix i mostra 
el teu nom i la teua foto si n’hi has pujat.

Des d’ací, pots configurar el teu nom 
de pantalla, canviar la contrasenya, 
pujar la teua foto, o administrar les te-
ues subscripcions a comentaris o te-
mes dels fòrums.

El logotip de l’espai identifica les àrees de la web amb funcionalitats 
exclusives de l’afiliació, com ara els comentaris a les notícies.
La pàgina d’inici de l’espai et dóna accés als continguts principals, com 
ara els fòrums, o les àrees d’organització, documents sobre trasllats, 
salut laboral, el recull de premsa diari… Entra en:

stepv.intersindical.org/espai

Des de la pàgina principal pots accedir a les últimes qüestions penja-
des en els nostres fòrums, i a totes les pàgines de l’espai.

És el lloc per a compartir, demanar i donar suport, i debatre entre totes 
les persones afiliades. Funciona com un depòsit d’informació elaborat 
comunitàriament, perquè cada qüestió plantejada individualment ens 
pot servir a tota la gent de l’STEPV.

  Desa favorits

  Desa un PDF

  Comenta

Si estàs registrat, pots desar 
com a favorits qualsevol entra-
da de la web. Els favorits t’ixen 
en el panell que acompanya els 
articles.

Si t’interessa desar un arti-
cle, pots fer-ho en PDF, a més 
d’imprimir-lo.

La participació és una de les 
senyes d’identitat d’STEPV: si 
estàs registrat a l’espai, pots 
comentar les notícies o parti-
cipar en els fòrums de l’espai.

Deixa marcada la casella “Recorda’m” perquè el sistema et 
recorde en el teu ordinador i així no hauràs de fer el registre 
cada vegada. Si hi accedeixes des d’un ordinador públic, és 
millor que no la marques.



espai de
l’afiliació
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PolítIQuEs d’IguAltAt / ENsENyAmENt PrIVAt coNcErtAt

ENsENyAmENt PrIVAt

STEPV proposa 
presentar 
reclamacions 
individuals a 
la retallada del 
CRV de 2012

Allioli
STEPV-Iv ensenyament concertat 
inicia una campanya per als do-
cents interessats a recuperar la 
part proporcional dels diners que 
ens van llevar de la nòmina de de-
sembre de 2012, segons el Reial 
Decret Llei 20/2012, de 13 de juli-
ol de mesures per a garantir l’es-
tabilitat pressupostària de foment 
de la competitivitat.

El procés adequat per a fer-
ho és presentar una reclamació 
prèvia a la Conselleria i un acte 
de conciliació davant l’empresa, 
abans que passe un any des que 
es va ocasionar el deute. Així serà 
possible presentar després una 
demanda judicial, simultàniament 
a les dues parts –com es fa en la 
paga de 25 anys.

Les nòmines que heu de facili-
tar-nos per a poder extraure’n la 
quantitat exacta a reclamar abans 
que prescriga el deute el 23 de 
desembre de 2013 són:
n Nòmina de desembre de 2011.
n Nòmina de novembre de 2012.
n Nòmina de desembre 2012.

Des d’STEPV-Iv oferirem a tot 
aquell afectat/ada que vullga que 
li portem les reclamacions i la de-
manda i/o necessite l’assessora-
ment del nostre sindicat.

Per a més informació poseu-
vos en contacte amb els perma-
nents.

MARIA LOZANO ESTIVALIS

PA I rosEs

La cultura 
espectadora 
de Wert

E l ministre Wert pateix la 
síndrome del rei Mides, ob-
sessionat com està a trans-

formar en negoci tot allò que toca. 
Ara pretén convéncer-nos que 
convertir el coneixement, la cul-
tura i les arts en pura mercaderia 
–i reproduir una estructura soci-
al piramidal i unes relacions hu-
manes desiguals i violentes– ens 
portarà riquesa i incentivarà la 
creativitat individual i col·lectiva. 
Aquests dies el ministre ha ma-
nipulat una històrica reivindica-
ció pedagògica: l’establiment en 
l’etapa obligatòria d’una formació 
en comunicació audiovisual.

 “El cine necessita especta-
dors, cal una cultura espectado-
ra que es desenvolupe des del 

sistema educatiu”. Amb aquestes 
premisses, Wert ha anunciat una 
nova assignatura en secundària i 
batxillerat: Cultura artística, vi-
sual i audiovisual, “per a instruir 
i motivar els joves en el gust per 
les arts audiovisuals”. 

Vora quaranta anys d’exigèn-
cia d’una formació crítica, crea-
tiva i transformadora i d’una al-
fabetització integral en matèria 
d’imatge han quedat reduïts a 
una freda i mecànica relació con-
sumista. 

Wert fa l’anunci en el marc del 
Festival Internacional de Cine-
ma de Sant Sebastià, enmig del 
malestar per la pujada brutal de 
l’IVA que ofega el món de la cul-
tura. Això explica l’interés per 

mostrar la nova matèria com un 
instrument al servei de la indús-
tria cinematogràfica, una fugida 
cap avant que confia la recupe-
ració del sector a la fabricació en 
sèrie de futurs compradors. 

No m’estranya gens que Wert 
rebera a Donosti una més que 
sonora esbroncada. És com si 
enmig de la tempesta el capità 
d’un vaixell obrira violentament 
un forat en el buc de l’embarcació 
i s’adreçara a la tripulació: “Tran-
quils, és pel vostre bé. Farem un 
curset als passatgers i ells ens 
trauran d’ací.” 

Les justificacions de Wert 
sobre els avantatges de la nova 
matèria curricular a penes han 
tingut ressò en l’opinió pública 

i la qüestió ha passat pràctica-
ment desapercebuda. Els mitjans 
s’han limitat a reproduir el des-
patx de l’agència Efe i han ignorat 
l’escandalosa vinculació que fa el 
màxim responsable d’Educació 
entre l’assignatura i el mercat. 

Sembla fora de dubte que el 
govern vol convertir l’alumnat 
en simple espectador del nego-
ci d’uns pocs. ¿A qui servirà una 
educació en matèria de comu-
nicació que obvie la crítica i no 
fomente la diversitat i la rebel·lia 
creativa, ideològica i estètica dels 
estudiants? Les professores i els 
professors no podem contribuir 
a convertir les joves en estàtues 
d’or fredes i mortes per a satis-
facció del Mides de torn.

MAVI OLIVER
L’educació contra la violència de 
gènere és responsabilitat de la so-
cietat, principalment dels dirigents 
polítics, de les famílies i de l’escola.

No obstant això, per a un docent 
és ben difícil educar en igualtat i 
contra la violència de gènere en un 
entorn que promou les empreses 
d’oci per fabricar xiquetes barbies i 
princeses per un dia; que permet la 
propaganda de la prostitució anun-
ciada en grans panells publicitaris 
–tan emparentada amb les xarxes 
internacionals de tràfic de dones– o 
la propaganda televisiva cada volta 
més sexista que fomenta la dona 
objecte i, per últim, quan no es 
promou la paritat en els òrgans de 
govern de les empreses i d’altres 
institucions polítiques i socials.

No podem obviar dades relle-
vants actuals que reflecteixen la 
creixent violència masclista entre 
adolescents. Gent jove amb la qual 
compartim hores a l’aula i per la 
qual, com a docents, podem ajudar 
a fugir d’aquesta, per advertir els 
perills d’una relació insana. Segons 
la Fiscalia General de l’Estat de 
2013, en un any des de 2011 a 2012, 
els processos judicials per violèn-
cia masclista s’han incrementat un 
30%. Són les primeres dades clares 
d’aquest delicte en menors, ja que 
abans s’arreplegaven com a “vio-
lència intrafamiliar”. Els experts 
avisen que la xifra arreplega sols 
una ínfima part dels casos perquè, 
moltes vegades les xiques no arri-
ben a identificar la situació de mal-
tractament (1).

No cal dir que és ineludible unir 
la violència contra les dones a l’es-
tructura patriarcal. De l’últim infor-
me de l’OMS (2) confirma que la vi-
olència física o sexual, o ambdues, 
sol vindre acompanyada, en tots els 
entorns, d’un comportament més 
dominant de la parella. Accions 
definides com a ‘micromasclismes’ 
deriven sovint en violències més 
greus que arriben fins a la mort de 

la dona. Entre aquests micromas-
clismes s’inclouen accions que es 
repeteixen en l’àmbit de la parella 
i que difícilment són enteses per 
una àmplia majoria, com a formes 
de violència. Entre aquestes, l’OMS 
assenyala les que es donen entre la 
població adolescent: impedir veu-
re les amigues, limitar el contacte 
amb la família, voler saber on està 
a cada moment, ignorar-la o trac-
tar-la amb indiferència, enfadar-se 
amb ella si parla amb altres xics, 
acusar-la freqüentment de ser in-
fidel… En general hi hauríem d’in-
cloure totes aquelles accions en les 
quals es vol exercir el control de la 
parella a cada moment. De segur 

que parlant amb el nostre alumnat 
ampliaríem la llista.

Per a eradicar la violència de 
gènere, cal treballar per la igual-
tat en el sistema educatiu. Evolu-
cionar cap a un model social més 
igualitari i més just és el repte de 
hui més que mai. Necessitem des 
de l’escola trencar els estereo-
tips masclistes actuals i ensenyar 
a identificar les petites violències 
que les fan reduir el seu espai vital 
i el seu projecte de vida, i cal també 
facilitar les eines socials per al seu 
empoderament.

Des de l’escola, en aquests mo-
ments de lluita, hem de reivindicar 
fermament que l’educació afec-

tivosexual torne a les aules, hem 
de combatre els models imposats 
desigualitaris i que l’adoctrinament 
religiós del nacionalcatolicisme 
que perpetua el patriarcat i el pa-
per submís de la dona, no s’instal-
le a les aules. Lluitar una vegada 
més perquè es respecten els drets 
inalienables de la dona com el dret 
a decidir sobre el seu propi cos i el 
seu projecte de vida.

Coeducació en temps de crisi
Coeducació ha de ser un precepte per a eradicar la violència 
de gènere i aconseguir un futur més just i igualitari.

la violència física 
o sexual sol anar 
acompanyada d’un 
comportament més 
dominant de la parella

Per a eradicar la 
violència de gènere, cal 
treballar per la igualtat 
en el sistema educatiu

des de l’escola, hem de 
reivindicar fermament 
que l’educació 
afectivosexual 
torne a les aules

(1) “Víctimas del machismo a los 
15”. El País 20/10/2013.
(2) http://www.who.int/gender/
violence/who_multicountry_
study/summary_report/chapter2/
es/index5.html , pàgina 6.
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Allioli
El jutjat contenciós administratiu 
número set de València ha donat la 
raó a Ferran Pastor, membre de la 
secció sindical d’STEPV i delegat de 
Prevenció de l’Ensenyament Públic 
en la seua demanda de cobrar la di-
eta de restauració perquè va parti-
cipar com a tutor en la realització 
d’una eixida educativa.  

Primer que res cal dir que tradi-
cionalment l’administració educati-
va ha considerat que als/les docents 
no ens pertoca percebre les dietes 
de restauració perquè les eixides 
educatives no són activitats de ca-
ràcter obligatori o que hagen estat 
encomanades directament per un 
superior jeràrquic nostre. Conse-
qüentment amb aquest argument, 
l’administració diu que no està obli-
gada a lliurar-nos el document de 
comissió de serveis.

Però en el cas que s’ha guanyat 
en el jutjat contenciós administra-
tiu  el tutor va  participar en una 
eixida educativa que, per les seues 
característiques, s’ajustava al que 

preveu el Decret 88/2008 –regulació 
de les indemnitzacions per raó de 
servici– i va sol·licitar a l’adminis-
tració educativa el dret a percebre 
la indemnització prevista en l’es-
mentat decret. L’eixida començava 
a les 9.30 h i acabava en arribar al 
centre, a les 16.15 h. Les raons que 
s’aportaren per a justificar el dret a 
cobrar la dieta de restauració foren 
les següents:

1. Les eixides educatives consten 
en un document oficial, la Progra-
mació General Anual, aprovat pel 
consell escolar del centre i supervi-
sat per la Inspecció Educativa. 

2. El fet que, com a mestres, 
tinguem dret a no programar una 
eixida educativa d’unes hores en la 
Programació General Anual i, per 
tant, a no participar en aquesta, no 
lleva que si decidim programar-la, 
i coherentment assistir-hi, cal que 
es reconega com una funció que 
consta en un document oficial, la 
Programació General Anual, apro-
vat pel consell escolar del centre i 
comunicat a la Direcció Territorial 

d’Educació, que és l’òrgan encarre-
gat de supervisar-la. 

3. Cal afegir-hi que en aquest 
aspecte és d’especial transcen-
dència considerar que la persona 
tutora que assumeix participar en 
una eixida educativa prevista en la 
Programació General Anual està 
acomplint unes funcions inherents 
i ineludibles al càrrec de tutor/a. 
Aquestes funcions estan recollides 
en el Reglament Orgànic i Funcio-
nal de les Escoles d’Educació Infan-
til i dels  Centres d’Educació Primà-
ria.  Article 85 del Reglament :

“4. Facilitar la integració dels 
alumnes i fomentar-hi el desenvo-
lupament d’actituds participatives 
(…).

10. Atendre i tindre cura, junt 
amb la resta dels professors del 
centre, dels alumnes en els perío-
des d’esplai i en altres activitats no 
lectives”. 

En conseqüència, les eixides 
educatives, encara que no tinguen 
caràcter obligatori són per a la per-
sona tutora una de les funcions que 
té encomanades. Les eixides edu-
catives estan avalades per totes les 
opinions i corrents pedagògics pel 
seu benefici pedagògic i enriquidor 
de la convivència escolar. En defini-
tiva es fan per a beneficiar l’alum-
nat.

A més a més, es tracta d’un ser-
vei que, en aquest cas, s’ha fet en 
part fora de l’horari lectiu habitual 
amb alumnes, el temps de perma-
nència en el centre sense alumnes 
o horari no lectiu. I fins i tot, també 
en part, fora de l’horari laboral, el 

temps del dinar. I encara hi cal afe-
gir que aquesta funció de tutor/a 
es realitza, amb la consegüent res-
ponsabilitat que, d’això, se’n deriva, 
ateses les condicions especials de 
custòdia i vigilància (fora del recinte 
escolar) de les/els menors.

 En conseqüència amb tot el que 
s’ha exposat, es demanava que  el 
treball que implica l’eixida educati-
va per a un mestre fóra reconegut 
als efectes econòmics, aplicant-hi 
el decret esmentat.   

L’Administració educativa es va 
oposar a l’estimació d’aquesta sol-
licitud perquè considerava que en la 
normativa no es preveu indemnit-
zar, per la via d’autorització de co-
missió de servei, la participació de 
les/els docents en eixides educati-
ves amb els alumnes programades 
i aprovades en la Programació Ge-
neral Anual. El jutge no va opinar 
el mateix. La sentència dictada el 
24-04-2012,assenyala en el vere-
dicte:    

“Reconozco la situación jurídica in-
dividualizada consistente en el derecho 
del recurrente a percibir la cantidad  de 
18,70 euros en concepto de restaura-
ción, por la salida educativa llevada a 
cabo como tutor de los alumnos, el día 
18 de mayo de 2010, condenando a la 
Administración demandada estar y pa-
sar por tal declaración .

Todo ello sin pronunciamiento de 
costas.

Notifíquese la presente sentencia 
a las partes haciendo constar que no 
cabe interponer recurso alguno, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 81.1 
.a) de la Ley Jurisdiccional.”

Projecte europeu Vetpro: Leonardo da Vinci

Fent camí
sErVEIs jurídIcs

El professorat pot cobrar dietes de 
restauració per activitats extraescolars
STEPV-IV guanya una sentència de caràcter inapel·lable el dret dels i 
les mestres a cobrar dietes de restauració per les eixides educatives

les eixides educatives, 
encara que no tinguen 
caràcter obligatori són 
per a la tutor/a  una 
de les funcions que 
té encomanades

Per a l’Administració, 
no es contemplava en 
la norma una eventual 
autorització de la 
comissió de servei

objectius
n Coneixement dels participant de les de-
mandes del mercat laboral en el sector de les 
TIC a Portugal, en concret en la regió Nord. 
Això implica el coneixement de les competèn-
cies i qualificacions necessàries.
n Coneixement de les pràctiques de treball 
en les empreses del sector de les TIC.
n Adquirir una comprensió millor del sistema 
educatiu portuguès.
n Conèixer les polítiques educatives que 
s’apliquen a Portugal.
n Millorar la qualitat dels ensenyaments 
d’FP.
n Fomentar la innovació i la col·laboració en-
tre centres educatius d’Europa.

n Promoure l’intercanvi d’experiències entre 
els participants i els seus homòlegs portu-
guesos per tal de fomentar la col·laboració i 
les pràctiques docents innovadores.
n Incrementar la consciència de la dimensió 
europea entre els participants: Europa com a 
lloc de treball.
n Fomentar entre els participants la promo-
ció de projectes de mobilitat i col·laboració en 
els seus centres.
n Subministrar als participants una oportuni-
tat d’adquirir i millorar les seues competèn-
cies lingüístiques en portuguès, així com les 
interculturals.

metodologia
Abans de la realització de la mobilitat es durà 
a cap un curs de cultura i llengua portuguesa. 
Durant l’estada es portaran a terme visites a 
centres educatius que imparteixen FP en les 
especialitats descrites, centres de formació 
de professorat, empreses i autoritats públi-
ques.

criteris d'avaluació
Caldrà assistir al 80% de les sessions planifi-
cades a Portugal i al 80% de les sessions del 
curs de portugués anterior a la mobilitat.

Horari d'atenció del tutor
Durant tota la mobilitat hi haurà un tutor que 
orientarà i acompanyarà el professorat per 
realitzar l’activitat.

observacions
Una vegada realitzada la sol·licitud per part 
del/la candidat/a, per entrar en el procés de 
selecció obligatòriament es deu d'enviar cur-
rículum personal a: 
Escola Sindical de Formació Melchor Botella 
C/Juan de Mena, 18, baixos 
46008-València 
Tel.: 963 919 147, ext.1
o a info@escolasindical.org.

data d’inici 01/03/2014   data de finalització 30/04/2014
Professorat responsable: M. Sonsoles Jiménez González
Certificat per la Conselleria d’Educació
Àrea i nivell: Professors d’FP de les famílies d’electricitat, electrònica, informàtica i adminis-
tració. ESO i PQPI.
Modalitat: Presencial  Lloc de realització: Portugal
nombre d’edicions: 1  Participants: 20

28NaBRaça eL teu CentRe
pOsa’t de veRd COntRa weRt

La comunitat educativa protegim els nostres centres amb samarreta verda.
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JOSé A. ANTÓN VALERO

AllEgro mA NoN troPPo

Educació 
en temps 
d’incertesa

L es mesures que els go-
verns de dretes neofran-
quistes (estatal i/o auto-

nòmics) van prenent en els plans 
legislatiu, econòmic i cultural, 
poden fer la impressió que, ine-
xorablement, els treballadors i 
treballadores de l’ensenyament, 
es retrauen en un individualisme 
de campe qui puga! 

Si la resposta a aquestes po-
lítiques neoliberals van a l’ar-
rel del problema, la resposta en 
l’àmbit sociocultural ha de ser 
educativa. Però una educació 
que ha de tindre un enfocament 
transformador, en la qual totes 
les persones estem involucra-
des d’una manera o d’una altra, 
no solament els ensenyants. La 
realitat local s’amplifica en una 
dimensió global, perquè fa molt 

que sabem que, més enllà d’una 
llei o d’una altra, el que és real-
ment educatiu es juga en l’espai 
de la quotidianitat. El professorat 
tenim un repte compartit amb la 
resta de la ciutadania, els nuclis 
familiars, els entorns locals soci-
oculturals... Evidentment també 
les lleis i les condicions de treball 
compten en aquesta empresa, 
però no podem esquivar la im-
portància d’una mirada que vaja 
més enllà de les condicions con-
cretes de treball. 

Hem de trobar propostes i 
iniciatives que no solament es-
tiguen en les aules. El carrer, el 
barri, la localitat... són mons on 
aquesta crisi capitalista es con-
creta dia a dia i on s’estan donant 
respostes que poden ser educa-
tives. L’experiència col·lectiva, 

construïda des de la comunitat 
i entre els pobles. Reivindiquen 
drets de les persones i busquen 
solucions, alternatives i canvis 
socials, culturals i econòmics, 
que superen les injustícies i les 
dominacions. Els afectats per la 
hipoteques, l’atur, la violència 
contra les dones, la marginació 
de les minories, la deterioració 
de la sanitat pública –també de 
l’educació pública! Per què no 

convertim aquestes qüestions en 
un problema educatiu? 

Tradicions pedagògiques com 
el moviment d’educació popular 
fa més de cinquanta anys que 
ens convida a incidir no solament 
en l’espai acadèmic, sinó en el 
subjectiu –en la consciència, en 
l’emocionalitat, en els marcs 
interpretatius–. Aquest enfoca-
ment emancipador –com deia 
Paulo Freire– no es pot, ni s’ha de 
fer només. Les pràctiques edu-
catives s’han de connectar amb 
processos i moviments socials 
que es troben dins i fora dels cen-
tres escolars, del que és estric-
tament institucional o codificat. I 
potser un eix important per a ar-
ticular aquesta convergència de 
l’educatiu és afrontar la diversitat 
i evitar l’exclusió.)

La cultura de l’espart

JOAn PéREz ALBERO

NAturA VAlENcIANANAturA VAlENcIANA

INtErNAcIoNAl

E smentar la cultura de l’espart és par-
lar d’una activitat que es remunta al 
3r mil·lenni abans de Crist i que per-

durà, en les nostres terres, fins a les acaba-
lles del s. XX. 

Parlar de l’artesania de l’espart és fer 
esment dels múltiples objectes que els 
nostres avantpassats han fabricat amb les 
fulles arrancades a les plantes de l’espart i 
que fins fa poc de temps han format part del 
nostre paisatge cultural més immediat i de 
què encara es poden trobar mostres en mol-
tes cases: filet, llata, sogalls, cordells, cordes, 
maromes, fones, estives, cabassos, esportins, 
sàries, arganells, aiguaders, cofins, estopa, 
fregalls, sembradores, polleres, albardes, 
albargues, capçanes, morrals, sarrons, cara-
goleres, espardenyes (espartenyes), estores, 
encordats de cadira, ventalls, veles, cofes de 
palangre, xàrcies d’almadrava, etc. 

I parle de plantes de l’espart, en plural, 
perquè n’hi ha de dos tipus, un de millor 
qualitat, conegut popularment com a totxa 
o simplement espart, la denominació cientí-
fica del qual és Stipa tenacissima, i un altre 
de qualitat pitjor, denominat espart bord o 

bast, almaset, albardí..., el nom científic del 
qual és Lygeum spartum. Se’n produeix en 
abundància a les solanes de les muntanyes 
entre Tarragona i Portugal

La labor de recol·lecció era àrdua. S’hi 
utilitzava un bastó al qual s’enrotllaven els 
fils d’espart i, d’aquesta manera, fent pres-
sió sobre la totxa s’extreien les fulles sense 
arrancar d’arrel la mata.

Una vegada arrancats, els manolls d’es-
part es portaven als ameraors per a mace-
rar la fibra i aconseguir que tinguera més 
flexibilitat; una volta macerat l’espart, es pi-
cava amb maces de fusta de carrasca sobre 
uns troncs amples a fi de ablanir-lo més. En 
pobles costaners com el Campello, la platja 
on es depositava l’espart per a procedir al 

seu amerament o maceració ha donat lloc al 
topònim platja de l’Amerador.

La producció de filet i llata eren els pri-
mers passos per a l’elaboració d’estris més 
complexos. El filet, cordellet o vencilló es 
confeccionava recaragolant tres fibres d’es-
part amerat i picat, encara que els objectes 
més preuats de l’artesania de l’espart tenien 
com a base la llata, que es confeccionava de 
manera similar al filet, barrejant quatre o 
més manollets d’espart de huit, deu o més 
tiges cada un. Partint de la tècnica del filet 
s’obtenien cordes i maromes, més dures i 
resistents i, a partir de la llata, com he dit 
adés, objectes més elaborats: cabassos, es-
tores, sàries, esportins, etc.

En molts pobles, l’elaboració de filet i 
cordes més complexes era treball de pas-
tors, però en realitat, en totes les cases de 
llaurança n’hi havia d’especialistes en la 
matèria. A l’hivern, quan les inclemències 
del temps impedien als llauradors eixir al 
camp, dedicaven el seu temps a tres tasques 
fonamentals: traure el fem de les quadres, 
engreixar i reparar els arreus dels animals 
i, fer llata.

Fent camí

En totes les cases de 
llaurança n’hi havia 
d’especialistes en la matèria

les pràctiques 
educatives s’han 
de connectar amb 
processos socials que 
es troben dins i fora 
dels centres escolars

www.fmecanoas2014.com.br

Fórum mundial 

de Educação
Pedagogia, região metropolitana e periferias

Canoas - RS/Brasil

21 a 23 de janeiro de 2014

Fórum Mundial
de Educação Foro Mundial de Educación

Forum Mondial de L’éducation
World Education Forum

INSCRIÇÕES
www.fmecanoas2014.com.br / inscricao@fmecanoas2014.com.br

Escritório do Fórum Mundial de Educação
Rua 15 de Janeiro, 11 - CEP 92010-300 - Centro - Canoas - RS - Brasil

+55(51) 3462.1562 / +55(51) 3462.1565
fmecanoas2014@gmail.com

ALBERT SAnSAnO

Un dels reptes que tenim en l’FME 
de Canoas és ser un lloc de mo-
bilització i de participació per a 
canalitzar les diferents visions 
que mostren les ciutats capaces 
de formar persones comprome-
ses amb el desenvolupament i 
benestar de la comunitat . Un es-
pai que permeta aprendre de les 
experiències que han sabut distri-
buir els recursos disponibles per a 
millorar la qualitat de l’educació, 
la construcció d’infraestructures 

sostenibles i dignes i fomentar 
una cultura que potencie la par-
ticipació i el compromís de les 
ciutadanes i dels ciutadans amb 
el desenvolupament sostenible de 
les regions metropolitanes i cons-
truir una política pública que per-
meta avançar cap a una educació 
d’un altre món possible . 

Volem fer possible un ampli 
debat i el desenvolupament d’al-
ternatives, involucrant-hi diferents 
sectors socials de la comunitat 
educativa i els que s’hi relacionen, 
i incloure-hi la major quantitat de 

punts de vista. També, posicionar 
l’educació en el progrés cap a un 
món més just i sostenible, com una 
prioritat i responsabilitat de tota la 
societat .

Aquesta edició, els debats comp-
taran en la part central amb la par-
ticipació, junt amb altres experts 
internacional, de Vicent Maurí, por-
taveu de STEPV-Iv; Vicent Bataller, 
presient de la Federació de MRPs; 
Guadalupe Jover, coordinadora de 
Ciutadan@s per l’Educació Pública; 
i Gemma Celorio, d’HEGOA.

L’FME Pedagogia, àrea Metro-
politana i Perifèries es realitzarà a 
Canoas (Río Grande do Sul–Brasil) 
el dies 21, 22 i 23 de gener de 2014.

www.fmecanoas2014.org.br

Canoas (RS-Brasil) 
serà la seu del Fòrum 
Mundial d’Educació 2014
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EscrIt AVuI

‘Cultura Valenciana’ 
o l’entuasiasme 
catòlic (1926-1931)
FERRAn PASTOR I BELdA

EscrIt AHIr

10 ideas clave 
la educación 
infantil 

Mari Carmen Díez 
Navarro. Edito-
rial Graó.Sèrie 
Didáctica/Diseño 
y desarrollo cur-
ricular. Col·lecció: 
Ideas Clave, 17. 
Any d’edició: 2013. 

Nombre de pàgines: 244. Preu: 17,90 €.
Aquesta llibre està pensat de manera es-

pecial per al personal docent d’educació in-
fantil, ja siguen nous en l’ofici o no tan nous 
i també per als estudiants de Magisteri. Els 
temes centrals de l’assaig són deu preguntes 
sobre educació infantil i deu idees clau per a 
respondre-les. L’infant necessita un entorn 
acollidor i saludable per a poder desenvolu-
par-se favorablement. L’ambient en aquesta 
etapa ha d’estar revestit de vida. Els afectes 
conformen l’entramat intern que sosté l’es-
cola. La preparació del treball hauria de ser 
flexible i la seua valoració, esperança. La clau 
és la valoració. Del plaer dels sentits s’arriba 
al plaer de les paraules. La curiositat i el de-
sig de saber són les ferramentes pròpies de 
la petita infància. Jugar és un plaer impres-
cindible per als xiquets i xiquetes. L’acompa-
nyament afavoreix que cada xiquet i xiquets, 

després de assentar-se en si mateix, s’acoste 
als altres. Encoratjar l’infant a la creativitat i 
a la lliure expressió és una tasca bella. Fa-
mília i escola han d’entaular vincles d’estreta 
relació. 

Intervención 
comunitaria con 
adolescentes y 
familias en riesgo

Coordinat per Rosa 
Santibáñez Gruber i 
Ana Martínez-Pam-
pliega. Editorial Graó. 
Sèrie: Acción Comu-
nitaria y Socioeduca-
tiva, 16. Any d’edició: 

2013. Nombre de pàgines: 164. Preu: 13,20 €.
Es tracta d’un llibre que ajuda a identifi-

car i analitzar bones pràctiques d’intervenció 
dirigides a afavorir el benestar i la inclusió 
social del col·lectiu d’adolescents basant-se 
en el protagonisme i la centralitat del xiquet, 
xiqueta o adolescent, la necessitat d’una in-
tervenció inclusiva que garantisca un entorn 
amical i segur. Alguns dels temes de què 
tracta són: pobresa  i benestar infantil a la UE; 
adolescents en risc o especial vulnerabilitat; 
risc psicosocial i promoció de la resilència; 
programes de suport per a promoure la pa-

rentabilitat positiva; la comunitat dóna veu a 
la infància; la inclusió social dels joves a tra-
vés de processos de participació; orientació i 
psicoteràpia familiar en l’àmbit dels serveis 
socials comunitaris; la intervenció de Funda-
ción Meniños amb les famílies d’alt risc en el 
context de protecció de menors; recomanació 
per a una bona pràctica en la intervenció amb 
adolescència en risc i famílies.

¿Qué pasa con 
la educación? 
Preguntas (y 
respuestas) más 
frecuentes.

Rosa Cañadell, El 
Viejo Topo, Bar-
celona, 2013, 118 
pàg.
L’escola pública, 
considerada pilar 
de l’estat del be-
nestar era l’únic 
espai de convi-

vència forçada per on passaven tots i cadas-
cun dels ciutadans, i on s’assumien uns certs 
valors de cohesió. Precisament per aquest 
caràcter essencialment igualitarista i cívic, 
era objecte creixent de crítiques i atacs. La 

globalització estava disposada a fer desapa-
réixer aquest valuós integrador social, i que 
semblara un accident. La introducció dels 
valors de l’emprenedoria, la competitivitat, 
els rànquings, la desregulació laboral, i la 
conformació d’escoles i instituts a imatge i 
semblança de l’empresa privada esdevenien 
passos globals que portaren al desmante-
llament, no només del servei públic, sinó de 
qualsevol indici institucional que permetera 
mantindre tot principi d’igualtat, encara que 
aquesta es reduïra al democratacristià con-
cepte d’”igualtat d’oportunitats”.

Escrit amb una expressa voluntat divul-
gativa, tot imitant aquells llibrets mítics 
del Que sais je?, El Viejo Topo publica un vo-
lum dedicat a l’educació, a la manera d’un 
manual d’instruccions que en un centenar 
de planes podria respondre a la lògica de 
Woody Allen: «Tot el que volia saber sobre 
l’educació i no havia gosat mai preguntar». 
Rosa Cañadell, que tot just fa pocs mesos 
s’ha jubilat després de quatre dècades de 
dedicació a l’educació “per terra, mar i aire”, 
és l’encarregada de donar-hi forma. El re-
sultat, un llibre que hauria de ser lectura 
obligatòria per a mestres i famílies. I molt 
especialment, per a periodistes, car de totes 
les qüestions que resol amb brevetat (què, 
qui, com, quan, on...) s’estén en la més es-
sencial de totes: per què?

F a uns quants anys, llegint el llibre de 
Santi Vallés Acció Valenciana (1930-31), 
la consciència desvetlada vaig trobar 

una llarga referència a Cultura Valenciana. Te-
nia alguns números de la revista i els vaig re-
llegir. Cultura Valenciana era l’òrgan de difusió 
de l’anomenada Acadèmia Valencianista que 
s’havia creat en 1926 en el si del Centre Es-
colar i Mercantil, una institució dels jesuïtes 
de València que tenia com a objectius, entre 
d’altres, la difusió d’estudis històrics i activi-
tats culturals.També tenia el suport econò-
mic burgés d’Ignasi Villalonga i Josep García 
Conejos. 

La publicació representa l’entusiasme dels 
valencianistes catòlics en aquells feliços vint 
de la dictadura de Primo de Ribera. Cal dir 
que el percentatge de valencià de la revista 
era alt. Sorprén també la diversitat d’aspec-

tes culturals que s’hi tracten: creació lite-
rària, art, estudis erudits, noticiari cultural, 
arqueologia…

Pel que fa als col·laboradors, hi ha tots 
els erudits que estaven en actiu aquells 
anys: Nicolau Primitiu, Sanchis Sivera, Ro-
drigo Pertegàs, els mossens Andreu Ivars i 
Lluís Fullana, entre d’altres. També hi esta-
va representada la generació que posterior-
ment protagonitzaria la florida valencianista 
republicana: Gómez Nadal, Almela i Vives, 
Mateu i Llopis, Joan Beneyto o Lluís Guar-
ner. Hi cal afegir una completíssima repre-
sentació castellonenca (Revest, Bernat Ar-
tola, Josep Pascual Tirado…), la qual cosa va 
propiciar el primer intent del que anys més 
tard serien les normes de Castelló: “ Com 
a conseqüència de nostra visita a Castelló, i 
de lo que parlàrem ab l’il·lustre valencianis-

te en Gaietà Huguet, nostre amic i redactor 
en Joan Beneyto Pérez tracta esta qüestió 
des de Las Provincias, proposant que es re-
unira un directori representant les distintes 
tendències a fi d’unificar l’ortografia valen-
ciana”.

 Llegint la revista, res no feia preveure el 
sotrac dels anys posteriors i encara menys 
el col·laboracionisme de molts dels autors 
amb la dictadura franquista, començant pel 
redactor Joan Beneyto, que esdevindria cap 
de l’aparell de la censura feixista a Madrid, o 
Revest un dels caps falangistes de Castelló. 
Però potser no enganyaven ningú, perquè en 
el primer escrit del primer número de 1926 
ho deixen clar: “Som catòlics, som espanyols, 
som valencians, i volem aportar el nostre gra-
net d’arena a la gran obra de la reconstrucció 
de la nostra amada Espanya”.

EN PANtAllA

La valentia de pensar

BEGOñA SILES OJEdA

Hannah Arendt
Direcció: Margarethe von Trotta
Interpretació: Barbara Sukova, Alex Milberg, 
Janet Mckeer, Julia Jentsch
Guió: Pama Katz y Margarethe von Trotta
Música: André Mergenthaler
Fotografia: Caroline Champetier
Muntatge: Bettina Böler
Gènere: Drama. Alemanya. 2013

Hannah Arendt, la pel·lícula de Marga-
rethe von Trotta, no és un biopic sobre 
aquesta filòsofa alemanya d’origen 

jueu que va poder escapar-se d’un camp de 
concentració en la II Guerra Mundial i exi-
liar-se als Estats Units. A Margarethe von 
Trotta, aquesta directora pertanyent a l’ano-
menat nou cine alemany sorgit en la dècada 
dels setanta del segle passat, no li interessa 
fer una hagiografia de Hannah Arendt, sinó 

mostrar la soledat i intolerància que la filò-
sofa va sofrir per pensar. Per eixir-se’n del 
lloc comú que imposaven els prejuís de la 
ideologia dominant. Una ideologia dominant 
que solament volia llegir en els articles que 
Hannah Arendt va escriure per al diari New 
York Times, sobre el juí del nazi i membre 
de la SS, Adolf Eichmann, que aquest era un 
monstre antisemita. Arendt, però, plasma la 
veritat d’un pensament: Eichmann no era un 
monstre, només un ésser banal, un ciutadà 
corrent. Un funcionari del partit que feria la 
seua faena de manera disciplinada i orde-
nada; sense pensar, enviava els trens carre-
gats de jueus als camps d’extermini, seguint 
rigorosament la normativa burocràtica que 
exigia el seu lloc de treball. Aquest fer sen-
se pensar –és a dir, sense discernir, sense 
prendre consciència ètica dels actes portats 
a cap– que Eichmann narrava escrupolosa-
ment en les seues declaracions, Arendt en va 
dir “banalitat del mal”. 

La pel·lícula de Von Trotta és un tractat 
sobre l’àrdua, solitària i important tasca del 
pensar. Per a no perdre la capacitat de dis-
cernir entre el bé i el mal, el que és bell i el 
que és sinistre, la justícia i injustícia. Per a 
poder prendre la paraula i actuar. Per a no 
convertir-nos en éssers tecnoburocràtics de 
l’engranatge dels governs totalitaris. Per a 
no ser mers transmissors d’una ideologia 
dominant dels governs democràtics. En de-
finitiva, per a no perdre la nostra essència 
humana.

Pensar per a retallar el rizoma del poder 
que engendra la banalitat del mal. Un rizo-
ma que en aquests temps de crisi econòmica 
i laboral s’arrela en la por del ciutadà fins a 
paralitzar la seua capacitat de pensament.

La pel·lícula Hannah Arendt és un panegí-
ric al pensament d’aquesta filòsofa i a la seua 
valentia per a defendre’l. Una pel·lícula ideal 
i recomanable per a veure-la en l’assignatura 
de Filosofia.

Escrits
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A questa dotzena de paraules equivalen 
a la cosa més bella que es pot dir a un 
docent i si aquest escrit està dedicat a 

la figura de Virgilio Perona Olmeda es justifi-
quen una i mil vegades. Li les podrien dirigir 
moltes i molts enginyers, metges, advocats, 
empresaris, policies, bombers, fusters, i un 
mestre com jo, com a exalumnat del col·legi 
públic Eduardo López Palop d’Énguera, de què 
va ser el millor director que ha tingut mai. 

Aquesta escola va tindre la sort de comp-
tar amb l’inestimable esforç professional de 
Virgilio durant molts anys, que va aconseguir 
que cresquera cada vegada més fins a ser un 
referent educatiu a escala estatal, fet que va 
quedar demostrat amb molts premis. Virgilio 
Perona ha estat al capdavant de la direcció de 
l’Eduardo López Palop un total de vint anys, 
més tretze anteriorment com a docent. Sota la 
seua direcció, el centre ha obtingut nombro-
sos premis BUPI (bones pràctiques per a la 
integració), així com un guardó pel programa 
Educar en el Consum.

No obstant això, aquest gran company i 
amic, com bé el descriu un immens percen-
tatge de docents que ha pogut treballar-hi, 
va ser víctima d’una persecució política sen-
se precedents pel simple fet que no resul-
tava simpàtic a l’equip de govern de l’Ajun-
tament, perquè no estava d’acord amb els 
seus ideals polítics. Virgilio, que mai no ha 
estat afiliat a cap partit polític ni n’ha sigut 
simpatitzant, es va veure immers en una 
lluita que desconeixia, però a més amb el 
paper de protagonista. Virgilio Perona, que 
havia demostrat de sobres que el seu únic 
objectiu era fer créixer la seua escola pú-
blica i oferir una educació integral a tots els 
xiquets i xiquetes d’Énguera i fins i tot de 
localitats pròximes, va ser perseguit amb 
visites de fins a sis inspectors el mateix dia 
per tractar de demostrar l’indemostrable… 
algun error comés com a director per a jus-
tificar, així, l’arribada d’una persona que sí 
que interessava a l’Ajuntament. 

A continuació un extracte de la notícia que 
publicava el diari Levante-EMV el domingo 5 
de juliol de 2009 en la seua edició digital: 

“Según Perona, “no ha habido ningún pro-
ceso de selección, la nueva directora tan sólo 
lleva 13 meses como docente y ni siquiera ha 
presentado un proyecto directivo para acceder al 
cargo”. Para el sindicato de la educación STEPV, 

“se trata de una elección unilateral de Conse-
lleria, que contrasta frontalmente con el acuer-
do del Claustro y del Consejo Escolar del centro, 
opuestos al nombramiento”. La normativa en vi-
gor exige a los directores un mínimo de 10 años 
de docencia en un mismo centro, así como el 
paso de una serie de procesos y la presentación 
de un proyecto. Por ello, Perona insiste en que 
“lo del Consell es una persecución política en 
toda regla, que comienza con el alcalde de En-
guera, que no ha parado hasta colocar a alguien 
afín a su partido en la dirección de este colegio”, 
asegura.”

En aquell moment va tindre el suport 
d’STEPV, la Plataforma en Defensa de l’Ense-
nyament Públic, la FAPA de València, la Junta 
de Directors d’Infantil i Primària de la provín-
cia de València, el personal laboral del centre, 

la junta directiva de l’AMPA del col·legi, el 95% 
de la plantilla de mestres i mestres del col·legi 
i el consell escolar del centre, que representa-
ven la immensa majoria de la comunitat edu-
cativa. Tots basant aquest suport en la seua 
gestió democràtica avalada pels òrgans de 
representació del centre, en la valoració amb 
millor nota de la Comunitat Valenciana per 
al projecte educatiu que desenvolupava, en 
els resultats superiors a la mitjana obtinguts 
per l’alumnat en les proves diagnòstiques de 
coneixements realitzades per la Conselleria, 
en la contribució per a aconseguir un servei 
de menjador escolar de màxima qualitat, en 
el desenvolupament de la innovació educati-
va amb els recursos pedagògics basats en les 
noves tecnologies, i en la consecució de la in-
tegració i la interculturalitat. Tot aquest suport 
no va servir de molt perquè, amb la colla de 
governants que tenim hui dia, poc més es pot 
fer, tan sols cal fixar-se en la LOMQE que pre-
tenen imposar, i que ha rebut l’oposició de tota 
la comunitat educativa.

Des d’aquestes humils línies, STEPV vol re-
cordar que seguim donant tot el nostre suport 
a la seua figura i, sobretot, animem la resta 
d’equips directius a ser valents contra les 
pressions que infligeix la Conselleria. Virgilio 
Perona Olmeda va ser, és i serà exemple de 
constància i perseverança en la defensa de la 
seua pròpia innocència.

Per a acabar, m’agradaria afegir algunes 
paraules que ell mateix va escriure una vega-
da i que em vénen com l’anell al dit per a mos-
trar el que STEPV li vol manifestar: 

“Pero hoy, en nombre de todos nosotros, a 
pesar de que estén cosidas a mi voz las frases 
que sentimos para acompañar este acto, no son 
frases hilvanadas a la tristeza o el alejamiento, 
sino a un acto que debía ser momento necesario, 
imprescindible, inevitable y natural, en cualquier 
ser humano: la gratitud.”

 
Aquest setembre de 2013 es jubila un gran 

mestre i des d’STEPV volem donar-li la més 
sincera enhorabona i desitjar-li tota la sort del 
món d’ara en avant. Li toca gojar d’aquesta 
gran família que té i a què, massa sovint, no 
va poder prestar-li tota l’atenció que es me-
reixia perquè estava defenent el seu model 
d’escola… UNA ESCOLA PÚBLICA, LAICA I DE 
QUALITAT.

EN lA jubIlAcIó dE VIrgIlIo PEroNA, ExdIrEctor dEl cEIP EduArdo lóPEz PAloP d’ENguErA
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jOAN BLANCO PAZ

El mortEr

Assemblea 
i sindicat 
en la vaga 
de les Illes

N o és una vaga més sinó la 
confirmació d’un procés, 
cada vegada més intens, 

on l’objectiu de la mobilització (el 
fons) és tan important com la for-
ma en què es desenvolupa. 

L’assemblea ha esdevingut el 
centre dels debats i, per això, la 
novetat de les decisions.

Feia més de tres dècades 
que el professorat no participa-
va d’una vaga indefinida. La gran 
mobilització estatal de l’any 1988, 
amb una vintena de dies de vaga 
intermitents, era, fins ara, la més 
dura entre les realitzades des de 
la Transició. Després de 1988 i 
fins a les retallades, la majoria de 
les vagues havien sigut d’un dia, 
llevat d’alguna de sectorial, com 
les de professorat interí.

Però si la conflictivitat en l’en-
senyament de les Illes no havia 
destacat per damunt de la resta 
de l’Estat, què pot haver ocorre-
gut perquè durant tres setmanes 

una gran mobilització de tota la 
comunitat educativa i de la socie-
tat civil haja paralitzat els centres 
docents públics i concertats?

La resposta la podria donar 
qualsevol persona, atenent la po-
lítica de retallades dels darrers 
anys que, en el cas de les Illes, cal 
completar amb els atacs contra 
la identitat, la llengua i la cultura 
pròpies i contra la professió do-
cent, que, procedents del sector 
més dretà i centralista del Partit 
Popular illenc, han sigut continus 
i grollers.

Aquesta vaga ens explica que 
les retallades tenen el profes-
sorat fart de pagar una crisi que 
no ha generat i, a més, ser me-
nyspreat contínuament. També 
que, quan es donen les condicions 
i el sindicalisme majoritari no se-
grega els sectors, poden confluir 
l’ensenyament públic i concertat.

I que cada col·lectiu disposa 
d’uns ritmes propis de madura-

ció dels processos de mobilitza-
ció, que poden no ser coincidents 
amb altres territoris, sense que 
això afecte la major o menor 
conscienciació dels seus prota-
gonistes. Així, i en diferents mo-
ments, hem vist mobilitzar-se el 
professorat de les Illes o, abans, 
el de Madrid, Castella-la Manxa, 
Catalunya, País Valencià...

En tots els casos la novetat 
l’aporta un potent sector del pro-
fessorat que aspira a fer alguna 
cosa més que “apuntar-se” a les 
vagues convocades per les direc-
cions sindicals. Ara, el professo-
rat vol decidir, des de l’inici.

El procés assembleari de les 
Illes ens ha retornat la frescor i 
la força del moment històric de la 
Transició. Qui pense que aquells 
processos eren història hauran 
de modificar les seues posicions 
o perdre, per molts anys, la con-
fiança de treballadors i treballa-
dores.

Però també s’equivoca qui 
pense que el sindicat ja no és 
necessari, que està superat 
per l’assemblea. Han de ser 
dues cares d’una mateixa re-
alitat, indestriables. L’organit-
zació assembleària no es man-
té amb la mateixa intensitat 
sempre. S’unfla i es desunfla. 
El seu èxit rau en la seua coor-
dinació i complementació amb 
els sindicats que es conside-
ren assemblearis, com STEI o 
STEPV,  perquè la mobilització 
sempre està precedida de me-
sos i anys del seu treball silen-
ciós i constant, i tornarà a acti-
var la seua estructura quan la 
intensitat torne a baixar, per-
què el professorat necessita 
el seu treball. Com un acordió 
que s’obri i es tanca en un mo-
viment necessari per a produir 
la música assembleària. Però, 
d’això, ja en parlarem en el 
proper número.

Una gran part de la persona  
que sóc és gràcies a tu
QuIQuE MARín

Virgilio va ser víctima d’una 
persecució política sense 
precedents pel simple fet que 
no resultava simpàtic a l’equip 
de govern de l’Ajuntament

Quique marín és permanent sindical de STEPV-


