
> 4 
Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic
El Sindicat s’oposa a 
l’acord del Ministeri
d’Administracions
Públiques amb una 
minoria sindical

> 7
STEPV-Iv 
demana un
incremet de 300
euros mensuals
per a tot el 
professorat

> 9
La nova FP
experimenta
canvis profunds
Celebrades a València les I
Jornades sindicals sobre
la Formació Professional

> 13
Entrevista amb
Alí Abdullah
“Al poble iraquià, li han
robat la història perquè
deixe d’existir”

> 16
Informe del
Sindicat sobre
l’ensenyament
en valencià 2006

Allioli
Quaderns de l’ensenyament del País Valencià · núm. 194 · Época IV · Juliol 2006

Intersindical

El sotssecretari del Ministeri d’Educació va informar el 14 de juny,
en el marc d’una reunió amb les organitzacions sindicals, que el
seu departament accedia a retardar el debat del projecte d’Estatut
del Professorat, una petició que havia sigut formulada, de manera
expressa, pels representants del professorat. De fet, la
Confederació de STES-i havia denunciat públicament el caràcter
regressiu de la proposta ministerial, que havia qualificat d’“inquie-
tant i jerarquitzadora”. El MEC va presentar el 30 de maig, en la
mesa sectorial d’Educació, l’esborrany de l’Estatut del Professorat,
un document que, segons els compromisos adquirits, havia d’haver
presentat pel mes de març. Els responsables d’Educació volien una
negociació molt ràpida, aprofitant els mesos de l’estiu, que deixara
sense participar-hi el professorat. El Sindicat i els STEs van
denunciar de manera reiterada la seua oposició a les intencions de
l’Administració i van plantejar un debat obert que permeta apro-
fundir en les qüestions principals que recollirà una llei que regula-
rà tota la vida laboral i administrativa dels docents. 

El 2 de juny, STES-i va sol·licitar a la ministra d’Eduació, per
escrit, que la negociació “no es tancara en la mesa sectorial del 14
de juny, com havia plantejat el sotssecretari del Ministeri. La
Confederació va plantejar l’exigència que la negociació entre
Administració i sindicats tinguera lloc en els primers mesos del

curs 2006/07, per permetre, així, que el professorat puga conéixer
el projecte, adoptar criteris sobre la proposta i estudiar alternati-
ves. Finalment, el 8 de juny, totes les organitzacions de la mesa
sectorial d’Educació van presentar a la ministra un escrit conjunt
en què li demanaven que deixara la negociació oberta i no es tan-
cara el procés en juny, com pretenia la Sotssecretaria del MEC. El
dia 20, el Ministeri ha presentat un nou redactat de l’Estatut.

Més  negociació
La pressió sindical possibilitarà ara obrir un nou sistema de nego-
ciació que, en els pròxims mesos, haurà de comptar amb el profes-
sorat per a decidir temes com les seues condicions de treball, les
retribucions o la vida administrativa, tres aspectes que
l’Administració vol que aborde l’Estatut. STES-i, que segueix aten-
tament les actuacions del Ministeri d’Educació, ha manifestat que
“impedirà que un document de tanta importància s’impose sense
un veritable procés de negociació amb els afectats”. La
Confederació i STEPV-Iv presentaran al professorat un calendari
de treball per a l’anàlisi, la reflexió i de mobilització que es desen-
voluparà en octubre pròxim.

> 5

La pressió sindical evita que es tanque la
negociació amb el Ministeri d’Educació

L’Estatut de la Funció
Pública Docent, a debat
després de l’estiu
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Igualtat i conciliacióReformes en la formació inicial
Pilar Gregori

PA I ROSES

Jaume Martínez Bonafé

TEATRES DE L’ESCOLA 

És sorprenent la poca atenció que la major
part de les organitzacions polítiques i sindi-
cals estan dedicant a l’actual reforma de la
formació inicial del professorat d’Infantil,
Primària, Secundària i Batxillerat.  Tant més
que aquestes organitzacions han gastat un
esforç militant en les seues campanyes a
favor de l’escola pública i en la potenciació
de fòrums de debat enfront de la piconadora
neoliberal. Doncs bé, apunte algunes pindo-
letes del que se’ns acosta, per si fóra del
vostre interés prendre part en la qüestió.

En primer lloc, això que s’ha anomenat la
construcción del espacio europeo de educa-
ción superior unificarà les nostres llicencia-
tures actuals i diplomatures en un títol únic
anomenat “grau”, amb una durada aproxi-
mada de quatre anys d’estudi. Això suposa
l’oportunitat tècnica i política de reconéixer
una titulació única d’educació, amb tots els
itineraris  formatius diferenciats que es vull-
guen. I al mateix temps, per la unificació del
títol ens aproparíem a una vella, històrica i
sembla que oblidada reivindicació del pro-
gressisme pedagògic: el tronc únic d’ensen-
yants, una mateixa titulació, una mateixa
categoria laboral, igual reconeixement i
igual valor de canvi de la força de treball. 

¡Doncs no serà així! Davant aquesta opor-
tunitat —jurídicament possible ara— s’ac-
centua la divisió i la pluralitat de titulacions
en un mapa irreal des del punt de vista de la
demanda laboral, i es manté i incrementa la
divisió social entre el mestre d’Infantil i
Primària i el professor de Secundària. Per a
els primers, el “grau”. Per als segons el
“màster”, que se cursarà després d’obtindre
el grau en alguna disciplina acadèmica. O
siga, molt semblant a l’actual CAP, tan criti-
cat per tots i les consequències del qual
pateixen cada dia milers de joves en els ins-
tituts. 

En segon lloc, podríem pensar que
aquest màster que han de cursar els futurs
professors de Secundària és una oportunitat
per a qualificar professionalment els que
segurament saben molta química, molta
matemàtica o molta literatura, però tenen
poca idea del que és un adolescent, un insti-
tut, una planificació docent, una tutoria o
una excursió de final de curs. Podríem pen-
sar igualment que aquesta és una oportuni-
tat per a revisar la relació entre la teoria i la
pràctica: menys professors universitaris dic-
tant apunts i més pràctiques i més sabers
dels que estan tots els dies aprenent reflexi-
vament de la seua experiència pràctica. 

¡Doncs tampoc! La intenció, si no ho
remeiem, és centrar la formació en la disci-
plina i la seua didàctica específica, en detri-
ment de tot el complex saber pedagògic i
didàctic, necessari per a la professió. I amb
poques oportunitats reals d’aprofitar el
coneixement pràctic del mestre d’escola o el
profesor d’institut. 

Encara podria afegir 7 o 8 pindoletes
més. Deixeu-me que us en diga encara una
de darrera: aquest model de reforma va ser
dissenyat pels governs espanyols del PP: el
debat corporatiu, sectorial i per les altures.
La història ens ensenya que deixar exclusi-
vament en mans de les universitats el dis-
seny de la formació inicial és assumir que
res no canviarà significativament. Doncs bé,
ací tenim un torpede més apuntant a la línia
de flotació de l’educació pública. 

El Consell ha estat legislant sobre igualtat
—Llei de Igualtat (2003), Pla d’Igualtat
d’Oportunitats entre Homes i Dones (2001-
2004)— i en tota aquesta normativa fa una
declaració de principis sobre el que entén
per “igualtat” i anomena la necessitat de
tindre en compte la conciliació de la vida
laboral i familiar per poder aconseguir-la.
Però el Consell segueix sense abordar un
Pla de Conciliació en l’àmbit valencià, un pla
que permeta desplegar les mesures a apli-
car, una reivindicació reiterada insistent-
ment pels sindicats de la Intersindical
STAPV i STEPV.

L’única norma vigent ara mateix és el
Decret 34/1999 del Govern Valencià que
regula els permisos i llicències, i ha quedat
pràcticament obsoleta, ja que manca d’una
perspectiva que permeta compatibilitzar
àmbits de vida i repartiment de responsabi-
litats.

Conciliar és posar d’acord dues persones
o dos assumptes que estan en conflicte. El
que es pretén és compatibilitzar dos àmbits
diferenciats: el món laboral i el món perso-
nal o familiar. Ara per ara no se’ns escapa a
ningú que el fet de compaginar els horaris
de faena amb l’atenció a la família recau
principalment sobre la dona. Podríem refe-
rir-nos a la conciliació a nivell extern, entre
treball i família, i la conciliació a nivell
intern, en el sentit que l’equilibri en aquest
àmbit passa necessàriament pel reparti-
ment de les responsabilitats i tasques fami-
liars. És important que la forma d’implantar
polítiques que afavorisquen l’harmonia
entre els diferents espais vitals, laborals i
personals contemple aquesta manera d’en-
tendre la conciliació.

Així, quan parlem de la família, concepte
en evolució constant, no podem referir-nos
només al model tradicional, ja que l’evolu-
ció de les relacions personals provoca ara
mateix un ventall molt ric de situacions i de
relacions entre pares i fills: famílies amb
fills i filles d’ambdós o de cadascun,  famí-
lies monoparentals, famílies homoparen-
tals… 

En les mesures concretes a tindre en
compte, cal incloure el permís de paternitat
—o l’altra part de la parella—; la substitució
del permís de lactància per l’ampliació de la
baixa maternal; l’atenció a les persones
depenents; la fecundació assistida; l’adop-
ció; la formació continua i totes aquelles
mesures contemplades en la llei integral de
la violència de génere. Si ens referim a la
flexibilitat horària i l’organització del temps
caldrà anar amb compte de no considerar-
los com l’eix bàsic per a aconseguir la con-
ciliació.

Per tant, si pretenem millorar el panora-
ma actual, hem d’aconseguir una societat
amb una cultura més conciliadora, on les
polítiques a aplicar seran importantíssimes
per gestionar el treball i el temps de vida,
un dret universal de les persones. Una
vegada més, emplacem el Consell a
començar la faena.

Conciliar és posar d’acord
dues persones o dos assump-
tes que estan en conflicte.

Nous salaris docents: més jerarquització? 
Joan Blanco

EL MORTER

EL PARDAL

Posem-hi un poc d’imaginació.
Estem en un centre educatiu, i la LOE
ja ha entrat en vigor. Tot és perfecte.
Per fi el professorat ha trobat el reco-
neixement social que mereix.
L’administració educativa ha donat
exemple i és la primera a contribuir a
la millora tan esperada per tota la
societat. Les notes de l’alumnat, en
matemàtiques i en llenguatge, són
les millors de tot Europa. Pel corre-
dor, marcant el pas, professors i pro-
fessores es dirigeixen cap a les aules
on un alumnat espera, ansiós per
aprendre, les magnífiques classes
magistrals. Amb la nova disciplina
d’Educació per a la ciutadania, el pro-
fessorat més qualificat del centre
propaga els nous valors. El problema
—expliquen— estava en la conside-
ració igualitarista i cooperativa en
què s’estructurava la vida professio-
nal del professorat. Ara, gràcies a
una estructura jeràrquica, més sem-
blant al funcionament d’un quarter
que a un model cooperatiu d’apre-
nentatge caduc, tot funciona millor. El
professorat, sotmés a un procés con-
tinu d’avaluació, s’estructura ara
segons la seua vàlua. Això sí, es trac-
ta d’una avaluació voluntària, perquè
entrar a formar part de l’elit del pro-
fessorat és voluntari. De fet, els inte-
rins no cal que s’esforcen perquè mai
no podran sobrepassar el grau 1. 

Fins ací el món irreal.
La realitat, però, és que el sistema

de promoció professional regulat en
l’Estatut de la Funció Pública Docent
no aporta cap novetat que millore la
qualitat del sistema educatiu. La
“carrera docent” és només un model
que té en compte tot el que es refe-
reix a les activitats de formació per-
manent i “a la seua major implicació”
en el centre educatiu. Substitueix els
sexennis —que desapareixen— i està
organitzada en vuit graus.
S’ascendeix de grau entre tres i sis
anys en funció d’uns mèrits que
depenen de criteris tan arbitraris
com la participació en projectes i la
seua corresponent avaluació,

assumpció de tasques i responsabili-
tats complementàries, major dedica-
ció (sic), reconeixement de la funció
tutorial… 

L’aspecte més preocupant del
model, a més de fomentar la compe-
titivitat entre el professorat —enfront
del necessari treball en equip de què,
cínicament, també parla l’Estatut—,
és la total arbitrarietat del sistema:
no es consideren els mèrits de
manera objectiva sinó l’avaluació
positiva de tasques determinades. En
l’avaluació, jugaran un paper deter-
minant les direccions dels centres i la
Inspecció educativa, amb el risc de
submissió i servilisme que comporta.
Qui s’atrevirà a qüestionar, o a ser
crític, amb persones que després
hauran d’avaluar-lo? 

Res de nou. Els sexennis es van
anunciar en 1991 com la solució a
tots els mals del sistema educatiu.
Llavors, deien, el sistema retributiu
pretenia contribuir “a la qualitat de
l’ensenyament”. L’administració
socialista que acabava d’aprovar una
LOGSE amb el suport d’un grapat de
sindicats —els mateixos que ara,
previsiblement, podrien donar suport
al model— van donar llum verd als
sexennis. Quinze anys després, torna
una altra administració socialista
amb una altra llei que compta amb el
suport d’una part de la representació
sindical. I novament, tornaran a “sal-
var” la qualitat del sistema educatiu.

Quan el PP va promoure la llei de
qualitat i criticava els efectes de la
LOGSE, solia recórrer a l’argument
que abans d’elaborar una llei calia
avaluar els efectes de l’anterior. No
estaria malament que ara els holli-
gans de la jerarquització i militaritza-
ció salarial de l’ensenyament avalua-
ren els efectes d’un sistema retribu-
tiu pervers que l’únic que ha estat
capaç de justificar és que no hi havia
diners per a dignificar el treball de tot
el professorat i que resultarà més
barat pagar a uns més que a uns
altres. 

JOSEP HERRERO



La jerarquització del sistema educa-
tiu és una constant en les últimes
dècades. Mentre han proliferat les
propostes de solucions mitjançant la
individualització del treball, s’ha girat
l’esquena als models que aposten
per la tasca cooperativa del professo-
rat. Sorprenentment, la majoria d’a-
questes propostes provenen d’admi-
nistracions socialistes. 

La nova proposta de graus del
Ministeri d’Educació no és nova. Com
a conseqüència de l’addicional XV de
la Llei de Mesures de la Funció
Pública  (1984), l’ensenyament adop-
tava un nou sistema retributiu amb la
fórmula de retribucions bàsiques i
complementàries. Com a conse-
qüència d’aquest model i en el marc
d’una proposta d’estatut del profes-
sorat presentat en 1985, el ministre
Maravall presentava un model de
carrera docent amb cinc graus, des
de mestre d’entrada fins a mestre
d’acabament, amb notables diferèn-
cies en les retribucions i l’assignació
de responsabilitats. La reacció del
professorat, mobilitzat i en vaga, va
provocar la retirada d’aquell projecte
de manera indefinida. 

En el  marc de desplegament de
la LOGSE (1991), es presentava la
proposta d’un “nou sistema retributiu
per a la qualitat de l’ensenyament".
En aquella ocasió, la iniciativa rebia
el suport de CCOO, ANPE, CSIF i
UGT.

L’administració educativa socialis-
ta presenta ara una nova recreació
dels sexennis, ara sota el nom de
“graus”. 

STEPV s’oposa obertament a
aquesta nova via, perquè no compar-
teix un sistema —antic i ben cone-
gut— que no aporta cap influència
positiva sobre la qualitat de l’ensen-
yament. El temps fa palesa aquesta

consideració. 
No és casual que cap dels defen-

sors d’aquest sistema retributiu tinga
ara el més mínim interés a avaluar-
ne els efectes, però és segur és
queel model ha contribuït a crear
nombroses categories salarials i ha
accentuat injustificadament les dife-
rències retributives entre persones
que realitzen un mateix treball. 

El sistema de graus classifica
salarialment el professorat i estableix
una jerarquització que no es corres-
pon amb la naturalesa de la tasca
docent ni amb l’organització escolar
dels centres educatius. A propòsit de
la motivació del professorat, ho va dir
clarament el professor Gimeno
Sacristán (Cuadernos de Pedagogia,
novembre 1993): “Se paga más a
menos profesores con el argumento
de desiguales niveles de competen-
cia o de rendimiento, a sabiendas de
lo costoso que resulta mejorar a un
colectivo tan numeroso”. Aquest és
l’autèntic problema: el professorat
conforma un grup professional relati-
vament voluminós. 

La implantació dels graus, com
abans els sexennis, només implica la
ponderació salarial en termes de
mèrits individuals i elimina el principi
laboral bàsic de “a igual treball, igual
salari”, que en l’àmbit escolar tindrà
més efectes disgregadors sobre els
equips del professorat, i introduirà
nous elements de competència inne-
cessària i perillosa. 

Els responsables del sistema
retributiu de 1991 farien bé a repas-
sar els efectes de l’aplicació de 15
anys de sexennis en lloc d’aprofundir
en un model que n’ha demostrat la
inutilitat per a aconseguir les finali-
tats que proclamava. 

EDITORIAL
Ni graus ni sexennis
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Per als responsables de la permi-
sivitat interessada i de la complici-
tat activa de les administracions
locals i autonòmiques en el procés
d’urbanització sense control,
acompanyat d’infraestructures
molt sovint innecessàries, que
s’escampa pertot arreu.

Per a les plataformes agrupades
en Compromís pel Territori, per la
seua lluita en la defensa i raciona-
lització dels recursos naturals i
contra la destrucció, la corrupció i
l’especulació que afecta el nostre
país.

OLI

ALL

Bons sentiments Trau la llengua!
Carme Miquel

A LA PORTA DE L’AULA 

Tudi Torró

DES DEL SUD VALENCIÀ

“No tragues la llengua perquè qui es burla
el dimoni li furga”. Era el que em deia ma
mare. Tots ho sabíem per menuts que
fórem: traure la llengua era burlar-se de la
gent, no s’havia de fer. Era, en tot cas, cosa
de xiquets, a una persona adulta no se li
ocorreria traure la llengua llevat que esti-
gués mal del cap, que fóra una ximple o li
la mostrara al metge perquè es trobava
malalta.

Doncs bé, mira tu per on els nostres
governants de la Conselleria d’Educació, no
se’ls ha ocorregut altra cosa que “traure’ns
la llengua” amb una campanya que ha de
servir perquè les famílies apunten els seus
fills als Programes d’Ensenyament en

Valencià o d’Immersió Lingüística. El sub-
conscient els ha jugat una mala passada i,
amb una campanya institucional pagada
per tots, ens estan traent la llengua. Fins i
tot els consellers  González Pons i Font de
Mora han eixit en una foto, ho han fet ofi-
cial. Ells ens trauen la llengua perquè ja
tenim l’“idioma valencià”i la “llengua valen-
ciana” consagrats en l’Estatut d’Autonomia;
perquè continuen sense acceptar la llicen-
ciatura de Filologia Catalana impartida per
les universitats valencianes per a poder
acreditar l’aptitud lingüística en els concur-
sos oposició;  perquè es continua sense
demanar el requisit lingüístic en les adjudi-
cacions a interins; perquè continuen sense
catalogar en valencià les places als insti-
tuts; perquè es continua, als centres
docents, sense impartir-se els programes
bilingües d’acord amb el disseny particular
de programa aprovat pel consell escolar,
per falta de professorat acreditat;  perquè,
malgrat totes les sentències favorables a la
homologació dels títols —l’última, del
Tribunal Suprem de 15 de març del 2006—
continuen sense homologar els títols de
català amb els de valencià, adduint que
acceptar aquesta homologació és “crear un
clima de divisió en la societat valenciana”.
¿Ens continuaran traent la llengua després
del reconeixement explícit del Tribunal
Constitucional i del Tribunal Suprem quan
diuen: “el nom de valencià emprat a
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana per a referir-se a la llengua
pròpia —ara també idioma valencià o llen-
gua valenciana— no és excloent; hom pot
fer servir també el nom de català o llengua
catalana al nostre territori perquè aquesta
és la denominació acadèmica?”. 
¿Ens ha quedat clar? Que s’engolisquen la
llengua!!

Ens ho va contar fa temps un company: eren
aproximadament les 9 del matí i els voltants de
l’escola estaven plens de xiquets i xiquetes dis-
posats a entrar-hi. De sobte, en un carrer late-
ral es va produir un accident de trànsit a conse-
qüència del qual un home va morir. Un bon
nombre d’alumnes va poder observar el cos
estirat a terra una bona estona. En entrar a les
respectives classes, com és lògic, se succeïren
els comentaris sobre el fet. El meu company,
tutor d’una classe de sisé, considerà interes-
sant observar les reaccions i comentaris del
seu alumnat i, segons ens va contar, la cosa
més destacable per a ell era que el fet els havia
alterat però no els havia afectat especialment.
Els comentaris que feien es referien bàsica-
ment a si la culpa era de l’home o de qui l’havia
atropellat, si hi havia sang per terra i si havia
arribat la policia en unes motos molt grans.
Però el fet més rellevant va ser que un dels
xiquets va traure unes monedes, les mostrà a
tots i va dir rient: “Li han caigut quan el cotxe se
li ha tirat damunt i jo les he agafades”. Molts
companys celebraren el fet amb un aplaudi-
ment. Concloïa aquest mestre que els seus
alumnes havien manifestat una manca de sen-
sibilitat que a ell li resultava alarmant.

Tal vegada el meu company es precipità en
les seues conclusions perquè no sempre és
fàcil deduir com són els sentiments de les per-
sones prenent com a referència la manera com

es manifesten. Però entre el grup de companys
que l’estàvem escoltant hi va haver una opinió
bastant generalitzada referida a un dèficit de
sensibilitat i de sentiment d’empatia entre els
xiquets i els joves d’ara. Algú va dir: “És que ja
no tenen bons sentiments.”

El ben cert és que s’observa en molta gent
jove una manca de reaccions on predominen
allò que en diem bons sentiments, com per
exemple la compassió o compartir el dolor dels
altres. I, en conseqüència, tampoc no són fre-
qüents en la vida quotidiana les pràctiques sen-
zilles d’ajuda i d’intervenció positiva cap als
altres. Allò tan elemental de cedir el seient de
l’autobús a una persona gran o ajudar a creuar
el carrer algú amb dificultats, no són hàbits
presents en el comportament habitual de la
gent. La manca de respecte a les persones, que
mostren i practiquen molts adolescents, és un
reflex de la manca d’empatia i, fins i tot denota
una manca de compasió. Molts xiquets han
desenvolupat més habilitats per causar inco-
moditat als altres que per causar satisfacció.

Amb freqüència, en el món educatiu,
comentem amb una certa angoixa aquests fets,
conscients que els sentiments també s’edu-
quen. Els pares i les mares hauran d’aprofitar
els petits esdeveniments quotidians per a mos-
trar sensibilitat cap al dolor o malestar de l’altra
gent, per interessar-se en aquelles coses que
afecten els qui ens envolten, per afavorir pràcti-
ques de solidaritat humana. I, encara que sem-
ble recurrent, els mitjans de comunicació no
poden oblidar la seua responsabilitat a l’hora
d’afavorir el desenvolupament de determinats
sentiments i actituds. Des del camp de l’ensen-
yament caldrà planificar i aplicar  una educació
per a l’empatia i la solidaritat però, alhora, cal-
drà exigir que la resta d’institucions també ho
facen. És important: es tracta de tindre bons
sentiments.

El subconscient els ha jugat
una mala passada i, amb una
campanya institucional paga-
da per tots, ens estan traent
la llengua. Ells ens trauen la
llengua perquè ja tenim
l’“idioma valencià”i la “llengua
valenciana”

Molts xiquets han desenvolu-
pat més habilitats per causar
incomoditat als altres que per
causar satisfacció.
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Allioli
El document sobre la nova refor-
ma laboral pactat pel govern, la
patronal i els sindicats UGT i
CCOO representa un element
més del mateix de sempre. En
síntesi, la reforma suposa: 

Una ampliació dels terminis
perquè els empresaris perceben
bonificacions i les situacions en
què les rebran. 

Una reducció de les cotitza-
cions empresarials per desocu-
pació sense res a canvi, tant en
els contractes indefinits com en

els eventuals de les empreses
del treball temporal (ETT). Així
mateix, es redueix la cotització al
Fons de Garantia Salarial. 

Els nous contractes de foment
de l'ocupació indefinit rebaixen el
cost des dels 45 dies per any tre-
ballat a 33 dies, cosa que suposa
generalitzar l'abaratiment de l'a-
comiadament de l'anterior refor-
ma, tant per als joves, les dones i
les persones majors de 45 anys. 

A canvi, la reforma suposa
ben pocs aspectes positius, sem-
pre a càrrec de les arques públi-
ques: la millora de les indemnit-
zacions per acomiadament que
paga el FOGASA; el subsidi per
desocupació per a majors de 45
anys; l'augment de les plantilles
d'inspectors; la promesa de cur-

sos de formació per a persones
sense treball.
En temps en què se sol recórrer
a la fórmula del “dèficit zero” i la
necessitat de reduir la despesa
pública per a justificar retallades
en els serveis públics i qüestio-
nar l'estat del benestar, amb la
nova reforma laboral el govern
espanyol permet perdre ingres-
sos (reducció de les cotitzacions
empresarials) i augmentar gastos
(bonificacions, també per a la
patronal), una solució difícil d'en-
tendre.
Es tracta, al capdavall, d’una
reforma laboral que consagra el
transvasament de diners públics
als empresaris, mentre afavoreix
l’abaratiment generalitzat de l'a-
comiadament improcedent. 

L'experiència reiterada de refor-
mes anteriors indica que la tem-
poralitat no disminueix perquè el
treball indefinit deixa de ser ocu-
pació estable quan l'acomiada-
ment és gratis per a l'empresari.
Els sindicats firmants, UGT i
CCOO, hauran d'explicar en què
beneficia tot això a les persones
treballadores. 
Des de 1985 les reformes labo-
rals successives han desposseït
de drets a les persones treballa-
dores. Que això es faça, com últi-
mament és costum, amb la firma
de determinats sindicats només
contribueix al descrèdit en
aquestes organitzacions i al des-
armament moral dels treballa-
dors i les treballadores.

La Intersindical s’oposa a
la nova reforma laboral 

Més rebaixes per a la patronal, més
precarietat per als treballadors 

FUNCIÓ PÚBLICA

Allioli
El Ministeri d’Administracions
Públiques (MAP), juntament
amb els sindicats CCOO, UGT i

CSIF, han acordat l’Estatut
Bàsic, a què s’ha arribat des-
prés d’una negociació duta en
secret i fora dels àmbits de

negociació legalment consti-
tuïts. 
Organitzacions sindicals que
representen, importants sectors
de les administracions i que en
conjunt representen la majoria
del personal empleat públic,
han quedat fora de la negocia-
ció. 
També hi ha quedat exclossos el

conjunt d’empleats i empleades
públics, que s’han sabut el que
s’ha negociat a través dels mit-
jans de comunicació, sense
oportunitat real d’incidir en els
continguts d’un estatut que
regularà la seua vida laboral i
professional. 

Intersindical Valenciana
denuncia la falta d’infor-
mació i de negociació real
del nou Estatut 

El Ministeri acorda l’Estatut Bàsic de l’empleat públic
només amb el suport d’una minoria sindical

FUNCIÓ PÚBLICA

L’esborrany de l’Estatut té els
mateixos defectes que els ante-
riors.  Amb els seus continguts i
amb el procediment adoptat per
arribar a acords, a esquena del
personal empleat públic, els
STEs dificilment podràn donar-
li suport.

No s’estableix, de forma
inequívoca, el caràcter públic
del treball en les administra-
cions públiques, ja que permet
l’externalització de serveis a
empreses privades. 

Es renuncia a unificar el per-
sonal de les administracions
públiques en un sol model. Hi
haurà personal funcionari, labo-
ral, eventual i directiu. 

Es continua optant per una
nova categoria, el personal
directiu, separada de la resta.
S’atorga un caràcter estable i
professional a la funció directiva
i es preveuen unes condicions
de treball similars als executius
de les grans empreses. És a dir,
el seu servei no serà pel bé
públic sinó “per la pasta”. 

Es continua donant impor-
tància a l’avaluació per al salari
i per a la promoció professional.
És a dir que es pagaran les
fidelitats al cap administratiu o
polític de torn. No s’estableixen
criteris que facen objectives i
independents les avaluacions. 

Continuen existint cinc grups
quan, en funció del tipus de
titulació, es podrien reduir a
tres. 

Es beneeix el fet que a iguals
treballs hi podrà haver diferents
salaris. Es consolida la produc-
tivitat com a concepte retribu-
tiu; concepte que en la seua
posada en pràctica actual és
font d’arbitrarietats gens justifi-
cables. 

Se centralitza la negociació
col·lectiva, ja que possibilita que
només aquelles organitzacions
amb models centralitzats esta-
talment, puguen negociar,
encara que no representen la
majoria. 

Es limita la negociació
col·lectiva al que marquen les
lleis de pressupostos, cosa que

possibilita l’incompliment d’a-
cords per part de les adminis-
tracions. 

Tampoc entren, en la nego-
ciació col·lectiva, les ofertes
d’ocupació i els procediments
d’accés.

No es proposen solucions
duradores a la precarietat labo-
ral ni s’afavoreix la consolidació
en l’ocupació. Solament es
parla vagament del personal
interí o temporal anterior al

2005. 
Es dóna carta de naturalesa

al concepte expressat com a
“salari diferit” per justificar el
segrest de part de les nòmines
per als plans de pensions pri-
vats, fent clients obligatoris d’a-
quests fons, els empleats i les
empleades. 

Les organitzacions sindicals ELA,
CIG, IC, IAC, CGT i STEs-
Intersindical han emés un comu-
nicat de rebuig a l’acord per con-
siderar que s’ha tancat al marge
de la Mesa General de Funció
Pública de l’esmentat ministeri,
excloent-ne alguns sindicats que
també hi pertanyen de tot tipus
de consulta i/o negociació. De la
mateixa manera, s’ha marginat
de tot aquest procés altres orga-
nitzacions sindicals amb repre-
sentació i implantació, i fins i tot

alguna de majoritària, en els
àmbits sectorials o de comunitat
autònoma. 

Continuen criticant que
“aquesta marginació i exclusió
deliberada ha provocat que l’opi-
nió de milers d’empleats públics
als quals legalment representem
no siga coneguda. Són molts els
delegats i les delegades de cen-
tres, comités i juntes de personal
als quals se’ls està usurpant la
negociació a través dels seus
representants i de la seua opinió

en un tema tan bàsic com és l’or-
denació i el desenvolupament de
les condicions laborals”. 

Els sindicats destaquen l’ac-
tuació del govern a través del
ministre Sevilla, que ha consistit
a marginar conscientment un
ampli espectre sindical que no ha
cedit a les seues pretensions, que
vulneren, sistemàticament, la Llei
Orgànica de Llibertat Sindical
sense pudor i sense objecció.
“Tot això fet per un govern que es
diu d’esquerres i democràtic”,

afigen.
Finalment, els sindicats exi-

geixen al ministre Sevilla que
abans de l’inici del tràmit parla-
mentari paralitze l’acord tancat i
comence la negociació amb tots
els sindicats que hem estat
exclosos del procés, alhora que
fan una crida als treballadors i
les treballadores del sector “per-
què no es deixen enganyar ni
manipular de les bondats del text
per aquells que ho han signat
sense llum ni taquígrafs”.

ARXIU
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El Ministeri d’Educació pretenia canviar
d’un colp de ploma, en quinze dies, l’estruc-
tura de la funció pública docent mitjançant
un estatut l’esborrany del qual acaba de
donar-se a conéixer: L’Estatut de la Funció
Pública Docent. Es tracta d’una llei que
regularà tot allò relatiu a la professió
docent: classes de funcionariat, estructura i
ordenació, selecció de funcionaris, drets i
deures, sistema retributiu, règim disciplina-
ri, salut laboral, etc.  En qualsevol empresa
l’Estatut seria l’equivalent a un conveni
col.lectiu d’eixos que es negocien detingu-
dament. 

Segons el MEC, l’esborrany és fruit de
les negociacions amb les organitzacions
que han signat l’acord de 20 d’octubre, però
el document ha sigut negociat sense con-
sultar el professorat i s’ha donat a conéixer
en la recta de final de curs, sense temps
per a ser debatut, ni tan sols conegut pels
afectats. 

Un dels aspectes més nous que incorpo-
ra aquest Estatut és l’anomenada “carrera
docent”, la qual suposa la desregulació
laboral del professorat perquè comporta:
1. Mobilitat forçosa del professorat funcio-
nari de carrera. Desapareix el concepte   de
plantilla orgànica.
2. Impartició forçosa de matèries diferents
de la d’ingrés.
3. Retribucions diferents en funció de con-
ceptes com “especial dedicació” (art. 54)
avaluats de forma arbitrària.
4. Avaluació arbitrària del professorat amb
efectes de tot tipus: econòmics, de promo-
ció i per al concurs de trasllats. 
5. Subcontractació de personal docent per a
treballs en l’empresa privada.
6. Possible expulsió (remoció) del cos de
funcionaris de l’Estat.
7. Precarietat laboral i econòmica perma-
nent per al professorat interí.
8. Desaparició dels sexennis, que seran
substituïts per una “carrera docent” com-
posta de “graus”. A cada docent se li atri-
buirà un grau:
- Es passa d’un grau a un altre en un temps
variable de tres a sis anys, en funció dels
“mèrits” adquirits, avaluats per la direcció
del centre i la inspecció, sense considerar
criteris objectius.
- El grau té efectes retributius, de mobilitat
(concurs de trasllats i “redistribució d’efec-
tius”) i de promoció.

Nou  marc  de  relacions  laborals  sense  el
coneixement  del  professorat
L’Estatut planteja un nou marc de relacions
laborals absolutament desconegut en l’en-
senyament i que ningú no ha reivindicat. Es
tracta d’un canvi radical de les condicions
laborals del professorat, una absoluta invo-
lució que pretén:
- Assimilació de les condicions laborals a
les existents en les empreses privades
(estratificació —art. 9—, jerarquització,
incentius salarials...). 
- Eliminació de drets adquirits associats a
la condició de funcionari, com el lloc de
destinació fixa. El concurs de trasllats es
converteix en lletra morta.

Mobilitat  forçosa
L’Estatut preveu la mobilitat forçosa del
professorat, que pot ser canviat de centre
“en qualsevol moment” (art. 33) i a qualse-

vol lloc (arts. 41 i 49) o, si escau, veient dis-
minuïts els seus havers (art. 49). 

Desapareix el concepte de plantilla orgà-
nica i es crea el de “plantilla” o “relació de
llocs de treball” (art. 16) que seran els que
l’Administració determine en cada moment. 

Canvi  d’especialitat  forçós
Dins d’un mateix centre, l’Administració
pot canviar d’una plaça a una altra docents
per al “compliment de les quals tinguen
competències” amb “caràcter definitiu”
(art. 40). D’igual manera, es potencia la
impartición d’”afins” per part del professo-
rat amb horari incomplet en la seua espe-
cialitat (art. 49).

Canvi  en  el  model  retributiu.
Desapareixen els sexennis i en el seu lloc
s’implanta una carrera docent organitzada
en huit graus (art. 29). S’ascendeix de grau
entre tres i sis anys en funció dels mèrits
adquirits. Aquests mèrits depenen de cri-
teris com: reconeixement de la funció tuto-
rial, participació en projectes i la seua
corresponent avaluació, assumpció de tas-
ques i responsabilitats complementàries,
la major dedicació (sic) i la seua correspo-
nent avaluació, etc. Un sistema que
l’Estatut qualifica —no és cap broma— de
“senzill, rigorós, transparent i quantifica-
ble”. 

El grau es reflecteix en el sistema retri-
butiu (art. 54), ja que el complement espe-
cífic de la nòmina estarà integrat, entre
altres, per conceptes com: grau, funció
tutorial o “especial dedicació”, un concepte
aquest de gran objectivitat com és sabut.

Avaluació  voluntària
La clau d’aquest sistema està en l’avaluació
voluntària, a la qual s’ha de sotmetre el
professorat que vulga veure reconeguda la
seua “especial dedicació” i amb repercussió
en la promoció interna (arts. 23.2, 24.5,
29.3), el concurs de trasllats (art. 32.2) i
retribucions (art. 54.2). 

El més preocupant del model, a banda
de fomentar la competitivitat entre el pro-
fessorat (enfront del necessari treball en
equip del qual, cínicament, també parla
l’Estatut), és l’absoluta arbitrarietat del sis-
tema: no s’hi valoren mèrits objectivament
sinó l’avaluació positiva de determinades
tasques. 

El paper de les direccions dels centres i
la inspecció educativa serà determinant en
l’avaluació del professorat, per la qual
cosa el risc de submissió i servilisme són
evidents. ¿Quin professor s’atrevirà a
qüestionar la tasca de les persones que
després l’hauran d’avaluar? ¿Quantes acti-
tuds crítiques s’evitaran per la mateixa
raó?

Subcontractació  de  docents  
en  el  sector  privat
L’Estatut també preveu la possibilitat que
personal docent funcionari treballe per a
l’empresa privada —també en la pública—
quan aquesta contracte els serveis de les
Administracions educatives (art. 50). Es
contribueix així a la indefinició i per tant la
confusió entre les esferes pública i privada.
L’esquer —en diuen incentiu— per al pro-
fessorat serà l’incentiu econòmic.

Sobre  demandes  “històriques”
L’Estatut no recull la jubilació voluntària
indefinida a 60 anys, ni tampoc la reducció
de jornada per a majors de 55 anys amb el
manteniment dels havers. Tampoc no es
redueix la jornada de treball, que manté les
37,5 hores setmanals, ni recull la possibili-
tat, per al professorat interí, del cobrament
de triennis ni una forma d’accés a la funció
pública docent que elimine la seua preca-
rietat laboral.

Cronologia
24  de  maig. El MEC presenta l’esborrany
de l’Estatut Docent.
30  de  maig. En la Mesa Sectorial d’Educació
es tracta el tema. La proposta ministerial
sobre la metodologia de la negociació és
que es presenten esmenes fins al dilluns 12
de juny de 2006 i que la negociació es faça
el dia 14 de juny. Aquest dia quedaria tanca-
da la negociació en l’àmbit de la Mesa
Sectorial d’Educació i l’Estatut passaria a la
tramitació al Consell Escolar de l’Estat i,
posteriorment, a les Corts espanyoles. 

La posició d’STES-i és de rebuig del text
presentat i d’ajornar la negociació per
poder establir un veritable procés de nego-
ciació. 

La resta de sindicats no fan una crítica
massa contundent al document (de fet
estan d’acord amb el gros de les propos-
tes), encara que sí que en fan respecte a la
metodologia de la negociació. De fet,
segons el MEC, l’esborrany és fruit de les
negociacions amb les organitzacions sig-
nants de l’acord de 20 d’octubre, entre elles
CCOO, CSI-CSIF, FETE-UGT i ANPE.
2  de  juny. STEs-i demana a la ministra una
negociació real i que possibilite la participa-
ció del professorat, alhora que mamprén
una campanya explicativa arreu de l’Estat
per informar i alertar de la importància dels
canvis proposats.
6  de  juny. Reunió de la Conferència
Sectorial d’Educació. El MEC comunica a
les autonomies que no pensava canviar ni
una coma del document ni del calendari. 
7  de  juny. Reunió unitària dels sindicats de
la Mesa Sectorial d’Educació en què s’acor-
da un document adreçat a la ministra
d’Educació per demanar-li l’ajornament de
la negociació fins a la tramitació de l’estatut
bàsic de la funció pública. També s’acorda
no presentar esmenes el dia 12 de juny.
12,  13  i  14  de  juny. Procés d’assemblees
comarcals convocades per STEPV-iv.
14  de  juny.  Mesa Sectorial d’Educació. El
Ministeri ajorna el tancament de la nego-
ciació. 
setembre-ooctubre. STEPV-Iv promourà una
ampla campanya d’informació i de mobilit-
zació entre el professorat per explicar la
proposta.

La mesura suposa la desregulació laboral del professorat i la gestió empresarial dels serveis públics

El MEC proposa un Estatut de la Funció Pública
Docent regressiu i jeraquitzador

ENSENYAMENT PÚBLIC
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Allioli
La Llei d’Educació (LOE), que es
va aprovar el passat 6 d’abril (BOE
de 4 de maig), va entrar en vigor
el 24 de maig. Vam dir, i ens hi
ratifiquem, que aquesta no era la
llei que necessitava l’escola públi-
ca, que hi eixirà perjudicada en
contrast amb els beneficis que hi
trobaran les patronals de l’ensen-
yament privat i la jerarquia ecle-
siàstica. 

La LOE és una llei en què, per
primera vegada en la història de
l’educació espanyola, l’Estat fa
abandó d’una de les seues obliga-
cions fonamentals quan afirma
que “el servei públic de l’educació
pot ser prestat pels poders
públics i per la iniciativa social,
com a garantia dels drets fona-
mentals dels ciutadans”.

Entra en vigor una llei que no
enforteix l’escola pública, que no
millorarà la qualitat de l’ensenya-
ment i que no conté millores en
les condicions de treball del pro-
fessorat.

El  professorat,  ignorat  en  la  LOE  
El professorat, al qual  totes les
administracions i responsables
polítics qualifiquen de “motor del
sistema educatiu” sense la contri-
bució del qual “és impossible
qualsevol reforma i millora del
sistema educatiu”, ha vist com era
ignorat per la nova llei. 

Les reformes educatives han
de servir per a aconseguir avan-

ços quant a la millora del sistema
educatiu i açò exigeix millores en
les condicions de treball del pro-
fessorat, que redundaran en les
condicions en les quals rep les
seues classes l’alumnat. 

Però algunes organitzacions
sindicals han demostrat que esta-
ven més interessades a donar
suport a la LOE durant la seua
tramitació que a aconseguir
autèntiques millores per al pro-
fessorat. Per això, van signar amb
el MEC dos acords d’àmbit estatal,
el del 20 d’octubre per al profes-
sorat de l’ensenyament públic i el
del 8 de novembre per al profes-
sorat de privada concertada. 

Aquests acords van servir per-
què el govern i els portaveus par-

lamentaris d’educació del PSOE i
de la resta de partits que van
donar suport a l’aprovació de la
LOE rebutjaren les nostres pro-
postes i digueren que el projecte
de LOE comptava amb l’acord de
la immensa majoria del professo-
rat de pública i de privada.

Desenvolupament  de  la  LOE  
La nova ministra d’Educació va
presentar, el 18 de maig, el seus
plans de treball davant la
Conferència Sectorial d’Educació i
davant el Ple del Consell Escolar
de l’Estat. En la presentació ha
indicat com es desenvoluparà la
llei, començant pel mateix decret
de calendari d’aplicació i conti-
nuant pels decrets que fixen els

ensenyaments mínims de les dife-
rents etapes educatives. STEs-i
està disposat a treballar per acor-
dar mesures que servisquen per a
enfortir l’educació pública i per
corregir els aspectes més regres-
sius de la llei. 

D’altra banda, la Generalitat
Valenciana ha d’obrir un procés de
diàleg i de debat en el Consell
Escolar Valencià per al desenvolu-
pament autonòmic de la llei d’e-
ducació. En aqueix sentit, el
Sindicat rebutja les declaracions
del conseller Font de Mora, que
reiteradament ha apostat per una
aplicació partidista de la nova llei
d’educació, seguint les directrius
de confrontació emanades de la
direcció del Partit Popular.

La LOE no és la llei que
esperava l’escola pública
d’un govern progressista

ENSENYAMENT PÚBLIC

La Llei d’Educació entra en vigor 

Allioli
L’Administració educativa valenciana
no mostra gens d’interés per millorar
les condicions de treball i econòmi-
ques del professorat valencià. Per la
seua banda, el Sindicat ha advertit

que les negociacions de la mesa sec-
torial d’educació “no avancen pel bon
camí”. Durant els darrers mesos,
tots i cadacun dels assumptes que
han passat per la mesa de negociació
han quedat bloquejats per la manca
d’informes de la Conselleria
d’Hisenda —augment de les planti-
lles d’Infantil, dotació del personal
dels Serveis de Prevenció i Riscos
Laborals...—, per la manca d’interlo-
cució per part d’Educació —millora
de l’acord de professorat interí,

Serveis Psicopedagògics Escolars...—
o sota l’excusa del futur desplega-
ment de la LOE o l’Estatut Docent. 
Per això, el Sindicat va convocar el
16 de juny una concentració per
demanar més construccions esco-
lars, més inversions i infraestructu-
res. STEPV-Iv també ha fet un reque-
riment perquè es doten els llocs de
treball dels Serveis de Prevenció i ha
anunciat mobilitzacions, “si
Conselleria persisteix a incomplir els
compromisos adquirits en el protocol

de negociació del 15 de febrer de
2005”. 
El Sindicat reclama, a més, la nego-
ciació de l’aplicació del pla Concilia
al professorat valencià i un veritable
pla de convivència escolar i de l’apli-
cació de la nova llei educativa (LOE)
al País Valencià. Tots aquests temes,
junt amb la resta de l’agenda pen-
dent, són necessaris per a dignificar
la tasca docent, millorar les condi-
cions de treball i potenciar l’ensen-
yament públic. 

L’Administració posa nous
pretextos per bloquejar el
protocol signat en febrer

El Sindicat anuncia mobilitzacions
si no avancen les negociacions amb
el Ministeri
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Allioli
El Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana ha emés
una nova sentència arran del
recurs interposat per l’STEPV-Iv
contra les ordres de 2004 per les
quals es convocaven processos
selectius per a l’ingrés als cossos
docents no universitaris, que no
reconeixien la Filologia Catalana
com a instrument d’acreditació de
coneixements de valencià en els
concursos a places docents. El
Tribunal reitera així la seua doctri-
na, proclamada en anteriors pro-

nunciaments promoguts pel
Sindicat, Acció Cultural del País
Valencià, les universitats d’Alacant i
València i diversos particulars. La
sentència emesa es fa ressò de la
doctrina del Tribunal
Constitucional. D’aquesta manera,
l’àrea de Filologia Catalana assu-
meix tots els continguts cognitius
relatius al valencià considerat com
a llengua, raó per la qual
l’Administració de l’Estat va homo-
logar i fer equivalents els antics
títols de Filologia Valenciana, des-
apareguts des de 1993, a l’actual-
ment existent, i única titulació de
Filologia Catalana.

La denominació de “llengua cata-
lana” per a la llengua en l’àmbit
acadèmic pot ser utilitzada sense
que això contradiga l’Estatut
d’Autonomia. La universitat i el món
acadèmic no han transformat la

denominació del valencià i s’han
limitat a permetre al seu si que
puga ser conegut també com català,
en la seua dimensió científica i esco-
lar. Com que ara torna a insistir-hi
el Tribunal Superior de Justícia, no
existeix cap raó jurídica que permeta
sostindre que la titulació de
Llicenciatura en Filologia Catalana
no constituïsca titulació suficient per
a eximir de la realització de la prova
de coneixements de la llengua de la
comunitat autònoma en els proces-
sos selectius de les oposicions
docents, un idioma denominat ofi-
cialment “llengua valenciana” o
“idioma valencià” en l’Estatut
d’Autonomia, i  català o “llengua
catalana” en l’àmbit acadèmic.

El Tribunal insisteix, així mateix,
que “es declara contrària a dret
qualsevol interpretació de les bases
de les convocatòries a què s’ha fet

referència que conduïsca al resultat
de considerar que els aspirants en
possessió de la titulació de
Llicenciatura en Filologia Catalana
(...) estan obligats a sotmetre’s a la
prova obligatòria i eliminatòria de
valencià, car aquests queden
exempts de l’esmentada prova”,
per posseir suficient acreditació
amb la possessió d’aquest títol.

STEPV-Iv ha manifestat la seua
satisfacció per la nova sentència,
que permet salvaguardar els drets
dels titulats de Filologia Catalana
per les universitats valencianes. El
Sindicat també es felicita perquè
se’n declare la validesa i es procla-
me una vegada més la unitat de la
llengua tant en l’àmbit acadèmic
com en el normatiu i el jurispru-
dencial.

El Sindicat guanya un
recurs de 2004 contra una
normativa d’Educació que
negava la identitat de la
llengua

POLITICA LINGÜÍSTICA

El Tribunal Superior reitera la vali-
desa de la titulació de Filologia
Catalana en les oposicions als cos-
sos docents

Manifestació a Madrid el passat 1 d’abril / A. SANSANO
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Allioli
STEPV-Iv ha defés davant
l'Administració educativa la neces-

sitat d'un nou pla d'infrastructu-
res, negociat i consensuat amb la
comunitat escolar. Educació hauria
d'obrir un procés de negociació
sobre la planificació de la cons-
trucció de nous centres i l'adapta-
ció dels actuals, especialment
d'ensenyament infantil i primària,

al decret de requisits mínins i a les
noves necessitats educatives. 
El Sindicat considera que hi ha
molts centres no inclosos en cap
projecte dels previstos per
l'Administració (Creaescola,
Millora escola) i es desconeix com
es pot aconseguir que la

Conselleria els hi incorpore.
Segons STEPV-Iv, cal negociar i
pactar un nou pla d'infrastructures
fins 2010, i obrir alhora canals de
comunicació entre la Conselleria i
la comunitat educativa per a poder
atendre les necessitats urgents
dels centres.

STEPV-Iv exigeix un nou pla 
d’infraestructures

ENSENYAMENT PÚBLIC

Allioli
El Diari Oficial de la Generalitat del
23 de maig publicava l’acord del
Consell sobre retribucions, segons
havia fixat la mesa sectorial d’edu-
cació, en compliment dels acords
del 25 d’octubre sobre mesures
retributives en 2006 fixat per la
representació dels empleats

públics en la mesa general de
negociació. L’acord té efectes des
de l’1 de gener de 2006 i està subs-
crit per tots els sindicats presents
en la mesa d’educació. L’acord
suposa la distribució dels fons
addicionals aprovats per la mesa
general: el fons addicional del
0,3% de la massa salarial es distri-
buirà linealment i el fons addicio-
nal del 0,4% es distribuirà propor-
cionalment. 

STEPV-Iv va subscriure l’acord
sectorial en haver-se negociat en
l’àmbit legal, la mesa sectorial d’e-
ducació, i per suposar una millora
de les retribucions dels més de

50.000 professores i professors que
treballen al País Valencià. 

Sense  plans  de  pensions
Cal remarcar que l’acord no recull
cap referència a l’establiment de
plans de pensions privats, com
preveu per primera vegada l’acord
subscrit per CCOO i UGT en el
marc de la mesa general de nego-
ciació de la funció pública valen-
ciana, un aspecte que ha rebut l’o-
posició frontal de la majoria dels
sindicats i de les empleades i
empleats públics. Segons l’acord
signat per CCOO i UGT, un 0,3%
de la massa salarial es destinarà

a l’establiment d’aquests plans.
STEPV-Iv, que sempre ha advocat
per un sistema públic que evite la
privatització de les pensions, va
defendre sense èxit que aquest
percentatge es destinara a incre-
mentar la nòmina, cosa que impli-
caria un increment retributiu de
l’u per cent, en compte del 0,7%
fixat. D’altra banda, el Sindicat
considera favorables les millores
salarials acordades en la mesa
d’educació, però continua exigint
l’establiment de la clàusula de
revisió i l’increment salarial que
compense les pèrdues de poder
adquisitiu. 

La Mesa Sectorial acorda la 
distribució dels fons addicionals
aprovats per la Mesa General

ENSENYAMENT PÚBLIC

Allioli
En la Mesa Sectorial d’Educació
de 13 de juny, el Sindicat ha
demanat un augment salarial de
300 ? mensuals per a cada pro-
fessora i professor valencià. 

Aquesta petició es realitza en
funció de diversos paràmetres,
com la pèrdua de poder adquisi-
tiu dels darrers anys, la revalora-
ció de la tasca docent i la seua
dignificació, la modificació de les
condicions de treball motivada
per les últimes lleis educatives
(LOCE i LOE) o l’acord signat pel

MECD i els sindicats, el passat 20
d’octubre de 2005. En algunes
comunitats autònomes, ja s’han
revisat les retribucions del pro-
fessorat amb acords que reconei-
xen aquests criteris i que supo-
sen un augment salarial per als
propers anys.

El Sindicat ha fet una anàlisi
de les retribucions del professo-
rat en les diverses comunitats
autònomes, que posa en evidèn-
cia que les retribucions del pro-
fessorat valencià s’han quedat
desfasades i a la cua del conjunt
deles comunitats autònomes, per
la qual cosa cal obrir un procés
de negociació per actualitzar-les.
En aquest sentit, el Sindicat
reclama a l’Administració educa-
tiva valenciana que faça un esforç
pressupostari per reconéixer el
treball del professorat valencià.

Al País Valencià, les retri-
bucions s’han quedat des-
fasades i a la cua del con-
junt de les comunitats
autònomes 

Les millores salarials de
2006 serien superiors
sense els plans privats de
pensions 

STEPV-Iv demana un augment de
300 euros mensuals per al 
professorat valencià

ENSENYAMENT PÚBLIC

Quadre comparatiu de les retribucions de distintes comunitats autònomes:
Retribucions brutes mitjanes tenint en compte els diferents trams retributius i aplicat,
com a exemple, a dos dels cossos de referència.

Andalusia
Aragó
Astúries
Canàries
Cantàbria
Castella-la Manxa
Castella i Lleó
Catalunya
País Valencià
País Basc
Extremadura
Galícia
Illes Balears
La Rioja
Madrid
Regió de Múrcia
Navarra
Ceuta i Melilla

Cos de mestres (Grup B)

Any 2006 Any 2008

29.191,00 29.191,00
28.961,00 28.961,00
28.334,00 28.334,00
29.038,00 29.038,00
29.579,00 29.579,00
28.761,00 28.761,00
28.814,00 28.814,00
31.211,00 31.211,00
28.827,00 28.827,00
31.868,00 31.868,00
28.634,00 30.434,00*
28.468,00 30.268,00*
32.067,00 32.067,00
30.431,00 30.431,00
28.656,00 28.656,00
28.770,00 28.770,00
31.399,00 31.399,00
28.208,00 28.208,00

Cossos de professorat de
secundària (Grup A)

Any 2006 Any 2008

33.575,00 33.575,00
33.377,00 33.377,00
32.692,00 32.692,00
32.939,00 32.939,00
33.937,00 33.937,00
33.119,00 33.119,00
33.200,00 33.200,00
35.689,00 35.689,00
33.239,00 33.239,00*
37.223,00 37.223,00
32.992,00 34.792,00
32.626,00 34.426,00*
36.396,00 36.396,00
34.941,00 34.941,00
33.013,00 33.013,00
33.150,00 33.150,00
36.686,00 36.686,00
32.534,00 32.534,00

* Finalització de l’acord en 2009

Les xifres de 2006 relatives al des-
envolupament del mapa escolar de
1996, que preveia 445 actuacions,
indiquen que, deu anys després,
encara n'hi ha 75 de pendents,
nombre que representa un 16,85 %
del total. Segons la informació

donada per la Conselleria en la
mesa sectorial que tractà el tema
d'Infrastructures, encara n'hi ha set
que segueixen bloquejats per raó de
les diferències amb els ajuntaments
i amb els solars. 

Així mateix hi ha 19 centres més,

amb una problemàtica diferent.  Els
problemes existents afecten la ges-
tió de sòl, però és un problema
administratiu que es preveu solu-
cionar-se ràpidament. Alguns cen-
tres pateixen una problemàtica no
endògena i que, segons
l'Administració, també està previst
que es resolga en un termini curt
de temps. El procediment d'execu-
ció no ha de retardar-se més de sis
mesos. De la resta, 18 centres lici-
tats o en procés de licitació, altres
29 estan en procés d'entrega o ja
entregats. I dels 400 centres res-
tants (217 instituts i 173 col·legis),
uns 390 estan acabats i 10 pendents
d'acabament (set instituts i tres
col·legis). 

Pel que fa al programa
Creaescola, hi ha en marxa 361
actuacions, de les quals 115 corres-
ponen a Secundària i 246 a
Primària. La distribució d'aquestes
actuacions per províncies i nivells
(Secundària i Primària) és la
següent: Alacant: Secundària 46,
Primària 77; València: Secundària

49, Primària 121; Castelló:
Secundària 20, Primària 48. 

En la primera fase hi ha previs-
tes 152 actuacions. N'hi ha 107,
diferenciades entre projecte bàsic
aprovat i la redacció del projecte
d'execució (29,6%); 17 obres adjudi-
cades (4,7%); 13 licitades (3,6%) i
set licitacions d'obra (2%). A dia d'a-
vui des de 2004 que va començar el
programa, sols s'han finalitzat 8
centres. El sindicat a exigit informa-
ció sobre la relació de centres que
estan en cadascuna de les  fases
descrites.

Finalment, pel que fa a les
actuacions del projecte
Milloraescola (2005), hi ha 50 actua-
cions en Infantil i Primària i 12 en
Secundària. La distribució per pro-
víncies és: Alacant: Primària 12,
Secundària 1; València: Primària 28,
Secundària 8; Castelló: Primària 10,
Secundària 3. Aquest programa
tampoc és nou atés que correspon
al que anteriorment es denomina-
ven “obres menors” i es dirigien des
de les Direccions territorials.

El Sindicat va convocar una concentració el dia 16 de juny per exigir uns centres educatius dignes, eliminar els barracons
i la massificació de les aules dels col·legis i insitituts públics valencians/ A. SANSANO



Una avaluació democràtica del
sistema centrada en el mateix
centre i en la seua realitat socio-
cultural que propicie plans de
millora que facilite al professorat
la seua esforçada labor diària

amb mitjans personals i tècnics
adequats. 

Dotació amb recursos econò-
mics suficients per al funciona-
ment dels centres. 

Adaptació de l’organització

dels centres educatius al segle
XXI. Reforma de la normativa que
des de 1992 regula l’organització
i el funcionament dels centres. 

Extensió de models de forma-
ció del professorat que respon-

guen a les necessitats individuals
i concretes dels centres i no a
suposades necessitats formatives
dissenyades burocràticament des
dels despatxos. 

Les propostes de l’STEPV-Iv 

Allioli
La Conselleria de Cultura,
Educació i Esport no ha pogut
mantindre el seu dicurs pessi-
mista sobre el fracàs de l’aplica-
ció de la LOGSE. El 90 per cent de
l’alumnat de Primària ha superat
amb "bones notes" les dues pro-
ves, Llengua i Matemàtiques,
sobre competències bàsiques
segons indiquen els resultats de
les proves d’avaluació diagnòstica
fets públics recentment.
STEPV-Iv va denunciar oportuna-
ment que aquestes proves eren

insuficients, que faltava informa-
ció al professorat i que no servien
per a diagnosticar res en absolut,
ja que els resultats es podien
obtindre sense necessitat d’inver-
tir tants recursos econòmics i
malgastar el temps del professo-
rat. L’Administració educativa dis-
posa d’una font permanent d’in-
formació facilitada pels mateixos
centres que anualment envien els
resultats de l’avaluació acadèmi-
ca. Però des de 1995 el govern
del PP no ha publicat cap infor-
mació sobre aquests resultats,

vàlids i fiables, que cobreixen la
totalitat dels centres, nivells i
etapes del sistema educatiu
valencià.
L’obstinació del Partit Popular
per aplicar en el País Valencià les
proves que establia la derogada
Llei de Qualitat de l’Educació
(LOQE), respon més a un desig de
publicitat i enfrontament amb el
govern espanyol que a un ànim
autèntic de millora per a l’educa-
ció valenciana. Els resultats con-
firmen el que és evident: no hi ha
diferències entrescentres públics
i privats concertats, a pesar de la
imatge contrària que es ven; no
hi ha diferències en els resultats
segons la llengua vehicular d’en-
senyament que s’utilitza per l’a-
lumnat. Una altra obvietat és que
l’alumnat de necessitats educati-

ves especials i d’incorporació tar-
dana aconsegueix pitjors resul-
tats que la resta.
Però els responsables de la
Conselleria es mostren ara satis-
fets dels resultats, quan s’han
cansat de criticar les maldats de
la legislació anterior, especial-
ment de la LOGSE, a la qual feien
responsable d’un suposat fracàs
escolar de l’alumnat. Les matei-
xes autoritats adverteixen, però,
que quan s’apliquen a nivells
superiors els resultats de les
proves d’avaluació seran dife-
rents, una altra evidència per a la
qual no cal aplicar aquestes pro-
ves si es fera pública la informa-
ció que posseeixen sobre resul-
tats acadèmics de primària i
secundària.

Les proves d’avaluació
diagnòstica confirmen evi-
dències conegudes
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Els resultats previsibles de l’avaluació mostren 
el balafiament de temps i diners públics 
per part de la Conselleria 
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Allioli
Després d’una anàlisi exhaustiva
del nombre d’opositors matricu-
lats i després de constatar que en
moltes especialitats el nombre
d’opositors que opten a una plaça
no és excessiu, el Sindicat estima

que l’actual sistema d’accés pre-
senta problemes greus perquè no
assegura ni la consolidació ni la
continuïtat en el treball del pro-
fessorat interí. El sistema d’opo-
sicions vigent, basat en la com-
petència per les mateixes places
entre el professorat interí i el
opositors lliures, és injust.
STEPV-Iv considera que un siste-
ma d’accés diferenciat que sepa-
rara places per al professorat
interí i places per als opositors

lliures seria més just, no posaria
en perill el treball del professorat
que hi treballa i permetria una
competència més equilibrada
entre els opositors lliures.
Lamentablement, la negativa del
govern espanyol a incloure una
clàusula en la LOE que garantira
l’accés diferenciat i la negativa
del Consell a pactar l’estabilitat
en el treball del professorat inte-
rí, provocaran que el professorat
que ara treballa i que no supere

el procés selectiu empitjore més
les seues condicions de treball.
Tot i l’entrada en vigor de la LOE,
que ha desaprofitat una ocasió
singular per a solucionar de
manera definitiva la problemàtica
del professoart interí, el Sindicat
seguirà treballant per a desenvo-
lupar un sistema d’accés més
just i per millorar les condicions
laborals del professorat.

La LOE ha desaprofitat
una ocasió singular per a
solucionar de manera
definitiva la inestabilitat
laboral del col·lectiu
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La problemàtica del professorat
interí continuarà pendent de solució 

Allioli
En la Mesa Sectorial de
Educación celebrada el 30 de
mayo, el MEC informó de que
desde el Ministerio de Hacienda
se han elaborado las
"Instrucciones para el reconoci-
miento de pensión por jubilación

voluntaria de personal docente
no universitario" en desarrollo de
la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley Orgánica de
Educación (LOE), por las que el
personal de cuerpos docentes
encuadrado en el Régimen
General de la Seguridad Social o
en otros regímenes de previsión
social podrán acogerse al régi-
men de jubilación voluntaria anti-
cipada del Régimen de Clases
Pasivas del Estado. Esto supone
un motivo de alegría para este
profesorado y para los STES, que

veíamos como se marginaba a
este colectivo con respecto al
conjunto del profesorado.

Reivindicación  histórica
La Confederación de STES-inter-
sindical consigue así esta reivin-
dicación que ha mantenido en
solitario durante los últimos
tiempos y que presentó a los dis-
tintos Grupos Parlamentarios
durante la tramitación de la LOE,
siendo asumida y defendida con
éxito por el BNG.

La no aceptación por parte del

MEC de esta reivindicación, que
veníamos planteando desde que
en 1992 se aprobó la jubilación
voluntaria para el personal
docente de Clases Pasivas del
Estado, fue una de las razones,
entre otras muchas, por la que
los STES no firmamos el Acuerdo
entre el MEC y algunos sindicatos
del pasado 20 de octubre. Ahora
se ha demostrado que es posible
superar ese mal acuerdo.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Los STEs-i consiguen que el profeso-
rado adscrito a la Seguridad Social
acceda a la jubilación voluntaria

Adjudicacions i oposicions
Com cada any, la nostra pàgina web ha obert les seccions destinades a facilitar tota la informació en relació al
procés de les oposicions i les adjudicacions de juliol.



Allioli
La transformació profunda que
viurà la Formació Professional
amb l’aplicació de la nova Llei de
Qualificacions i de Formació
Professional, aprovada l’any 2002,
i l’aprovació recent de la LOE fa
necessària una reflexió i una
posada en comú sobre el futur de
l’FP al País Valencià. Aquests
canvis, tanmateix, no repercutei-
xen aïlladament en l’FP, ja que
responen a l’adaptació del siste-
ma espanyol a les polítiques de
convergència europea, també en
matèria educativa.

Per obrir el debat al conjunt
del professorat i dels equips
directius dels centres amb cicles
formatius, STEPV-Iv va organitzar
els dies 12 i 13 de maig a l’insti-
tut d’FP Ausiàs March de
València les Jornades Present i
Futur de la Formació
Professional: Cal un nou model?
La nombrosa assistència, amb
130 persones inscrites, confirma-
va la inquietud dels professionals
que treballen en aquests centres
sobre la situació actual i futura
de l’FP.

El ventall de les anàlisis sobre
l’FP va ser ben ampli, des de
l’òptica de l’administració autonò-
mica al dels diferents models de
centres d’FP, passant per la salut
laboral del professorat d’FP i el
model educatiu que imposa la
Unió Europea i l’estat espanyol. 

El cap d’Àrea d’Ordenació i
Innovació Educativa de la
Conselleria d’Educació,  Enrique
Miquel, va repassar l’evolució de
l’antiga FP, basada en criteris
academicistes on només s’acre-
ditava la formació (FP1 i FP2), a
la situació actual que, a més,
acredita competència professio-
nal, basada en una qualificació
flexible i modular. En aquest sen-
tit, va defensar el model de
l’Administració, tot i que va incidir
que calia adaptar-lo constant-
ment al teixit econòmic i empre-
sarial valencià. Una bona forma
d’aconseguir aquest objectiu,

segons Miquel, és la implantació
dels centres integrats, contem-
plats en la nova llei, que compten
amb l’ensenyament reglat tradi-
cional, però que incorpora la for-
mació ocupacional, per a perso-
nes aturatdes, i la formació contí-
nua, per a treballadors i treballa-
dores en actiu.

Quant a la salut laboral del
professorat d’FP, Doménec
Ortolà i José Luís González
Meseguer, membres del comitè
de Seguretat i Salut Laboral en
representació de l’STEPV-Iv, van
denunciar la inexistència al si de
la Conselleria d’Educació d’un pla
de prevenció de riscos laborals
per als seus propis empleats,
malgrat l’obligació derivada de la
Llei de Prevenció de Riscos
Laborals. La manca d’inversions
en la salut del professorat indica
la despreocupació de la
Conselleria en el benestar del
professorat i, per tant, en la qua-
litat de l’ensenyament. Aquesta
situació s’agreuja encara més si
es té en compte els riscos implí-
cits, tant per al professorat com
per a l’alumnat, en determinats
cicles d’FP que,  per exemple,
han de manipular maquinària o
productes químics. 

El model educatiu que s’està
plantejant des d’Europa i des de
l’estat espanyol va ser analitzat

pel professor de Didàctica i
Organització Escolar de la
Universitat d’Oviedo, César
Cascante. Aquest model, basat en
les teories sobre capital humà
desenvolupades als anys 60, con-
templa el sistema educatiu com
una inversió de les empreses i/o
dels estats per rendibilitzar-lo
posteriorment en el mercat labo-
ral. Aquesta concepció neoliberal
converteix els centres educatius
en objectius prioritaris per al
món empresarial ja que obre la
porta a la seua intervenció i ges-
tió directa. Un exemple d’aquesta
intervenció seria precisament la
formació ocupacional i contínua
que contempla la nova llei d’FP.   

Les jornades van finalitzar
amb una taula redona sobre els
diferents models de centres d’FP
(instituts de Secundària, centres
específics i integrats) per part de:
José Miguel Rivas, director de
l’IES Pere Boïl de Manises; José
Antonio Esteban, professor de
Formació i Orientació Laboral a
l’IES Miralcamp de Vila-real; José
Pascual, director de l’IFP núm. 2
de Xest i José Segovia, de la Unió
de Sindicats de Treballadors de
l’Ensenyament (STE) d’Andalusia.
Els ponents van analitzar els pros
i els contres dels tipus de centres
que contempla la llei i en el
debat, els assistents van plante-

jar les inquietuds i problemàti-
ques que viuen diàriament en els
seus centres.

A més de les conferències i les
taules rodones, el programa de
les jornades incloïa un temps per
gaudir dels treballs de l’alumnat
dels cicles de Perruqueria i
Estètica de la família d’Imatge
Personal de l’IES de La Patacona
d’Alboraia. La demostració va
consistir en una exposició de
diferents pentinats i una desfila-
da de models que lluien maqui-
llatges i pentinats per a l’ocasió.
Per tancar la jornada del diven-
dres amb bon sabor de boca, els
assistents van gaudir d’un aperi-
tiu preparat per alumnes del cicle
formatiu d’Hostaleria i Turisme
de l’IES de la Pobla de Farnals.
Que no quedés cap canapé
damunt la taula indica la bona
preparació d’aquest alumnat.

Les primeres jornades sindi-
cals sobre l’FP van servir per
posar damunt la taula la proble-
màtica actual d’aquests ensenya-
ment i del conjunt del sistema
educatiu, així com els reptes de
futur plantejats en el nou context
emmarcat per la nova llei i la
convergència europea.

Celebrades les I Jornades
Sindicals sobre l’FP a
València

Transformacions profundes en
la nova Formació Professional

ENSENYAMENT PÚBLIC

Allioli
L’Administració educativa ha
informat els sindicats que l’apli-
cació immediata de la LOE impe-
dirà que en el concurs de tras-
llats de 2006/07 puguen accedir a
les places del 1r cicle de la ESO
els mestres que no les ocupen
amb caràcter definitiu. El
Sindicat, que s’oposa al planteja-
ment de la Conselleria, planteja
mantindre la situació actual d’ac-
cés indefinit dels mestres a les
places.

Sobre aquesta qüestió, cal
remarcar que la llei d’educació
(LOE), en la seua disposició tran-

sitòria primera, diu: 
“Maestros adscritos a los cur-

sos primero y segundo de la edu-
cación secundaria obligatoria.

1. Los funcionarios del cuerpo
de maestros adscritos con carác-
ter definitivo, en aplicación de la
disposición transitoria cuarta de
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, a puestos
de los dos primeros cursos de la
educación secundaria obligatoria,
podrán continuar en dichos pues-
tos indefinidamente, así como
ejercer su movilidad en relación
con las vacantes que a tal fin
determine cada Administración
educativa. En el supuesto de que
accedieran al cuerpo de profeso-
res de enseñanza secundaria
conforme a lo previsto en la dis-
posición adicional duodécima de
esta Ley, podrán permanecer en

su mismo destino en los térmi-
nos que se establezcan.”

La interpretació de
l’Administració sobre aquest
redactat és que, a partir de l’en-
trada en vigor de la LOE, la mobi-
litat dels mestres que estan en
aquesta etapa, només està auto-
ritzada per als qui ocupen places
amb caràcter definitiu, i per tant,
no es poden oferir places de 1r
cicle d’ESO al professorat desti-
nat amb caràcter no definitiu en
aquestes places. No obstant això,
també s’afirma que la dotació
provisional de les places no està
afectada per la LOE, i que, per
tant, els actes d’adjudicació de
suprimits, provisionals i profes-
sorat interí i les comissions de
servei no sofriran canvis. És a dir,
les places continuaran oferint-se
al cos de mestres.

L’STEPV-Iv argumenta que la

disposició addicional setena de la
LOE permet buscar una fórmula
que mantinga la situació actual i
que es puguen seguir dotant les
places en pròxims concursos de
trasllats. El Sindicat fa una men-
ció especial a la dotació de les
places de 1r cicle en els centres
de FPA, ja que una vegada acaba-
da l’adscripció hi ha el compro-
mís de l’Administració de traure
totes les places d’aquests ensen-
yaments en el concurs general de
trasllats. El Sindicat considera i
reclama l’aplicació d’una norma-
tiva pròpia suficient que busque
fórmules que permeten accedir
els mestres a aquestes places.
Tant al País Valencià com a esca-
la estatal els STEs defenen el
manteniment indefinit d’aquestes
places en la situació actual.

Conselleria vol excloure
en el concurs de trasllats
les places dels instituts
per als no definitius

ENSENYAMENT PÚBLIC

STEPV planteja que els mestres
puguen accedir a les places del 
primer cicle d’ESO

Jornades sobre la Formació Professional celebrades els dies 12 i 13 de maig a València/ JORDI BOLUDA
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El model educatiu que
s’està plantejant des
d’Europa i des de l’estat
espanyol contempla el
sistema educatiu com
una inversió per 
rendibilitzar-la 
posteriorment en el
mercat laboral
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Allioli
La Llei Orgànica de l’Educació
(LOE), en la seua disposició tran-
sitòria quinzena, preveu un siste-
ma d’accés per als mestres que
ocupen una plaça de psicopeda-

gogia escolar en un Servei
Psicopedagògic Escolar (SPE) i
que encara no pertanyen al cos
de professorat de Secundària. El
procés consisteix en un concurs-
oposició, pel torn especial, amb

dos fases: una de mèrits i un
altra que consistirà en la presen-
tació d’una memòria. Aquest pro-
cediment selectiu s’ha de regular
en els tres primers mesos des de
la promulgació de la LOE.
STEPV-Iv ha valorat favorable-
ment aquesta mesura i considera
que, encara que no és una inte-
gració directa, és una bona solu-
ció per al personal afectat. El
Sindicat ha lluitat en els últims

anys per fer possible una solució
per al col·lectiu de psicopedagogs
i ha instat les forces polítiques
amb esmenes específiques amb
motiu dels debats legislatius de
la llei de qualitat i  de la LOE.
El Ministeri i la Conselleria
d’Educació han d’obrir ara un
procés de negociació per a fer
efectiu el manament de les Corts
Espanyoles. 

La LOE preveu un con-
curs-oposició per als
docents destinats en els
Serveis Psicopedagògics

Més informació:
www..fev..orgg

ENSENYAMENT PÚBLIC

ESCOLA VALENCIANA

Regulat el procediment d’accés a places dels SPE 
per als mestres psicopedagogs 

Disposición transitoria decimo-
quinta. Maestros con plaza en los
servicios de orientación o de ase-
soramiento psicopedagógico.

1.  Las  Administraciones educati-
vas que no hubieren regularizado
la situación administrativa para el
acceso al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, especiali-
dad de psicología y pedagogía,
mediante el concurso-oposición,
turno especial, previsto en el artí-
culo 45 de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social,

de los funcionarios del Cuerpo de
Maestros que, con titulación de
licenciados en Psicología o
Pedagogía, han venido desempe-
ñando plazas con carácter definiti-
vo en su ámbito de gestión, obteni-
das por concurso público de méri-
tos, en los servicios de orientación
o asesoramiento psicopedagógico,
deberán convocar en el plazo
máximo de tres meses desde la
aprobación de la presente Ley un
concurso-oposición, turno espe-
cial, de acuerdo con las caracterís-
ticas del punto siguiente.

2.  El  citado  concurso-ooposición,
turno especial, constará de una
fase de concurso en la que se
valorarán, en la forma que esta-
blezcan las convocatorias, los
méritos de los candidatos, entre
los que figurarán la formación
académica y la experiencia docen-
te previa. La fase de oposición
consistirá en una memoria sobre
las funciones propias de los servi-
cios de orientación o asesora-
miento psicopedagógico. Los aspi-
rantes expondrán y defenderán
ante el tribunal calificador la
memoria indicada, pudiendo el tri-

bunal, al término de la exposición
y defensa, formular al aspirante
preguntas o solicitar aclaraciones
sobre la memoria expuesta.

3.  Quienes  superen el proceso
selectivo quedarán destinados en
la misma plaza que vinieren des-
empeñando y, a los solos efectos
de determinar su antigüedad en el
cuerpo en el que se integran, se
les reconocerá la fecha de su
acceso con carácter definitivo en
los equipos psicopedagógicos de la
Administración educativa.
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Allioli
Representants de les organitza-
cions sindicals amb presència en
les universitats públiques valen-
cianes van ser convocades pel
director general d’Universitats i
Formació Superior per analitzar
els esborranys dels avantprojec-
tes de llei de Coordinació del
Sistema Universitari Valencià i
d’Ordenació de Centres i de
Creació de l’Institut Superior
d’Ensenyaments Artístics de la
Comunitat Valenciana. El debat
sobre aquest últim va ser ajornat,
atés que afecta també altres
àmbits educatius i altres adminis-
tracions, amb les quals cal comp-
tar.

En relació amb el primer
avantprojecte, STEPV-Iv va mani-
festar la conveniència d’esperar a
l’aprovació pel parlament espan-
yol de la prevista modificació de la

Llei Orgànica d’Universitats, marc
de referència per a qualsevol
norma de caràcter autonòmic. No
obstant això, el Sindicat ha reite-
rat la seua posició respecte als
continguts de la llei, en el sentit
de rebutjar una universitat bàsi-
cament concebuda com una fàbri-
ca de mà d’obra qualificada i no
com una institució que forma ciu-
tadans i ciutadanes responsables
i capaços d’atendre les necessi-
tats de la societat.

Control  polític
STEPV-Iv ha observat un incre-
ment en el control polític dels
consells socials de les universi-
tats en detriment de la seua auto-
nomia. En cap punt del text pro-
posat es té en consideració ni la
participació ni la mera existència
del personal d’administració i
serveis (PAS). El Sindicat proposa

incloure-hi una referència clara al
compromís de la universitat com
a motor cultural i d’identitat per
al poble valencià. D’altra banda,
el finançament de les universitats
ha de tindre com a objectiu priori-
tari l’assoliment dels més alts
paràmetres de qualitat, i no limi-
tar-se tan sols a cobrir les
“necessitats bàsiques”.

A banda de consideracions de
mercat, STEPV-Iv entén que cal
atendre la formació humanística
com un bé intrínsec de la societat
europea amb una tradició cultural
que li dóna la coherència que té
com a conjunt de pobles amb uns
valors que la caracteritzen. Pel
que fa a la definició de les llen-
gües oficials de les universitats,
STEPV-Iv advoca per la referència
als estatuts de les universitats
com a àmbit propi de l’autonomia
universitària en l’exercici de la lli-
bertat acadèmica, reconegut per
les sentències del Tribunal
Constitucional i del Tribunal
Suprem.

A més, s’ha proposat la substi-
tució dels dos consells previstos,
l’acadèmic i el social, per dues

comissions internes, especialitza-
des en temes acadèmics l’una i
de participació social l’altra.
El Sindicat ha defés igualment la
presència específica de represen-
tants del PAS i del PDI, així com
dels sindicats amb dret a presèn-
cia en la mesa sectorial d’univer-
sitats, demanada, aquesta, de
manera enèrgica per tots els sin-
dicats.

Retribucions
El director general va informar
que es troba en estudi, a més
d’altres iniciatives anunciades per
la Conselleria, les mesures
següents: una actualització de les
retribucions autonòmiques de tot
personal que treballa en les uni-
versitats; la discussió sobre el
projecte de llei de coordinació del
Sistema Valencià de Ciència i
Innovació —en què hi ha prevista
una Fundació per a la incorpora-
ció d’investigadors—, la llei de
títols i acreditacions; i finalment,
l’eventual constitució de la mesa
sectorial.

STEPV-Iv subratlla la fun-
ció social dels ensenya-
ments universitaris
enfront de la ‘fàbrica de
mà d’obra’ 

El Sindicat planteja al director general diverses 
iniciatives en el marc de les universitats públiques 

UNIVERSITAT

Allioli
El Sindicat estarà atent perquè
les promocions internes que es
produïsquen en cada universitat,

d’un grup a un altre de superior,
no impliquen necessàriament l’a-
comiadament dels interins que
ocupaven les places objecte de
concurs. Aquesta intervenció
tracta d’impedir l’acomiadament
dels 33 interins de la Universitat
de València (UVEG), que immedia-
tament es veuran afectats.

STEPV-Iv continuen insistint en
la necessitat d’una recatalogació

de tots els llocs de treball i una
definició de les seues funcions,
les quals han de ser úniques i
homogènies per a totes les uni-
versitats, cosa que permetria
l’homologació retributiva, dema-
nada de fa anys pel Sindicat, que
insisteix a constituir una mesa
sectorial universitària de País
Valencià, amb representació dels
sindicats, les universitats i la

Generalitat.
L’acció sindical de l’STEPV’Iv

combatrà amb fermesa les políti-
ques d’externalització o privatit-
zació dels serveis a les universi-
tats, que darrerament s’estan
estenent d’una manera preocu-
pant. El Sindicat continua reivindi-
cant el caràcter públic de tots els
serveis prestats per les adminis-
tracions públiques.

Personal d’Administració i
Serveis (PAS)

UNIVERSITAT

STEPV pressiona per impedir 
l’acomiadament del PAS afectat 
per les promocions internes

Allioli
STEPV-Iv promou la instauració
d’un programa que permeta l’es-
tabilització del professorat asso-
ciat a temps parcial que acredite
una vinculació i un compromís
amb la institució, mitjançant el
compliment de determinats
requisits. La mesura està adreça-
da especialment al professorat
procedent d’altres etapes o
nivells del sistema educatiu. Fins

ara, a la Universitat de València
(UVEG) s’ha aconseguit la dotació
de quatre places per aquest pro-
grama. 

En la Universitat Jaume I de
Castelló (UJI) el Sindicat ha pres
la iniciativa, finalment acceptada
per la institució i la resta de sin-
dicats, de mamprendre negocia-
cions perquè s’establisquen uns
únics criteris bàsics per a con-
tractar, assignar càrrega docent i
descontractar el professorat
associat a temps parcial. Els cri-
teris establits fins ara en la UJI
són divergents segons els diver-
sos departaments i, en compte de
mantindre plantejaments confor-
mes a la legalitat i la jurispru-

dència, com ara el de l’antiguitat
en la categoria, el que habitual-
ment s’hi practica són altres cri-
teris aliens a la competència
docent, com la dedicació. En
aquest sentit, els becaris tenen
prelació respecte de qualsevol
persona contractada a temps
parcial.

Pel que fa als investigadors
Ramon y Cajal, la solució ha de
ser la seua estabilització, amb
fórmules com la de la creació
d’escales i cossos d’investiga-
dors, i no necessàriament com a
personal docent i investigador
(PDI) ordinari, com es propugna
en algunes universitats, entre
elles la UVEG, cosa que provoca

el desequilibri de les mateixes
plantilles i la creació de greuges
comparatius amb altres col·lec-
tius, especialment els associats a
temps parcial, que podrien ser
acomiadats per estabilitzar per-
sones, en un principi, sense pro-
moció com a PDI.

Com a criteri general, STEPV-
Iv exigirà, en totes les instàncies,
l’homologació retributiva i altres
condicions laborals del personal
contractat amb el personal fun-
cionari, partint de l’homologació
existent ja del complement de
destinació. El Sindicat propugna
reivindicar els aspectes retribu-
tius recollits en la legislació que
encara no s’apliquen.

Personal Docent i
Investigador (PDI)

UNIVERSITAT

Fer estable el professorat 
associat, objectiu d’un programa
impulsat pel Sindicat

Allioli
Los días 19 y 20 de mayo se ha

celebrado en la Universitat de
València las I Jornadas
Confederales de Universidad de
STEs–Intersindical, con la asisten-
cia de representantes del perso-
nal docente e investigador y de

administración y servicios de dis-
tintas universidades del estado
español. En las Jornadas, tras la
bienvenida ofrecida a los asisten-
tes por el Rector de la universidad
anfitriona, se ha trabajado sobre
la realidad de los diferentes secto-
res, concluyendo que frente otras
alternativas ya superadas por el
actual desarrollo social, STEs-i
representa el futuro sindical e ins-
titucional de la universidad espa-
ñola en este siglo XXI que puede
dar cabida a un gran número de

sensibilidades en el contexto de
cambios en que nos encontramos
inmersos, sin seguidismos ni
clientelismos, con libertad y res-
ponsabilidad.

En este sentido, se ha reafir-
mado la decisión de profundizar
en la coordinación y el trabajo
conjunto para participar de forma
activa en el ámbito estatal en el
estudio, análisis y crítica de cuan-
tas propuestas legislativas y nor-
mativas afecten a la universidad
en general y, en consecuencia, a

las condiciones de desempeño de
nuestro trabajo.

STEs-i asume la defensa del
sector del Personal de
Administración y Servicios, tantas
veces ignorada, al tiempo que se
presenta como la alternativa para
el Personal Docente e Investigador
comprometido profesionalmente e
implicado en la configuración del
sistema de educación superior y de
investigación del estado moderno,
europeo y plurinacional en que hoy
vivimos. 

UNIVERSITAT

Las Jornadas de universidad 
consolidan la presencia de los
STEs-i en el sector



Para  Iraq  este  es  el  'Año  Cero';  con  la  destruc-
ción  de  las  antigüedades  en  el  Museo
Arqueológico  Nacional  el  sábado  y  la  quema
del  Archivo  Nacional  y  después  de  la  Biblioteca
Coránica,  la  identidad  cultural  de  Iraq  se  ha
borrado.  ¿Por  qué?  ¿Quién  prendió  el  fuego?
¿Con  qué  demente  finalidad  se  ha  destruido
toda  esta  herencia?

Ayer [14 de abril] se produjo la quema de libros.
Primero llegaron los saqueadores, después los
incendiarios. Fue el último capítulo en el
saqueo de Bagdad. La Biblioteca Nacional y el
Archivo Nacional, un tesoro de valor incalcula-
ble de documentos históricos otomanos -inclu-
yendo los antiguos archivos reales de Iraq- se
convirtió en cenizas a 3.000 grados de tempera-
tura. Después prendieron fuego a la Biblioteca
Coránica y al Ministerio del Legado Religioso. Vi
a los saqueadores. Uno de ellos me maldijo
cuando intenté reclamarle un libro de leyes
islámicas que llevaba un niño de no más de 10
años. En medio de las cenizas de la historia ira-
quí, encontré un archivo volando por los aires:
páginas de cartas escritas a mano en la corte
de Sharif Hussein de la Meca -que dio comien-
zo a la revolución árabe contra los turcos- para
Lawrence de Arabia y los gobernadores otoma-
nos de Bagdad.

Y las tropas estadounidenses no hicieron
nada. Todo volaba sobre el patio mugriento. Y
las tropas estadounidenses no hicieron nada;
cartas de recomendación para las Cortes de
Arabia, peticiones de munición para las tropas,
informes sobre robo de camellos y ataques a
los peregrinos, y todo escrito en delicada cali-
grafía. Yo sostenía en las manos los últimos
vestigios de la historia escrita de Iraq. Pero
para Iraq este es el Año Cero; con la destruc-
ción de las antigüedades en el Museo
Arqueológico Nacional el sábado y la quema
del Archivo Nacional y después de la Biblioteca
Coránica, la identidad cultural de Iraq se ha
borrado. ¿Por qué? ¿Quién prendió el fuego?
¿Con qué demente finalidad se ha destruido
toda esta herencia?

Cuando vi la Biblioteca Coránica ardiendo en
llamas de 30 metros de altura desde las venta-
nas, corrí a las oficinas de los ocupantes, la
Oficina de Asuntos Civiles de los marines de
EEUU. Un oficial gritó a uno de sus compañe-
ros "este chico dice que hay alguna biblioteca
bíblica [sic] ardiendo". Le di el plano de situa-
ción, el nombre exacto en árabe y en inglés y
dije que el humo se podía ver desde una distan-
cia de casi 8 kilómetros de distancia y que sólo
tardarían cinco minutos en llegar allí. Media
hora más tarde, no había ni un estadounidense
en el lugar de los hechos y las llamas alcanza-
ban los 60 metros de altura.

La  capital  de  la  cultura
Hubo un tiempo en que los árabes decían que
sus libros se escribían en El Cairo, se imprimí-
an en Beirut y se leían en Bagdad. Ahora arden
en las bibliotecas de Bagdad. En el Archivo
Nacional no sólo se conservaban documentos
del califato otomano, sino incluso de los tiem-
pos oscuros de la historia moderna del país,
documentos manuscritos de los años 1980-88
de la guerra Irán-Iraq, con fotografías persona-
les y diarios militares, y copias de microfichas
de los periódicos árabes que se remontaban
hasta principios de 1900.

Pero los documentos más antiguos y los
archivadores estaban en los pisos superiores
de la biblioteca donde la gasolina debe haberse

utilizado a conciencia para incendiar el edificio
El calor era tal que el mármol del suelo se
había levantado y el cemento de las escaleras
que yo iba subiendo se estaba rompiendo.

Los papeles en el suelo estaban todavía tan
calientes que no se podían tocar, no tenían ni
ilustraciones ni escritura y se convertían en
ceniza en el instante que los cogía. Otra vez, de
pie envuelto en este sudario de humo azul, me
hacía la misma pregunta, ¿por qué?

Así, en una reflexión dolorosa sobre el signi-
ficado de todo esto, voy a citar de los trozos de
un papel que encontré fuera, en el suelo, volan-
do por el aire, escrito por un hombre muerto
hace mucho tiempo y dedicado a la Sublime
Puerta de Estambul o a la Corte de Sharif
[Hussein] de la Meca con expresiones de leal-
tad y que firmaba como "su esclavo". Había una
petición para proteger un convoy de camellos
que portaba té, arroz y azúcar, firmado por
Husni Attiya al-Hiyasi (en la que recomendaba a
Abdul Ghani-Naim y a Ahmed Kindi como mer-
caderes honestos), una petición de perfume y
un aviso de Jaber al-Ayashi de la corte real de
Sharif Hussein de Bagdad advirtiendo a los

ladrones del desierto. "Esto es simplemente
para haceros llegar nuestra advertencia de que
se ofrecerá una gran recompensa por vos-
otros". Ayashi dice "Si no tenéis en cuenta
nuestra advertencia después no digáis que no
os hemos avisado" El estilo de Sadam está ahí,
pensé. La fecha era 1912.

Algunos documentos eran listas con el pre-
cio de las balas, los caballos militares y la arti-
llería de las armerías otomanas en Bagdad y
en Arabia; otros eran documentos de apertura
de las primeras conferencias telefónicas en
Hiyaz, la que pronto sería Arabia Saudí, mien-
tras otro documento vuelve a contar desde el
pueblo de Asraq, en la actual Jordania, el robo
de monturas de un tren de camellos realizado
por Ali bin Kassem, que atacó a los policías que
le interrogaban "con un cuchillo e intento apu-
ñalarles pero fue reducido y posteriormente
sobornado". Hay una carta del siglo XIX de
recomendación de un mercader, Yahyia
Messoudi, "un hombre de la más alta moral, de
buena conducta y que trabaja con el gobierno
[otomano]". En otras palabras, este era el
mosaico de la historia árabe, todo lo que se ha

perdido de ella, lo que cayó en las manos de los
independientes crepitando en el inmenso fuego
de las ruinas.

El rey Faisal de Hiyaz, el gobernador de
Meca, cuya corte es la autora de muchas de las
cartas que rescaté, fue posteriormente depues-
to por los saudíes. Su hijo Faisal se convirtió en
rey de Iraq. Winston Churchill le dio Bagdad
después de que los franceses le expulsaran de
Damasco y su hermano Abdallah se convirtió
en el primer rey de Jordania, el padre del rey
Hussein y el abuelo del actual rey del Jordania,
el rey Abdallah II.

Durante casi mil años, Bagdad fue la capital
cultural del mundo árabe, la población más
culta de Oriente Medio. El nieto de Gengis Kan
quemó la ciudad en el siglo XIII y, se dice, que
las aguas del río Tigris discurrían negras por la
tinta de los libros. Ayer, las negras cenizas de
miles de documentos antiguos llenaban los cie-
los de Iraq. ¿Por qué?

Publicat per The Guardian, 25/4/2003
Traducció: Paloma Valverde
(www.nodo50.org/csca)

Robert Fisk*

Saqueo de Bagdad: capítulo final

ARXIU

Delegats d'organitzacions de huit
països (Alemanya, Bèlgica, els
EUA, Portugal, el Regne Unit,
Suècia, l'Iraq i l’Estat espanyol),
vinculades amb el marc del
Tribunal Internacional de l'Iraq,
s'han reunit els dies 22 i 23 d’abril
sota els auspicis de la Universidad
Autónoma de Madrid i amb el
suport d'altres institucions i orga-
nismes espanyols. Aquesta troba-
da tenia per objectiu discutir i
obtindre informació directa de la
difícil situació en la qual es troben
els docents i professionals sanita-
ris iraquians, que lluiten per
sobreviure entre constants ame-
naces, violència física, segrests i

les operacions d'esquadrons de la
mort. 

Fins hui, han assassinat uns
220 professionals de la sanitat ira-
quiana. El Tribunal Brussel·les i la
Campanya Estatal contra
l'Ocupació i per la Sobirania de
l'Iraq (CEOSI), amb l'ajuda i el
suport dels companys iraquians,
han recopilat una llista de vora 200
ensenyants iraquians assassinats
(...).

En el marc d’aquest seminari,
les organitzacions signatàries
manifestem: (...)

- Els poders ocupants i els seus
col·laboradors són responsables
de la protecció de la vida dels civils

iraquians. Tots ells són denuncia-
bles per no haver complit aquesta
obligació que estableix la legislació
internacional.

- L'assassinat dels docents i
professionals mèdics iraquians
forma part d'un intent conscient
d'evitar que les iraquianes i els ira-
quians assolisquen la seua inde-
pendència i sobirania.

- Defendre els docents i els
professionals de la sanitat ira-
quians forma part indissociable de
la solidaritat global amb el poble
iraquià i el seu moviment d'allibe-
rament nacional contra l'ocupació.

- Els iraquians, com tots els
pobles, tenen dret a la ciència i a

l'educació, i a gaudir dels drets
inalienables de llibertat de pensa-
ment, llibertat d'expressió, investi-
gació i innovació tecnològica.

- Els familiars dels docents i
dels professionals mèdics ira-
quians assassinats tenen dret que
un organisme competent i inde-
pendent investigue tots i cadascun
dels casos, i a rebre les compen-
sacions econòmiques degudes. 

(...).
Madrid, 23 d'abril de 2006

Declaració final del Seminari
Internacional sobre l'Assassinat de
Docents i Personal Sanitari a
l'Iraq.

Solidaritat amb el professorat iraquià
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Invitat  per  la  Campanya  Estatal  contra
l’Ocupació  i  per  la  Sobirania  de  l’Iraq
(CEOSI),  la  plataforma  de  suport  al  poble
iraquià,  Alí  Abdullah  —nom  fictici  amb  que
necessita  presentar-sse  per  a  evitar  repre-
sàlies—  va  participar  en  una  conferència
internacional  contra  l’ocupació  del  seu  país
celebrada  a  Madrid.  A  principis  de  maig,
aquest  professor  de  la  Universitat  de
Bagdad  va  viatjar  a  València  i  va  visitar  la
seu  de  la  Intersindical,  on  va  mantindre
una  sessió  informativa  amb  responsables
de  l’organització.  En  l’entrevista  amb
ALLLLIIOOLLII,  Alí  Abdullah  va  demanar,  per
motius  de  seguretat,  que  tampoc  no  hi
haguera  testimonis  fotogràfics.  

ALLLLIIOOLLII

—  Què  destaca  de  la  seua  visita  a  distintes
ciutats  espanyoles?
—  Vull dir en primer lloc que estic molt
agraït a la vostra organització per brindar-me
l’oportunitat d’explicar què està passant al
meu país, també a CEOSI, per les gestions
que ha fet i al conjunt dels ciutadans espan-
yols pel suport que estic rebent. Sé que el
poble espanyol ha estat sempre al costat del
poble iraquià i del poble àrab, perquè entre
els pobles mai no hi ha problemes, les dificul-
tats es creen quan determinada política entra
en escena.

—  Com  és  ara  la  vida  quotidiana  en  les  esco-
les  iraquianes?
— Ara mateix, el dia a dia en tots els centres
educatius, la vida dels estudiants i del profes-
sorat és una incògnita contínua. Els xiquets ja
endevinen pel soroll de les explosions si la
bomba mata o no mata. Ells tenen hui escola i,
sense més explicació, poden passar set dies
sense tornar a tindre’n. Estan acostumats a
passar setmanes a casa, però no poden fer res
per evitar-ho. A l’Iraq ocupat la vida és així. 

—  Quines  han  sigut  les  conseqüències  princi-
pals  de  la  guerra  per  al  món  de  l’educació  i  la
cultura?
— A l’Iraq va existir una civilització importan-
tíssima i, de sobte, com a conseqüència de
l’ocupació, ja no n’hi queda res. Babilònia ja
no és Babilònia, fa molta pena de veure-la.
Amb la presència de l’exèrcit d’ocupació s’han
destruït arxius, edificis i centres culturals,
tant a Bagdad com en altres importants
enclavaments de civilitzacions històriques,
com Assur i Sumer. Per moltes voltes que
alguns vulguen donar a l’assumpte, els resul-
tats de l’ocupació són palesos. No tinc prou
paraules per a detallar la desfeta, la colossal
destrucció humana i cultural que s’ha produït
a l’Iraq amb l’ocupació, per no parlar d’altres
conseqüències.

—  Com  s’explica  que  s’haja  fet  tant  de  mal  al
patrimoni  cultural?
— Des del primer dia que els exèrcits d’ocu-

pació van entrar a l’Iraq es va posar en
pràctica un autèntic complot per espoliar el
Museu de Bagdad, una operació a escala
internacional que estava prèviament estu-
diada i programada amb tots els detalls, no
hi ha dubte d’això. L’exèrcit no va complir el
seu deure de protegir el museu i les infras-
tructures culturals, sinó més aïna al contra-
ri. Per això parle obertament que es tracta
d’un complot, una operació per a ‘esborrar’
la història de l’Iraq, més que per a ‘robar’
determinats béns culturals. 

—  El  professorat  també  va  patir  aquells
atacs…
- L’exèrcit nord-americà va iniciar l’ocupació
de Bagdad i va posar setge als professors i
intel·lectuals als quals se’ls preguntava de
manera obsessiva on estaven les armes de
destrucció massiva. I ja hem vist com ha aca-
bat aquesta mentida, com tantes mentides
que es diuen en totes les guerres. Només
quan s’ha demostrat que no hi havia eixes
armes han deixat en pau molts mestres. Però
a molts d’ells, els han tret del seu lloc de tre-
ball a les escoles o a la universitat amb el
pretext que pertanyien al Baas, el partit de
Saddam Hussein. O siga, que han deixat
sense ocupació a la flor i nata del país, molts
d’ells amb estudis universitaris internacionals
cursats als mateixos EUA, a l’Estat espanyol o
a Rússia, per exemple.

—  Quina  era  la  situació  educativa  a  l’Iraq
abans  de  la  guerra?
— L’ensenyament per als xiquets i els joves
era gratuït des dels set anys fins a la universi-
tat. L’atenció sanitària era gratuïta i l’Iraq era
capdavantera entre tots els països àrabs de la
zona. Els hospitals i els metges gaudien d’un
prestigi reconegut. 

—  I  ara  mateix,  què  en  queda,  de  tot  allò?
— Des de 1991, el bloqueig internacional va
provocar un gran retrocés en els serveis
públics educatius i sanitaris. Es va arribar a
impedir la importació de llapis perquè deien
que el grafit de les mines contenia plom i que
servia per a fabricar armes de guerra. Fa
riure, però és per a plorar. També es va prohi-
bir que s’importaren les pastilles contra els
infarts, perquè deien que servien per a fabri-
car nitroglicerina. No van deixar que entraren
ambulàncies perquè “podrien utilizar-se com
a vehicles militars”. El bloqueig va deixar
l’Iraq sense medecines ni existències. Tot això
es produïa en un país que acabava de patir
uns bombardeigs amb urani,  responsables
que vora mig milió de xiquets patisquen ara
leucèmia i càncer. El conflicte que esclata en
2003 estava preparant-se des de 1991.

—  Diuen  alguns  que  ara  el  principal  perill  és
que  esclate  una  guerra  civil  entre  la  població,
entre  xiïtes  i  sunnites.  
— Les grans agències informatives i els
poderosos mitjans de comunicació occiden-
tals intenten presentar el caos iraquià com un
enfrontament civil etnicoreligiós, però això no
és cert. La majoria de famílies iraquianes
estan barrejades. Mon pare, per exemple, és
sunnita i ma mare  és xiïta, i aquest mestis-
satge està molt estés en tot el país. En canvi,
els partits polítics que s’han creat artificial-
ment arran de l’ocupació estan vinculats amb
una ètnia o religió exclusiva i són els causants
d’un malestar provocat de manera interessa-

da. Es tracta d’organitzacions procedents de
l’estranger, que no estan arrelades en la
societat i que es comporten de manera sectà-
ria perquè només es recolzen en determinats
sectors.

—  Com  viuen  els  docents  aquesta  situació?
— Hi ha una part del professorat iraquià que
ha sigut expulsat del seu treball i que està
sent eliminat físicament. Està documentat
que més de 200 professors d’universitat han
estat assassinats, així com més de 400 met-
ges, uns quants centenars de mestres d’es-
cola… 

—  També  s’estan  produint  segrests…
— El segrest o la liquidació física del profes-
sorat afecta també les seues famílies. Es
segresta un fill d’un mestre a canvi de diners.
La família paga el rescat i després troben
mort el xiquet. Es desconeix qui és el promo-
tor de les desaparicions i les eliminacions.
Amb el règim anterior si un opositor al règim
era detingut per la policia, se’l traslladava a
una comissaria i la seua família sabia on
estava. 

—  Han  canviat  les  coses  amb  el  nou  govern?
— El govern actual és incapaç d’explicar per
què està passant tot això, perquè és un titella
de les forces d’ocupació i no representa el
poble. Ells diuen que volen saber qui és l’ene-
mic, però encara diuen que no ho saben. 

—  Però  cada  dia  els  mitjans  de  comunicació
informen  que  continuen  explotant  bombes  i
produint-sse  grans  matances.
— La gent viu amb moltíssima inquietud. Les
mares i les persones que es queden a casa
estan en tensió seguit seguit perquè no saben
si el fill o el marit tornarà. Hi ha dies en què
els familiars acompanyen els xiquets a l’esco-
la i se’n tornen amb ells perquè s’han suspés
les classes. 

—  On  estan  els  intel·lectuals  i  la  gent  més
compromesa  del  país?
— Tots els cervells que han pogut, com ara
metges o ensenyants, han fugit del país, just
en el moment en què més falta fan ací. La
conclusió a què arriba la gent és clara: de pri-
mer, ens van robar els museus i la història;
després, ens han robat el petroli, i ara ens
roben l’únic que ens queda, els intel·lectuals.
Si a un poble, li roben la història, es dissol.
Això explica per què les forces d’ocupació no
han fet res per impedir els saqueigs contra el
patrimoni cultural i històric de l’Iraq. 

—  Vosté  ha  eixit  d’allí  per  explicar  exclusiva-
ment  les  conseqüències  de  l’ocupació  en  els
camps  cultural  i  educatiu,  però  té  previst  tor-
nar  de  nou  a  l’Iraq.  Què  pot  fer  una  organitza-
ció  sindical  de  docents  valencians  per  a  soli-
daritzar-sse  amb  els  seus  companys  ira-
quians?  
— Ajudar-nos i denunciar tot el que està pas-
sant allí. Cal que pressioneu conjuntament
amb altres organitzacions i personalitats per-
què les forces d’ocupació deixen el nostre
poble en pau. Per a nosaltres és el millor que
podeu fer. Estem convençuts que el vostre
suport ens ajudarà a aconseguir-ho. 

Més informació: www.iraqsolidaridad.org

“Al poble iraquià, li han robat 
la història perquè deixe d’existir”

Alí Abdullah
professor de la Universitat de Bagdad

ENTREVISTA

ARXIU
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Docents  de  nivells  concertats  

CATEGORIA Salari Complement Total Trienni
Base Autonòmic Mensual

Infantil, Primària, EE (integrat) 1407.76 € 344,16 € 1751,93 € 33.68 €
1r Cicle d’ESO mestres 1407.76 € 449,40 € 1857,17 € 33.68 €
1r cicle d’ESO llicenciats 1407.76 € 617,58 € 2025,35 € 33.68 €
2n cicle d’ESO, Batx. Cicles F. 1653.15 € 372,20 € 2025,35 € 42.45 €

Els conceptes que no figuren en la taula s’incrementen en un 2%. Queda per
negociar l’increment del 20% que els companys del sector públic rebran en el
complement de destí de la paga extraordinària de desembre, així com l’incre-
ment de l’1% que la Generalitat ha aplicat a tots els funcionaris.

Endarreriments  (Fins a maig. En juny la nòmina estarà actualitzada)
Infantil-Primària: 237,4 €. Mestres 1 cicle d’'ESO: 262,65 €. Llicenciats 1 cicle
d’'ESO: 279,5 €. 2 cicle d’'ESO- Batxillerat: 279,5 €

Personal  d’Administració  i  Serveis  (PAS)
Salari base: Increment d’un 3,1%. A compte de conveni. Aquest acord no eixi-
rà publicat en el BOE i l’aplicació dependrà de cada empresa.
Complement autonòmic: Està per negociar.

Personal  complementari  d’Educació  Especial
Logopeda: 1751,93 € (Salari mensual), 237,4 € (Endarreriments)
Educador/a: 1270,55 € (Salari mensual), 127,25 € Endarreriments
Fisioterapeuta: 1649,047 € (Salari mensual), 150,2 € Endarreriments

Retribucions 

Allioli
Les organitzacions patronals i la
majoria dels sindicats, signaven el
30 de maig un acord en matèria
salarial, al qual s’adheria el

Sindicat el 6 de juny, després de la
preceptiva valoració pels òrgans
sindicals del sector. 
La proposta salarial consisteix a
plantejar a Educació l’adopció de
les mesures següents:
- Pagament a compte de les retri-
bucions del personal docent con-
certat, amb efectes de l’1 de gener
de 2006, en la nòmina de juny. Les
quantitats són les que la mateixa
Administració va comunicar als

sindicats el 27 de febrer.
- Resposta sobre els increments
retributius que falten en l’acord
salarial del 2006 per tal d’aplicar
l’analogia amb els docents de la
xarxa pública.
- Pronunciament sobre l’incre-
ment del mòdul d’altres despeses
a percebre pels centres concer-
tats. Aquest és un punt indispen-
sable per a arribar a un acord en
la negociació del complement

retributiu del PAS el 2006.
Per una altra banda, per incre-
mentar els salaris del PAS, les
organitzacions patronals es van
comprometre a recomanar als
seus afiliats que amb caràcter de
“a compte de conveni”, s’incre-
mente en un 3,1% el salari base
dels PAS. 
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El Sindicat s’adhereix a l’acord
salarial amb les organitzacions
patronals

ENSENYAMENT PRIVAT

Allioli
Les negociacions del conveni d’en-
senyament concertat continuen en
punt mort. La negociació sobre la
paga de 25 anys encara està pen-
dent, un aspecte imprescindible
per a seguir negociant. La patronal
Educación y Gestión planteja retar-
dar les negociacions fins que s’a-
rribe a acords o compromisos pre-
vis de pagament amb les adminis-
tracions corresponents. S’han
constituït distintes meses tècni-
ques o comissions de treball per a
estudiar l’articulat del conveni,
sessions de treball de les quals no
s’alçarà acta, i només es convoca-
rà la mesa negociadora després
d’haver-se celebrat unes quantes
meses tècniques. Tots els aspec-
tes tractats en aquestes meses no
seran definitius fins que no els
ratifiquen les meses de negociació.

En les dues meses tècniques
celebrades s’han exposat els punts
següents: 

Articulació  en  el  conveni  de  les
negociacions  en  les  comunitats
autònomes.  Convenis  autonòmics.  
És possible que es produïsquen
modificacions en l’article 1 perquè
es puguen realitzar negociacions
autonòmiques. L’única organització
sindical que defensa el conveni
autonòmic és CIG-Confederació

d’STEs. La resta, o s’hi manifesta
en contra, o posa condicions a les
negociacions en els territoris.

Contracte  d’obra  o  servei.
Educación y Gestión ha proposat
reintroduir el contracte per obra o
servei en el conveni en els
següents casos: impartir docència
en nivells finançats mitjançant
subvencions o convenis; impartir
àrees o assignatures a extingir;
impartir assignatures optatives;
impartir docència en nivells en els
quals l’empresa n’haja decidit l’ex-
tinció i fins al seu tancament total;
impartir les assignatures que s’a-
corden com a mesura de reforç
derivada de l’aplicació de la nor-
mativa legal.

Jornada.  
Educación y Gestión ha exposat
que com que no hi ha una fórmula
consensuada entre sindicats i
patronals, val més deixar-ho tot
com està i que es modifique en
cada comunitat autònoma. Un altre
punt és que s’hauria de considerar
lectiu i no lectiu.

En les reunions, també s’ha
estudiat les places de gratuïtat,
referides sobretot a Batxillerat, i la
regularització en el conveni de
l’excedència per al cooperant.

ENSENYAMENT PRIVAT

Estancades les negociacions del
conveni d’ensenyament concertat

Modificacions previstes

ENSENYAMENT PRIVAT

Jubilació Parcial
Edat

Antiguitat
en 
l’empresa

Període de
cotització

Reducció
màxima i
mínima de
jornada

Com està ara 
Reial Decret 1131/2002,

de 31 d’octubre

Tots els treba-
lladors: 60 anys

No s’exigix una
antiguitat míni-
ma en l’empresa

Mínim: 15 anys
de cotització

Reducció màxi-
ma: 85 per 100
de la jornada.
Deducció míni-
ma: 25 per 100
de la jornada

Cóm es quedarà

Treballador “mutualista”: 60 anys (que
tenen cotitzacions anteriors a 01/01/1967.
Resta de treballadors: 61 anys. Aquesta exi-
gència es durà a terme de forma  gradual,
en el termini de 6 anys, incrementant-se en
2 mesos l’edat actual de 60 anys per cada
any transcorregut des de l’entrada en vigor
de la mesura.

Mínima: 6 anys. Per al compute dels perío-
des d’antiguitat es tindrà en compte els
acreditats en una empresa anterior, que
haja sigut succeïda per l’empresa en què es
produïx la jubilació parcial, així com l’anti-
guitat en empreses pertanyents al mateix
grup).
El període de 6 anys serà exigit de la forma
següent: a l’entrada en vigor de la disposi-
ció, 2 anys; transcorregut el primer any, 3
anys; el segon any, 4 anys: tercer any, 5
anys; el quart any, 6 anys.

Mínim: 30 anys de cotització. 
El període de cotització serà exigit de la
forma següent: a l’entrada en vigor de la
disposició, 18 anys; transcorregut el primer
any, 21 anys; el segon any, 24 anys; el tercer
any, 27 anys; el quart any, 30 anys.

Reducció màxima: 75 per 100 de la jornada.
El període de reducció serà exigit de la
forma següent: 
transcorregut el primer any des de l’entrada
en vigor de la disposició s’aplicarà el 82%;
el segon any, el 80%; el tercer any, el 78%;
el quart any, el 75%.
Reducció mínima: 25 per 100 de la jornada.
Continua sent la mateixa que fins ara.

Allioli
Respecte a l’homologació retri-
butiva amb el funcionariat
públic, en la Comissió de
Seguiment del 14 de juny, la
Conselleria va lliurar als sindi-
cats i les patronals un docu-
ment, valorat pel sindicat, amb
la seua proposta. Les quanti-

tats, que quedàven pendents en
el pagament a compte per al
2006, es farien efectives en
2007.
D’aquesta manera, els endarre-
riments que cobrarem seran de
93,98 ? per a Infantil-Primària i
115,54 ? per a Secundària,
corresponents al 20% del com-
plement de destinació, que en
la pública està integrat en la

paga extraordinària i que no
estava previst en el mòdul de
concert del 2006.
Així mateix, per l’aplicació de
l’acord del 19 de maig de 2006
de la Mesa General de
Negociació sobre mesures
retributives dels empleats
públics en l’exercici 2006, que
suposa un increment d’un 0’7%
(nosaltres reivindicàvem l’1%),

les quantitats que no ens han
pagat en 2006 i que cobrarem
en 2007 són de 198,12 ? per a
Infantil-Primària i 199,08 ? per
a Secundaria.
Les quantitats totals a percebre
en 2007, corresponents a 2006,
seran de 292 ? en Infantil-
Primaria i de 314,62 ? en
Secundaria.

ENSENYAMENT PRIVAT

Homologació
retributiva
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Transcorreguts més de 10 anys
des de l’aprovació de la llei de
prevenció de riscos laborals, amb
un llarg procés negociador de
més cinc anys i vora dos anys
després de la signatura del pro-
tocol de negociació entre els sin-
dicats i la Conselleria, està a punt
de tancar-se un acord importan-
tíssim per al conjunt del profes-
sorat. L’acord abastaria la creació
del pla de prevenció en què hi ha
previstes tot un seguit de mesu-
res preventives que inclouran l’a-
valuació dels centres i dels llocs
de treball, la generalització i
periodització de la formació en
matèria preventiva, els plans d’e-
mergencia i l’extensió de la vigi-
lància de la salut. Alhora, els tre-
balladors disposaran per fi d’una
normativa que regularà les adap-
tacions de llocs de treball i una
estructura preventiva amb la
figura en cada centre del coordi-
nador de prevenció de seguretat i
salut laboral.

Temes  pendents
Resten, no obstant això, algunes
qüestions per perfilar. En el pla
de prevenció que l’Administració
ha presentat han quedat fora de
la preceptiva avaluació el 50%
dels centres de Primaria i
Infantil, un fet totalment inassu-
mible. Pel que fa a la figura del
coordinador, la seua mateixa
existència és un éxit aconseguit
gràcies a la fermesa sindical. Ara
bé, cal assegurar que aquest res-
ponsable dispose d’un crèdit

horari suficient per a afrontar les
noves tasques d’una manera efi-
cient i no li supose un increment
de la seua càrrega de treball,
sense cap compensació. 

Sobre adaptació, la negocia-
ció ha avançat molt i s’ha acon-
seguit posar fi a la discriminació
del professorat interí i que s’a-
tenguen els tres tipus d’adapta-
ció possibles: canvi de funcions,
de lloc de treball i d’adequació
horària. Potser amb posteriori-
tat caldrà pressionar

l’Administració per a comptar
amb una aplicació àmplia i
generosa, peró el pas que s’ha
fet és considerable.

Últims  esforços
La que s’ha retardat més és la
creació del conjunt de les places
del Servei de Prevenció, acorda-
des el 2004, personal especialista
en Medicina del Treball,
Ergonomia i Psicosociologia,
Seguretat i Higiene, responsables
del desenvolupament del pla de
prevenció. Fins ara, les promeses
respecte a la seua creació han
estat incomplides de manera rei-
terada pels màxims responsables
de la Conselleria. 

Cal un últim esforç d’apropa-
ment per part de la Conselleria i
també un últim esforç de ferme-
sa i unitat sindical per a no con-
vertir, en paper mullat, el que ha
costat tant d’aconseguir.

Sense un Servei de Prevenció
dotat de tots els seus efectius, el
pla de prevenció i el conjunt de
l’activitat preventiva de la
Conselleria no és creïble. La dig-
nitat, i sobretot, la seguretat i la
salut de les treballadores i els
treballadors de l’ensenyament no
admeten més demores.

SALUT LABORAL

Salut laboral del professorat: 
l’hora decisiva

Allioli
Poc abans d’entrar en vigor la LOE,
la Conselleria d’Educació publicava
(Diari Oficial de la Generalitat,
10/05/06) una ordre que regula,
d’acord amb la derogada llei de
qualitat, l’elaboració dels plans de
convivència dels centres educatius.
El conseller ho va anunciar sense
consultar-ho prèviament als repre-
sentants de la comunitat educativa.

La normativa no representa cap
novetat perquè fa anys que, davant
l’abandonament de l’administració
valenciana, els centres s’autoregu-
len. L’ordre només conté un bati-
bull de recomanacions i orienta-
cions formulades amb bona volun-
tat. Entre elles, destaquen algunes
mesures que poden produir irrita-
ció, com els programes de promo-
ció de “l’empatia” per a afrontar
situacions conflictives en compte
d’afavorir mesures organitzactives
previstes en l’Ordre d’Atenció a la
Diversitat.
També sorprén, en l’article quart
de la nova normativa, la referència

al “professor de Psicologia i
Pedagogia” amb funcions d’asses-
sorament, quan vol referir-se a l’e-
quip d’orientació psicopedagògica.
Cal considerar especialment greu
la desconnexió de les mesures de
convivència de les actuacions orga-
nitzatives estrictament educatives,
però es probable que es tracte de
donar contingut burocràtic a
l’Institut d’Avaluació Educativa,
l’ens que, segons l’ordre, s’ocupa
de l’avaluació dels plans que hau-
ran d’aprovar-se ara i que suposa-
ran més ocupació, també burocrà-
tica, als centres i als equips educa-
tius. 

Amb més recursos i dotació de
personal especialitzat, la millora
dels espais educatius i el tracta-
ment dels agrupaments de l’alum-
nat, unes polítiques públiques
assistencials rigoroses, així com el
respecte institucional a la tasca del
professorat, la convivència faria els
autèntics progressos que la socie-
tat necessita. 

La Conselleria regula els ‘plans de
convivència’ amb una legislació
derogada

Allioli
Una sentència ha donat la raó a
una sindicalista de la Intersindical
que havia denunciat davant els tri-
bunals la situació d’assetjament a
la qual estava sotmesa. La sentèn-
cia, provisional i recorreguda per
la Generalitat, desestima les cau-
ses d’inadmissibilitat al·legades
per la representació de la
Generalitat i declara que la funcio-
nària està sobradament legitimada
i té tot el dret a ser informada
sobre l’expedient informatiu reser-
vat que se li negava. La sentència
anul·la la resolució de la
Conselleria de Benestar Social per
no ajustar-se a dret, ja que segons
el Tribunal, “existen indicios sufi-

cientes para ordenar a la adminis-
tración que incoe los procedimien-
tos disciplinarios necesarios para
constatar o no las conductas de
mobbing denunciadas por la recu-
rrente”. Finalment, s’hi reconeix el
dret a l’obertura d’expedient disci-
plinari per a l’esbrinament dels
drets denunciats.

Per a Intersindical Valenciana la
sentència confirma les seues
denúncies que qualificaven
d’”ineficaç i obscurantista” el cri-
teri tècnic 34/2003 de la Inspecció
de Treball, quan Eduardo Zaplana
era ministre de Treball. Aquest cri-
teri considera que l’assetjament
psicològic en el treball és una
“infracció laboral” i no una vulne-
ració de la normativa sobre pre-
venció de riscos laborals. Això per-
metia que, en l’àmbit de la Funció
Pública, les denúncies s’havien de
presentar i de resoldre interna-
ment, mitjançant la Inspecció de
Serveis de la Conselleria

d’Administració Pública i de les
subsecretaries de cada una de les
conselleries, justament l’àmbit
laboral on es va denunciar l’asset-
jament psicològic.

Intersindical considera igual-
ment inadequat que la Inspecció
de Serveis de la Conselleria de
Justícia i Administracions
Públiques es limite a traslladar i
acceptar com a pròpies les conclu-
sions de la Conselleria de
Benestar Social, una acció ara
anul·lada per la justícia.

Intersindical Valenciana insis-
teix a denunciar la gravetat d’a-
questa violència organitzacional:
“Precisament la institució que ha
de vetlar pel respecte als drets
dels funcionaris, garantir un fun-
cionament organitzatiu net i unes
condicions laborals dignes, és la
que, segons la sentència, la
incompleix. Es tracta d’un compor-
tament que provoca una desmora-
lització i que el Sindicat seguirà

denunciant.” 
La Intersindical ha sol·licitat

una entrevista amb el Ministeri de
Treball perquè modifique a tot
l’Estat espanyol el procediment
encara vigent. El Sindicat demana-
rà a Treball l’adopció de la mesura
que els mateixos diputats del Grup
Socialista van proposar el 2002 a
les Corts Generals, la modificació
de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals i la LISOS, perquè l’as-
setjament psicològic o mobbing
siga motiu per a aplicar una
infracció específica.

Intersindical Valenciana, que vol
obtindre el suport de la Inspecció
de Treball i Seguretat Laboral,
plantejarà la necessitat d’efectuar
la modificació a l’Administració i al
conjunt de les organitzacions sin-
dicals, en el marc de la comissió
sectorial de Seguretat i Salut
Laboral de l’Administració Pública.

Intersindical exigeix a Treball la
modificació del procediment per a
detectar l’assetjament psicològic 

CONVIVÈNCIA
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Antecedents
Com a antecedents del Consell d’Europa en
l’àmbit de la protecció de les llengües minori-
tàries cal tenir en compte la Convenció euro-
pea per a la protecció dels drets humans i de
les llibertats fonamentals, de 4 de novembre
de 1950, que a l’article 14 prohibeix, entre
d’altres, la discriminació per raó de llengua i
pertinència a una minoria nacional, i la
Recomanació 928 (1981) de l’Assemblea
Consultiva sobre els problemes pedagògics i
culturals de les llengües minoritàries, que va
suposar l’origen dels treballs sobre la futura
carta. Els anys noranta es van aprovar dues
recomanacions més, la 1134 (1990) i la 1177
(1992), ambdues sobre els drets de les mino-
ries.

El Comitè de Ministres del Consell
d’Europa va aprovar el 25 de juny de 1992 el
text de la Carta europea de les llengües regio-
nals o minoritàries. El dia 5 de juliol de 1992
van signar la Carta onze estats. Havia d’entrar
en vigor en ser ratificada almenys per cinc
estats; el fet es va esdevenir el primer de
març de 1998 en haver-la ratificada Finlàndia,
Hongria, Liechtenstein, Noruega, els Països
Baixos, i també Croàcia, que l’havia signada
poc temps després.

La Carta europea de les llengües regionals
o minoritàries, ratificada per Espanya, ha
entrat en vigor el dia 1 d’agost de 2001, Any
Europeu de les Llengües, i, d’acord amb l’arti-
cle 96 de la Constitució, ha passat a formar
part de l’ordenament jurídic espanyol. La
Carta compromet l’Estat a defensar (i, per
tant, a no obstaculitzar) moltes de les políti-
ques que, en suport de les llengües, duen a
terme els governs de les comunitats autòno-
mes amb llengua pròpia. També obliga els tri-
bunals espanyols a tenir en compte els seus
principis a l’hora d’interpretar la normativa
lingüística aplicable a les llengües.
Constitueix, doncs, un nou instrument de
reconeixement i de protecció jurídica de la
nostra llengua.

Contingut  de  la  Carta
El text de la Carta es va aprovar en forma de
convenció. Una convenció té més valor jurídic
que altres tipus d’acords, com ara les resolu-
cions i les recomanacions. A més, l’articulació
d’una convenció és més semblant a una llei i,
d’altra banda, preveu mecanismes de control
per a la seua aplicació.

Entre els objectius i principis que regeixen
el document destaquen els tres primers,
explicitats a l’article 7.1:
a) el reconeixement de les llengües regionals
o minoritàries com a expressió de la riquesa
cultural;
b) El respecte de l’àrea geogràfica de cada
llengua regional o minoritària, de manera que
… les divisions administratives … no consti-
tuesquen cap obstacle; i
c) la necessitat d’una acció decidida de pro-
moció de les llengües regionals o minoritàries
a fi de protegir-les.

Declaració  del  govern  d’Espanya
Aprovada pel Congrés dels Diputats el dia 23
de novembre de 2000 i pel Senat el dia 20 de
desembre del mateix any, en ambdós casos
per unanimitat. Espanya va presentar l’instru-
ment d’adhesió davant el Consell d’Europa el
dia 9 d’abril de 2001, Any Europeu de les
Llengües, i ha entrat en vigor l’1 d’agost .

Espanya declara que, als efectes previstos
en els esmentats articles, s’entenen per llen-

gües regionals o minoritàries, les llengües
reconegudes com a oficials als estatuts d’au-
tonomia de les comunitats autònomes del
País Basc, Catalunya, Illes Balears, Galícia,
Comunitat Valenciana i Navarra.

Consideracions  envers  la  declaració
d’Espanya
La Declaració espanyola té la particularitat que
no esmenta llengües en concret —com fan la
majoria de declaracions— sinó que les reco-
neix a partir del que estableixen els estatuts
d’autonomia; tant els de les comunitats autò-
nomes que reconeixen les llengües pròpies
com a oficials, com els de les comunitats que
només preveuen algun tipus de protecció
envers les seues llengües. És també de les
declaracions que s’adhereixen a més apartats
de la Carta: 69 paràgrafs i no formula reserves.

En relació amb l’article 8 de la Carta, que
tracta l’ensenyament, la Declaració espanyola
es compromet a la posició més avançada: en
concret, a “fer possible” l’ensenyament, en
lloc d’optar per altres posicions menys favo-
rables; i ho fa en els nivells d’ensenyament
preescolar, primari, secundari, tècnic i pro-
fessional. També es preveu l’ensenyament de
la història i de la cultura de les quals les llen-
gües regionals o minoritàries són expressió;
també la formació dels ensenyants per tal de
poder complir els aspectes anteriors i, final-
ment, la creació d’òrgans de seguiment de les
mesures adoptades.

Mecanismes  de  control  de  l’aplicació  de
la  Carta  Europea
El text de la Carta es va aprovar en forma de
convenció i, per tant, preveia mecanismes de
control per a la seua aplicació. Així, des de
l’entrada en vigor, dos han sigut els informes
emesos.

Informe sobre l’aplicació en Espanya de la
Carta Europea de les llengües Regionals o
Minoritàries. Any 2002
Aquest document està estructurat en quatre
parts o apartats., comença fent un estudi
demogràfic, econòmic, social i lingüístic de la
realitat de les llengües als seus territoris.
Després, fa una anàlisi de la legislació vigent
en matèria lingüística emanada tant per
l’Estat com per les comunitats autònomes
amb llengua pròpia. Finalment, analitza les
mesures legislatives adoptades per l’estat
com per les comunitats autònomes per a l’a-
plicació de la Carta, tant en l’article 7é sobre
objectius i principis com en els diferents arti-

cles escollits en l’adhesió a la carta.
Així l’informe conclou que l’Estat espanyol

justifica la mancança d’una acció decidida en
el reconeixement, la promoció i el foment de
les llengües espanyoles diferents del castellà,
emparant-se en la manca de competències.
Però, es constata l’existència d’una política
general de no-reconeixement del pluralisme
lingüístic constitucionalment establit, en la
sistemàtica i exhaustiva sospita d’inconstitu-
cionalitat de la tasca normativa desenvolupa-
da per les comunitats autònomes amb una
llengua pròpia. També, conclou que les mesu-
res adoptades per la Generalitat valenciana
està molt per davall dels objectius i principis
establits en la carta.

Recomanacions del Comité d’Experts sobre
l’aplicació de la Carta Europea de les llen-
gües Regionals o Minoritàries. Any 2005
Aquest document fa una avaluació exhaustiva
de l’aplicació de la carta al sistema educatiu
valencià, a més assenyala el nivell de compli-
ment i fa propostes i/o recomanacions per
aconseguir la seua efectiva aplicació.

Primerament, assenyala que la divisió
entre zones valencianoparlants i no-valencia-
noparlant té uns efectes negatius importants
per a la protecció i promoció del valencià.

Tot seguit, assenyala que pel que fa a l’a-
plicació de la Carta en l’ensenyament (Art. 8é,
“fer possible un ensenyament en valencià en
Ed. Infantil, Ed. Primària, Ed. Secundària i Ed.
Professional”), conclou que es compleixen
parcialment els compromisos, ja que el nivell
d’implantació és molt baix.

Després, fa una anàlisi del Programes
d’Educació Bilingües que s’hi desenvolupen,
és a dir, PEV, PIL i PIP. Així, destaca que el
PIP no se’l pot considerar un programa d’e-
ducació bilingüe.

Finalment, fa les següents recomanacions
a la Generalitat Valenciana per a una correcta
i eficient aplicació de la Carta Europea:

Encoratja l’administració educativa a esta-
blir nous models educatius basats fonamen-
talment en valencià. 

Aquests nous models educatius han de
desenvolupar-se en tot el sistema educatiu
valencià; Ed. Infantil, Ed. Primària, Ed.
Secundària, Cicles Formatius, Ensenyaments
de Règim Especialitzats i en la Formació
Permanent d’Adults. S’Han de desenvolupar,
de manera igual, en tot el territori valencià.

Anàlisi
Així, l’Administració educativa valenciana mit-

jançant la Carta es compromet a garantir un
ensenyament en valencià des d’Educació
Infantil fins els ensenyaments de règim espe-
cialitzats, però, la realitat de l’ensenyament
en valencià al sistema educatiu valencià pre-
senta els següents dèficits estructurals:

L’ensenyament en valencià només arriba al
20% de l’alumnat. 

Hi ha una paralització en el seu creixe-
ment.

S’està configurant una doble xarxa educa-
tiva, ensenyament públic en valencià i concer-
tat privat en castellà. 

La distribució territorial és molt irregular
quan es tracta dels centres públics i concer-
tats-privats. 

No hi ha continuïtat dels programes d’en-
senyament en valencià entre els diferents
trams educatius. 

Hi ha trams educatius on la presència de
l’ensenyament en valencià és pràcticament
testimonial, Cicles Formatius de FP,
Ensenyaments de règim especialitzats;
Conservatoris, Escoles d’Arts i Superior de
Disseny, etc. 

Per corregir açò, exigim que la Conselleria
de Cultura, Educació i Esport establisca una
política decidia, valenta i engegue plans d’im-
plantació de l’ensenyament en valencià mit-
jançant els quals promocione i afavorisca l’en-
senyament en valencià per a fer possible una
educació en valencià en tots els cicles educa-
tius; Ed. Infantil, Ed. Primària, Ed. Secundària
i Ed. Professional i Tècnica, conforme s’ha
compromés en la ratificació de la Carta
Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries.

Conclusions
Evidentment, l’aplicació de la carta europea
de llengües regionals o minoritàries en el sis-
tema educatiu valencià hauria de suposar un
avanç important i significatiu, tant quantitati-
vament com qualitativament, per a l’ensenya-
ment en valencià.

Ara bé, la primera constatació, a la llum de
l’Informe i de les Recomanacions de la
Comissió Europea, és que l’Administració
educativa ha incomplert els compromisos
establits en la carta europea de Llengües.
Però el que més destaca és el llarg camí que
s’haurà de recórrer des de la nostra realitat
fins al que assenyala la Carta Europea.

Per això, caldrà dissenyar un nou sistema
educatiu valencià seguint les recomanacions
de la Comissió Europea per a superar tots els
entrebancs i desequilibris que ara presenta
aquest.

A més, cal considerar noves variables com
són la globalització, l’aparició de les TIC, els
processos migratoris, la presència massiva de
mitjans de comunicació en castellà i anglés,
etc.; els quals dibuixen nous reptes educatius
i demanen noves respostes educatives per fer
front a aquestes necessitats.

Per tant, volem fer una crida a la societat
civil valenciana, organitzacions polítiques, sin-
dicals, associacions culturals, socials, etc., i a
la comunitat educativa, famílies, alumnat i
professorat per fer de l’ensenyament en
valencià, de la nostra cultura, de l’ús social,
en definitiva de la nostra llengua, una eina d’i-
dentitat i de pertinença de la seua gent a un
poble i per tant, com a factor fonamental d’in-
tegració social al país.

Àrea de Política Lingúística. STEPV-Iv.

Informe sobre l’ensenyament en valencià 2006
L’aplicació de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries en el Sistema Educatiu valencià
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La mediación como herramienta de trabajo
Avanzar en la convivencia democrática y conseguir un trabajo saludable

SALUT LABORAL

Flor  Hoyos,  Isabel  Viana*

Orígenes
La mediación surge en Estados
Unidos a mediados de los años
setenta como una nueva institu-
ción encaminada a la resolución
alternativa de conflictos. La
Administración del presidente
Jimmy Carter impulsa la creación
de los primeros centros de justi-
cia vecinal. El objetivo de dichos
centros, conocidos como progra-
mas de mediación comunitaria,
era ofrecer una alternativa a los
juzgados, que permitiera a los
ciudadanos reunirse y solucionar
sus disputas. El éxito de estos
primeros programas de media-
ción fue impresionante y se
extendió a lo largo de todo el país
y, más tarde, a todo el mundo. Su
crecimiento fue rapidísimo a
causa de los buenos resultados
que proporcionaba al sistema de
resolución de conflictos, por lo
cual posteriormente se incorporó
al sistema legal y, en algunos
estados norteamericanos como
California, se instruyó como ins-
tancia obligatoria, previa al juicio.

También se cita como antece-
dente de la mediación los buenos
resultados obtenidos dentro de las
empresas para resolver conflictos
interdepartamentales, los realiza-
dos al intervenir determinadas
personas que por sus característi-
cas individuales ayudaban a resol-
ver los conflictos de forma más
rápida, efectiva y económica.

Definición  y  características
Hay que distinguir entre media-
ción formal y mediación informal.
En la mediación formal todo está
más reglado y supone un proceso
con determinadas condiciones y
siguiendo unas fases diferencia-
das. La mediación informal, más
global, es una forma de enfren-
tarse a los conflictos de forma
más dialogante y positiva que

cada cual puede poner en prácti-
ca en su quehacer cotidiano. Es
decir, el mediador puede ser
cualquier persona que actúa de
modo intuitivo y espontáneo ante
cualquier situación de conflicto.

La mediación formal puede
definirse como un procedimiento
de resolución de conflictos que
consiste en la intervención de una
tercera parte, ajena e imparcial al
conflicto, aceptada por los dispu-
tantes y sin poder de decisión
sobre los mismos, con el objetivo
de facilitar que éstos lleguen por
sí mismos a un acuerdo por medio
del diálogo y la negociación.

Características  de  la  mediación  
Voluntariedad. La participación
en el proceso de mediación es,
por definición, voluntaria. La
intervención del mediador puede
ser solicitada por las partes o el
ofrecimiento puede venir de la
misma instancia mediadora o de
otras instancias (director, juez...)
pero, en cualquier caso, no pode-
mos olvidar que la decisión últi-
ma de recurrir o no a la media-
ción corresponde a las partes.
Además, como las partes partici-
pan voluntariamente en el proce-
so, tienen derecho a retirarse en
cualquier momento. 
Confidencialidad. Todo lo hablado
en las sesiones de mediación es
confidencial y, por lo tanto, no
puede ser repetido fuera de ella
ni por el mediador ni por las par-
tes.
Deberes  del  mediador. El media-
dor debe ser imparcial, objetivo y
neutral.
Acuerdos. Los acuerdos adopta-
dos en común por las partes se
traducen en un grado de cumpli-
miento mucho mayor que las
decisiones impuestas por una
autoridad externa. Ponerse de
acuerdo con la persona con la
que existen desavenencias resul-
ta satisfactorio y además

demuestra un interés, no sólo por
solucionar el problema, sino tam-
bién por mantener y mejorar las
relaciones.
Aportación  cultural. Son muchos
los autores que consideran la
mediación, más que un método
de resolución de conflictos, una
aportación cultural a las socie-
dades del presente que no sólo
afronta el reto de garantizar el
orden social, sino también de
celebrar la diversidad humana.
La mediación sería así una
transformación cultural, como
una vía de socialización que tra-
baja ámbitos genuinos de inte-
rrelación y aporta un sentido
comunitario que las formas
meramente adversariales de
regulación de conflictos obvian.
La oportunidad de afrontar los
conflictos por uno mismo y de
buscar en común vías de repa-
ración y reconciliación hace vis-
lumbrar una sociedad formada
por seres humanos éticos.
Además, se considera que la
mediación es arte y ciencia al
mismo tiempo, en tanto que
integra componentes creativos y
herramientas para hacerlos
aflorar, siempre dentro de un
cultivo eminentemente ético en
donde son abolidas las jerar-
quías y la comunicación pasa a
ser horizontal.

Modelos  de  mediación
En Estados Unidos se diferencian
tres líneas de pensamiento, con
distintas epistemologías, que dan
lugar a diferentes modelos de
mediación:
-  El  modelo  tradicional-lineal
(Harvard). Está centrado en el
acuerdo, y no toma en considera-
ción las relaciones entre las par-
tes sino que se centra en el con-
tenido de la comunicación, por lo
tanto no intenta modificar las
relaciones entre ellas.
-  El  modelo  transformativo (Bush
y Folger). Es opuesto al tradicio-
nal porque no se centra en el
logro del acuerdo sino en la
transformación de las relaciones.
-  El  modelo  circular-nnarrativo
(Sara Cobb). Está interesado
tanto en las relaciones como en
el acuerdo.

Estos modelos no se presen-
tan como disyuntiva, sino que hay
que tener en cuenta en qué casos
es más conveniente utilizar uno u
otro, o una mezcla de ellos. Por
ejemplo, el modelo tradicional ha
resultado apropiado para la ges-
tión de conflictos en empresas,
mientras que el transformativo
es recomendable en todos aque-
llos casos o ámbitos en los cuá-
les sean muy importantes las
relaciones. Por su parte, el circu-
lar-narrativo tiene la ventaja de
su gran aplicabilidad al centrarse
tanto en las relaciones como en
los acuerdos.

Ámbitos  de  aplicación
Los ámbitos de aplicación de la

mediación son múltiples: casos
derivados por el sistema judicial,
organizaciones, grandes empre-
sas, empresas familiares, centros
educativos, grupos familiares,
problemas vecinales, problemas
de medio ambiente, etc.

En todo el mundo la práctica
de la mediación está teniendo un
inmenso crecimiento en las dos
últimas décadas debido a que ha
resultado ser muy efectiva. 

Pero aunque la mediación es
muy útil en gran cantidad de cam-
pos o ámbitos, no es la panacea
porque hay situaciones conflictivas
que no pueden ser mediables. Por
ejemplo, existen grandes restriccio-
nes para los asuntos penales, y
diferentes opiniones para los con-
flictos que han obtenido una res-
puesta violenta por alguna de las
partes (violencia de género, acoso
escolar...). 

Nuestro  taller
La formación en resolución de
conflictos (RC) y en mediación
(M), así como la prevención del
estrés y otras estrategias preven-
tivas de riesgos laborales, y los
servicios de supervisión y de for-
mación continua, son aprendiza-
jes y servicios útiles para el ejer-
cicio de prácticas profesionales
centradas en relaciones interper-
sonales.

La mediación ofrece instru-
mentos para explorar el conflicto
y sus consecuencias desde la
perspectiva de la posibilidad y de
la construcción desde una posi-
ción transformadora de la reali-
dad que aleja en más de una oca-
sión del abatimiento impotente y
ciertamente frustrante.

El adiestramiento en  las dife-
rentes técnicas necesarias para
mediar ayuda y enriquece el tra-
bajo en grupo. Favorece el traba-
jo de equipos multidisciplinares
ya que integra diferentes puntos
de vista, en los que la diversidad
de enfoque y prioridades suele
dificultar la cooperación.

La mediación trabaja con los
recursos de que dispone, sin
esperar soluciones mágicas pero
sí creativas. Parte de las posibili-
dades del propio contexto y res-
ponde a las necesidades el entor-
no. Favorece el pensamiento
alternativo y los espacios de cre-
ación de soluciones, permite salir
de posiciones para centrarse en
las necesidades e intereses,
aumenta la capacidad de nego-
ciación personal y favorece los
puntos fuertes del equipo.
Nuestro taller intenta en este
sentido realizar una aproximación
práctica y vivencial a esta forma
de entender la mediación como
herramienta de trabajo. Conviene
destacar el carácter preventivo
que la mediación tiene frente a la
violencia y es aquí —el antes—
donde debemos ubicarla. 

* Educadoras sociales.

Un procedimiento de
resolución de conflictos
que consiste en la 
intervención de una 
tercera parte, ajena 
e imparcial

Conviene destacar el
carácter preventivo que
la mediación tiene frente
a la violencia y es aquí —
el antes— donde debe-
mos ubicarla.
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Les mesures legislatives que el Parlament de
l’Estat ha anat debatent i aprovant, democràti-
cament, a proposta del govern de Rodríguez
Zapatero —lleugerament d’esquerres i tímida-
ment aconfessional— ha desfermat les ires
dels sectors més conservadors i immobilistes
—inclosa la jerarquia eclesiàstica— del nostre
país. I en la successió de contestacions crispa-
des als acords parlamentaris de tots els grups
polítics —amb l’autoexclusió sistemàtica del
PP—, ha destacat la manifestació multitudinà-
ria del 12-N a favor de “la llibertat d’ensenya-
ment” —promoguda pels “populars” i la con-
ferència episcopal— , encara que les consig-
nes, les pancartes i els insults a tort i a dret
que s’hi proferien, ben poc tenien a veure amb
l’objectiu de la manifestació.

¿Què espanta tant amplis sectors de la
societat espanyola, no per causalitat identifi-
cats amb els postulats heretats del franquis-
me? Senzillament, la pèrdua de l’exclusivitat
en la detenció del poder polític, religiós, eco-
nòmic, cultural... Reconéixer que ha passat el
temps —Déu ho faça! — del nacionalcatoli-
cisme i altres -ismes dominadors, els costa
de digerir. Acceptar que, en una societat civil
madura, no hi ha lloc per als privilegis sinó
per a la igualtat, la solidaritat, la justícia... és
a dir, per a la democràcia, no entra en els
seus propòsits. Per això, en sentir parlar de

laïcitat, de sociedat civil laica i d’escola acon-
fessional, els vénen tots els mals. 

¿Què és, però, això de la laïcitat? Laïcitat,
segons transcriu Joan Boada (1), és “una
ètica civil, universalista i independent de
qualsevol confessió o ideologia”. Per al con-
sell de direcció d’IGLESIA VIVA (2) “la laïcitat
significa un estatut cognitiu, fonamentat en el
respecte per la història, el diàleg, la primacia
de la consciència i la defensa de la llibertat
humana”, mentre que Mn. Jaume Reixach (3)
qualifica la laïcitat com a “inseparable de la
democràcia” i remet  a Gonzàlez Faus —La
difícil laïcitat— per argumentar que “el cris-
tianisme per la seua pròpia naturalesa, és
més afí a una societat laica que a una socie-
tat confessional”... I ho explica perquè una
societat confessional “tendeix a privilegiar
uns en detriment d’altres, mentre que la
societat laica respecta tots els credos, defen-
sa la igualtat de drets i no vol altres valors
absoluts que els que afecten la convivència
de tots”. I encara adverteix que “l’enemic de
l’Església no és la laïcitat sinó la COPE i el
partidisme dels bisbes, que sembren el des-
concert i fomenten la divisió del conjunt de
creients”.

¿Com afecten, però, l’escola aquells plan-
tejaments de “desconfessionalització” social i
institucional —plenament constitucionals,
per cert— que el govern de Rodríguez
Zapatero 

—lleugerament d’esquerres i tímidament
aconfessional—, vol afavorir? Molt matisada-
ment encara, per això resulta agosarat —
quan no directament fals— acusar la LOE —
Llei Orgànica de l’Educació— d’instaurar l’es-

cola “laica”. La LOE no fa altra cosa que
recuperar la tradició democràtica —de la
Constitució ençà— d’incloure la religió —
catòlica en el nostre cas— en el currículum,
bé que com a assignatura no avaluable, des-
prés del parèntesi aznarià que obsequià els
bisbes amb la “categoria” d’assignatura a
avaluar. L’escola laica és una cosa ben dife-
rent de la que patirem encara molts anys,
mentre no es revisen els acords amb la Santa
Seu. Acords, per cert, pactats per l’Estat
espanyol, no amb l’Església catòlica, sinó
amb un altre estat —el Vaticà— paral·lela-
ment a l’elaboració de la Constitució de des-
embre del 78 i signats a penes unes setma-
nes desprès —inicis del 79—. L’escola laica
és “un lloc per a aprendre i no per a creure”,
com defensa el CAUM (4) en la seua cinquena
declaració —Por una sociedad laica—. Una
escola “amb valors humanistes i universals”
que eduque “en la pluralitat i el respecte als
drets humans” i on els infants “no puguen
ser segregats, en funció de les creences de
les seues famílies”. Aquesta mateixa línia de
discurs, l’empra García de Andoín (5) quan
defensa que “l’escola pública és l’escola de
tots” i, per tant, “s’ha d’obrir a les diferents
proposes de sentit, religioses i laiques, evi-
tant la segregació i propiciant el diàleg”. I
encara afegeix que l’escola “ha d’educar en
un ideal de ciutadania, democràcia i toleràn-
cia, açò és una escola laica...” Valoració que
coincideix amb la de Casimir Martí (6) que
afirma: “En el cas que el tracte ofert a les
tradicions religioses fos igualitari, els alum-
nes d’una mateixa aula es veurien separats
per raó de les seues creences, en perjudici
d’una convivència plural i d’una experiència
ecumènica...”. I Mn. Jaume Reixach (3) —en
la mateixa línia— diu que “quan toque
Religió, per molt amics que siguen —els
alumnes—  no estaran junts”. La classe de
Religió —diu— “servirà per a demostrar que
hi ha diferències irreversibles”, desprès d’as-
segurar que “hi ha molta retòrica buida, en la
pública reclamació del dret a l’assignatura de
Religió”. 

¿Què caldria fer, doncs, per a evitar la
segregació i la discriminació entre l’alumnat
de les famílies creients i no creients? Molt
senzill, instaurar una escola laica, que per a
escàndol de les cohorts de fariseus que ens

escridassen, seria del tot ecumènica: “Res de
més ecumènic que una escola laica”, afirma
amb contundència el mateix capellà i escriptor
Mn. Jaume Reixach (3). I que, això sí, esdevé
un lloc privilegiat per abordar el tractament
“d’un àmbit tan important com és l’educació
en valors”, segons l’opinió d’Arregi (7). 

Aleshores la religió què? Les “religions”
millor —perquè la catòlica no és l’única que
té dret a ser considerada i respectada— ocu-
parien un lloc perfectament definit en el
currículum, com a continguts socioculturals,
no com a objecte ideològic o confessional de
transmissió de la fe. I aleshores sí, del tot
obligatoris i avaluables. El filòsof José
Antonio Marina (8), per exemple, que no
amaga la condició de cristià, defensa que a
l’escola “s’han d’ensenyar les religions com a
fenomen cultural”, però no “els dogmes reli-
giosos”, perquè —com defensa el moviment
CAUM (4) — “l’adoctrinament religiós ha de
quedar fora  del currículum escolar i, fins i
tot, fora de l’escola”, mentre que —defen-

sen— que “la història crítica de les religions i
el fet religiós i no religiós, ha d’estudiar-se i
incorporar al currículum general i per a tot
l’alumnat sense distinció.

I això com es fa? Doncs passant de la
“classe de Religió” a la de “cultura religiosa”,
tal com ja practica l’Escola Pia de Catalunya.
Efectivament, els escolapis Francesc
Gutièrrez i Pere Vilaseca, en la revista El
Pregó (9), que dirigeix Casimir Martí, expli-
quen el seu objectiu de subratllar “el caràc-
ter no catequètic” de la nova assignatura,
fomentant el “diàleg interreligiós i l’entesa i
col·laboració entre les diverses confessions i
els humanistes no creients, de cara a la
construcció d’una cultura de la pau, la tole-
rància i l’enriquiment mutu”. I això perquè els
seus centres volen ser “testimonis d’obertura
i factors d’integració”, justament per “la pro-
gressiva multiculturalitat present en la nostra

societat”. Per això proposen, en l’àmbit de la
“cultura religiosa” que imparteixen, un pro-
jecte integral, global i contextualitzat i treba-
llen un currículum —concretament per als
adolescents de la Secundària Obligatòria:
ESO— unitari i transversal, que “pretén pre-
sentar una panoràmica de les principals
manifestacions del fenomen religiós en l’ac-
tualitat”. I ho fan en quatre etapes o crèdits:

-A la recerca d’una dimensió desconegu-
da: el món de les religions.

-El trident de les religions d’Occident:
Moisès, Jesús, Mahoma.

-Les mil cares de Déu: el pluralisme reli-
giós en el món actual.

-L’alegria de viure i creure en comunitat:
festes i celebracions religioses.

Tot això, a més d’oferir als pares que volen
una formació catequètica per als seus fills, “la
possibilitat de participar-hi, fora de l’horari
lectiu, en grups de reflexió i vivència cristiana”.

L’experiència es valora positivament perquè:
1. Es detecta una millor predisposició en els
alumnes envers la nova matèria.
2. No s’ha de segregar cap alumne per raons
de creences. 
3. S’afavoreix la convivència del grup, ajudant
cadascú a entendre millor els altres, en el
respecte a les seues creences o increences.

En fi, queda demostrat que una escola
laica, per no ser confessional no és, en abso-
lut, reaccionària, sinó ben al contrari. 
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Per una escola laica

¿Què espanta a tant amplis
sectors de la societat espanyo-
la, no per causalitat identificats
amb els postulats heretats del
franquisme?

Les “religions”  ocuparien un
lloc perfectament definit en el
currículum, com a continguts
socioculturals, no com a objec-
te ideològic o confessional
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ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA
Activitats de formació
Setembre-Novembre 2006

CURSOS:  FORMACIÓ  EN  COOPERACIÓ  EDUCATIVA
(4 Edicions)
Cursos presencials adreçats al professorat, de qualsevol nivell
educatiu, interessat en cooperació educativa.
Continguts:
- Educació i Cooperació
- Llums i ombres en el nostre quefer
- Actituds i valors en l’educació i cooperació
- Concretem la nostra opció
- Experiències, recursos i materials: suggeriments per a una pro-
gramació solidària integrada en la currícula
- L’Escola Valenciana davant del repte de la cooperació
- L’Escola com a generadora d’actituds front al sud
- Presentació del Programa “Escoles Solidàries
Hores  : 20 (equivalents a 20 crèdits de formació)
Preu: Gratuits
Llocs  i  dates  de  realització  : Cocentaina, 20, 21, 25, 26 i 27 de
setembre  de 17 h. a 20’30 h. (Codi: 06CUFCECO). Gandia, 20, 21,
25, 26 i 27 de setembre de 17 h. a 20’30 h. (Codi: 06CUFCEG).
València, 14 i 21 d’octubre de 9’30 a 19 h. (Codi: 06CUFCEV).
Castelló, 18  i 25  novembre. 9’30 a 19 h.  (Codi: 06CUFCECA)
Observacions: Aquests cursos es realitzen conjuntament amb  el
Fons Valencià per la Solidaritat.

CURS:  PRÀCTICA  DE  DRAMATITZACIÓ  EN  L’AULA
(Codi: 06CUPD)
Curs presencial per donar a conéixer les eines de la pedagogia tea-
tral i de la pràctica escènica a l’aula escolar.
Continguts:
- El joc com a medi d’aprenentatge. Jocs col·lectius, de presenta-
ció.
- Principis de consciència corporal. Expressió corporal. 
Tensió / Relaxació.
- Importància de la respiració.
- Jocs dramàtics. Improvisacions.
- Organització i temporalització de les classes.
- Procés de muntatge final curs.
Lloc  i  data  de  realització:  
València 16, 18 , 20, 23 i 25 d’octubre,  de 18 a 21 hores.
Hores: 20 (equivalents a 20 crèdits de formació)
Preu: Afiliats i afiliades 50 ?; No afiliats 110 ?

FÒRUM:  “CONVIVÈNCIA,  PARTICIPACIÓ  I  GESTIÓ
DEMOCRÀTICA  DELS  CENTRES”  (Codi: 06JOPA)
Jornades adreçades a membres de consells escolars, equips direc-
tius, pares i mares, estudiants i interessats en general.
Continguts:
- La participació a l’ensenyament.
- Experiències de projectes participatius.
- La participació dels diferents sectors amb el nou marc de la
LOE
Lloc  i  data  de  realització: València. 21 d’octubre de 9 h. a 18 h.
Hores: 10 (equivalents a 10 crèdits de formació)

“JORNADES  SOBRE  FORMACIÓ  PROFESSIONAL:
EDUCACIÓ  O  MÀ  D’OBRA  BARATA?” (Codi: 06JOFPA)
Jornades adreçades, prioritàriament, al professorat que hi treballa
en Formació Professional.
Continguts:
- Situació actual de la Formació Professional al País Valencià. 
- El marc europeu i espanyol: quina FP ens volen imposar? 
- La problemàtica de la Formació Professional als centres del País
Valencià.
Lloc  i  data  de  realització: Alacant. 17 i 18 de novembre.
Hores: 15 (equivalents a 10 crèdits de formació)

“XVII  ESCOLA  DE  FORMACIÓ  DE  L’STEPV-IIV:
REPTES  I  ALTERNATIVES  DE  FUTUR” (Codi: 06XVIIEF)
Jornades adreçades, prioritàriament, als membres de les Juntes
de Personal, Comités d’Empresa i de Salut Laboral, dels òrgans
sindicals i permanents de la Federació STPV-Iv.
Lloc  i  dates  de  realització: Balneari de Xulilla. 22 a 24 de setembre.
Hores: 20 (equivalents a 10 crèdits de formació)

OBSERVACIONS
Validesa  acadèmica:  Les activitats estan reconegudes, amb les hores i crè-
dits que s’especifiquen, per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport
per al professorat en actiu en centres del País Valencià o en borsa de tre-
ball d’aqueixa Conselleria.
Així mateix les persones que no estiguen incloses en els supòsits anteriors,
podran obtenir un certificat de participació en la Universitat de València
amb les hores de l'activitat.
Requisits  de  matriculació:  Omplir el full d'inscripció i lliurar-lo a qualsevol
seu del STEPV-Iv  junt al justificant de l'ingrés, si s'escau, en concepte de
matrícula a l'activitat corresponent en el compte corrent de Caixa Popular:
3159  0018  14   2042838421
Els fulls d’inscripció es poden obtenir en www.escolasindical.org  o en
qualsevol seu de l’STEPV-Iv.
La matrícula mínima  serà de 15 persones. En cas de no arribar a eixe
nombre es suspendrà.

Alicia Poza
Durante los días 27 y 28 se mayo
se realizaron en Xixón las jornadas
Confederales de la Organización
de mujeres, bajo el título El
Liderazgo de las mujeres en el S.
XXI.

Las jornadas estuvieron estruc-
turadas en ponencias que se des-
arrollaron a lo largo del sábado y
domingo por la mañana y un taller
que se realizó el sábado por la
tarde. Además hicimos un home-
naje a María José Urruzola, muer-
ta recientemente, fundadora del
partido feminista de Euskadi y
actualmente, en ojo del huracán
por la publicación de la su lúcida y
polémica “Guía para la educación
afectiva y sexual de las adolescen-
tes”. 

La presentación de las jornadas
corrió a cargo de Alicia Poza
(STEs), Isabel González (SUATEA)
Mariví Monteserin (presidenta de
la comisión mixta congreso- sena-
do de la mujer) y de la Concejala
de la mujer del Ayuntamiento de
Xixón.

Durante el desarrollo de las
distintas sesiones intervinieron

diferentes ponentes que cuestio-
naron la idea de que la igualdad
entre hombres y mujeres sea ya
una realidad, a pesar de los avan-
ces normativos que se han reali-
zado en este sentido.

Entre las participantes, Lidia
Falcón ofreció un retrato de la
sociedad española actual en su
relación con el campo del feminis-
mo; la jueza Rosario Fernández
Hevia nos mostró gráficamente la
composición de los organismos de
justicia en cuanto al género se
refiere; Raquel Platero y Elin
Peterson nos hablaron de la meto-
dología mageeq y del mainstrea-
ming de género; Carmen Pellicer
nos relató cómo se organizan las
mujeres dentro de una ONG como
ACSUR Las Segovias; Carolina
Costa relató las experiencias que
llevaron a crear el movimiento
donesxdones ligado al de mujeres
de negro;  y finalmente LLum
Quiñonero, autora del libro
“Nosotras que perdimos la paz”,
hizo una reflexión sobre la crea-
ción intelectual de las mujeres,
sobre sus características y sobre
las dificultades con las que nos
encontramos también en este
ámbito. 

En el darrer mes, el sindicat ha edi-
tat en les pàgines d’ALLIOLI diverses
monografies. La primera va estar
dedicada a la Formació Professional,

amb motiu de les  jornades organit-
zades de maig. La segona es  va
dedicar a la preparació del procés
del procés d’oposicions de 2006.
L’última, editada conjuntament amb
Intersindical contenia la documenta-
ció del Consell Nacional de  l’STEPV i
del Consell Federal de la Federació
d’STPV.

A CASA NOSTRA

El liderazgo de las mujeres 
en el siglo XXI

A CASA NOSTRA

ALLIOLI edita monografies 
extraordinàries del Sindicat 

Celebradas en Xixon
(Asturias) las Jornadas de
la Organización de
Mujeres de la
Confederación de STEs-
intersindical
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Las doce caricaturas de Mahoma, el
profeta del Islam, aparecidas en
varios países europeos mostrando
de manera cómica su figura y, en
realidad, los principios religiosos
islámicos, ha echado leña al fuego
en la hoguera de la teoría del "cho-
que de civilizaciones" de Samuel
Huntington. En ella, un Occidente
superior, de tradición judeo-cristia-
na, debe pelear por mantener su
nivel de desarrollo ético-moral,
siguiendo la teoría de una democra-
cia con parámetros de países del
Norte, pero también material, sien-
do este modelo de desarrollo (eco-
nómico, industrial, de consumo, de
ocio), el mejor de los posibles,
según la otra tesis expresada por
Francis Fukuyama en su final de la
Historia. Esta visión ayuda a movili-
zar opiniones y legitimar el desor-
den mundial, basado en las injusti-
cias de unas relaciones Norte-Sur,
que sumen al planeta en el caos
guerrerista y en la destrucción
medioambiental.

Quizás observar al profeta del
Islam como un pastor arcaico y
atrasado, negando la entrada al
paraíso a los millares de "hombres-
bomba" suicidas, ante la falta de

bellas huríes —aunque sin embar-
go, también haya mujeres suici-
das— o mostrar a Mohammed
directamente como un terrorista
que lleva la bomba en un turbante,
pueda parecer inocente. Sin embar-
go, en la tradición islámica, Jesús
ha sido un prototipo de hombre res-
petado y santo, y su fobia a la repre-
sentación figurativa, especialmente
del Profeta, además de formar
parte de una tradición cultural his-
tórica más antigua, tiene sus
variantes, como ocurre en la turco-
iraní, donde sí aparece representa-
do. La iconoclastia, como recuerda
la arabista Lola Infante no es un
tema exclusivo del Islam (“El rostro
histórico de Mahoma”, en La aven-
tura de la Historia nº 89).

Pero un análisis más escrupulo-
so de las imágenes y mensajes que
los medios de comunicación y los
propios libros de texto hacen (La
cara oculta de los textos escolares,
1991; El Islam y el Mundo Árabe.
Guía Didáctica para profesores y
formadores, 1996), demuestra que
coinciden con una tradición históri-
ca en el Occidente europeo contra
lo musulmán y, en términos más
generales, contra las sociedades

que en tiempo fueron sus colonias.
Y es que lo cultural-religioso tam-
bién está vinculado en Occidente a
una opción concreta. No hay más
que verlo en la administración de su
cooperación internacional —y es
paradójico— y en el uso como
medida de chantaje permanente
hacia los países receptores, para el
tratamiento que se le da a las inver-
siones económicas o la deuda
externa. La abrumadora mayoría de
esta cooperación bilateral y no
gubernamental va dirigida a países
de la misma tradición cultural que
mantuvieron relaciones coloniales
con la metrópoli o representan
áreas de influencia actual.

Si optamos por un análisis cuan-
titativo, es imaginable comprobar
que el Islam se ha convertido en la
religión de las masas pobres en los
países del Sur, de la misma manera
que el Cristianismo, en sus diversas
versiones, lo es básicamente de los
del Norte. Sin embargo, es poco
significativo numéricamente que las
petromonarquías del Golfo Pérsico
sean musulmanas excepto en un
caso: que el wahabismo, con simi-
lares ideas a las que impulsaron a
Al Qaeda y el dinero para extender-

lo, proceden de estos regímenes
autoritarios, patriarcales y ultracon-
servadores, a pesar de lo cual, y sin
que criterios de libertad supongan
mella, son aliados del bloque occi-
dental. Es por ello que  se está
abriendo paso, entre las masas
musulmanas del mundo, la percep-
ción de que las agresiones contra el
Islam lo son también contra el
mundo empobrecido o precisamen-
te por ello.

Efectivamente, el problema edu-
cativo de fondo que debemos plan-
tearnos,  tiene que ver con la liber-
tad. Que entre los logros de la
Humanidad, la libertad de expresión
es una conquista irrenunciable, no
cabe ninguna duda. Pero la manera
de entender esta libertad difiere
según la usa o la defiende cada
uno. Porque la libertad, dentro del
conjunto de valores humanos, es
contextual e histórica, como afirma-
ba Naguib Mahfuz (El País,
11/3/2006), depende y refleja la
correlación de fuerzas que existe en
una sociedad, en una coyuntura
socio-política determinada. Aunque
les pese a los esencialistas y neo-
conservadores, no es un concepto
abstracto.

ALLEGRO MA NON TROPPO 

Dibujos satánicos (y II) 

José Antonio Antón Valero

Un análisis escrupuloso
de las imágenes de los
medios de comunicación
y de los libros de texto
demuestra que coinci-
den con una tradición
histórica en el Occidente
europeo contra lo
musulmán.

Albert  SSaansaano
Promoguda per l’organització no
governamental pel desenvolupa-
ment ACSUD-Las Segovias, jun-
tament amb l’Associació

d’Indígenes Equatorians del País
Valencià, Esquerra Unida i
STEPV-Iv, es realitzava recent-
ment una sessió de treball amb
el rector de la Universitat
Intercultural de los Pueblos
Indígenas de Ecuador, Fernando
Sarango. Sarango visitava
València amb la intenció de bus-
car suport a una proposta d’edu-
cació alternativa des de la visió
del moviment indígena equatorià.
En la sessió, el rector va des-
criure la situació de la societat i
el poble indígena equatorià. Es
tracta d’un moviment, va expli-
car Sarango, que organitzat
entorn de la Confederació de
Nacionalitats Indígenes
d’Equador (CONAI), “representa
una estructura formada per tret-
ze nacionalitats i catorze pobles
que aconsegueix el 1998, des-
prés de successives mobilitza-
cions, que la Constitució equato-
riana reconega l’existència de
les “autodenominades” naciona-
litats, així com una sèrie de
drets diferenciats que encara
resten per desenvolupar.

Fernando Sarango va valorar la
importància de la constitució
d’un braç polític, el moviment
d’unitat plurinacional Pachakutik
(Nou País), una organització que,
“malgrat el fracàs de l’experièn-
cia governamental de fa quatre
anys, i després de l’esperança
que ha provocat el triomf d’Evo
Morales, considera que cal tor-
nar a concórrer en les pròximes
eleccions, amb un acord amb les
altres organitzacions de l’esque-
rra equatoriana”. El rector va
explicar les dificultats que, des
de fa deu anys, arrossega aques-
ta mena d’universitat alternativa
que vol desenvolupar-se en un
context dominat pels criteris
colonialistes tradicionals: “La
universitat Amawtay Wasi vol
recuperar els coneixements dels
pobles i relacionar-los amb els
sabers oficials, pensar intercul-
turalment, per a reconéixer la
diferència i contribuir a la cons-
trucció d’una nova forma de vida
basada en la recuperació del
pensament dels pobles indíge-
nes”. En aquest sentit, Amawtay

Wasi trenca la divisió acadèmica
pròpia del colonialisme i l’agru-
pa en quatre grans grups del
saber: les ciències socials —
enteses com un bloc intercultu-
ral—, la filosofia i l’epistemolo-
gia, el món viu, i les tècniques i
les ciències. Sarango ha signat
convenis de cooperació amb les
universitats de València i Jaume
I de Castelló que permetran des-
envolupar programes conjunts
amb ple reconeixement acadè-
mic.
En la reunió del rector amb una
representació del Sindicat, es va
acordar l’obertura de vies espe-
cífiques de col·laboració perquè
STEPV-Iv done suport als objec-
tius de reconeixement acadèmic
i de desenvolupament de deter-
minats programes, especialment
els referents al camp de la for-
mació en les didàctiques bilin-
gües i la innovació educativa, així
com en el desenvolupament de
intervencions interculturals amb
la comunitat equatoriana que viu
al País Valencià.

Visita a València del rector
de la Universidad
Intercultural de los
Pueblos Indígenas de
Ecuador 

POLITICA EDUCATIVA

STEPV-Iv col·laborarà en programes
de desenvolupament, bilingüisme,
didàctica i interculturalisme

Fernando  Sarango  /A. SANSANO

Representants de l’STEPV-Iv i de
la Confederació d’STEs van parti-
cipar en la XVI Trobada de
Consells Escolars Autonòmics i
de l’Estat, celebrat en maig a la
ciutat de Múrcia sota el lema:
“L’avaluació de la qualitat en el
sistema educatiu”. Amb una
intenció clarament manipuladora,

els organitzadors van maniobrar
per substituir el ponent inicial,
Andreas Schleicher, cap de la
Divisió d’Indicadors i Anàlisis
d’OCDE i director del projecte
PISA, per Cristina Gutiérrez-
Cortines, eurodiputada del Partit
Popular que, de manera parado-
xal, va aprofitar la seua interven-
ció per a criticar els polítics per
utilitzar l’educació com a arma
electoral. Al mateix temps, l’eu-
rodiputada conservadora pretenia
convéncer els assistents sobre
les bonances del seu programa
polític de submissió als dictà-
mens de la Unió Europea. En un

marc revestit de solemnitat, la
representació de l’STEPV va ser
l’única que es va atrevir a criticar
públicament la demagògia de la
ponent. 

Sense  debat
L’organització va preveure molt
poc de temps de dedicació als
debats sobre un document prè-
viament pactat per les presidèn-
cies, designades digitalment pels
governs autonòmics, llevat de
Canàries. La representació dels
STEs hi va fer les seues aporta-
cions i les consensuades prèvia-
ment amb els restants compo-

nents dels consells. Però en vista
del procediment, STEs no va voler
esdevindre còmplice d’unes con-
clusions viciades pel procediment
de treball. 

STEPV-Iv, que ha denunciat
aquests punts al si del Consell
Escolar Valencià, lamenta la
inutilitat de les trobades si per-
sisteixen les pràctiques manipu-
ladores. El Sindicat planteja que,
perquè els consells complisquen
la funció que tenen encomanada,
cal democratitzar l’elecció de les
presidències i el funcionament
intern d’aquests òrgans. 

Les presidències designa-
des pels governs entre-
banquen la participació 

POLITICA EDUCATIVA

Maniobres i absència de debat en la
Trobada de Consells Escolars
Autonòmics i de l’Estat 
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XXXI ESCOLA D’ESTIU 
DEL PAÍS VALENCIÀ
nous paradigmes de l’educació, de la II
republica i del segle XXI

ESCOLA D’ESTIU DE LES TERRES DEL SUD
Dates: Del 3 al 7 de juliol de 2006.
Lloc de celebració: UNED d’Elx. Avinguda Candalix, s/n.
ELX.
Informació i matrícula: en la web
http://eets.org/31eets/31eets.htm 

ESCOLA D’ESTIU DE CASTELLÓ 
Dates: Del 3 al 7 de juliol de 2006.
Lloc de celebració: CP La Marina. El Grau de Castelló.
Mes informació: http://fmrppv.org/eecs/EE2006/index.htm 

XXII ESCOLA D’ESTIU MARINA-SAFOR
Primera part: presentació, 1 de juny al Teatre Olimpia
d’Oliva
2 i 3 de juny, al CP Joaquín Costa (actualment St.
Francesc de Borja) de Gandia.
Segona part: del 3 al 6 de juliol als locals de l’IES Gregori
Maians d’Oliva.

Informació i matrícula: http://fmrppv.org/eems/auxiliar/infor-
ma.htm 

XIV ESCOLETA DE TARDOR 
Col·lectiu d’Ensenyants de la Ribera
“Un currículum per al segle XXI, un currículum per a la
convivència”.
Dates: Del 27 al 30 de setembre al CP. Heretats de
l’Alcudia
Informació: C.P. Victor Oroval Tf: 962431743
coderi@fmrppv.org

Ramon  París

Benvolgut Manel, 
Ara que ets lluny d’ací, però tan
pròxim en el record i les emocions,
deixa’m que et diga algunes parau-
les. Evoco ara mateix, com una
cascada d’imatges i emocions, el
temps que hem pogut compartir en
la nostra amistat i en la immensitat
d’activitats cíviques i culturals cap
a les quals hem orientat les nos-
tres vides. Te n’has anat. Però el
teu testimoniatge, el teu record, la
teua paraula es projecta amb una
força i lluminositat enorme. 

La teua veu poètica vigorosa,
sòlida, reconeguda, llorejada, la
paraula expressada de manera
seductora, bella, intensa, colpidora
on ètica i estètica formen un tot
indestriable, juntament amb el teu
exemple, és un llegat d’una riquesa
formidable. Ens has transmés l’es-
perança en el mot i en l’ésser
humà. La paraula com a instru-
ment per superar conflictes
humans, per reivindicar la llibertat,
per denunciar la barbàrie, per
conéixer i comprendre, per esti-
mar... és una herència  impagable.
Ara sé que no te n’has anat, que et
quedes definitivament, llargament
entre nosaltres, la teua paraula
esdevé vida. Et fa present. Manel,
amic, sempre et tindrem ben a la
vora.   

Manel Garcia Grau, la paraula i la vida

No tornaràs mai més, 
però perdures

en les coses i en mi 
de tal manera

que em costa imaginar-te 
absent per sempre.

(Miquel  Martí  Pol)

Hi havia una vegada una veu oberta
a altres veus, engrescadora però
també tendra, plena d’humor i d’i-
ronia, sàvia i seductora, lúcida i
poètica alhora, plena de vida. Era la
veu de Pep. Sabia trobar la manera
de fer-nos arribar els projectes, les
il·lusions i les crítiques d’aquest

col·lectiu, del grup de persones que
conformem el Moviment de
Renovació Pedagògica. I ens enco-
ratjava a tornar, any rere any, a
aquest espai d’aprenentatge, d’anà-
lisi i reflexió col·lectiva, però també
de retrobament, de relaxació i de
gaudiment... que vol ser l’Escola
d’Estiu. A finals de maig ens va dei-
xar Pep Sempere. Pep era profes-
sor del col·legi Miguel de Cervantes
d’Elx des de feia gairebé una dèca-
da. A més, va impulsar l’Escola
d’Estiu de les Terres del Sud, el
Moviment de Renovació Pedagógica
i el Col·lectiu de Literatura Infantil i
Juvenil d’Elx. Com a treballador de
l’ensenyament, va militar activa-
ment en l’STE-PV.

IN MEMORIAM

A Pep Sempere, in memoriam

Creuant les fronteres educatives. 
Novaci  pedag gica i transformaci  en la formaci
de persones adultes
Lloc: IES Blasco Ibaæez, Cullera 3, 4 i 5 de juliol de 2006.

Es fa dur i trist haver de parlar d'un
company  que se'ns acaba d'anar…
És difícil escriure en passat quan no
fa tant parlàvem en present i fins i tot
del futur. Vicent ha estat al Sindicat
des de les primeres assemblees de
mestres  fetes a Castelló, ha sigut
un ciutadà  compromés amb la seua
ciutat i el seu veinat i ha estimat el
seu país i la seua llengüa sense des-
cans. Però Vicent ha estat  per
damunt de tot  un mestre amb
majúscúles: capaç de fer una escola
oberta, integradora,  arrelada al

medi, valenciana, plena de vivències i
experiències. Estimava els seus
alumnes i els seus alumnes se l’esti-
maven. Recreant les paraules del lli-
bre Joan Salvador Gavina, “constant-
ment en Vicent era al costat dels
seus alumnes, demostrant, sugge-
rint, exigint, guiant. Volà amb ells a
través de la nit i dels nuvols i de les
tempestes, pel pur goig de volar,
mentre la bandada s'apilotava mise-
rablement a terra."

Per sempre, Vicent!

Toni  Reverte  .  STEPV
Jose  María  Lucas.  CGT

Alfonso  Rodríguez  .  CCOO

Recientemente nos ha dejado
Javier David Arche.Había nacido en
Ciudad Real en 952 y a mediados
de los años 60, con su familia, se
traslada al País Valencià. En los
años 70 estudia Filosofía y Letras
en Alacant y Barcelona. En los años
80 inicia una trayectoria sindical
vinculada  al profesorado en interi-
nidad, cuya defensa asumió y aco-
metió junto con otros compañeros

y compañeras, siendo elegido dele-
gado de la Junta de Personal
Docente de Alacant. A principios de
los 90, tras aprobar las oposiciones
de Secundaria, mantiene su impli-
cación  y compromiso, participando
activamente en cuantas asambleas
y movilizaciones se realizaron. Esta
constante ha caracterizado su
tarea profesional y laboral que ha
continuado hasta sus últimos días.
Las personas que hemos convivido
con él y gozado de su afecto duran-
te tantos años le seguiremos
recordando más allá de su ausen-
cia, dejando constancia con este
escrito.

En la ausencia de Javier David

A Vicent Piñana , in memoriam
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Pilar Gregori

El primer article del dossier,
“Violència de gènere, subjecte
femení i ciutadania”, a càrrec
d’Anna Aguado, ens acosta a la
violència de gènere des de la
reflexió històrica i ens proporcio-
na claus explicatives en les socie-
tats passades i presents. Aguado
analitza els aspectes ideològics,
culturals i socioeconòmics d’a-
questa violència per a plantejar
polítiques públiques que partei-
xen des de la perspectiva de
gènere. “La reflexió sobre aquesta
qüestió”, diu l’autora, “ha de ser
acadèmica i política, i no ha de
quedar restringida a propostes
teòriques, sinó contemplar un
compromís polític.” Molt interes-
sant la reflexió sobre el concepte
d'igualtat i la seua evolució a tra-
vés de la història, una reflexió que
ens permet aprofundir-hi i evitar
l’actuació des de falsos igualita-
rismes.

En el segon treball, de Neus
Campillo, “L'ambivalència del
sotmetiment. Violència i gènere”,
l’autora planteja diferents formes
d'explicar la violència contra les
dones i ens adverteix que l’espe-
cificitat d'aquest tipus de violèn-
cia no es pot explicar només des
del patriarcat, sinó que cal apro-
fundir  en les peculiars relacions
de la passió amorosa-sexual.
Campillo repassa la lluita pel
reconeixement i relacions entre
els sexes, i aprofundeix en les
figures del domini i el problema
que comporta la seua manca de
reciprocitat amb la de l'esclau. La

dominació masculina i la subjec-
ció femenina són considerades
com una construcció androcèntri-
ca dels sexes. Destaca la relle-
vància de la violència simbòlica i
les dificultats per a eliminar-la, i
adverteix que el problema de llui-
tar contra la violència de gènere
no està a situar les dones com a
víctimes, sinó que és de caràcter
integral, perquè tots els aspectes
personals són polítics. Es tracta
més aïna de fer possible l'articu-
lació dels dos nivells per a aplicar
polítiques feministes.

Per últim, en “La violència de
gènere en els mitjans de comuni-
cació”, Joan M. Oleaque repassa
els programes televisius de
sobretaula on primen els exces-
sos, l'agressivitat, la polèmica
estrambòtica i violenta, i que pro-
voquen que el públic quede envol-
tat per una boira, amb una sensa-
ció final que ridiculitza la violèn-
cia de gènere. La cobertura infor-
mativa dels successos sobre vio-
lència de gènere acostuma a ser
morbosa, de xou d’impacte.
Aquest periodista explica que la
Asociación de Usuarios de la
Comunicación considera que la
informació mediàtica que s'ofe-
reix és reduccionista, estereotipa-
da, caricaturesca i contraproduent
com a mercaderia periodística.
Com a conseqüències interes-
sants, aquests programes difonen
fets amb violència de gènere,
encara que, com que manca una
moral mediàtica en el dia a dia
informatiu, és complicat bandejar
els desbarats massa omnipre-
sents en les rutines productives
habituals.

Tres mirades a la violència
contra les dones

ENXARXATS

FENT CAMÍ

Joan V. Pérez Albero

Joan Cortés

NATURA VALENCIANA

El til·ler, o tell, és un arbre de la
família de les tiliàcies, de fulla caduca,
de què se solen descriure quatre
espècies: Tilia platyphyllos (tell de fulla
gran), T. cordata (tell de fulla petita), T.
tormentosa (tell argentat) i l’híbrid T.
cordata amb T. platyphyllos, classificat
com a T. vulgaris o T. Europaea.  En
general, els tells o til·lers dels carrers,
parcs i passejos són espècies de jar-
dineria que no tenen res a veure amb
les espècies silvestres.

La til·la és el conjunt de la falsa fulla
estreta o bràctea, d’on arranca el pedun-
cle de la flor del tell i també el nom que
rep la infusió preparada amb ella.

És un arbre molt longeu: segons
una dita centreeuropea creix durant
300 anys, es manté  300 anys i va
morint durant 300 anys més. Durant la
primavera i l’estiu, el seu fullatge pro-
dueix una fresca penombra; de fet,
sovint, es plantava un til·ler al centre
del poble, com a lloc de descans i
reflexió. Davall d’ell, hi jugava la
xicalla, s’hi reunia la jovenalla amb
ganes de ballar i també a la gent
major li agradava aplegar-se davall del
seu sostre protector per parlar als
capvespres de festa. Noces, juntes i
festes de tot tipus se celebraven amb
preferència vora el til·ler.

La fusta dels tells és blanca, de bon
treballar, adequada per a fer talles,
s’ha fet servir molt per a imatges reli-
gioses –raó per la qual rebia el nom de
lignum sacrum–, per a fer joguets i
per a elaborar carbonet de dibuix.

Les inflorescències de la majoria
dels til·lers tenen virtuts medicinals
com a sedants. Alguns autors alerten
que la tisana de la flor de tell argentat i
d’algunes espècies de jardineria no
tenen les propietats de les espècies de
til·ler silvestre. La medicina natural
també descriu les virtuts de l’escorça i
de les fulles, per a fer créixer els
cabells o curar ferides.

En la gastronomia, la til·la va pene-
trar-hi com a beguda per a acompan-
yar pastes de te i magdalenes en vis-
ites, en sobretaules, en dinars distin-
gits i en tastets literaris, per culpa de
Marcel Proust. La primera descripció
escrita de la infusió de flor de tell és
de Marcel Proust, després d’haver
descrit el moment en què se li activa
el record i comença a construir la seua
obra memorable.

En la mitologia germànica, el tell és
dedicat a Freya, deessa de l’amor,
símbol de fertilitat, bondat i instint
maternal. En la mitologia grega, repre-
senta la feminitat, amb les flors es
feien corones a Afrodita.

El cognom del gran naturalista
Linné, així com la infinitat de topònims
centreeuropeus  derivats de l’alemany
linde, fan referència a aquest arbre. 

El til·ler

LLIBRE DEL MES

Un web que recull l’oferta de cur-
sos de totes les universitats adscri-
tes a l’Institut Lluís Vives. Doneu-li
una ullada, val la pena. Davant el
dubte de si també cal eixamplar
coneixements a l’estiu bascós,
recordeu allò que deia aquell filò-
sof dervix del segle XIII, paisà nos-
tre: “A l’estiu sempre hi ha temps
per a una conversa amable, en la
millor companyia i durant el
moment més adequat del dia”. 

Xarxa d’Universitats
Institut Lluís Vives. 
Cursos d’estiu. 

http://www.estiu.info/

Qui no ha tingut la temptació d’a-
gafar una sendera i perdre el món
de vista? Per a aquells a qui la idea
encara els bull al cap, en aquest
web trobaran tota la informació
pràctica per a navegar per un
caminal muntanyenc amb la
garantia que, quan els en passen
es ganes, podran retornar a la civi-
lització. Qui decidisca quedar-se on
vaja que s’enduga Walden, de H.D.
Thoreau. El reconfortarà.  

Guia de senderes
http://www.euro-senders.com/

web_cat/index.htm

És el web perfecte per a qui busca
la combinació entre aventura i uti-
litat en la seua dosi justa. No insis-
tiré amb l’obvietat que un altre
món és possible, però aquella gent
que opta per aportar el seu gra
d’arena potser fa possible que el
món canvie unes dècimes de rumb.
Seguiu l’exemple de qui us prece-
deix i deixa senyals.  

Canal Solidari
http://www.canalsolidari.org/web/

treball/

Pàgina molt completa que inclou
bona part de l’oferta cultural, edu-
cativa i d’oci que sura en la xarxa.
No tindreu prou dies ni tampoc
prou mans per a fer tot el que us
atrau, però podeu intentar-ho can-
viant-vos les piles per unes altres
de més alcalines. Nosaltres ja hem
fet la faena, ara us toca a vosaltres
fer plans que us compliquen la vida
aquest estiu.

L’estiu de profit
d’Intersindical Valenciana

http://stepv.intersindical.org/

enxarxats/estiu/index_estiu.htm

Fe d’errates 194
La pàgina 14 del número 193 d’ALLIOLI del mes d’abril conté,
sense signar el treball “Autèntica fita cultural”, amb una ressen-
ya del llibre L’Escolaica, editat per l’Ajuntament de Cullera.
L’autor de la ressenya és Ferran Pastor, col·laborador habitual de
la revista i columnista de la secció “Escrit ahir”.

Dossier: Violència de gènere: 
l'infern a casa
L'Espill, II Època, núm. 19
Universitat de València i Edicions Tres
i Quatre.

L’edició especial ‘Per la llen-
gua i el País’, dedicada a les
Trobades d’Escoles
Valencianes vol reflectir
l’ambient que protagonitza
cada any bona part de la
societat civil valenciana, reu-
nida per l’estima a la seua
llengua, en una de les mani-
festacions populars més sin-

gulars d’Europa i possible-
ment del món. Les trobades
esdevenen així una expressió
pública d’autoestima col·lec-
tiva. En aquest número
extraordinari d’ALLIOLI

col·laboren prestigiosos
estudiosos de la llengua,
com  Vicent Pitarch o de
Miquel Àngel Pradilla, i

reprodueix un avanç de
l’Informe sobre l’ensenya-
ment en valencià de 2006,
que cada any realitza el
Sindicat i que enguany abor-
da l’aplicació de la Carta
Europea de llengües regio-
nals i minoritàries al nostre
sistema educatiu, aporta-
cions de membres de la

Federació Escola Valenciana,
o una sintesí de la situació
de la llengua en el sistema
educatiu de les Illes Balears
i Catalunya. 

Edició especial d’ALLIOLI dedicada a les Trobades d’Escoles Valencianes
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L’assetjament en l’escola no es pot
resoldre ni ignorar amb comentaris
ràpids o advertiments, perquè es trac-
ta d’una conducta inadmissible que
s’ha convertit en un problema greu, de
conseqüències nefastes per a alguns
centres educatius. L’obra aborda les
distintes formes de violència escolar i
com afecta als implicats.

Nova edició d’un llibre sobre lèxic,
escrit per un enginyer alcoià conscient
de la necessitat de recuperar vocables
i usos lingüístics, “per a salvar el meu
valencià matern de la terrible defor-
mació a la qual sembla que està con-
demnat”. Ferramenta ben fonamenta-
da i de gran utilitat per als mestres i
les escoles valencianes.

Valencià en perill 
d’extinció
Eugeni S. Reig
Ed. de l’autor. València 
2005. 863 pàgs.

El acoso en la escuela. Los
agresores, las víctimas y
los espectadores
Sandra Harris, Garth F. Petrie
Paidós. Barcelona 2006. 165 pàgs.

Un sistema escolar just no pot igno-
rar l’abism existent entre els xiquets
que reben el suport de pares i mares
cults i acomodats i aquells sense
cap tipus d’ajudes en les seues tas-
ques escolars. Dubet defensa una
mobilització pedagògica per a impe-
dir que la igualtat de les oportunitats
no genere noves formes d’injustícia.

La escuela de las oportu-
nidades. ¿Qué es una
escuela justa?
François Dubet
Gedisa. Barcelona 2005. 89 pàgs.

La legislació lingüística és encara dis-
criminatòria amb els parlants de les
llengües que no són l’espanyol. Els
autors donen eines pràctiques per a
simplificar les relacions amb les admi-
nistracions i permetre que es realitzen
“amb la seguretat que ens dóna saber
què fem i quins són els nostres drets i
les nostres possibilitats d’actuació”.

Guia pràctica de drets lin-
güístics al País Valencià

A. Esteve, F. Esteve. Acció Cultural
del PV. València 2006. 105 pàgs.

¿Com poden contribuir famílies i pro-
fessorat a promoure l’interés i l’esforç
per a aprendre? A partir d’una investi-
gació, Alonso explica què mou l’alum-
nat a esforçar-se per a aprendre o
només per a aprovar. L’autor també
ofereix pautes i nombrosos exemples
per a que els docents estimulen la
motivació des de l’escola. 

Motivar en la escuela,
motivar en la familia

Jesús Alonso Tapia
Morata. Madrid 2005. 251 pàgs.

Aquestes ‘seqüències’ s’orienten a
promoure un ensenyament gramatical
que tinga en compte, tant la relació
del coneixement reflexiu de les for-
mes lingüístiques com la sistematit-
zació de coneixements gramaticals,
amb exemples diversos. L’obra mos-
tra que hi ha referents suficients per a
avançar en aquesta direcció. 

Seqüències didàctiques per
aprendre gramàtica

Anna Camps, Felipe Zayas (coords.)
Graó. Barcelona 2006. 206 pàgs.

Ferran Pastor

ESCRIT AHIR

El dinar esdevenia davall l’ombra
agraïda dels arbres de l’ermita de
Santa Anna a Albal. Després d’una
paella d´ànec excel·lent la colla d’a-
mics i amigues sindicalistes enfilà-
rem la sobretaula fruint eixe rom
tan particular que fan a Silla. Aquest
va ser el moment escollit per l’amic
Josep Andrés Timor, d’Alzira-
Ontinyent per a obsequiar-me el lli-
bre Instrucció i cultura a Ontinyent
durant la II República i el facsímil La
llengua valenciana a l´escola, una
conferència de Nicolau Primitiu
publicada el 1936. Josep aprofità l’a-
vinentesa per reivindicar la vitalitat
cultural comarcal. 

— Ferran, els autors que tracten
el valencianisme escolar d´abans de
la guerra s´obliden sovint de la
tasca feta a les comarques, com ara
la Setmana Pedagògica que se cele-
brà a Ontinyent el 1934 i on Nicolau
Primitiu impartí aquesta conferèn-
cia. Aquest text, a més, és un bon
exemple de la qualitat  dels argu-
ments que havien assolit  els
intel·lectuals valencianistes sobre la
qüestió. Fixa´t  en aquest paràgraf:
“Cal per a això que vosatres, compe-
netrats de l’alta missió de conrea-
dors i conductors de la cultura
popular, comprengueu que en pri-
mer lloc és necessari ensenyar al
poble el mig inmediat on viu, mos-
tran-li la geografia i la història de
l’aldea o la ciutat, de la comarca i de
la nació, per arribar a l’Estat i a
l’Univers (…) no oblidant-vos mai de
fomentar les relacions mútues entre
els deixebles de les diferents esco-
les de la localitat i de la comarca (…)
ni perdent d’esment l’excursionisme
que done al deixeble una visió exac-
ta del racó de la terra on va nàixer o
viu”.

A les paraules de l’amic Josep
només afegiré que eixa conferència
es fa ressò dels  debats ideològics
dels anys 30. A més, la  introducció
de Josep Daniel Climent és molt
treballada. Tot plegat representa un
bon model d’edició i col·laboració
entre institucions culturals i un refe-
rent per a eixa col·lecció de facsí-
mils que recuperaren per al públic
actual els primers  textos del valen-
cianisme escolar i que tanta falta
ens fan. Felicite l’Ajuntament
d’Ontinyent, l’Institut d´Estudis de
La Vall d’Albaida i la Societat
Bibliogràfica Valenciana Jerònima
Galés per recuperar aquesta joia
republicana. ¡Salut i República!   

Una joia de la República
recuperada

ESCRITS

ESCRIT AVUI

“Aquesta gramàtica no la compren els
qui només volen aprovar els exàmens
per a títols oficials, sinó aquells que, a
més de les aplicacions pedagògiques,
volen comprendre una part significati-
va de les estructures lingüístiques que
possibiliten la comunicació en valen-
cià”. Segona edició d’un manual lligat
a l’ús quotidià del valencià. 

Gramàtica valenciana raona-
da i popular. Els fonaments
Abelard Saragossà
Tabarca. València 2005. 343 pàgs.

El repte de la integració
Antoni Corominas
Bromera. Alzira 2006.
126 pàgs.

La psicologia i la pedagogia són les
perspectives noves des de les què
s’aborda el fenomen de les migra-
cions. Així, les societats, enfrontades
a xocs lingüístics i religiosos, mostren
símptomes que es poden equiparar
als d’algunes patologies mentals. Se
suggereixen fórmules per a minimit-
zar aquest “emmalaltiment” social.

Experiència d’una escola sobre l’aten-
ció a la diversitat i a l’alumnat amb
més barreres per a l’aprenentatge i la
participació. Aporta criteris, orienta-
cions i pautes singulars i innovadores,
i aposta per una educació més com-
promesa a oferir a tothom oportuni-
tats per a aprendre i desenvolupar-se
com a persones.

Aprendre junts a l’aula.
Una proposta inclusiva
Teresa Huguet
Graó. Barcelona 2006. 255 pàgs.
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L’ÚLTIMA

Allioli

El quart Fòrum Social Europeu es va tan-
car el passat mes de maig a Atenes, amb
una multitudinària i acolorida manifestació
en la qual van participar més de 100.000
persones.

La vitalitat del país amfitrió, la calor de
l’acollida i la joventut de moltes de les per-
sones participants van donar nous colors a
aquesta edició del Fòrum, i obrin perspec-
tives de coordinació amb l’est europeu i
amb els països del Mediterrani. 

Els continguts dels debats van posar en
relleu els problemes comuns de la huma-
nitat: la bretxa social que s’engrandeix
cada dia, la pobresa i la precarietat que
amenaça cada vegada més persones, la
situació dels qui arriben a Europa fugint de
la misèria, de la guerra o de la persecució
per caure moltes vegades en una “no-ciu-
tadania”, en la negació dels drets que tots
els éssers humans hauríem de tindre. 

Privatització  dels  serveis  públics
La privatització dels serveis públics, la
mercantilització del que haurien de ser
drets de totes les persones, els atacs que
organismes com el Banc Mundial o el Fons
Monetari Internacional estan portant a

terme, són comuns a països tan allunyats
geogràficament com el Regne Unit i
Turquia o les antigues repúbliques sovièti-
ques, amb Rússia al capdavant. 

L’anàlisi del que succeeix en l’Europa
dels 25 va coincidir en la majoria dels
seminaris: la Comissió Europea, a través
de l’anomenada estratègia de Lisboa, està
intentant posar en pràctica una política de
privatització dels serveis públics –com a
exemple d’això hi ha la nova redacció de la
directiva Bolkestein–  i afavorint la preca-
rietat laboral –com a mostra, la reforma
laboral a l’Estat espanyol pactada per
CCOO i UGT sense cap rubor –a través de
diverses lleis contra les persones immi-
grants– per no parlar de les tendències
que pretenen convertir l’educació en una
mercaderia a l’abast de qui puga pagar-se-
la.  

Un  altre  sindicalisme
Així mateix, cal assenyalar la presència en
el fòrum d’organitzacions sindicals europe-
es que intenten oposar-se a aquestes polí-
tiques, com és el cas d’alguns grans sindi-
cats italians o francesos, que han estat
participant fortament en els processos de
lluites que han posat fi, en el cas francés,
al famós “Contrat de Première Embauche”
amb massives manifestacions. 

Experiències com la coordinació dels
treballadors dels ports europeus, que van
obligar la Comissió a retirar la directiva
que concernia la liberalització del seu sec-
tor, mostren que, si coordinem les nostres
lluites, és possible fer cedir aquest govern
europeu en matèries tan sensibles com la
dels serveis públics. 

La  participació  d’STEs-ii
STES-i va participar activament en ponèn-
cies i seminaris, destacant l’organització
de les ponències "Polítiques europees edu-
catives en relació amb immigració, multi-
culturalisme i cooperació amb països en
vies de desenvolupament", a càrrec Beatriz
Quirós; "Neoliberalisme i exclusió social en
l’educació: minories, alumnat amb neces-
sitats especials o desavantatges socials;
llengua materna i educació, llengües
estrangeres", a càrrec de Doménec Ortolà
(STEPV- Iv); el seminari "Condicions de
treball: salaris, precarizatció i flexibilitat de
les treballadores/és d’educació a Europa",
coordinat per Justo López Cirugeda, i en
qual també va participar Rosa Cañadell
(USTEC-STEs). 

Participació activa d’STES-i en el IV Fòrum
Social Europeu a Atenes

Canviar Europa per
canviar el món 

Durant el curs passat i a proposta
de la Xarxa Europea d’Educació,
en la qual STEs-i ha estat jugant
un paper fonamental, es van cele-
brar en diferents països desenes
d’actes per rebutjar la privatitza-
ció dels sistemes públics d’en-
senyament i la mercantilització de
l’educació. La Setmana Europea
de Mobilització, celebrada en
maig de 2005, va ser un primer
acte d’aquesta coordinació euro-
pea que pretén plantar cara a
l’estratègia de la Comissió
Europea i dels diferents governs. 

La Xarxa, formada per sindi-
cats, campanyes i moviments
estudiantils i socials vinculats
amb l’educació, va aprovar un nou
manifest, intentant arreplegar les
sensibilitats de l’est i el sud
d’Europa i noves mobilitzacions,
donada la situació –sospitosa-
ment similar des de Rússia fins a
França– que travessen els siste-
mes educatius. 

Per això, s’està propiciant un
intercanvi d’informació, una res-
posta coordinada i una unificació
de les lluites amb les d’estudiants
que s’oposen al procés de Bolonya
(la universitat al servei de l’em-
presa, gestionada amb criteris
mercantils i per a qui puga pagar-
la). 

Es tracta d’un pas importantís-
sim per a canalitzar les sensibili-
tats majoritàries oposades a
aquests processos de mercantilit-
zació de l’ensenyament –en la
xarxa figuren els sindicats de
docents més representatius a
França, Regne Unit, Itàlia, Grècia,
Turquia… a més d’STEs-i a l’Estat
espanyol– i per a canalitzar les
estratègies destinades a parar
aquestes tendències en tot el con-
tinent. 

De moment, en novembre es
realitzarà una Setmana d’Acció
per recordar als nostres respec-
tius governs estatals i europeus
que l’educació no està en venda, i
que es tracta d’un dret fonamen-
tal que no pot estar supeditat a
l’economia i la competitivitat, tal
com s’arreplega en l’estratègia de
Lisboa que els governs estan
seguint rigorosament. 

La Xarxa
Europea
d’Educació es
consolida i
amplia el seu
camp d’acció. En
Novembre, nova
setmana d’acció

Entrada a la seu del Fòrum, a Atenes. / JUSTO CIRUGEDA


