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E
n el curs que ara acaba, coincidint amb el final de la
legislatura en les Corts valencianes, el sistema públic de
l’ensenyament, en general, i el professorat, en conjunt, han

sigut objecte d’una dura ofensiva articulada per un discurs
d’inspiració neoliberal, i emparada en una crisi econòmica d’abast
planetari. 

El govern del Partit Popular que deixa la Generalitat ha
mamprés la seua particular desconstrucció d’aquest pilar de l’estat
del benestar que és l’ensenyament públic amb una bateria de
retallades que afecten les condicions laborals dels treballadors i
les treballadores de l’ensenyament, i comprometen la qualitat i
l’equitat del servei que han d’oferir, que s’adrecen a impedir els
mecanismes, polítics i sindicals, de control democràtic i de
transparència a què s’han de sotmetre els poders públics, i que

desplacen una bona part de la
seua capacitat d’inversió des
de la bossa comuna a la
butxaca privada.

L’educació és la primera
trinxera per a esmortir les
desigualtats i, per tant, no
podem consentir que la crisi
econòmica s'aborde amb un
descens de la inversió que es

dedica a aquesta matèria. Cal impedir la reculada pressupostària
en educació, la congelació de les dotacions per a recursos,
personal docent i infraestructura dels centres. 

És cert, però, que els diners públics s'han de gastar amb
prioritats clares i aquestes solament poden establir-se amb bons
diagnòstics. Massa alumnat no arriba a culminar amb èxit
l’escolarització obligatòria i rescatar-lo requereix que es facen
canvis de gran abast, encara que, per començar, se'ls hauria
d'assegurar una plaça escolar en el sistema públic, començant per
l’educació infantil, i no deixar-los en les llistes d'espera. 

No obstant això, alerta!, perquè si els continguts cal posar-los
en línia amb els temps, els mètodes no poden ser “els de sempre”.
Cal invertir en la investigació de què s’aprén i en com s'aprén, fins i
tot en quan s'aprén. De la mà d'una renovació dels mètodes hauria
d'arribar un canvi organitzatiu que sacsara tota la bastimentada i
l'avaluació del professorat hauria de ser un aspecte més d'una
avaluació global del funcionament del sistema educatiu. 

Tancada la revolució quantitativa dels sistemes educatius que
han fet possible la universalització de l'educació, ens trobem
immersos en la revolució qualitativa, que ha de fer possible la
millor educació per a cada alumna i cada alumne.

En aquest sentit, improvisacions i ocurrències, unides a opacitat
i intimidació, han demostrat no ser el millor mètode per a encarar
els reptes del sistema educatiu valencià. Diuen que “a cas nou,
consell nou”. Cal posar-se a la faena. És el nostre consell per al
nou Consell.

EDITORIAL

A cas nou, consell nou

L’educació és la
primera trinxera 
per a esmortir 
les desigualtats

Allioli

PER A L’EDUCACIÓ PÚBLICA VALENCIANA: 
UNA PRÀCTICA QUE S’HA D’ACABAR

LA LLEI DE L’EMBUT

A hores d’ara és palés que ens juguem la construcció
d’un sistema educatiu públic més just i de qualitat,
arrelat en les necessitats i afanys de millora de la
societat, i compromés amb la recuperació de la llengua
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puga arribar. Com que la iniciativa pri-
vada sembla que no arriba sense que
l’ajuden, les subvencions als concerts
educatius han augmentat a mesura que
augmentaven les retallades a l’escola
pública, i han començat les requalifi-
cacions de sòl públic reservat a dota-
cions dels barris perquè les empreses
privades hi construïsquen escoles pri-
vades barata concerts educatius ga-
rantits durant llargs períodes: en alguns
casos, es parla de mig segle.

Per a saber on anem: 
participació i compromís

De forma unitària STEPV ha promogut
mobilitzacions i assemblees en tot el
País Valencià, per  alertar el professo-
rat i la societat de la gravetat de les con-
seqüències de les polítiques del govern
popular. Unes polítiques que suposen el
deteriorament de les condicions i els
drets laborals adquirits durant molts
anys de lluita i de treball, però també
comprometen els avanços que, tot i que
insuficients, hi havia hagut en la cons-
trucció d’un sistema educatiu públic
més just i de qualitat, arrelat en les ne-
cessitats i afanys de millora de la so-
cietat, i compromés amb la recupera-
ció de la llengua com a bé cultural com-
partit.
És necessari avançar en la millora del
sistema educatiu amb la creació d’un
programa d’ensenyament plurilingüe
respectuós amb la llengua dels valen-
cians, amb la millora de les vies de re-
presentació i control democràtic per
part d’una societat que ha de ser la pro-
tagonista d’una educació que estiga al
seu servei, i no al de la ideologia d’un
determinat partit. El professorat, les fa-
mílies i l’alumnat valencià es mereixen
una educació de qualitat com a garan-
tia d’igualtat d’oportunitats en un món

globalitzat. Qui té encoma-
nada una tasca plena

de riscos i incerte-
ses i per a portar-
la a terme amb
èxit, el professo-
rat, necessita el
respecte i l’ajuda
d’una adminis-
tració que no an-

tepose els seus
interesos par-
tidistes al bé
comú, i que

s’hi comprome-
ta amb els recu-
sos materials,
econòmics i or-
ganitzatius que

calguen.
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Per saber on estem: 
manipulació i ús partidista

D’acord amb l’ideari d’inspiració neo-
con i amb l’excusa de la reducció del dè-
ficit i del deute que han provocat una
etapa de xefla i grans esdeveniments,
aquest curs la conselleria d’Educació ha
sumat a les del govern Zapatero, sobre
les retribucions del personal públic, no-
ves retallades en personal que han afec-
tat molt especialment l’FP, però que
han tingut efecte també en l’oferta de
llocs de treball en les oposicions, en el
concurs de trasllats, en la pèrdua de
llocs i ocupació de les persones interi-
nes, o en l’incompliment, una vegada
més, dels acords signats sobre salut la-
boral del professorat. De més a més, en
secundària es proposa per al curs
2011-2012 elevar la ràtio d’alumnat a 35
per aula, per a la configuració de grups,
així com augmentar l’horari lectiu del
professorat a 20 hores.

Ja pel setembre d’aquest curs, la
conselleria d’Educació va denunciar, de
manera unilateral, l’acord de plantilles
de secundària i FP, que deixava als
llimbs legals la regulació que servia de
recer i de garantia a les condicions en
què ha d’exercir el seu treball bona part
del professorat valencià. Així, l’admi-
nistració s’ha dotat de carta blanca per
a obstruir el procés negociador amb uns
sindicats que, al desembre, renovaren
la legitimitat representativa  en unes
eleccions amb una de les participacions
més altes des que se celebren –del
67%–, i en les quals STEPV obtingué, per
setena vegada consecutiva, una con-
tundent victòria, amb un 42% de re-
presentativitat.

Ocurrències i improvisació

A tot això cal sumar el
soroll i la distorsió
que ha acompa-
nyat les actuacions
de Campanar en
aquests quatre anys
d’ocurrències i impro-
visacions. Deixant de
banda l’intent groller d’instru-
mentalització partidista de l’edu-
cació del País Valencià que va suposar
el cas d’Educació per a la ciutadania, un
boicot encobert al desplegament de la
LOE, les intervencions de la conselle-
ria de Font de Mora han intoxicat l’am-
bient laboral amb adjudicacions tele-
màtiques opaques, denegacions arbi-
tràries de comissions de servei,
normatives teatrals sobre l’autoritat del
professorat i sobre els drets i deures de
l’alumnat. Ha introduït innovacions
com els plans de millora dels centres,
que han servit només per a incremen-
tar la càrrega, ja feixuga, de tasques bu-
rocràtiques de direccions i professorat.
I, de manera coherent amb la seua con-
cepció patrimonial de la cosa pública,
ha iniciat la persecució de tota dissi-
dència amb expedients a direccions i
professorat díscol, i l’atac a les lliber-
tats sindicals amb la reducció de per-
sones alliberades. A més, dins l’es-
mentada línia d’instrumentalització
política i ideològica de l’educació, la
Conselleria ha obstaculitzat el desen-
volupament del programa d’intervenció
en educació sexual (PIES), alhora que
ha obert la porta a una programació al-

ternativa elaborada per l’arquebisbat de
València. El sindicat majoritari de l’en-
senyament ha sigut un dels objectius fa-
vorits del conseller.

La llengua ha sigut, i és, un dels ter-
renys on ha desplegat l’administració
educativa la doble moral. Alhora que
deixa la introducció de l’anglés en in-
fantil sense més inversió ni recursos
que els que ja existeixen als centres,
mamprén iniciatives com la promoció
del xinés mandarí. Mentre queda cla-
ra la paràlisi i els símptomes d’involu-
ció en l’extensió del valencià en el sis-
tema educatiu, la Conselleria llança un
pla d’escola plurilingüe inspirat en el
dubtós model gallec, que consisteix a li-
mitar encara més la presència del va-
lencià com a llengua vehicular per fer-
hi lloc a l’anglés. En el cas dels pro-
grames d’incorporació progressiva
(PIP), proposa la limitació a una única
assignatura, i ataca així els programes
lingüístics que escolaritzen el 71% de
l’alumnat valencià. 

Un consell escolar a mida

Aquest curs hem assistit a la desvir-
tuació del Consell Escolar Valencià
(CEV), que havia sigut des de la seua
creació el fòrum social de debat del sis-
tema educatiu. La seua reforma ha su-
posat l’expulsió de la majoria social que
hi tenia representació i la seua substi-
tució per altres actors menys incòmo-
des per a l’administració. Per això,
s’ha minoritzat la representativitat dels
treballadors i les traballadores, de l’a-
lumnat i dels pares i mares, i s’ha in-
crementat la presència de membres de-
signats per l’administració. 

Per al govern popular, i en nom del
principi neoliberal de la llibertat d’e-
lecció, l’ensenyament públic ha de re-
servar-se un lloc subaltern, assisten-
cial, allà on la iniciativa privada no

Alacant, 3 de març  

València, 12 d’abril  

Castelló, 18 de maig 

SINDICAL
H

ui tornem a estar al carrer contra les retallades en
l’ensenyament valencià. I és que les notícies que ens arriben
són vertaderament alarmants…. I les conseqüències són

clares: més professorat interí en l’atur, més funcionariat de carrera
desplaçat, més alumnat per aula que mai, menys grups de
formació professional i menys línies en valencià. I encara no sabem
què passarà amb els programes de compensatòria i d’atenció a la
diversitat, però és fàcil endivinar que també es retallaran encara
més. 

La negociació amb la conselleria ha entrat aquest curs en via
morta. No ens deixen altra via que la mobilització i els pròxims
mesos seran molt durs. Necessitem tot el suport i la mobilització
del professorat i de la comunitat educativa per a aturar aquestes
retallades. Ara més que mai. 

Aquesta és la tercera convocatòria unitària dels sindicats aquest
curs. Pel camí han abandonat la lluita unitària ANPE i CSIF. Han
cedit a les pressions del govern i han traït el moviment sindical, la
defensa dels drets laborals del professorat i la lluita per un
ensenyament de qualitat. STEPV, CCOO i UGT mantenim aquest
compromís de defensar unitàriament l’ensenyament públic…Us
continuarem convocant a defensar un ensenyament públic i de
qualitat, amb els recursos necessaris per lluitar contra
l’abandonament i el fracàs escolar, que al nostre país arriba al
40%... Hem vingut ací, a les nostres Corts valencianes, per recordar
al pròxim govern que isca de les eleccions del 22 de maig que no
volem retallades en l’ensenyament públic. Que el professorat i la
comunitat educativa no permetrà que continue la destrucció de la
xarxa educativa pública. El govern valencià està enfortint la xarxa
privada en detriment de la pública. Això mai no ho consentirem.

(Extracte del parlament unitari del 18 de maig a València)

participació i compromís
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Quede qui quede a càrrec de la con-
selleria d’Educació en la nova legisla-
tura que ara comença, la distància en-
tre el que es diu i el que es fa, s’hau-
ria de reduir considerablement. Ni
les formes, ni les decisions s’haurien
de prendre com s’han pres en el pas-
sat més immediat. La visió distorsio-
nada de la realitat, els “plans nostres”
de cada dia i el comunicat de premsa
com a relació amb els usuaris, no hau-
ria de substituir la negociació amb la
comunitat educativa, amb tota, ni amb
qui té la representació legitima de les
treballadores i treballadors de l’en-
senyament. L’autèntica negociació, la
bona voluntat i el respecte als pro-
cessos democràtics, polítics, sindi-
cals, socials,  haurà de tornar a ins-
tal·lar-se en la pràctica diària de l’ad-
ministració educativa. 

Font de Mora, un perfil irrepetible

Les declaracions diàries del conseller
d’Educació més contestat del sistema
educatiu valencià en els últims quatre
anys, deixaran per a la història l’em-
premta d’una ficció i els miratges so-
bre la qual s’ha construït. Entre el dir
i el fer de l’últim habitant de Campa-
nar ha exisitit de vegades un abisme,
de vegades el fum que deixa la traca
i quasi sempre una intenció de pre-
sentar un món irreal, que en els cen-
tres s’ha viscut des de l’angoixa, la pre-
ocupació per no arribar a final de tri-
mestre i el cansament de la
mobilització permanent i la irritació
continguda. També entre les treballa-
dores i treballadors de la privada con-
certada.

Mentre constatàvem per la premsa
que “el 64% de las inauguraciones
educativas de Font de Mora son refor-
mas y obras menores. Sólo 16 de las 45
actuaciones finalizadas por el Consell
desde 2004 en Castelló corresponden
a centros nuevos” (*Mediterráneo,

12/3/2011), i vivíem la precarietat de la
nostra construcció escolar inacabada,
el conseller proclamava: "Si esto fue-
ra una dinastía se me podría llamar Ale-
jandro I El Inaugurador… los centros se
inauguran porque se han construido”.
I insistia “ desde el año 2003,  se han
puesto en funcionamiento 394 colegios
e institutos en toda la Comunitat Va-
lenciana, con una inversión de 1.782 mi-
llones de euros”, (*Declaracions a El
Mundo, 24/3/2011) tot i que havíem
comprovat que els pressuposts de la
Generalitat sofrien una retallada pres-
supostària en la construcció i millora
de la xarxa de centres públics, i la in-
versió es reduïa un 26,63%. O que el fo-
rat de CIEGSA es feia més gran, i el ne-
gre més negre s’instal·lava en el color
dels informes. 

Combinar suport i retallades

A la premsa diària es manifestava
com una voluntat de l’administració
“el apoyo a la red pública educativa por
parte del Gobierno valenciano es in-
discutible” que desmentien les xifres
de més de 3 milions d’euros de re-
tallades en els pressupostos educa-
tius. Amb detalls preocupants per al
sector públic: el creixement de la in-
versió de la Generalitat en el sector
de l’ensenyament concertat en l’úl-
tima dècada ha arribat al 115%,
mentre que l’ensenyament públic es
queda en un 91%. I en el dia a dia dels
centres apareixien les xifres negati-
ves per a les seues despeses: una re-
ducció del 4,32% en primària i un
2,04% en Secundària. Retallada i re-
tard en el mateix paquet. També en
els pagaments als centres i al pro-
fessorat, i també en la concertada: 23
milions d’euros per a menjadors es-
colars sense arribar durant el primer
trimestre de curs; retards en el co-
brament de sexennis d’entre 6 i 12
mesos, denunciats de forma cons-

tant; més de 10.000 persones afec-
tades per les dificultats per a fer efec-
tiu el pagament de triennis, que des
de 2007 tenia dret a cobrar el perso-
nal interí i que la conselleria començà
a fer efectiu en 2009. Des d’alesho-
res continua sofrint retards.  I el su-

port declamat no es traduïa en un
compromís amb les retribucions del
professorat del País Valencià, ubicat
quasi en l’últim lloc del rànquing re-
tributiu: l’11é lloc d’entre les 17 au-
tonomies de l’Estat. 

I sentíem amb sorpresa infinita les
paraules de la comissària d'Educació
de la UE, Androulla Vassiliou, que po-
sava de manifest que la lluita contra
l'abandó i el fracàs escolar és incom-
patible amb les retallades de la des-
pesa educativa. Paraules com les que

li explicàvem en la mesa d’educació al
Conseller.

L’AVL i el valencià a l’ensenyament

El fum de la traca s’incrementava en
parlar del valencià en el sistema edu-
catiu, anglés per a uns pocs centres
però amb declaracions contundents
“desde la Conselleria apostamos por la
introducción, especialmente del in-
glés, mediante la creación de la Red de
centros plurilingües y la impartición en
esta lengua de algunas materias del
currículo ordinario”. I mentre ens ex-
plicava el conseller que el nostre
alumnat havia de saber castella i va-
lencià, però també anglés, la realitat,
obstinada, tornava a mostrar-se ara
per boca la Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL): “Del análisis de la ac-
tual situación del valenciano en todo el

sistema educativo, desde la Educación
Infantil hasta la enseñanza universi-
taria, se deduce que no se garantizan
plenamente los derechos lingüísticos
y, por lo tanto, el principio de igualdad
lingüística que prevé la ley." 

Contradicions entre el dir i el fer que
es posava en evidència en els intents
de control ideològic que s’ha promo-
gut des de la conselleria, tot i que l’ad-
ministració reclamava “más conside-
ración hacia el profesorado para cons-
truir en torno a los centros educativos

un núcleo de respeto y neutralidad” i,
estranyament, les famílies denuncia-
ven una actuació en sentit contrari. Així,
la Confederació Gonzalo Anaya ha
acusat la conselleria d’Educació de
"pretender controlar ideológicamente
al usurpar" al Consejo escolar de los
centros públicos valencianos la com-
petencia para decidir sobre las activi-
dades educativas que puede progra-
marse”(*ABC, 4/4/2011).

Plans i fracàs

Font de Mora anunciava cada dia un pla
educatiu i se’n vantava: “En la actua-
lidad, el 37% de los centros del siste-
ma educativo valenciano han partici-
pado en alguno de los programas de
excelencia puestos en marcha por la
Conselleria de educación en los últimos
años y el objetivo es incrementar ese
porcentaje (…) Por ello, en los últimos
años se han destinado más de 4,2 mi-
llones de euros”. Obviava el conseller
que una part dels plans eren a mitges
amb el ministeri, i una altra part a cos-
ta de la dedicació del professorat. I al-
guns els presentava com una con-
questa quasi personal: els premis a les
iniciatives de bones pràctiques edu-
catives sobre convivència escolar,
60.000 euros repartits, meitat i meitat,
per a centres públics i privats. Ajudes
per als projectes d’innovació, 87.500
euros per a la pública, 64.000 per a la
concertada. La Red de Calidad de la
Comunitat Valenciana per als centres
públics, 138.000 euros, dels qualsi
68.900 euros per a la privada; i per a
l’uniforme escolar 350.000 euros de
subvencions. Mentrestant i de mane-
ra reiterada, el País Valencià  supera
en fracàs escolar la mitjana de l'estat
en vora 8 punts, amb un 31,2%. Mal-
auradament. 

Insistia el conseller una vegada i
una altra a assenyalar que “es cierto
que existen algunas carencias, pero
elevar la anécdota a categoría es fal-
tar a la verdad y de alguna manera ti-
rar piedras contra nuestro tejado. Si
sólo insistimos en resaltar lo malo al
final daremos una imagen equivocada
de la realidad, y al final la gente no acu-
dirá al sistema público”. I segura-
ment ens donava la clau per a enten-
dre el seu perfil: nosaltres i l’admi-
nistració no estàvem parlant del
mateix, no estàvem parlant de treba-
llar per millorar l’educació sinó de
“transmetre’n una imatge” distorsio-
nada.

2011-2015 
rectificar per al futur
L’actuació del conseller Font de Mora s’ha caracteritzat
per les contradiccions entre el que deia que feia i el que
feia realment

Rosa Roig

Si esto fuera una dinastía se me podría
llamar Alejandro I el Inaugurador… los
centros se inauguran porque se han
construido.*

Des d’Intersindical Valenciana volem fer públic
el nostre suport i solidaritat amb el moviment ciu-
tadà que ha sorgit en els darrers dies com a res-
posta a la situació que es viu a l'Estat espanyol
i que, segons els seu manifest, estan “preocu-
pats i indignats pel panorama polític, econòmic
i social que veiem al nostre voltant. Per la cor-
rupció dels polítics, empresaris, banquers…
Per la indefensió del ciutadà del carrer (…).
Aquesta situació ens fa mal a totes les persones
diàriament, però si ens unim, podem canviar-la.
És l’hora de posar-nos en moviment, de construir
entre tots una societat millor”. 

La mobilització que es va iniciar amb les ma-
nifestacions del passat dia 15 de maig, a les quals

han succeït concentracions i acampades pacífi-
ques de ciutadans i ciutadanes per diferents llocs
de tot l'Estat, és l'expressió inequívoca de la ne-
cessitat de canviar la manera de fer les coses: la
rebel·lia era necessària i imprescindible. 

Des d’Intersindical compartim amb ells i
amb elles aquesta preocupació i indignació, i ens
sembla positiu el sorgiment d'un moviment
d'aquest tipus que genere esperances i aplegue
voluntats per construir –des de la base– una so-
cietat millor, denunciant les hipocresies i les fal-
sedats de qui pretenen fer-nos creure que les co-
ses no poden ser d'una altra manera. 

És ja massa el temps que els grans partits po-
lítics, els sindicats institucionals, les organitza-

cions empresarials i els poders econòmics, fan
i desfan com volen, promulguen lleis que afavo-
reixen els poderosos enfront del conjunt de la so-
cietat civil, mantenen una injusta llei electoral –
també en el món sindical–, decideixen les nos-
tres condicions de vida, els nostres salaris, el
nostre futur. 

En nom de la “crisi” estan retallant drets i con-
questes socials que van costar aconseguir anys
i anys de lluita. Recordem les privatitzacions i les

retallades dels serveis públics en sanitat, trans-
port public i ferroviari, educació, serveis domi-
ciliaris a les persones amb dependències, escoles
d'infància, serveis socials… I davant la situació
de l'habitatge, la precarietat i l'atur, prolonguen
l'edat de jubilació als 67 anys, redueixen les nos-
tres pensions i pretenen congelar els nostres sa-
laris. Tot això al mateix temps que han subven-
cionat amb milions d'euros bancs i especuladors. 

Les crítiques que es formulen des d'aquest
moviment ciutadà coincideixen amb moltes de les
anàlisis i crítiques que hem estat fent també des
de la Intersindical pel que fa a la nefasta gestió
que s'estava fent de la crisi i amb el rumb que
s'estava prenent contra els ciutadans i ciutada-
nes del carrer per afavorir els rics i poderosos;
per tot això ens sentim identificats amb aquest
moviment amb el qual compartim tots aquests
desitjos de canvi i que suposa un aire fresc d'im-
prescindible rebel·lia davant l'actual panorama
social, polític i sindical. 

*Declaracions a El Mundo, 24/3/2011

Respecte al moviment del 
Comunicat d’Intersindical Valenciana 15-M
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E
ns canvien les paraules, i ara parlem d'ex-
cel·lència, de rendiment de comptes,
d'indicadors de qualitat, de clients i de

mercat, de crèdits, de màsters, del coneixement
com a mercaderia, de les escoles com a em-
preses, i sembla ridicul, estèril, obsolet,  parlar
d'educació popular, del mestre militant, del
sistema educatiu com a aparell de reproducció
de la desigualtat, del capitalisme com a sistema
que organitza el conjunt de la vida quotidiana
(també dintre de l'aula),  de la cultura i la con-
tracultura, del poder i el contrapoder, de pobres
i rics,... (afegiu-hi el que vullgueu)

En eixir de l'aula, no ens hem de moure de
casa, que allí tenim el messenger i el futbol,  i
quan entrem a l'aula no ens hem de moure de

les línies marcades per gent que sempre està
fora de l'aula. Cap revolució (revoluquè?) ni al car-
rer ni en la didàctica; ni en l'educació ni en la so-
cietat. No tenim referències, noms propis, ide-
es que ens agrade guardar; que ara tot es d'u-
sar i tirar –ai!, he rebut d'un grup d'estudiants
de magisteri d'una universitat xilena la petició de
col·laborar en un monogràfic sobre Ferrer i Guar-
dia i un altre sobre Zambrano, i quasi plore d'e-
moció–. Qui serà hui el Guardiola de la pedago-
gia? Hi ha hagut mai un Paulo Freire del futbol? 

Treballem en una escola pública, però fa igual
si no vénen les famílies i els veïns, si els estu-
diants no diuen res i s'avorreixen, si nosaltres es-
tem desitjant eixir corrents tant punt acaba la
classe. Ja es reuneixen i parlen i projecten per

nosaltres els consellers, els inspectors, els di-
rectors generals, els dirigents politics...  

Els avions que bombardegen poblacions,
hospitals, escoles, ponts, parcs i carrreteres, i
maten les vides d’innocents, mai no estan en el
curículum escolar; tampoc no hi estan els lla-
dres que s'enriqueixen amb la probresa de la ma-
joria. Ens abaixen el sou, ens augmenten les ho-
res de faena i ens redueixen les condicions, els
recursos, per treballar dignament. Jo, en la uni-
versitat, tinc més alumnes per aula, i els con-
tractes de més del 50% del personal docent del
meu departament són vergonyosament preca-
ris. 

Doncs, això. Tots a la dreta, i sense dir ni piu.
O sí?

TEATRES DE L’ESCOLA

JAUME MARTÍNEZ BONAFÉ

Qui serà hui el
Guardiola de la
pedagogia? Hi ha
hagut mai un Paulo
Freire del futbol? 

Tots a la dreta, sense dir ni piu!

Allioli
Al començament del mes de juny, es
publicarà  la resolució definitiva de les
adjudicacions de vacants del concurs
de trasllats, que enguany és a escala
estatal. Mes i mig després, es publi-
caran les comissions de servei. El
procediment resulta poc racional per-
què el procediment per a l’obtenció d’u-
na comissió de serveis s'ha iniciat
abans de conéixer la destinació defi-

nitiva del concurs. Aquests dos pro-
cessos estan irremeiablement units, i
enguany sembla que la relació serà
més crítica que mai per les retallades
de l’administració educativa. Sobre el
concurs de trasllats s’estén la des-
aparició de places provocada per la de-
núncia unilateral de l'acord de planti-
lles de secundària i FP, per part de l'ad-
ministració. Com denuncià STEPV
l'amortització de jubilacions per falta

d'hores en els departaments dels IES
és l'únic recurs que queda a la conse-
lleria d’Educació per a intentar evitar
més desplaçaments i supressions. El
resultat que s’espera per a als trasllats
serà de menys vacants oferides i, per
tant, menys possibilitats per al pro-
fessorat d'apropar el seu lloc de treball
definitiu al seu domicili.

El panorama que s’espera per a les
comissions de servei no serà millor que
el curs passat, en el qual es van perdre
més d’un miler de llicències, i es frus-
traran les esperances de molta gent.
Enguany, els supòsits per la concessió
s'han endurit, i les retallades en com-
pensatòria en primària, en els progra-

mes d'atenció a la diversitat en secun-
dària i desdoblaments en FP han reduït
dràsticament el nombre de places dis-
ponibles per a comissions de servei.

La solució a aquesta problemàtica ha
de passar per força per la tornada a l'a-
cord de plantilles denunciat, per la
implementació dels programes d'a-
tenció a la diversitat en tots els nivells
educatius, per la reducció de ràtios, per
la garantia de continuïtat dels progra-
mes d'ensenyament en valencià i el res-
tabliment dels anteriors desdobla-
ments en FP. Qualsevol altra acció tin-
drà el propòsit només de ser un apòsit
de sutura per tractar d’estroncar una
hemorràgia.

Allioli
La proposta sobre desplaçaments està
en l’agenda de negociació de la con-
selleria d’Educació, tot i que és possi-
ble que no s’aplique enguany, perquè
encara s’ha de constituir el nou Con-
sell. L’administració presentà a finals
de març una proposta d’ordre per a la
reubicació del professorat desplaçat
perquè preveia un increment important
de desplaçaments, especialment en FP.
Aquesta situació s’inicià cap al final del
curs passat i és conseqüència de les re-
tallades aplicades a secundària i FP, i
de l’ordre de plantilles que va entrar en
vigor el gener d’enguany,  i que va im-
posar la conselleria sense negociaciar-
la amb els sindicats. 

La proposta ha de substitur l’ordre
actual, negociada i acordada el 2002-
2003 per aplicar-la al procés d’adscripció
del professorat. En la negociació, que s’i-
nicià al març, l’administració ha actuat
sense voluntat negociadora i per al
sindicat ha sigut impossible obtindre in-
formació bàsica per a conéixer els per-
fils dels centres, les especialitats amb
més problemes d’estabilitat, el nombre
de professorat desplaçat, o els anys que
porten en aquesta situació.

L’esborrany d’ordre

S’han celebrat dues meses tècniques
en les quals el document ha sofrit al-
guns canvis, però els punts conflictius
continuen sent: a partir de quina man-

ca d’hores poden desplaçar el profes-
sorat; i si, en cas de no haver-hi hores
en la localitat, poden obligar el pro-
fessorat a desplaçar-se a centres d’al-
tres localitats. Ara no es pot fer, si no
és voluntàriament. L’administració

està estudiant si considerarà un hora-
ri de més de 12 hores lectives com a
complet, per evitar desplaçaments i
també si els  desplaçaments s’am-
pliaran a un radi de fins a 50 quilòme-
tres de la localitat d’origen. 

Allioli
Un total de 3.500 persones s’han
inscrit enguany a les oposicions d’en-
senyament per a les 110 places que
s’ofereixen, de les quals  2.200 per-
sones aspiren a cobrir les vacants del
cos de mestres i 1.300 les de secun-
dària i FP. Per la seua part, l'oferta pú-
blica d’ocupació per aquest curs s’ha
concretat en 80 places per al cos de

mestres, especialitat primària, i 20
places de Física i Química i 10 de Ser-
veis a la comunitat del cos de pro-
fessorat tècnic.

L’oferta no cobreix el 30 % de la
taxa de reposició que marca el pres-
supost de l’Estat, i això demostra que
el suposat esforç de la conselleria
per a millorar les condicions laborals
del professorat no és sincer.

STEPV ha denunciat que l’oferta és mí-
nima i simbòlica, ja que enguany el nom-
bre de jubilacions previstes en tots els cos-
sos s’acostarà a les 1.300 i que, per tant,
la diferència entre les jubilacions previs-
tes i l'oferta anunciada és de 1.190 pla-
ces que quedaran amortitzades com a
llocs de treball del funcionariat de carrera.
El Sindicat ha exigit que el manteniment
d’aquests llocs de treball.

A la precarietat de l’oferta s’ha
d’afegir el desgavell provocat per l’a-
vançament de les oposicions i les
contradiccions sobre les dates de les
proves, a més de la publicació dels
llistats d’admesos i exclosos per
part de la conselleria en la qual no
consten moltes persones aspirants.
Això ha provocat que el Sindicat re-
bera multitud de queixes.

També cal denunciar que no s’han
publicat els llistats de persones as-
pirants (només es pot consultar per
DNI si s’està admés o no) i que la
conselleria informa els mitjans de
comunicació de l’evolució de les
oposicions i no els sindicats.

Les comissions de servei i el concurs
de trasllats es veuran afectats per les
retallades
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Allioli

LA GUIA DE LES
ADJUDICACIONS
PROFESSORAT SENSE DESTINACIÓ I NO DEFINITIU

2011
STEPV

Les adjudicacions
per al proper curs,
telemàtiques 
i opaques

El professorat suprimit i desplaçat
ha de participar en les adjudicacions
de places per al curs pròxim al co-
mençament del juliol, però encara
queden moltes incognites per acla-
rir. Després de resoldre les adjudi-
cacions de les comissions de serveis,
seguirà l’adjudicació per al profes-
sorat reingressat, provisional, en
pràctiques, l’opositor del 2011 i in-
terí.

L’obstinació de la direcció gene-
ral de personal a substituir les ad-
judicacions presencials de vacants
per adjudicacions telemàtiques, su-
mat a una gestió poc eficaç a l’ho-
ra de planificar-ne el procés, donen
com a resultat unes adjudicacions en
les quals el professorat ha de par-
ticipar sense conéixer les places ofe-
rides.

En l'inici del curs passat s’ama-
garen al juliol més de 600 vacants
que acabaren adjudicant-se entre el
setembre, l’octubre i el novembre.
STEPV considera  que és necessa-
ri tancar la planificació educativa del
curs 2011-2012 durant la primera
setmana del juny per a garantir la
transparència del procés.

Les guies de l’STEPV

D’altra banda, STEPV prepara, com
cada any, una guia per orientar l’a-
filiació i el professorat en general en
el procés de les adjudicacions. 

La nova normativa del professorat
desplaçat empitjorarà la seua situació

Les oposicions de 2011, per sota de la taxa 
de reposició que marca la llei

Posicionament d’STEPV

El Sindicat ha manifestat: “Si no vam entrar a negociar l’ordre de
plantilles tampoc no entrem a una norma que n’és la conseqüència”.
STEPV rebutja negociar aquesta ordre i exigeix mantindre la normativa
actual i, el curs que ve, negociar les ordres de plantilles de secundària i
FP per millorar-les, els perfils dels centres de secundària i, l’ordre de
desplaçats, si cal. Les assemblees comarcals convocades per explicar el
professorat l’ordre han ratificat la postura sindical. 
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L’IES núm 3 de Dénia
exigeix la construcció 
del nou centre 

El 14 de maig la comunitat escolar de
l'IES núm 3 de Dénia es va manifes-
tar per la Glorieta del País Valencià
i l'avda. Marqués de Campo per re-
clamar la construcció del nou centre
i perquè li siga concedit el batxillerat.
La Plataforma de defensa de l'ense-
nyament públic de la Marina Alta va
donar suport a la manifestació.

Els xiquets i les xiquetes
han passat tres cursos en
uns barracons instal·lats
per estar-hi un any

Allioli 
El col·legi públic d’infantil i primària
dels afores de Castelló, el Benadres-

sa, simbolitza una d’aquestes pro-
meses que el conseller Font de Mora
oblida tan punt la fa, per més que les
mares i pares li la recorden cons-
tantment. Des de 2008 l’AMPA del
col·legi ha preguntat perquè s’inte-
ressava pel seguiment de les futures
obres de forma insistent i contínua. El
centre a què es va detectar una alu-

minosi ja fa més de 3 anys, va sentir
de boca de Font de Mora que seria
cosa d’un any que el nou edifici esta-
ria enllestit. La inauguració per a la
Magdalena de 2011, a tot estirar, però
les coses no han sigut així i enguany
s’ha complit el tercer curs escolar con-
secutiu que l’alumnat i el professorat
del centre està instal·lat en la provi-
sionalitat de les aules prefabricades.
La notificació de la licitació de l’obra
–amb un perfil de 3 unitats d’educa-
ció infantil, 6 unitats d’educació pri-
mària, menjador, habitatge per al
conserge i trinquet de pilota valen-

ciana – pressupostada en 3.813.868 eu-
ros, no va arribar fins pel novembre del
2010 i encara no ha sigut adjudicada.

Les condicions de seguretat de l’a-
lumnat preocupen famílies i profes-
sorat i les pluges, que enguany han si-
gut abundants, hi han deixat molta ai-
gua i en alguna ocasió, fins i tot, s’ha
hagut d’improvisar una eixida ràpida de
les aules. S’han anat tapant forats, però
el ben cert és que els 184 xiquets i xi-
quetes del centre provisional de Be-
nadressa no disposen del que neces-
siten i és recomanable. La comunitat
del col·legi  té el suport d’STEPV.

L’escola Benadressa recorda al conseller
una construcció pendent des del 2008

L’alumnat també es
manifesta per l’escola
pública

L’alumnat de l’IES Abastos de Valèn-
cia es va tancar en el centre el 18 d’a-
bril per exigir un impuls a l'educació pú-
blica amb la construcció dels 356 cen-
tres escolars pendents d'adequar o de
construir, alguns des de fa més de 20
anys. També a l’IES Isabel de Villena de
València es a concentrar a la porta del
centre per a reivindicar un ensenya-
ment públic, de qualitat i en valencià. 

El personal educador i
fisioterapeuta es concentra
contra les retallades 

El personal educador d'educació in-
fantil, especial i fisioterateutes va
decidir continuar el procés de mobi-
litzacions que ha mantingut durant els
últims quatre anys per la dignitat la-
boral d'aquest col·lectiu professional,
i participaran en les concentracions
convocades contra les retallades en
educació.

Allioli 
A l’abril s’han celebrat concentra-
cions de directors i directores en les di-
reccions territorials d’Alacant i València
abans de presentar els plans de mi-
llora exigits per l’administració arran
de les proves de diagnòstic realitzades
fa dos anys. En les concentracions, les
direccions dels centres han mostrat el
seu rebuig a les retallades en educa-
ció que el govern valencià està aplicant
aquest curs. Les direccions posaven de
manifest la incongruència d’aquests
plans de millora exigits per l’admi-
nistració. 

Am anterioritat, representants de
les associacions de directors de pri-
mària i secundària i les organitza-
cions sindicals STEPV-Iv, FE CCOO-
PV, CSI·F, ANPE i FETE-UGTPV ha-
vien denunciat que el pla de millora
arribava tard –a mtijan segon tri-

mestre del curs– i que s’estava tre-
ballant sobre resultats d’alumnat
que actualment cursa 4t i 6é de pri-
mària i 4t d’ESO. És a dir, alumnat
que el curs que ve, en els dos últims
casos, canviarà d’etapa educativa:
d’una banda, a ESO i, de l’altra, a en-
senyaments postobligatoris o deixa-
ran els estudis. 

Les direccions denuncien que “sem-
bla que la responsabilitat de la situa-
ció educativa actual siga únicament i
exclusivament del professorat, i que
l’administració s’espolsa la responsa-
bilitat, ja que encoloma als centres l’o-
bligació de prendre les mesures opor-
tunes amb els recursos que ja te-
nen”. Els plans de millora no van
acompanyats de recursos personals,
materials o de formació, ni fa un plan-
tejament integral que incloga l’admi-
nistració, docents, alumnat i famílies.

El pla de millora, que s’havia d’e-
laborar durant el segon trimestre, par-
teix dels resultats de les proves diag-
nòstiques de 2n i 4t d’educació pri-
mària i 2n d’ESO en el curs 2009/10,
en els quals va participar alumnat de
3r i 5é de primària i de 3r d’ESO.
Aquesta demanda de la conselleria
d’Educació va arribar als centres mit-
jançant unes instruccions de la se-
cretària autonòmica d’Educació, Con-
cha Gómez.

Les direccions i els sindicats con-
sideren que és fonamental en la llui-
ta contra el fracàs escolar disposar no-
vament de tots aquests recursos per-
duts per la política de retallades de
l’administració educativa. Aquesta se-
ria la primera mesura que hauria de
prendre la conselleria d’Educació en el
seu pla de millora per la qualitat de
l’ensenyament valencià.  

Direccions de primària tornen a denunciar
els plans de millora de la conselleria

Allioli
Més de 2.000 persones convocades per
la Plataforma per l’Ensenyament Pú-
blic i per les diferents plataformes de
barri de la ciutat de València (Campa-
nar, Malva-rosa, Jesús-Patraix, Russafa
i Torrefiel) es van concentrar a la Pla-
ça de l’Ajuntament el passat dijous 19
de maig. El motiu de la convocatòria era
manifestar el rebuig dels barris a la
cessió de sòl educatiu públic a la Uni-
versitat catòlica de València. Els bar-
ris també han reivindicat la construc-
ció dels centres educatius pendents i
la solució a diferents problemàtiques
quant a les infraestructures.

L’escriptor Alfons Cervera va ser
l’encarregat de llegir el manifest en
què es destacava l’estratègia del Con-

sell i l’Ajuntament d’aplicar “de forma
implacable un model educatiu basat en
el foment de l'escola privada i con-
certada i el desmantellament de l'es-
cola pública valenciana, un model
d'èxit que ha costat molts anys de
construir amb l'esforç de pares, ma-
res i professionals de l'educació”.
També es criticava l’hostilitat dels
governants cap al dret de l’alumnat a

rebre l’ensenyament en valencià. Da-
vant d’aquest panorama, afegia el
manifest, “el moviment cívic i veïnal de
València, amb el suport de la Plata-
forma de Defensa de l'Ensenyament
Públic, ha decidit unir-se i plantar cara
al Consell i l'Ajuntament per reclamar
una política educativa que millore l'e-
ducació pública en lloc d'empitjorar-
la, que invertisca en uns equipaments
moderns i dignes en lloc d'abandonar-
los a l'envelliment i la degradació i que
fomente l'educació en la nostra llen-
gua en lloc de dificultar la creació de
noves places de línies en valencià.

Posteriorment es va realitzar una
cercavila per la plaça per acabar amb
una cadena humana que va envoltar
l’Ajuntament de València. 

Lliurament d’al·legacions a l’ajuntament de València FOTO: GRÀCIA AUSIÀS

1500 al·legacions contra la requalificació del sòl escolar 

La plataforma per l’ensenyament públic de Campanar (València) va presen-
tar el 20 d’abril més de 1.500 al·legacions contra la pretensió de l’ajuntament
de València de requalificar el solar de 13.000 metres quadrats destinats a la
construcció d’un col·legi i un institut públics, per a cedir-lo a la Universitat Ca-
tòlica de València. STEPV hi va assistir, va presentar al·legacions i s’ha per-
sonat com a interessada en el procediment sobre la requalificació del solar
per a poder tindre accés a l’expedient i prendre les mesures legals que con-
sidere necessàries per a defensar el dret de l’alumnat i les famílies de Cam-
panar a la construcció dels centres públics previstos.

Cadena humana al voltant 
de l’Ajuntament de València
contra les privatitzacions
La Plataforma per l’Ensenyament Públic i les plataformes
de barri es mobilitzen contra la cessió de sòl públic a la
Universitat catòlica

El moviment cívic 
i veïnal ha decidit
plantar cara al Consell 
i a l’Ajuntament
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Allioli
El 6 d’abril, els representants de la
Mesa dels Agents Socials per a la
Formació de Persones Adultes (FPA)
va presentar als partits polítics en les
Corts valencianes el manifest de
Cocentaina, en el qual expressen
que les administracions públiques no
estan responent adequadament a
les necessitats de professorat, de
mitjans i de materials per a atendre
les exigències que s’estan generant
en els centres de formació de per-
sones adultes, arran de la crisi eco-
nòmica. 

En aquest sentit, i pel que fa a la re-
tallada d’un 35% per al sector en els
darrers pressupostos de la Generali-

tat, la mesa ha fet públic l’acord rei-
vindicatiu de l’assemblea de Cocen-
taina en el qual es palesa la preocu-
pació per la situació que s’està ge-
nerant, alhora que es vol treballar
perquè no s’arribe a una situació crí-
tica de col·lapse educatiu i formatiu en
els centres d’FPA del País Valencià.

En el manifest de Cocentaina,
entre altres reivindicacions, desta-
quen: la necessitat d’un conveni ge-
neral multilateral entre la Generali-
tat i les corporacions locals; l'incre-
ment dels recursos fins a arribar a
l'1% del producte interior brut va-
lencià; un pla d'actuacions integrat,
en l’àmbit autonòmic i local, per
adequar i dignificar la xarxa de cen-

tres públics d’FPA; la millora dels
seus equipaments i la construcció de
nous; la potenciació del funcionament
del Consell de la Formació de Per-
sones Adultes com a òrgan fona-
mental de participació, assessora-
ment i configuració d'un model inte-
gral d’FPA; la constitució d'un
sistema valencià d'educació i de for-
mació permanent; així com també la
signatura d'un acord institucional i
social per l’FPA que establisca els
compromisos i responsabilitats en-
vers l'educació i formació de perso-
nes adultes i que assenyale, coordi-
ne i integre els recursos, mitjans, ins-
truments i iniciatives de les diferents
administracions públiques.

El manifest de Cocentaina demana 
apostar per la formació, com a clau 
per a afrontar la crisi econòmica
La Mesa per a l’FPA va explicar als partits polítics en les Corts valencianes 
la situació en els centres de formació de persones adultes

Representants de la Mesa per l’FPA, el 6 d’abril en les Corts valencianes 

El DOCV del 13 de maig de 2011 pu-
blicava una ordre que modifica l’ordre
71/2010 de la conselleria d’Educació
per la qual es regulava la convalidació
i l’exempció de les matèries d’ESO i
batxillerat per part de l’alumnat que
cursa simultàniament ensenyaments
professionals de música i de dansa; i
també l’Ordre de 19 de juny de 2009,
per la qual es regula l’organització i el
funcionament del batxillerat. La mo-
dificació de l’Ordre 71/2010 permetrà
a l’alumnat convalidar la matèria de
Música en 2n i 3r d’ESO i no només en
un d’aquests cursos, com regulava l’or-
dre originalment. La resta de convali-

dacions en els altres cursos es man-
té com estava. 

La modificació de l’Ordre de 19 de
juny de 2009 introdueix la compatibi-
litat d’estudis entre el cinqué i sisè curs
dels ensenyaments professionals de
música o dansa i el batxillerat quan l’a-
lumnat les curse simultàniament. Així
s’estableix que aquest alumnat pot
convalidar les matèries de modalitat en
el batxillerat i només serà avaluat de
les matèries comunes.

I encara més. La Conselleria ha
publicat una nova ordre –la 28/2011,
de 10 de maig, en el DOCV del 17 de
maig– per la qual es regularà l’ad-

missió, l’accés i la matrícula de l’a-
lumnat que cursa estudis en els con-
servatoris. Aquesta nova ordre in-
trodueix la convalidació de matèries
de conservatori per a l’alumnat que
està estudiant simultàniament el
batxillerat. 

D’aquesta manera, s’estableixen
totes les convalidacions que regula el
Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer,
entre els ensenyaments de música 
i dansa, i els ensenyaments d’ESO i
batxillerat, i a la inversa.

Més informació:
http://www.intersindical.org/stepv/

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, MÚSICA I DANSA

Es publiquen les noves vies de convalidació dels ensenyaments 
de música i dansa amb l’ESO i el batxillerat

Ordenació dels ensenyaments artístics superiors

El DOCV del 10 de maig de 2011 publicava el Decret 48/2011 pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors i es
determina el marc normatiu per a la implantació dels plans d’estudis
corresponents als títols oficials de graduat o graduada en els diferents
ensenyaments artístics superiors, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Queda pendent la publicació dels plans d’estudis de cada un dels títols que
conformen els ensenyaments artístics superiors. 

Aquest decret no ha passat per Mesa Sectorial d’Educació i, per tant, no
ha sigut negociat amb els sindicats, raó per la qual STEPV presentarà a la
conselleria la corresponent queixa i prendrà les mesures adients perquè
es negocie el desenvolupament d’aquest decret i el professorat afectat
puga fer arribar les seues propostes al sindicat.

A
mb aquesta finalitat s’ha dissenyat el
batxillerat en la modalitat d’arts. No
es pot pensar que una formació

exclusivament basada en aquest batxillerat
d’arts siga suficient per a accedir als
ensenyaments artístics superiors de música
o dansa. Açò és així per dos motius: primer,
per a l’accés als ensenyaments  artístics
superiors es té en compte l’expedient
acadèmic dels ensenyaments professionals
de música o dansa; i segon, encara que no
siga obligatori cursar aquests
ensenyaments professionals, sí que és

necessària una determinada habilitat
instrumental o corporal (la qual no
s’instrueix en l’esmentat batxillertat).

La regulació de la convalidació
d’assignatures està pensada per a poder
convalidar tant una assignatura de
batxillerat per una altra de cursada (o que
s’estiga cursant simultàniament) en el
conservatori, i viceversa. Aquest segon
aspecte resulta una mica controvertit, ja que
es pot donar el cas que el nivell d’exigència
d’ambdues matèries, realitzades en centres
de natura i professorat diferent siga molt

dispar. El professorat que imparteix les
assignatures del batxillerat en la modalitat
d’arts ha superat una oposició totalment
diferent de la del professorat destinat als
conservatoris.

No es dubta ací de la capacitat
d’adaptació del professorat de secundària
que imparteix aquestes assignatures, sinó
de si el nivell general de l’alumnat seria el
mateix que el d’un grup del conservatori
amb huit anys d’estudis oficials. La
convalidació d’assignatures del batxillerat
no revist problemes, perquè difícilment
l’assignatura tindrà un nivell superior del
del Conservatori, però la possibilitat de
convalidació d’assignatures del conservatori
pot propiciar una picaresca per part de
l’alumnat que podria buscar un camí més
fàcil d’obtindre el títol professional de
música. Açò es convertiria en una pedra en
el seu propi camí si les intencions són les de
continuar amb els estudis superiors.

També hi ha la possibilitat d’obtenció del
títol de batxillerat (sense cap modalitat)

cursant les matèries troncals, després
d’haver obtingut el títol professional de
música o dansa, o fins i tot, a través de la
superació d’una prova d’obtenció directa del
títol de batxillerat (per a persones majors de
20 anys). La persona que acredita la
finalització dels ensenyaments
professionals de música o dansa està
exempta de realitzar la prova de les
assignatures de modalitat, i només s’ha
d’examinar de les matèries troncals. 

Què impliquen les convalidacions entre els batxillerats d’arts o els EP

És una necessitat l’existència d’un batxillerat que construïsca 
un pont entre els ensenyaments de règim general obligatoris 
i els ensenyaments artístics superiors 

*Renovatorio està format per Elena Aguilar
Gasulla, Maria Bernat Berenguer, José Luis
Miralles Bono
http://www.renovatorio/wordpress.com/
secciones/convalidaciones

Renovatorio*



Vote por nuestro partido, y sus hijos, al llegar
al Bachillerato, compartirán aulas con los
peores alumnos; los mejores estarán en
centros privados o los habremos llevado a
aulas selectas a las que sus hijos no tendrán
acceso. Vote por nuestro partido y le
garantizamos que, de este modo, sus
resultados educativos serán pobres, dado que
interactuarán sólo con otros estudiantes
mediocres y los profesores ya les habrán
etiquetado como estudiantes mediocres.
Convenientemente descodificadas, estas son
las propuestas electorales que recibe del
Partido Popular el votante mediano de la
Comunidad de Madrid. El votante mediano no
disfrutará de los grupos “selectos” de
Bachillerato, sino que sus hijos se verán
perjudicados por su existencia.
Lo que ocurre, desde luego, es que el votante
medio no vota en función de los efectos reales
de las políticas, sino en función de la ideología
que las envuelve. Y la ideología que envuelve
esta propuesta es muy potente y muy
distorsionadora: cualquiera puede alcanzar los
mejores resultados en el sistema educativo y,
en general, en la vida, si realiza suficiente
esfuerzo. Según esta ideología, a los electores
les conviene defender los intereses de los
“selectos” porque, con suficiente esfuerzo, sus
hijos pueden ser los selectos. La realidad, sin
embargo, es tozuda, como ha quedado
demostrado por diversos estudios de la OCDE
basados en el Informe PISA: las políticas
educativas que favorecen la segregación son

beneficiosas para unos pocos mientras que el
resto no se mantiene igual, sino que empeora
debido al denominado proceso de “descreme”
(desplazamiento de los compañeros con mejor
rendimiento). Con esta política, en concreto, el
sector público queda abducido y pasa a actuar,
sin diferenciarse del sector privado, como
elemento generador de desigualdades.
La formulación como gancho electoral de una
propuesta como la que comento es un paso
adelante significativo en la desinhibición del
Partido Popular a la hora de proponer políticas
educativas. Es un paso basado en el
convencimiento de que su ideología es
suficientemente hegemónica como para que
los electores voten mayoritariamente en
contra de sus intereses reales también en el
campo de la educación.
Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada

Público, 18/5/2011

RETALLS DE PREMSA
PEPE HERRERO

EL PARDALET

Per a STAS, que ha obtingut
un treballat triomf en les
eleccions sindicals de la
Funció Pública. El model
organitzatiu i alternatiu de la
Intersindical creix, així, al
País Valencià.

Per als qui usen l’educació
com a plataforma de difusió
del seu codi moral en matèria
sexual i afectiva, com ha
passat amb l’obstaculització
als PIES per part de
Conselleria.

OLI ALL

Pensades
“L’única cosa que es necessita perquè
triomfe el mal és que els homes bons no hi
facen res.” Edmund Burke

Q
uan es publique aquesta columna ja sa-
brem com hauran quedat les eleccions
del 22 de maig, això no obstant queden

com queden, la situació de partida serà la ma-
teixa.

L’educació pública està en perill, el valencià,
la formació del professorat, l’educació crítica,
participativa i emocional del nostre alumnat, la
participació democràtica, en definitiva, l’Esco-
la Valenciana per la qual tant hem lluitat està en-
sorrant-se davant la passivitat d’una part im-
portant del professorat i de moltes famílies. Tinc
dades i arguments per a demostrar les meues
afirmacions, tanmateix, l’espai és curt i em cen-

traré en un tema d’actualitat, el procés d’ad-
missió d’alumnes que s’enceta la primera set-
mana del mes de maig. Sé el gran esforç que
ha fet la Federació d’Escola Valenciana per in-
formar les famílies de la bondat dels programes
d’ensenyament en valencià i d’immersió lin-
güística, enriquits amb una llengua estrange-
ra, sé que la demanda, com tots els anys, serà
alta i probablement més alta que els anys an-
teriors, però, siguem realistes: de qui depén en
última instància que aquesta demanda siga sa-
tisfeta? Jo us ho diré, depén de l’oferta prèvia
al procés d’admissió que els centres hagen fet
i de l’aprovació d’aquesta oferta per part de la
conselleria d’Educació, aprovació que, com de-
nunciem des de fa anys, no es produeix o està
plena d’entrebancs. Queda una última possibi-
litat,  que els consells escolars municipals, amb

l’assentiment de la Inspecció d’Educació, pos-
sibiliten l’ampliació de l’oferta en valencià en cas
que hi haja més demanda de l’esperada, si no
és així les famílies que s’han quedat sense po-
der accedir a un programa d’ensenyament en
valencià, passaran al programa d’incorporació
progressiva o començaran un calvari reivindicatiu
que en poques ocasions ha rebut una resposta
satisfactòria per part de l’administració edu-
cativa. Per això la meua pregunta és: i ara què?
Què estem disposats a fer per defensar que to-
tes les famílies que vullguen ensenyament en
valencià per als fills siguen satisfetes? Ens re-
signarem, un any més, que la conselleria d’E-
ducació no atenga la demanda d’ensenyament
en valencià? Ja és hora que diguem: “Ja n’hi ha
prou”, la llei està de la nostra part, fem-la com-
plir abans que ens la deroguen.

I ara què?

DES DEL SUD VALENCIÀ

TUDI TORRÓ
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Compromís
en línia

M
ai abans havia estat tan fàcil manifes-
tar l’adhesió a un ideal. L'emergència
de moviments culturals, espais de re-

flexió política, fòrums de discussió i mitjans de
comunicació a la xarxa estan revolucionant les
pràctiques d'acció ciutadana. Un dia qualsevol
podem signar un manifest, solidaritzar-nos
amb la causa que se’ns explica en un bloc i re-
enviar a les amistats un parell de powerpoints re-
ivindicatius. I si el temps laboral, personal i fa-
miliar ens ho permet, també podem xatejar so-
bre economia, feminisme, acció sindical o
qualsevol altre afer públic.

Aquesta aparent hiperactivitat política, però,
no sempre es correspon amb el compromís quo-
tidià: en els centres docents, en l’empresa o en
el sindicat podem comprovar aquesta doble
ètica. Són excepcionals els llocs impregnats de
treball cooperatiu, d'apostes per a transformar
les relacions laborals o simplement de solida-

ritat entre companys: és més comú seguir des-
connectat de la gent pròxima. La incapacitat per
a enfrontar-nos amb els conflictes immediats
contrasta amb l'activisme escapista que ens brin-
da la xarxa. Però estem perduts si no reequili-
brem aquests compromisos. 

La gent jove ja pot accedir a les propostes d'ac-
ció ciutadana des de la pantalla de l’ordinador
però, com aprendrà a ser crítica i activa si com-

prova que el seu professor —en el millor dels ca-
sos— només s’implica des de Twiter per algun as-
sumpte llunyà? D’altra banda, qui treballa en l’en-
senyament no pot mirar cap a un altre lloc quan
al seu centre es produeix un abús de qualsevol ti-
pus. La sala del professorat no pot ser un lloc fred
on tot el món està de pas sinó un espai on es puga
respirar i compartir alguna causa real que vaja
més enllà de la conversa de la barra del bar. 

Unes relacions vives, que ens permeten mi-
rar-nos cara a cara durant la jornada laboral han
de servir perquè l'alumnat trobe referències sò-
lides i útils, perquè ens empoderem com a
subjectes lúcids i responsables. Que ningú no es
parapete en la burocràcia, que ningú no hi pose
com a coartada el desinterés de l’alumnat.
Perquè per a qualsevol estudiant, l'actitud dià-
ria del mestra o la mestre, sempre és més ex-
plícita i real que tot allò que pot trobar penjat en
un mur de Facebook.

PA I ROSES

MARIA LOZANO ESTIVALIS

La incapacitat per a enfrontar-
nos als conflictes immediats
contrasta amb l'activisme
escapista que ens brinda la
Xarxa. Però estem perduts si no
reequilibrem eixos compromisos

Bachillerato elitista
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Allioli
Vicent Esteve va nàixer a Alzira (Ribera) el febrer
del 1956, l’any de la Gran gelada i és un home
amant del diàleg i dels rellotges, de tarannà con-
ciliador, posat patrici i parlar senatorial. Va ini-
ciar-se en el món de l’ensenyament en la co-
operativa Escola Nova. El 1984 va ingressar com
a mestre de Valencià en el sistema públic i, al poc,
es va afiliar a STE. També és llicenciat en Geo-
grafia i Història. És responsable de polítiques edu-
catives d’STEPV i de la Confederació d’STES.

Arribem al final d’etapa del govern liderat pel
conseller més contestat per la comunitat
educativa. Vol fer-nos-en una avaluació? 

D’entrada, crec que s’acaba una legislatura per-
duda per a millorar l'educació, i tinc el conven-
ciment que el que dic ho comparteix molta gent.
Acabe de llegir una carta d’un IES de l'Horta que

convoca les famílies a una reunió informativa: el
professorat del centre, de manera molt respon-
sable, vol compartir amb la comunitat educati-
va informació rellevant per a saber en quin punt
es troba l'institut en particular i el sistema edu-
catiu en general perquè, com diuen: “Això afec-
ta la formació dels vostres fills i filles, i les nos-
tres condicions de treball” i “el mínim de quali-
tat de l'ensenyament públic perilla seriosament”. 

El que el professorat vol contar a les famílies
del seu alumnat és que durant aquest curs han
patit una reducció de recursos educatius, que es
concreten en el fet que les aules estiguen cada
vegada més massificades, en limitacions dels pro-
grames que lluiten contra el fracàs escolar i, es-
pecialment, en les retallades en els cicles for-
matius, amb una baixada de la qualitat important,
cosa que suposa “un sobreesforç del professo-
rat per la disminució de la plantilla”.

Aquest exercici de responsabilitat, que deno-
ta també l'estima per la participació, ens sem-
bla el millor antídot contra les polítiques econò-
miques que, com descriu aquest claustre en co-
mençar la carta, “han portat moltes famílies a una
situació de precarietat com a conseqüència de l'a-
tur, les reduccions retributives, l'enduriment de
les condicions de treball, etc.”, i que també
afecten l'educació, un del pilars del benestar d'u-
na societat avançada. 

I què fan els sindicats?

Els sindicats, amb STEPV al capdavant per raó de
ser l'organització majoritària entre el professo-
rat, estem fent la nostra faena quan denunciem
aquesta situació. Tenim el deure de combatre la
campanya de desinformació continuada en què
s'ha convertit l'acció de la conselleria, una mà-
quina de propaganda que actua com una cortina
de fum per tapar, davant la societat, els efectes
d'una política que condemna el País Valencià, des
de 2007, a ocupar els darrers llocs d'excel·lèn-
cia educativa de tot l'Estat.

Vostés han denunciat que el que ha
caracteritzat el període que es tanca ha sigut
el control ideològic i l'absència de diàleg . En
què consisteix aquest control?

El conseller Font de Mora no tolera que la reali-
tat contradiga la seua visió del món. Per això, en
aquesta legislatura ha fet del control polític del
sistema educatiu un tret principal de la seua ges-
tió. A qui li l'ha criticada, o ha consentit que al-
tres la criticaren, ha intentat “empaperar-lo”, com
en el cas de l'IES Las Norias de Morfort. Quan una
direcció de centre li ha plantejat exigències, ha in-
tentat carregar-se-la, com a Almoines o a Tor-
rent. Per tot açò, usa  la inspecció i n’abusa. Com
fins i tot la molestava que la comunitat educa-
tiva tinguera criteri propi davant les seues
mesures i iniciatives legislatives, ha convertit el
Consell Escolar Valencià en una majoria de fi-
dels incondicionals. 

Ara ha donat el control sobre l'educació sexual
a l'arquebisbat, en detriment dels programes que
aplicava la conselleria de Sanitat als instituts. Es
tracta d'una ingerència sense precedents a l'Eu-
ropa de les llibertats. 

I què passa en els fòrums de negociació?

De la mesa sectorial, se’n trau ben poc de pro-
fit, i després de l'acord d'interins, pràcticament
tota la normativa és unilateral, com ha passat amb
la denúncia de l'acord de plantilles de secundà-
ria de 1999, que havia sigut signat amb una ad-
ministració del PP. Ara el substiuteixen amb im-
posicions que no tenen un altre objectiu que con-
sumar les retallades. A la mesa acudim els
sindicats com a convidats de pedra quan es trac-
ta d'estendre les mesures de propaganda, com
ara els “centres intel·ligents”, els “centres sos-
tenibles” o els “plurilingües”. Per a tots s'han dis-
senyat plaques a la porta, però tots són “experi-
mentals” i els centres han de ser autosuficients
quant als recursos per a tirar-los avant. El més
intel·ligent i sostenible seria preocupar-se per sa-
ber què passa, solucionar problemes i millorar
el servei educatiu. 

Al capdavall el que resulta és que, no deba-
des, entre 17 comunitats autònomes, el País
Basc encapçala el rànquing d'excel·lència edu-
cativa amb 8,71 punts, mentre que el País Va-
lencià hi ocupa el lloc 11é, amb 3,44. Què s'hi
fa que siga diferent? Òbviament, si les lleis edu-
catives principals són vigents ací i allí, la dife-
rència està en la manera com s'apliquen i en les
coses pròpies que s'hi afigen quan es tenen
competències plenes en matèria educativa.
De què parlem quan parlem d'excel·lència? De
taxa d'escolarització, abandó escolar, taxa de
graduació, taxa d'idoneïtat, despesa pública, rà-
tio professorat/alumnat, recursos comple-
mentaris, com ara ordinadors o menjadors
escolars o eficiència de la despesa. Amb aques-
ta última dada, els resultats es posen en rela-
ció amb els recursos que s'hi destinen. Així te-

nim que el govern valencià, que gasta poc (10é
lloc), també gasta malament: el lloc 13é en efi-
ciència. 

Comença ara una nova etapa. Quina és
l’exigència del seu sindicat per a qui estiga al
capdavant de la conselleria d’Educació? 

La primera demanda al nou govern és que pose
fre a les retallades en educació. El fracàs esco-
lar, que arriba al 40% al País Valencià, no es pot
combatre amb menys professorat i més alumnat
per aula, sinó al contrari. Açò és tant com de-
manar-li que impulse i potencie decididament
l’ensenyament públic davant l’escalada privatit-
zadora. Es retalla en el sector public, mentre es
concerten trams no obligatoris i es disposen a ce-
dir sòl públic a empresaris per construir-hi cen-
tres privats, després de dur CIEGSA al col·lapse.
La xarxa de centres públics és responsabilitat del
govern, per tant cal que es finalitze el mapa es-
colar amb la construcció dels centres pendents,
l’eliminació dels barracons i l’actualització de les
instal·lacions.

El nou govern també s’ha de comprometre a
negociar seriosament un model plurilingüe en
l’ensenyament, que no discrimine el valencià sinó
que el potencie. Hem de fer valdre l'experiència
acumulada en programes bilingües per fer el salt
al plurilingüisme, i ho hem de fer de manera acu-
rada, planificada, i per a tothom.

S’ha de posar fi a l’empitjorament de les con-
dicions laborals del professorat i a la burocratit-
zació dels centres. Les tasques del professorat
s’incrementen més enllà de la docència sense cap
tipus de compensació. Els centres, per la seua
banda, han vist incrementades les tasques bu-
rocràtiques amb diferents programes nous, però
no tenen la plantilla (docent i no docent) neces-
sària per a executar-los. Especialment greu és
la situació en els col·legis d’infantil i primària que
ni tan sols tenen personal administratiu. 

I quina és la proposta, en positiu, per al futur?

Cal posar fi a l’ús partidista de l’educació, com
vam poder comprovar amb la polèmica d’Educació
per a la ciutadania fa dos anys. Cal un pacte edu-
catiu acordat per l’administració i la comunitat
educativa, reivindicat diverses vegades per STEPV,
que tinga per objectiu posar fi al fracàs i l’aban-
donament escolar, promoure la compensació de
les desigualtats, la qualitat educativa, la poten-
ciació de la llengua pròpia i el coneixement de
llengües estrangeres. 

S'acaba el curs i la legislatura i s'ha de posar
fi també a una política educativa que ens ha dut
a ocupar els llocs més baixos quant a satisfac-
ció de les necessitats de la ciutadania: equitat,
qualitat, èxit.

VICENT ESTEVE
RESPONSABLE DE POLÍTIQUES EDUCATIVES D’STEPV I DE LA CONFEDERACIÓ D’STEs

“Equitat, qualitat i èxit
per a tot l’alumnat”

Cal posar fi a l’ús partidista de
l’educació, com vam poder
comprovar amb la polèmica
d’Educació per a la ciutadania

Ens preguntem per què una
mateixa llei, aplicada a
diferents territoris, dóna uns
resultats tan desiguals

La que ara acaba ha sigut 
una legislatura perduda 
per a millorar l’ensenyament 
al País Valencià

Vicent Esteve, a la seu d’STEPV de València AMADEU SANZ
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La Unió de Cooperatives
d’Ensenyament va
presentar a València la
seua declaració
educativa

Allioli
El 24 de març es va celebrar l’acte de
presentació de la declaració educa-
tiva de la Unió de Cooperatives d’En-
senyament Valencianes (UCEV), de-
dicada enguany al desenvolupament
d’un model d’escola plurilingüe, i al
qual va assistir una representació
d’STEPV.

Laura Albelda, presidenta de la
UCEV, hi intervingué per fer palesa
la necessitat de treballar amb “rigor
i consens per a abordar la introduc-
ció del plurilingüisme en l'escola”.
L'elecció del plurilingüisme com a
tema central de la declaració d'en-
guany és una resposta de la UCEV a
les necessitats  de la nostra societat
concreta. La formació plurilingüe
condicionarà les pròximes genera-
cions en la seua manera de concebre
el món, d'aproximar-se i relacio-
nar-se amb altres cultures, d'abor-
dar totes aquelles situacions possi-
bles i diverses que la necessitat de
comunicar-se i expressar idees re-
quereix”.

Antonio Nieto, mestre de la coo-
perativa d’ensenyament La Plana, va
exposar les línies dels mestres del
manifest de UCEV: el foment entre
l’alumnat d’una actitud general d’es-
tima i respecte de les llengües; el
desenvolupament de la capacitat

comunicativa de l’alumnat a través de
la riquesa lingüística del nostre en-
torn –fer escola en valencià i co-
mençar oportunament l’aprenen-
tatge de més llengües–; i, per últim,
el suport dels equips directius i do-
cents, la dotació dels recursos ne-
cessaris. El professor Josep Ribera,
de la Universitat de València, defen-
gué el plurilingüisme en l'escola
“perquè necessitem fer ciutadans ca-
paços de comunicar-se en diverses
llengües i oberts a la diversitat de vi-
sions del món que vehicula cada
llengua”. Amb tot i això, lamentà el
fet que “l'Estat espanyol continua an-
corat en el monolingüisme monolí-
tic de sempre”.Enfront de totes  les
dificultats ben conegudes al País
Valencià, va afirmar que la globalit-
zació obliga a “lluitar per l’escola plu-
rilingüe, perquè l'educació ha de
ser plurilingüe o no serà”, i va des-
tacar la necessitat i els beneficis d'in-
tegrar la immigració.

La UCEV, favorable a una escola
plurilingüe amb el valencià com a base

Tapa de la declaració de la UCEV sobre plurilingüisme

Allioli
El 18 de març se signà el XI Conveni
dels Centres d’Ensenyament Privat de
Règim General o Ensenyament Reglat
sense Cap Nivell Concertat o Sub-
vencionat (ACADE), que introdueix
millores per al personal docent, el per-
sonal d'administració i serveis, i el per-
sonal no docent de serveis generals. 

Pel que fa al  tipus de contracta-
ció de les treballadores i treballadors,
aquestes millores es veuen reflecti-
des en:
�Conversió automàtica a contracte in-
definit:crea un nou article amb aquest
mecanisme, l'article 149.
� Contracte d'obra i servei: té en
compte noves casuístiques i en limi-
ta la duració a 4 anys. En l'anterior
conveni, una vegada finalitzada la
tasca que calia realitzar, acabava la
durada del contracte (article 17).
� Contracte eventual: modifica el pe-
ríode d'aplicació d'aquest a 18 mesos,
abans era de 16 mesos, article 18. En
l'anterior conveni era dins els quatre
anys següents a l'expedició del títol.

� Contracte per a la formació: adap-
ta l'edat de contractació a la mateixa
per als desocupats que s'incorporen
com alumnes de programes públics
d'ocupació i de formació. Modifica les
retribucions diferenciant les del pri-
mer any amb les del segon any.
Abans la durada mínima del contra-
cte era de 6 mesos i la màxima de 2
anys, i es podia ampliar a 3 anys.
�Treballadors i treballadores a temps
parcial: estableix la seua preferència
a ocupar llocs vacants a temps com-
plet o ampliar la seua jornada fins al
màxim, article 21. Abans s'havia de
pactar amb l'empresari el nombre
d’hores complementàries calia fer per
a completar l'horari ordinari.
� Contracte de persones amb disca-
pacitat: incorpora un nou article que
obliga al compliment del 2% de con-
tractació d'aquests en empreses de
més de 50 treballadors o a aplicar les
mesures alternatives previstes en la
Ley de Integración Social de los Mi-
nusválidos (LISMI, article 23).

Permisos, excedències, jornades,
vacances

� Permís de paternitat: incorpora
aquest nou article adaptant-lo a la le-
gislació vigent. Article 45, abans no
existia.
�Permisos: tres dies per intervenció
quirúgica sense hospitalització que re-
querisca repòs domiciliari de pa-
rents fins al segon grau de consan-
guinitat o afinitat. Article 46, abans es
concedien els tres dies però amb la
condició de l'hospitalització.
� Cura de menors afectats per càn-
cer o malaltia greu: dret a reducció de
jornada i sou de conformitat amb el
que estableix la legislació vigent (dis-
posició addicional 4ª).
� Acumulació d'hores de lactància:
estableix un permís retribuït de 20
dies naturals. Article 48.
� Excedència per cura d'un familiar:
amplia el període de gaudi fins a un
màxim de 2 anys. Article 53, abans no
havia de superar l'any.

Pel que fa a la paga d'antiguitat o
paga de 25 anys, tenim:

�Paga per permanència en l'empresa
o bé paga de 25 anys: estableix un pe-
ríode de preavís per als treballadors
i treballadores que creguen que po-
den tindre dret a rebre-la. Article 74.
Mitjançant una sol·licitud on especi-
fique clarament el dret a cobrar la
paga de 25 anys de permanència en
l'empresa correctament formulada i
adreçada a l'entitat titular del centre

Respecte a salut laboral en la
faena, hi ha l'article 79, on s'especi-
fica la senyalització de seguretat i sa-
lut en la faena. En relació amb igual-
tat de gènere, tenim un nou article que
aplica les mesures de la llei contra la
violència de gènere. Article 82.

TAULES SALARIALS 
(art. 62,63 i annexos III i IV:

2010: 0%

2011: 1%
2012: 1% 
si la situació econòmica o del sector ho reque-
reix es podrien pactar altres condicions.

2013: es negociarà

vii conveni
col·lectiu
d’ensenyament 
i formació no
reglada-acadèmies

Allioli
Es va signar el 25 de febrer de 2011
i presenta, com a novetats principals:
� Àmbit temporal de 4 anys.
�Nova categoria professional de do-
cent; en línia.
� Elimina l'obligació de preavisar
per cessament voluntari durant el pe-
ríode de prova.
� Amplia el permís per matrimoni a
les parelles de fet oficialment regis-
trats.
� Explicita l'ampliació a dos dies de
permís més quan calga desplaçar-
se en els casos d'intervenció quirúr-
gica de familiar fins al segon grau de
consanguinitat i que requerisca repòs
domiciliari.
� Incorpora en el text el nou dret de
reducció de jornada per a atendre un
fill o filla amb tractament per càncer
o malaltia greu.
� Constitueix l'òrgan paritari secto-
rial per la promoció de la salut labo-
ral i seguretat en el treball.

INCREMENTS SALARIALS
2010 0'8%.
2011 1%.
2012 1,5%.
2013 s'incrementaran
els salaris en un percentantge que tinga en
compte la desviació dels salaris respecte a
l'IPC.

Respecte als
desdoblaments en
cicles formatius en
la concertada
Allioli
En relació amb la retallada de des-
doblaments en cicles formatius de
centres concertats, fonts de la con-
selleria han informat a STEPV que per
al curs 2011-2012 l’administració
farà tots els possibles per no retallar
hores en cicles formatius. La llei de
pressupostos de 2011 avala aquest
compromís  fins al 31 de desembre de
2011. Es planteja, però, el dubte de
què passarà a partir de l'1 de gener
del 2012. Per a STEPV, tot i que els
concerts són anuals i que, per tant,
es poden produir modificacions en els
horaris de les treballadores i treba-
lladors de la concertada, les possibles
modificacions no estan reflectides en
els pressupostos de la Generalitat va-
lenciana. Així el sindicat entén que si
té lloc alguna retallada a partir de l'1
de setembre del curs 2011-2012, la
Generalitat haurà d’introduir modifi-
cacions en els pressuposts i  fer-ho
públic per força.

Entra en vigor el nou conveni de centres 
sense cap nivell concertat o subvencionat
Hi ha canvis en les contractacions, els permisos i en salut laboral

La formació plurilingüe
condiconarà la
concepció del món de les
pròximes generacions 

Necessitem fer
ciutadans capaços de
comunicar-se en
diverses llengües  

www.intersindical.org
/stepv
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Polítiques educatives

Allioli
El 15 d’abril es va publicar en el DOCV
l’ordre que regula la xarxa de centres
plurilingües, una ordre que STEPV ha-
via criticat en les meses de negociació
perquè, entre altres coses, marginava
l’ensenyament en valencià ja que no te-

nia en compte els programes lingüís-
tics que s’apliquen en els centres, i per-
què permetia a l’alumnat examinar-
se en qualsevol llengua oficial. A més,
amb aquesta ordre es perd una nova
oportunitat per a consensuar amb la
comunitat educativa un model d’en-

senyament plurilingüe per a estendre’l
a tot l’alumnat i no només a aquells
centres que s’acullen a la xarxa.

STEPV està estudiant presentar
un recurs contra l’ordre perquè entén
que la xarxa de centres plurilingües, tal
com està dissenyada, desvirtua els pro-

grames lingüístics que s’apliquen des
de fa anys i no garanteix en absolut
l’objectiu d’adquirir les mateixes com-
petències lingüístiques en les dues
llengües oficials, com assenyala la Llei
d’Ús i Ensenyament en Valencià. 

A més, per si no n’hi haguera hagut
prou amb aquesta ordre, s’han modifi-
cat els programes d’incorporació pro-
gressiva per limitar les matèries que
s’imparteixen en valencià a l’assignatura
de valencià i, com a màxim, a una altra,
quan fins ara es podia estendre a més
matèries. 

El Sindicat també critica que l’ad-
ministració ha posat molts impedi-

ments aquests darrers cursos per a
l’extensió dels programes lingüístics
en valencià als centres que ho han
sol·licitat.

Davant de totes aquestes agressions
a l’ensenyament en valencià, STEPV ha
posat en marxa una campanya en els
centres docents sota el lema “El va-
lencià és de llei. Que no et (re)tallen la
llengua”, en què explica les conse-
qüències d’aquestes noves normatives
i demana als claustres i els consells es-
colars que es posicionen contra la
modificació dels PIP i pel consens en
el disseny d’un model d’ensenyament
plurilingüe al País Valencià. 

stepv estudia recórrer contra l’ordre de
creació de la xarxa de centres plurilingües
El Sindicat ha posat en marxa una campanya en els centres docents per advertir 
dels perjuís que provoca l’ordre a l’ensenyament en valencià

E
n una sentència del Tribunal
Constitucional bastant recent
(sentència núm. 4, de 5 de gener de

2010), l’alt tribunal dictamina que
“l’educació a la qual tothom té dret i la
garantia de la qual correspon als poders
públics com a tasca pròpia no es restringeix,
per tant, a un procés de mera transmissió
de coneixements (art. 2.1. h) LOE), sinó que
aspira a possibilitar el lliure
desenvolupament de la personalitat i de les
capacitats dels alumnes (art. 2.1. a) LOE).”
És per aquest motiu i pel fet que les
associacions que signem aquest comunicat
hem defés i continuem defenent la llibertat
de pensament i d’educació així com el dret a
l’educació que davant el Manifiesto de
valores comunes a las entidades que
propugnan la libertad de pensamiento y de
educación, presentat recentment per
diverses entitats, fem les següents
consideracions: 
1. El suposat “avance del estatalismo en la
educación” denunciat per aquestes entitats
el desmenteix l'avanç de la privatització en
el sistema educatiu valencià, molt
especialment en l'augment dels
pressupostos públics que rep
l'ensenyament concertat (191% en deu
anys), majoritàriament confessional. 
2. La  suposada pretensió “de imponer en la
escuela una determinada concepción de la
ciudadanía”, en clara al·lusió a l'assignatura
d'Educació per a la ciutadania, és una
fal·làcia que a força de repetir-la la volen fer
passar per una veritat. Aquesta matèria
versa sobre els drets fonamentals de les
persones i sobre els valors que hui dia tenen
una realització concreta en la societat actual
d'acord amb l'ordenament legal vigent. El
que molesta aquestes entitats és que es
puga mostrar, en tota l’amplitud, aquest
reconeixement de drets al conjunt de la
ciutadania, incloent-hi totes les opcions
personals pel que fa a família, orientació
sexual, llibertat de pensament... 
3. La seua pretensió que “los poderes
públicos, en el ámbito educativo, deben
someter su actuación al respeto debido a las
convicciones ideológicas, éticas y religiosas
en las que los padres quieran educar a sus
hijos” no té cabuda en una societat

democràtica ja que els poders públics estan
sotmesos a les lleis que s’elaboren en les
institucions on s’expressa la voluntat
popular. Els poders públics estan obligats a
la neutralitat ideològica i religiosa, dins d'un
estat aconfessional i laic, i han de propiciar
que el servei públic de l'ensenyament estiga
regit per aquests dos principis.  
4. El dret que tenen els pares i mares a
educar els fills i filles en els principis que
estimen convenients no pot anar en
detriment del dret dels xiquets i xiquetes a
educar-se i socialitzar-se en llibertat, en
contacte amb altres maneres de pensar, per
a desenvolupar un sentit crític davant la
realitat i desenvolupar la capacitat d'elegir
per ells mateixos. 
5. Quan aquestes entitats afirmen que “debe
estar garantizada la libertad de creación de
centros”, estenen la sospita que no és així
de manera totalment infundada. La
Constitució garanteix la llibertat de creació
de centres educatius i la realitat mostra
clarament que aquesta llibertat s'exerceix
amb total normalitat en la nostra societat.  
6. Quan afirmen que “el derecho a la
educación está intrinsicamente unido a la
libertad real de elección de centro (per part
de les famílies)” confonen deliberadament
el que expressa la Carta Magna. La
Constitució no obliga els poders públics a
pagar l'elecció de les famílies. L'article 27
estableix que “Los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”. En
aquest sentit, a l'Estat espanyol està
garantit aquest dret perquè està garantida
la llibertat religiosa. D’altra banda, el mateix
article diu que “Los poderes públicos
ayudarán a los centros docentes que reúnan
los requisitos que la Ley establezca”, per
tant, és a la llei on s'han de determinar les
condicions d'aquesta ajuda.  
7. La Constitució, però, sí que obliga a oferir
l'educació de manera universal i gratuïta, en
la forma adequada perquè tota la
ciutadania, independentment dels seus
mitjans econòmics, lloc de residència o
creences hi tinga accés. Els millors
sistemes educatius, els més equitatius i
inclusius, descansen sobre un bon sistema
educatiu públic. 
8. Finalment, sobre l'exercici de la llibertat
de pensament i d'educació que diuen
defendre aquestes entitats, pareix que
només es refereixen a la seua manera
d'entendre-la, atés que mai no s'han oposat
al control ideològic exercit pel conseller
Font de Mora sobre el professorat i el
currículum, ni sobre el control aferrissat
que exerceix la gran patronal religiosa de
l'ensenyament privat sobre el professorat,
especialment en la depuració ideològica que
aplica en el moment de la contractació.

En defensa del dret a l’educació 
i el lliure desenvolupament 
de la personalitat 

El Manifiesto de los valores comunes

El 19 d’abril tretze organitzacions van publicar un manifiest en el qual, sota el lema de “La
libertad de pensamiento y de educación”, invocaven el respecte a “la libertad de los
padres para educar a los hijos en sus propias convicciones”, la no-imposició
d’assignatures de “carácter proselitista o de adoctrinamiento”, o la defensa de la llibertat
d’elecció de centre. També s’hi feia esment de les virtuts heretades “del derecho romano,
la filosofía griega y la cultura cristiana”,  i al dret patern a “elegir que la educación de sus
hijos se imparta en su lengua materna”.

Subscrivien el manifest els sindicats FSIE-CV, USO-CV y APPRECE-CV, pròxims a les
patronals, i les associacions del professorat APEREVA, l’Asociación Católica de Maestros
de Valencia, l’Asociación de Educadores Cristianos de Alicante (AECA), Alicante Educa en
Libertad (AEL), Castellón Educa en Libertad (CEL), Valencia Educa en Libertad (VAEL), la
Asociación Juan Pablo II por el Desarrollo Humano, FASTA, la Unión por la Mejora de la
Enseñanza en Libertad (UNIMEL) i la Federación Educación y Desarrollo en Libertad
(FEDEL).

fapa valència, stepv-iv, fe ccoo pv i fete uget pv signen conjuntament
una declaració en la qual qualifiquen d’engany el Manifiesto de valores
comunes i rebaten els seus pressupostos

NATIONAL MEDIA MUSEUM (HTTP-//WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/NATIONALMEDIAMUSEUM/)



242 / MAIG 201112

POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Allioli
El curs 2010-2011 començà amb la no-
vetat de l’aplicació d’altes d’ofici, regu-
lades a través de l’ordre PRE/1744/2010,
de 30 de junio, por la que se regula el pro-
cedimiento de reconocimiento, control y se-
guimiento de las situaciones de incapaci-

dad temporal, riesgo durante el embara-
zo y riesgo durante la lactancia natural en
el Régimen Especial de la Seguridad So-
cial de los Funcionarios Civiles del Esta-
do.Des del setembre, la Seguretat So-
cial –en compliment del manament de
Muface– incorpora la persona malalta al

seu lloc de treball en un termini de 24 h.
Si no té lloc aquesta incorporació, la con-
selleria d’Educació inicia un expedient
disciplinari contra la persona malalta.
Són les anomenades altes d’ofici, que im-
pliquen que és la inspecció mèdica de la
Seguretat Social la que s’encarrega de

donar d'alta a persones malaltes, encara
que el metge o la metgessa de família re-
comane i signe els informes d'incapaci-
tat temporal. Si bé la norma és d'inici de
curs, ha sigut a partir d'aquest segon tri-
mestre quan se n'ha intensificat l’apli-
cació. Per exemple, a la direcció territo-
rial de València, el sindicat ha detectat
més de 54 altes d'ofici.

Segons Benjamí Giménez, respon-
sable de Salut Laboral d’STEPV, “en
temps de crisi, a la reducció del sou
s’ha afegit una retallada en la nostra
salut.” En aquest nou  marc d'auste-
ritat i estalvi que es promou des de les
institucions, “la  campanya d'altes
d'ofici que indiscriminadament s'apli-
ca als treballadors i les treballadores
sense considerar ni la tipologia de les

malalties ni la durada; amb indepen-
dència de si la malaltia és física, psi-
quica o mental; i amb total ignorància
dels parts de baixa signats pels facul-
tatius de capçalera.” 

La determinació amb què la ins-
pecció mèdica frega l’obsessió, se-
gons Giménez: “Tant se val si estàs pre-
nent antidepressius que t'impedeixen
conduir! Tant se val si tens hèrnies dis-
cals que t'impossibiliten atendre amb
normalitat la teua aula d'infantil!” I
afig: “Caldrà preguntar qui serà res-
ponsable si una persona que s’incorpora
d’ofici té un accident de trànsit in itine-
re com a conseqüència dels antide-
pressius; o si una persona amb esqui-
zofrènia agredeix algú en el centre
educatiu.”

L
a Conselleria d’Educació segueix in-
fringint totes les normatives sobre igu-
altat a l’hora de formalitzar els contra-

ctes d’interinatge de principi de curs a les do-
nes que han sigut mares i estan gaudint del
permís de maternitat en el moment de les ad-
judicacions, ja que són obligades a renunciar
al dit permís si volen signar el contracte. I això
el sindicat considera que és inadmissible, ja que
és, sens dubte, il·legal. 

STEPV ha lluitat i seguirà lluitant per la
igualtat i el tracte igualitari per a les dones,
com a dones i com a treballadores. El pro-
blema que inicialment s’ha detectat en alguns
territoris de l’Estat s’ha constatat que ací tam-
bé representa una pràctica habitual. STEPV ha
comprovat que en les adjudicacions del mes
de setembre passat es produiren, a la de-
marcació d’Alacant, dèsset casos d’interines
afectades.  A València i Castelló també cons-

ta que s’han produït casos semblants que, no
obstant això, no s’han reclamat per part de les
interessades. STEPV s’ha personat davant la
conselleria d’Educació per denunciar aques-
ta situació i exigir que, en les adjudicacions
d’enguany, aquestes professores reben el
mateix tracte que les que participen en les ad-
judicacions del juliol, és a dir, que la interina
amb permís maternal puga triar un lloc de tre-
ball i signar el contracte, i que l’administra-
ció li’l reserve fins que finalitze el seu permís.

Hem ajudat a denunciar la situació de di-
verses afiliades malgrat que, jurídicament, la
denúncia ha de ser personal i no sindical. Així
i tot, els hem fet costat en tot aquest procés:
ens hem entrevistat amb les interessades, hem
fet reunions a la seu d’Alacant, els hem faci-

litat informació jurídica i hem estat presents en
la direcció territorial d’Educació en l’acte de
presentació de la documentació requerida, així
com també els hem ajudat a redactar els re-
cursos que havien de presentar, per aquest atac
tan greu als seus drets:
� Dret a reconéixer com a treball efectiu en el
full de serveis aquestes vacants i substitucions
que els han negat. 
� Dret a rebre les percepcions econòmiques
dels mesos que haurien d’haver treballat.

Una doble marginació i discriminació patides:
pel fet de ser dones i pel fet de ser mares que
des d’STEPV intentarem eradicar definitivament
per al curs vinent, coste el que coste. 
*Responsable de Polítiques d’Igualtat 
de Gènere d’STEPV

Allioli
El Museu de les Ciències  de la màgi-
ca ciutat de Conca va ser l’escenari on
durant els dies 4, 5, i 6 de maig d’en-
guany, un nombrós grup d’assistents
de tot l’Estat va reflexionar sobre la in-
visibilitat que acompanya les activitats
i les accions de les dones, i on es van
plantejar estratègies per trencar amb
aquesta situació. Una nombrosa de-
legació d'Intersindical valenciana, de
la qual forma part STEPV, va partici-
par en les jornades, que tenien com a
lema La visibilidad de las Mujeres, un
tema pendiente.

Fermina Bardón, responsable de 
l’Organización de Mujeres d’Intersin-
dical (OM) i Rosa Zafra, responsable de
l’OM per part dels STE, va coordinar
l’organització i els continguts d’unes
jornades que les persones assistents
han valorat molt positivament per les
persones assistents. L’obertura de
les jornades va ser a càrrec de la di-
rectora de l’Instituto de la Mujer Cas-
tella-la Manxa, Ana de la Hoz. S’hi va
projectar el documental Constructo-
ras de derechos y utopías. Mujeres en
la II República, d’Eloina Terrón, que
plantejava les vivències de les dones
republicanes, una necessària re-
construcció de la història d'aquestes
dones.

Ana María Vidal, responsable de
Programes per al Lideratge de la

Dona de l'Escola Genèrica per a la
Igualtat del Consell Insular de Ma-
llorca, va impartir la conferència
Modelos visibles, modelos invisi-
bles, en clave de Mujer. La res-
ponsabilidad del modelo propio
en la qual es plantejava la impor-
tància de la maduresa emocional, de
l'assertivitat i de la incorporació del
respecte i l’autèntica atenció en la
construcció de les nostres rela-
cions.

Rakel Lobato Agut i Elena Men-
dieta Jiménez, educadores socials i
expertes en gènere, a més de pro-
pietàries de la botiga eròtica femi-
nista La Alegre Conchita, van fer la
xarrada La construcció social de la
Sexualitat, en què van qüestionar la
desviació androcèntrica i la invisibi-
litat de la sexualitat de les dones.
Tancà les jornades la xarrada Les
dones i el llenguatge, d’Eulalia
Lledó, doctora en Filologia romàni-
ca i experta en usos de llenguatge no
discriminatori, que s’encarregà de
fer-nos veure la importància de ser
visibilitzades mitjançant les parau-
les. Explicà l'origen dels usos lin-
güístics que invisibilitzen les do-
nes, i que parteixen del principi de la
primacia del masculí sobre el fe-
mení. “No és el llenguatge el que
discrimina, sinó els usos que en
fem”, conclogué l’experta.

SALUT LABORAL

El sindicat detecta, almenys, 54 altes d’ofici
durant el segon trimestre només en la
direcció territorial de València
STEPV denuncia l’aplicació indiscriminada de la mesura sense considerar 
ni la tipologia ni la durada de les malalties

JORNADES DE L’ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL  

La invisibilitat de les dones, una qüestió
pendent en la nostra societat

La conselleria
d’Educació es
burla de l’ús no
sexista del
llenguatge que
exigeix la llei per a
la igualtat 

Allioli
La direcció general de Personal de la
conselleria d’Educació va incomplir la
normativa sobre llenguatge no sexis-
ta (Llei  9/2003, de 2 de abril de la Ge-
neralitat valenciana, per a la Igualtat en-
tre Dones i Homes, art. 48, i la Llei Or-
gànica 3/2007, de 22 de març, per a la
Igualtat Efectiva de Dones i Homes, art.
14.11.)  en la publicació en el DOCV del
16 de març de la resolució de 10 de
març de 2011, per què es regula el pro-
cediment d’adjudicació setmanal de
llocs de treball en règim d’interinitat du-
rant el curs 2010/2011. 

L’àrea de Polítiques d’Igualtat de
Gènere d’STEPV-Iv ha lamentat
aquesta nova actuació que deixa molt
clara quina és l’actitud de l’adminis-
tració educativa pel que fa a l’ús no se-
xista del llenguatge, atés que ha  afe-
git un apartat en l’esmentada nor-
mativa que diu: “Tretze. Referències
genèriques. Totes les referències al
funcionari interí i a situacions per a les
quals en esta resolució s’utilitza la for-
ma del masculí genèric han de con-
siderar-se aplicables indistintament
a dones i homes.”

Igualtat de gènere i tracte 
als contractes d’interinatge
M. LUISA MANZANO*
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CENTO YUSTE

L’exposició es podrà visitar de dilluns a divendres de 9.30 
a 14 h i de 17 a 18.30 h, fins al 30 de juny de 2011

DIMARTS DE LA INTERSINDICAL

A casa nostra

La situació de
l’escola rural en un
món global centra
les jornades
confederals
Allioli
La Confederación STEs-Intersindi-
cal ha celebrat les segones jornades
dedicades a l’escola rural durant els
dies 27, 28 i 29 de maig a Palència,
sota el títol “Un reto para el siglo XXI”.
Tal com explicaven en la presentació
de les jornades, l’educació afronta rep-
tes en un intent d’adaptació a la re-
alitat i és necessari fer un esforç per
avançar en el medi rural, una pers-
pectiva global ha d’entendre les ca-
racterístiques i l’especificitat de l’es-
cola rural i promoure polítiques com-
pensadores que la incloguen. En les
ponències s’abordà el repàs a les lleis
educatives de la LOGSE a la LOE, així
com una exhaustiva anàlisi de la si-
tuació dels CRAE en tot l’Estat espa-
nyol, o el paper de la formació pro-
fessional en aquest àmbit.

VOTS STE CCOO ANPE CSIF UGT

ANDALUSIA 6.531 7.442 5.614 10.579 5.185

ARAGÓ 1.124 1.295 371 2.309 1.426

ASTÚRIES 1.346 891 1.283 359 1.183

CANÀRIES 2.419 1.316 2.107 144 615

CANTÀBRIA 1.619 472 1.252 240 420

CASTELLA-LA MANXA 1.803 2.835 5.236 3.136 1.501

CASTELLA I LLEÓ 3.604 2.042 2.477 3.683 2.247

CATALUNYA 9.784 7.549 831 310 2.121

C. DE MADRID 1.257 10.826 5.407 3.847 2.713

PAÍS VALENCIÀ 14.619 6.737 4.108 4.787 3.533

C. AUTÒNOMA BASCA 3.366 2.585 0 0 645

EXTREMADURA 257 1.412 1.272 2.833 1.066

GALÍCIA 1.992 3.343 2.272 996 2.809

ILLES BALEARS 3.012 975 1.015 219 1.060

LA RIOJA 359 506 423 357 397

NAVARRA 766 643 412 358 252

REGIÓ DE MÚRCIA 2.271 2.628 4.168 867 1.139

CEUTA 39 419 64 60 451

MELILLA 303 93 87 180 152
E. ESPANYOL 56.471 54.009 38.399 35.264 28.9152

Allioli
Després de celebrades les elec-
cions sindicals de Catalunya i el
País Basc (febrer) i de Navarra
(maig), els STE dels territoris de
l'Estat continuen sent els més
que més vots reben en l'ensenya-
ment públic i també els que més
persones delegades obtenen. 

En total, 56.471 vots i 505 per-
sones delegades. Per davant de
CCOO (504), ANPE (335), CSIF
(319), UGT (270). La resta de sin-
dicats obtenen 337 i 42.176 vots.

Els STE són majoritaris a As-
túries, Cantàbria, Castella i Lleó,
País Valencià, Canàries, IIles Ba-
lears, Melilla, Catalunya i País
Basc. A Navarra, després de LAB.

Una vegada més, el model de
sindicalisme que representen els
diferents STE ha demostrat tant la
seua validesa política com la seua
legitimitat social.

Els STE, la primera força sindical de
l’estat, després de finalitzar el procés
electoral en l’ensenyament públic

Intersindical
Valenciana guanya
les eleccions de la
Generalitat

Allioli
Intersindical Valenciana va guanyar de
forma clara les eleccions sindicals de
la Generalitat valenciana, que es van
celebrar el 18 de maig, amb 29 dele-
gats i delegades. Intersindical ha
guanyat en les juntes de personal dels
serveis territorials d'Alacant, de Va-
lència i en els serveis centrals de la
Generalitat, que agrupa el pesonal que
treballa en les conselleries. En els ser-
veis territorials de Castelló, Intersin-
dical ha empatat amb la UGT, amb 6
persones delegades.

És la primera vegada que Inter-
sindical Valenciana guanya en aquest
àmbit, de què fa quatre anys era el se-
gon sindicat. També és el segon sec-
tor en el qual Intersindical Valencia-
na ocupa el primer lloc, després del
sector de personal docent, on va
guanyar el desembre passat STEPV-
Iv, per setena vegada consecutiva. A
falta de celebrar en el mes de juny les
eleccions en el Servef, Intersindical
Valenciana torna a ser, amb gran di-
ferència, el sindicat més votat en
l’àmbit de la mesa general de la
Funció Pública valenciana.

Del 17 al 19 de juny es reunirà, per pri-
mera vegada, la Conferència d’STES-
Intersindical, una reunió periòdica de
caràcter congressual per a elaborar
la línia sindical del sector d’ensenya-
ment. Els temes que s’hi tractaran són
importants en el marc de negociacions
futures com l’estatut docent, la re-
forma del sistema d’accés… Fa sis
mesos, la confederació va comparéi-
xer en les eleccions sindicals d'ense-
nyament públic amb un programa
comú en el conjunt de l’estat, al cos-
tat de les lògiques adequacions en
cada comunitat autònoma. Es tracta,
per tant, de línies d'acció sindical
posades al dia recentment. No obstant
això, els esdeveniments se succeeixen

i els governs central i autonòmics se-
gueixen plantejant assumptes amb els
quals, a vegades, el sindicat compar-
teix la necessitat i altres no pot eludir.
En relació amb alguns d’aquests as-
sumptes, les ponències desenvolupen
una mica més d’allò que es va fer per
al programa electoral com queda re-
flectit en els diferents apartats. Així
destaquen:
�La formació inicial i contínua del pro-
fessorat d’educació infantil, primària
i secundària. Que inclou un planteja-
ment global sobre formació, accés i
desenvolupament professional; la for-
mació inicial, pràctica docent i formació
permanent; l'experiència d’altres pa-
ïsos en relació amb el cos únic docent;

la formació permanent, formació en
centres i els centres del professorat.
�L'accés a la docència en els centres

educatius públics. Abordant un nou
perfil del professorat; criteris per a la
selecció del professorat; fases del
sistema i acreditació de les compe-
tències per l'aptitud docent.
� Carrera professional i avaluació
del professorat en l’ensenyament pú-
blic.
� Autonomia dels centres educatius.

D’altra banda, la conferència abor-
darà el sistema de funcionament sec-
torial i farà un balanç del període pos-
terior al congrés de Salamanca en-
carat a la preparació del pròxim
congrés confederal previst per a la pri-
mavera del 2012

La Conferència Sectorial d’STES debatrà
l’educació com a servei públic, l’accés a la
docència i la vida professional
Posarà al dia les línies d’acció sindical, en vista dels esdeveniments 
que afecten les administracions central i autonòmiques

Què és la Conferència Sectorial d’STES

El novembre del 2007, l’antiga Confederació STES-Intersindical, a
la qual pertanyia la Intersindical Valenciana, va celebrar el IX
congrés a Salamanca. En aquell congrés, fet conjuntament amb el
Sindicat Ferroviari, es va acordar adoptar una forma d’estructura
sindical assentada en els sindicats territorials de caràcter
intersectorial que, al mateix temps, coordinarien els diferents
sectors en l’àmbit de l’estat. Així va nàixer la Confederació
Intersindical. El seu sector d’ensenyament va adoptar, en exclusiva,
el nom de l’antiga Confederació STES-Intersindical.
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Encete amb aquest una sèrie d'articles que ano-
menaré genèricament: les fruites perdudes, que
no són més que un resum dels articles que el
meu bon amic Daniel Climent ha publicat en la
revista Mètode de la Universitat de València. La
intenció que em mou és merament divulgadora
d'un treball etnobotànic molt més acurat que
l'autor dels articles ha realitzat en la susdita re-
vista que, alhora, es pot considerar un magnífic
referent de revista global de divulgació científica
de qualitat. 

El caqui (Diospyros kaki), una mena de toma-
ca dolça que els japonesos cultivaven des de mit-
jan segle VII, fou introduïda als països occiden-
tals a mitjan segle XIX després de l'obertura co-
mercial del Japó. Cal esmentar que el país del
Sol Naixent va romandre tancat a la influència es-
trangera des del s. XVII, en què va esclatar una
guerra civil, conseqüència de la qual va ser la ins-
tauració d'una dictadura militar que prohibí
qualsevol contacte comercial i religiós amb
l’estranger.

Els botànics van batejar la nova planta com a
Diospyrosper la seua semblança a dues espècies
que s'havien descrit en aquella època, una d’a-
mericana i una altra d’africana, que s’assemblaven
tant que Linné les va agrupar en un únic gène-
re. Per dir que els fruits d’ambdues espècies te-

nen un sabor diví (Dios), semblant a les peres
(pyrus), va batejar el gènere amb el nom de Dios-
pyros. No sabem si van ser les presses, una qües-
tió de cal·ligrafia o l’error d’algun transcriptor,
però el fet es que en lloc de pyrus (“pera”) va po-
sar pyros (“blat”). El resultat va ser que volia dir
perera divina i va acabar dient blat de Déu.

El caqui és una planta dioica, és a dir, amb les
flors masculines i femenines en peus diferents;
tot i això, a vegades se’n troben exemplars her-
mafrodites: arbres amb flors masculines i fe-
menines. Pel que fa a la fructificació, tardoral,
presenta algunes particularitats curioses. N’hi
ha varietats en què els fruits es fan per via se-
xual i produeixen llavors. Però també n’hi ha va-
rietats en què els fruits són partenocàrpics o  for-
mats per estimulació dels carpels femenins, i per
tant no fan llavors. Els fruits, que s'assemblen
a tomaques ataronjades, són baies comestibles
riques en vitamina C , caroté i criptoxantina (con-
siderats com a provitamines A), tanins i polife-
nols que els doten d'una gran astringència.
Des d’un punt de vista comercial es poden clas-
sificar atenent al  fet que siguen o no astringents
quan es cullen de l’arbre; i si en madurar can-
vien o no les característiques organolèptiques. 

Al nostre país tenim la denominació d'origen
“Caqui Ribera del Xúquer” o “roig brillant” que

pot ser de dos tipus: el clàssic, que es recol·lec-
ta madur, amb la polpa tan blana que invita a
menjar-se’l amb cullereta i el persimó, que es
recol·lecta encara verd, i es tracta amb etilé al
magatzem per eliminar-li l'astringència.

Però tornem a l'inici d'aquesta història. L’ar-
ribada del caqui als Estats Units, a mitjan segle
XIX, va estar associada amb uns personatges, l’a-
ventura dels quals va inspirar una de les òperes
més belles i alhora més tràgiques. 

Una volta que el Japó va obrir les portes a la
influència occidental, els EUA en van nomenar,
com a primer cònsol, Townsend Harris. Poc des-
prés d’arribar-hi, es va casar amb una jove geis-
ha, que abandonà dos anys més tard per tornar
al seu país; aixo sí, amb un carregament de ca-
quis, els primers que arribaven als Estats Units.
Amb els fruits, va viatjar també la historia de la
geisha abandonada, un relat que va ser transmés
oralment fins que, l’any 1900, el novaiorqués John
Luther Long el va transformar en l’obra de tea-
tre Madame Butterfly. Era la tragèdia d’una jove
geisha de quinze anys que s’enamorà d’un ofi-
cial de la marina nord-americana i que, després
de ser seduïda i abandonada, se suïcida fent-se
l’harakiri. Posteriorment, l’obra de Long va ins-
pirar Giacomo Puccini, que, el 1904, estrenà l’o-
pera Madame Butterfly.

M
entre assistia el 29 d'abril a un acte de
presentació de les investigacions titu-
lades Entrañas de una guerra (María del

Espino Núñez-Barranco), sobre testimonis orals
de la Guerra Civil a Villafranca de los Barros (Ba-
dajoz), i Masacre. La repressión franquista en Vi-
llafranca de los Barros 1936-1945 (Francisco Es-
pinosa), vaig retenir una frase, citant Orwell, que
deia: "Qui controla el present, controla el pas-
sat."

Enmig d'aquest present de crisi i atur, vivim
una onada neoliberal que afecta també la
història recent. El revisionisme campa a plaer
quan s'interpreta la Guerra Civil com "una cosa
inevitable", fruit dels "excessos republicans i
revolucionaris". Crec que és convenient posar-

cara a la nostra història i per això he assistit
a diversos actes en aquests últims mesos. El
25 de febrer a l'Ateneu de Madrid a les jorna-
des que presentaven l'obra poètica de Charlie
Donnelly (Vida y poemas. Joseph Donnelly), que
als 24 anys va liderar a Irlanda la mobilització
de suport a la República i que va morir en la
batalla del Jarama el 1937. L'endemà vaig par-
ticipar en la quarta edició de la Marcha Memorial
del Jarama, convocada per l'Asociación de
Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI):
no era difícil imaginar-se la sang d'aquells bri-
gadistes amerant les trinxeres destrossades i
els búnquers destruïts per l'artilleria.

El 10 d'abril, vaig marxar camps a través en
el VII Homenaje a las Víctimas del del Campo

de Concentración de Castuera (Badajoz).
Aquells perdedors, "els esclaus del franquisme",
van ser sotmesos a un sistema d'explotació eco-
nòmica basat en treballs forçats que van bene-
ficiar l'Estat franquista i determinades empre-
ses privades addictes al règim. 

El 17 d'abril vaig estar entre els que recor-
dàvem les víctimes del franquisme, soterrats en
fosses comunes al cementeri general de Va-
lència, convocats pel Fòrum per la Memòria i al-
tres entitats.

Hem de prendre consciència, estant als car-
rers, als camps, en els arxius, del fet que
aquesta és la forma de fer-nos presents per fer
passat i recordar que no hi ha oblit.

Veritat, justícia i reparació.

ALLEGRO MA NON TROPPO

JOSÉ A. ANTÓN VALERO

Hem de fer-nos presents
als carrers, als camps, en
els arxius, per recordar
que no hi ha oblit.

La memòria (no) oblidada

NATURA VALENCIANA

INTERNACIONAL

Fent camí

Allioli
Durant la nit del 20 de març, la casa del
president de la Bahraini Teacher As-
sociation –Associació de Mestres de
Bahrain (BTA)–, el Sr Mahdi Abu Deeb,
va ser assaltada per vint membres de
les forces de seguretat, que van retin-
dre i interrogar la muller i els fills du-
rant dues hores. Altres funcionaris de
la BTA van ser convocats pel ministe-
ri d'Educació per ser interrogats, fet
que va crear un clima de temor a ar-
restos i detencions arbitraris entre sin-
dicalistes docents.

La campanya d'arrestos contra
sindicalistes es va intensificar el 29 de
març, quan el vicepresident i altres
funcionaris de la BTA van ser arres-

tats i l'endemà va ser detingut el se-
cretari general. Les forces de segu-
retat van inspeccionar de nou la casa
del president, dues vegades el mateix
dia, sense poder detindre’l.

Les autoritats també van arrestar
19 estudiants del Col·legi de Profes-
sors de Bahrain, sota acusacions in-
fundades contra ells. Altres estu-
diants han sigut expulsats de la uni-
versitat.

La Internacional de l’Educació
(IE), de la qual forma part STEPV,
també s’ha assabentat que les auto-
ritats han posat en marxa una in-
vestigació i han atribuït a alguns
membres de la junta de l'associació
acusacions falses. El ministeri tam-
bé ha deixat de pagar el sou d'alguns
professors i membres de la junta.

IE i BTA creuen que els atacs con-
tra el sindicat i els seus membres són

una reacció hostil a la participació dels
sindicalistes docents en les protestes
pacífiques que es van iniciar el 14 de
febrer a la plaça de la Perla de Ma-
nama, i en la crida a la vaga del 14 de
març per alertar de la preocupació per
la seguretat física dels acadèmics, tre-
balladors de l'educació i estudiants de
centres d'ensenyament. La IE dema-
na a les seues organitzacions mem-
bres que protesten per la recent ofen-
siva contra els sindicalistes docents a
Bahrain. Mentre que els mestres i es-
tudiants expressen les seues deman-
des de més llibertat i reconeixement
de drets, la IE no para de rebre infor-
mes preocupants sobre els atacs con-
tra la BTA, que no està afiliada a la IE.
La IE condemna també les detencions
i l'ús excessiu de la força. La IE insta
el govern de Bahrain a respectar els
drets i les llibertats fonamentals del
professorat, la comunitat estudiantil i
el col·lectiu de sindicalistes, i exigeix
a les autoritats que inicien un diàleg
respectuós per aconseguir una solu-
ció pacífica i justa a les reivindicacions
legítimes del poble de Bahrain.

Més informació en 
http://www.ei-ie.org/Propestes a la plaça de la Perla de Manama, el 20 de febrer MAHMOOD AL-YOUSIF

(HTTP://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/MAHMOOD/)

Diversos funcionaris 
de la BTA han sigut
arrestats, i se’ls ha
deixat de pagar el sou

Les autoritats de Bahrain assetgen 
la direcció del sindicat del professorat 
per la seua participació en les protestes

La Internacional de l’educació inicia una campanya 
per aturar la repressió contra els i les sindicalistes

JOAN PÉREZ ALBERO

Les fruites perdudes (i):
el caqui



Escrits

“Elogi a un xiprer”,
memòria d’un temps 
que es jubila

Cómo dar clase a los que no
quieren.Joan Vaello Orts, Graó,
Barcelona 2011, 234 pàg.
Ni tot l’alumnat està disposat,
ni tot el professorat està pre-
parat: són les dues presump-
cions que pretén discutir
aquest llibre i davant les quals

proposa estratègies pràctiques per al professo-
rat desbordat per l’actitud d’algun alumnat que
rebutja i es resisteix al procés d’escolarització.

La ansiedad social en alum-
nos de ESO, Antonia Vallés
Arándiga i Consol Vallés Tor-
tosa, Eduforma, Sevilla 2010,
157 pàg.
Tot i que un cert nivell d’an-
sietat pot ser considerat útil,
quan és tan intensa que inca-

pacita l’alumnat a relacionar-se adequada-
ment amb el medi escolar, pot donar lloc a l’a-
ïllament, la depressió i al suïcidi, una “fòbia so-
cial”, escassament coneguda en l’àmbit de la
infància i l’adolescència.

Aulas muy creativas, Michelle
Scavo, Narcea, Madrid 2010,
125 pàg.
Recull d’idees i de propostes
per a mestres que busquen
activitats innovadores i esti-
mulants, disponibles a per

qualsevol moment, i que promouen l’autoesti-
ma i milloren el comportament, el control de la
classe i la implicació de les famílies.

Pensamiento libre para per-
sonas con discapacidad in-
telectual, José María Sánc-
hez Alcón, Pirámide, Ma-
drid 2011, 215 pàg.
Les persones amb incapa-
citat intel·lectual estan co-
mençant a assumir uns pa-

pers socials tradicionalment considerats com
a impropis. El llibre, a partir del diari de Ximo,
un xic amb un gran potencial, es proposa po-
tenciar l’autogestió i l’autodeterminació en el
context d’un model social, funcional i inclusiu
de la discapacitat intel·lectual. 

Sociología de la educación
secundaria, Rafael Feito
(coord.), Ministerio de
Educación-Graó, Barce-
lona 2010, 166 pàg.
Un dels primers vo-
lums d’una ambiciosa
col·leció editada con-
juntament pel ministe-
ri d’Educació i l’editorial

Graó que pretén abastar globalment els pro-
cessos formatius orientats a l’adquisició de
competències pel professorat. La col·leció es
compon  d’una primera part que tracta en qua-
tre volums el referent al mòdul genèric i al pràc-
ticum de la formació; i d’una segona part
amb quinze lliuraments, un per cada mòdul es-
pecífic, de tres volums, coordinats i desenvo-
lupats per especialistes en cada disciplina. El
llibre s’ocupa dels continguts de la matèria So-
cietat, família i educació del Màster de Secun-
dària. Presenta una mirada sociològica sobre
els problemes educatius en una societat can-
viant i ofereix propostes per millorar l'exerci-
ci professional del professorat.

La llavor del seny, Pere
Polo Fernández,  Edi-
cions Escola de Forma-
ció en Mitjans Didàctics,
Palma de Mallorca 2011,
300 pàg. Edició bilingüe
català/castellà.
Es tracta del segon dels
llibres que recullen els
articles d'opinió publi-

cats durant diversos anys en el diari Última Hora.
El primer va ser Llaurar fondo el futur.

Els 58 articles publicats s’agrupen en sec-
cions sobre educació i escola; neoliberalisme
i globalització; la crisi política a Llatinoamèri-
ca; cooperació i educació a Llatinoamérica; nor-
malització lingüística; sindicalisme i pacte es-
colar; política i religió.

Pere Polo ha sigut fundador d’ STEI-i i du-
rant molts anys el seu secretari general i di-
rector de la revista Pissarra. També ha format
part del secretariat confederal d’STES. Ac-
tualment és president de l'ONGD Ensenyants
Solidaris i director de l'Escola de Formació en
Mitjans Didàctics.

ESCRIT AVUI

ENXARXATS  �

ESCRIT AHIR

El director nord-americà Aronofsky ha tornat a
conquerir la mirada dels nostres joves amb la
pel·lícula Cisne Negro. És cert que també ho va
aconseguir amb Pi: fe en el caos (1998) i Réquiem
por un sueño (2000). Sí, Cisne Negro ha captivat
molts estudiants, fins al punt que han vist el film
tres o quatre vegades, una cosa inusual, i que
n’han volgut parlar a classe, una mica elogiable.

Per tant, ens hem de preguntar quin fascinant
desconcert i quina interrogació ha mobilitzat la
mirada de Cisne Negro en els joves i no tan joves.

Cisne Negro pren com a referència argumental i
coreogràfica El llac dels cignes, de Txaikovski. Ara
bé, l'obra de Aronofsky, tal com el seu títol ens dei-
xa entreveure, no submergeix l'espectador en el
món fantàstic i romàntic de la història del ballet
de Txaikovski, sinó que l’abisma
en un univers sinistre i sense
amants tràgics i apassionats.

En el Cisne Negro només hi
ha una passió, una perversa
passió cap a la dansa. La pro-
tagonista només estima fins a
l'obsessió la dansa. La dansa és
la seua vida. Una vida donada li-
teralment i metafòricament per la mare. Vegem-
ho. La mare, també ballarina en la seua joven-
tut, va renunciar a la dansa, tal com retrau a la
protagonista, per tindre-la. Així doncs, tota la frus-
tració materna recau sobre el cos de la prota-
gonista. Un cos tècnicament perfecte per a ba-

llar, però un cos desconegut per a l'erotisme.
Identificada al desig frustrat de la mare, res no
sap de l'erotisme carnal, ni de l'erotisme del cor.
Només quan es desprenga de la submisa iden-
tificació amb la mare, sabrà del seu desig i po-

drà destacar com a figura
enlluernadora en el ballet.
Aquest és el drama psíquic de
la protagonista: un procés de
separació dolorós que inicia
sola. Per això, l'angoixa fa
acte de presència, enfonsant
la seua realitat i desdoblant la
seua identitat. Cap figura pa-

terna hi compareix per donar-li suport en el seu
procés de configuració com a subjecte del seu
propi desig. Per això, en aquest cas, aquesta ex-
periència vital es converteix en un fet sinistre, on
a la protagonista només li queda el recurs del suï-
cidi.

La perfecció sinistra

EN PANTALLA

Cisne negro
Director: Darren Aronofsky. Guió: Darren
Aronofsky y Mark Heyman
Repartiment: Natalie Portman, Winona Ryder,
Vicent Cassel, Barbara hershey, Mila Kunis.
Música: Clint Mansele. Fotografia:Matéu
Libatigue. EEUU / 201.

BEGOÑA SILES OJEDA

FERRAN PASTOR I BELDA

@tic, revista d'innovació educativa
http://ojs.uv.es/index.php/attic/index
La Universitat de València, publica des del
2008, aquesta revista divulgativa centrada en
temes de debat presents a les aules
universitàries  i vinculats amb la praxis
professional, però també amb els instruments
i els mitjans transversals que ajuden el

currículum acadèmic a arrelar en la realitat i
les estratègies d'anàlisi que ens proporcionen
una perspectiva per a quantificar amb dades i
fer un seguiment a aquest laboratori d'idees,
per a què no caiguen mai en sac foradat.

Crisis energética
http://www.crisisenergetica.org/index.php
La catàstrofe del Japó ha fet evident que la
producció d'energia basada en les centrals
nuclears és una aposta perillosa que fa
guanyar molts diners als accionistes
d'aquestes macroempreses però que posa en
perill (imminent) milions de vides humanes.

L'hecatombe humanitària del Japó ha fet
callar moltes boques, que ara es mosseguen
la llengua, esperant poder titllar de nou els
col·lectius ecologistes de bojos
irresponsables, insolidaris i utòpics. Ara la
ciutadania ha comprés a quin preu es pesa la
vida de la gent.

Aronofsky relata
una passió perversa
contextualitzada en el
món de la dansa

Es reedita, en format dvd, el
documental d’Alfred Ramos
sobre Carles Salvador

Aquesta vegada parlaré de pel·lícules.  El passat
octubre el pedagog, publicista i cinèfil  Alfred Ra-
mos, de Picanya,  em convidà a la projecció de la
presentació del documental sobre Carles Salva-
dor Elogi a un Xiprer. Una colla d’esforçats acti-
vistes i  aficionats al cinema l'havien rodat i pro-
jectat cap a la darreria dels setanta. Ara la fun-
dació Francesc Ferrer Pastor n’ha fet una reedició
en format  DVD  remasteritzada. És la recupera-
ció d’un material cultural impagable per moltes
raons. De primer perquè representa tant en les
entrevistes a personatges de l’època (Ferrer
Pastor, Sanchis Guarner, els fills de Carles Sal-
vador…) com en les imatges sobre manifestacions
i altres aspectes l’ambient es respirava en aquell
País Valencià de la Transició. I també per la il·lu-
sió i l’esperit de lluita que encomana i encara tam-
bé per la connexió històrica que fa de les espe-

rances i activitats escolars i
valencianistes dels anys trenta
amb l’embranzida autonomis-
ta i jove dels setanta. Aquella
vesprada de la projecció a l’e-
difici Octubre es va arredonir
amb el café amb algunes inte-
grants del grup de mestres de
Lo Rat Penat dels anys seixan-
ta, protagonistes també d’a-
quella primavera postfranquis-
ta. Allí em vaig adonar que, a ho-
res d’ara, jo sóc mestre dels
néts d’aquesta generació de
lluitadors que al seu torn m'educà a mi. Una co-
llita, la d'ells, de qualitat difícilment repetible en
aquest país. També em vaig adonar que calen més
documentals sobre els nostres escriptors. És ve-

ritat que s’ha fet alguna cosa
com el de Fuster (Escola Va-
lenciana), el de Sanchis Guar-
ner o les Normes de Castelló
(AVL). Fins i tot  el grup de tea-
tre de la Societat El Micalet ha
fet una dramatització, amb pro-
jeccions incorporades,  sobre la
vida d’Estellés molt interes-
sant. Acabaré proposant que
s’editen en DVD un conjunt de
tres entrevistes a fons que la
Montserrat Roig va fer durant
els setanta, en el circuit cata-

là de TVE, a Ovidi Monllor, Fuster i l’Estellés i que
ara només són accessibles en vídeo. Són també
un document  audiovisual magnífic que hauríem
de recuperar per a les noves generacions.
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Enlairant les nostres mans

P
laces i carrers de moltes ciutats han si-
gut testimonis d’un fet inusual, la mas-
siva participació de milers de persones,

amb la joventut com a força destacada, en un mo-
viment que s’ha rebel·lat “indignat pel panora-
ma polític, econòmic i social… per la corrupció
dels polítics, empresaris, banquers… per la in-
defensió de la ciutadania”.  I també per a declarar
que “és hora de posar-se en moviment, de cons-
truir entre tots una societat millor”.

Com totes les coses que naixen i que estan vi-
ves, els debats són sincers i apassionats, sense
pressa, perquè, si d’alguna cosa, en tenen de so-
bra les persones que aspiren a canviar-ho tot és
temps.

Impressiona veure tanta gent enlairant les
mans per decidir, debatent hores i hores, amb
tanta claretat d’idees i entusiasme. L’assemblea,
tantes vegades menyspreada com a símbol
d’una participació envellida i enfrontada amb al-
tres modernitats representatives de vot delegat

o de virtualitats digitals, ha esdevingut, com sem-
pre ha sigut, una eina majestuosa per a aportar
idees noves, amb les persones cara a cara.

Però el debat participatiu i assembleari no ens
és desconegut a les persones que formem part
d’STEPV. Vam nàixer d’un moviment d’assem-
blees que tampoc tenia pressa per a prendre de-
cisions perquè el que calia era tindre un marc de
trobada en què totes les persones que aspirà-
vem a defendre una escola democràtica, públi-
ca, popular i valenciana, tinguérem cabuda.

Vam dedicar hores i hores a preparar el nos-
tre naixement i hem dedicat hores i hores a de-
batre totes i cadascuna de les grans decisions
que hem pres. Ho hem fet sempre, en qualse-
vol moment de l’any, però de manera especial
quan hem anat de congrés.

Així hem debatut sobre quines estructures
eren les que millor s’adaptaven al que volíem ser:
un sindicat democràtic, nacional i assembleari;
sobre el model d’escola pública; sobre la nos-

tra concepció de l’organització confederal de l’Es-
tat espanyol; sobre la política de formació; so-
bre la necessitat d’eixamplar el model sindical
fora de l’ensenyament; sobre l’accés a la funció
pública docent; sobre el paper de la informació
sindical… fins i tot sobre l’adquisició de patrimoni.

Anar de congrés és anar de festa, la festa de
la democracia participativa dins el nostre sindi-
cat. Però també treballar per decidir col·lectiva-
ment com actualitza el sindicat les demandes i re-
ferma els compromisos. I això és el que hem fet
sempre. De vegades, amb contundència i apas-
sionament, amb tot el temps per davant, sense
presses per tancar en fals temes insuficientment
assumits, però també amb la generositat ne-
cessària perquè les majories foren les més am-
ples possibles i les minories se sentiren a casa.

Quan d’ací a uns dies constituïm la nostra as-
semblea –el congrés–, ens alegrarà saber que
formem part d’aquesta tradició que fa de la par-
ticipació la base on construir les decisions. 

EL MORTER

JOAN BLANCO PAZ

L’assemblea ha esdevingut,
com sempre ha sigut, una
eina majestuosa per a
aportar idees noves, amb
les persones cara a cara

Allioli
Els dies 10, 11 i 12 de juny ce celebrarà, per
onzena vegada, el congrés d’STEPV.  El primer
va ser l’any 1979 a Elx i va estar precedit
d’anys de debat sindical sobre quin tipus de
sindicalisme calia construir.

Per a participar en els debats, opinant i
decidint, les persones afiliades han sigut
convocades a diverses assemblees durant els
mesos d'abril i maig, en què s’ha debatut,
s’han votat esmenes i propostes, i s’han elegit
les persones de cada comarca que actuaran
com a delegades en el congrés en
representació de la resta.�En aquesta ocasió,
el debat en les assemblees s’ha
complementat amb un altre debat digital
ubicat en l’Espai de l’afiliació, sense
limitacions d'hora o de possibilitat de
desplaçament. 

Els debats aborden l’actualització de les
posicions referents a la política educativa, el
model sindical i la nostra pràctica sindical i
organitzativa, l’acció sindical en la universitat i
la carta financera.

La primera ponencia està orientada a
debatre sobre l'exercici de la docència en el
segle XXI i a analitzar el professorat
compromés amb una educació inclusiva i de
qualitat. I tot, després dels canvis legislatius
dels darrers anys i en la perspectiva de
negociació de les futures lleis d’educació en el
cas del País Valencià i de l’estatut docent en el
cas de l’estat espanyol. 

La ponència consta de sis blocs que
desenvolupen continguts i, en alguns casos,
propostes formals, per al debat congressual
al voltant de la política educativa i l'acció
sindical. 

El primer bloc està dedicat a presentar una
reflexió sobre l’ètica de la professió docent.
Així es fa un repàs a les característiques
professionalitzadores del nostre treball. Hi ha
una referència als valors de l'ètica civica i la
seua relació amb la professió docent, i
finalitza amb la referència a un de les
finalitats de l'educació com és la de formar
una ciutadania activa i crítica. 

El segon bloc fa un repàs a les posicions
tradicionals d'STEPV davant la formació del
professorat. Així es valoren els canvis de la
formació inicial conseqüència de la
implantació dels nous graus de mestre i el
màster de formació del professorat
d’ensenyament secundari. En l'apartat de la
formació permanent critiquem les ofertes i
els mitjans que ofereix l'administració
educativa i reivindiquem les nostres propostes

de formació arrelada a la pràctica i al treball
en equip que es desenvolupa als centres.
Finalitza aquest bloc amb la proposta
històrica de reivindicar el cos únic
d'ensenyants, aprofitant la circumstància de
l’anivellament de les titulacions de la
formació inicial.

A més, reflexiona sobre l'accés,
l'acreditació de les competències per a
l'aptitud docent, la carrera professional i
l’avaluació del professorat, el professorat de
l'ensenyament privat, el compromís amb la
igualtat.

En una altra ponencia s’analitza el model
sindical, la nostra pràctica sindical i
organitzativa i l’actualització de les
estructures organitzatives al context polític i
sindical actual. 

El document fa una anàlisi dels diversos
assumptes que han tingut rellevància en els
darrers anys per extraure’n així unes
conclusions que servisquen per a encarar els
nous reptes. Entre aquests reptes, les
eleccions sindicals de 2010 / 2011; la política
formativa del sindicat; el funcionament dels
seus òrgans; les polítiques d’igualtat de
gènere; el paper com a impulsors de la
Intersindical Valenciana, la presència en la
Confederació dels STES i la política
internacional. Com a conseqüència de les
reflexions, es proposen diverses mesures
d'actuació i la corresponent modificació dels
estatuts.

La tercera ponencia està orientada a
analitzar la situació de les universitats
valencianes i fixar-hi el treball del Sindicat.
Així, s’analitza l’autonomia universitària, els
estudis o el finançament de les universitats.

També aborda el paper del personal docent
i investigador i el del personal d'administració
i serveis, així com la implantació de l’Espai
Europeu d'Educació Superior i la situació
específica de les universitats privades.

Per últim, la carta financera analitza el
paper pel qual es regeixen anualment les
finances del sindicat en la línia d’assegurar
l’autonomia finacera que garanteix en cada
moment l’efectiva independència del sindicat. 

STEPV prepara l’onzé congrés, 
que se celebrarà a Alboraia al juny
Els debats aborden l’actualització de les posicions referents a la
política educativa, el model sindical i la nostra pràctica sindical 
i organitzativa, l’acció sindcal en la universitat i la carta financera


