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L a derogació de la Llei de Qualitat (LOQE),
plantejada des de distints sectors socials, ha
d’anar indissolublement lligada a l'establiment

d'un pacte educatiu d'ampli abast perquè la soci-
etat i els centres educatius requereixen una mínima
estabilitat que permeta aprofundir en els canvis i
desenvolupar els projectes en marxa. No obstant
això, molts dels qui ara s'apunten a la demanda
d'aquest pacte educatiu —principalment en els
entorns del Partit Popular, la Conferència Episcopal
i les patronals de l'ensenyament— no van obrir
boca quan l'anterior govern va imposar la LOQE
sense el més mínim diàleg i sense avaluar la
incidència de la LOGSE, que no havia finalitzat
encara el seu període d'aplicació. A pesar d'això, no
es tracta ara de retornar-los la moneda. 
STEPV-Iv i la Confederació de STES-i, com van man-
ifestar en el seu moment davant la imposició de
la LOQE, exigeixen que el procés de derogació
d'aquesta llei i la seua substitució per una de
nova siga el resultat d'un Pacte per un
Ensenyament Públic, Popular i Democràtic, fruit
d'una anàlisi i un debat responsables, no només
entre les forces polítiques parlamentàries i un
sector d'experts, sinó també amb la participació
dels seus directes usuaris: les famílies, l'alum-
nat i el professorat, a través de les seues organ-
itzacions representatives. Es tracta d'un debat
que tant l’administració central com les
autonòmiques tenen la responsabilitat d'impul-
sar.

Els continguts mínims d'aquest Pacte han de ser els
que prioritzen les necessitats dels sectors més des-
favorits, que garanteixen als centres l'autonomia de
gestió i desenvolupament curricular. Aquest pacte
ha de corregir les polítiques que en els últims anys
han sotmés l'ensenyament públic a la condició de
subsidiari del privat. 

El Pacte per l'Ensenyament, per tant, cal:
- Retornar a l'ensenyament públic el prestigi que se
li ha volgut furtar i posar fi al procés de pri-
vatització del sector. 
- Defensar l'ensenyament públic, democràtic, iguali-
tari, integrador i de qualitat per a tots i totes. 
- Reconéixer les diferents realitats nacionals,
lingüístiques i culturals de l'estat espanyol.
- Impulsar una legislació que impedisca el finança-
ment públic d'una educació elitista. La qualitat per
a uns pocs és un privilegi, mentre que la qualitat
per a tots i totes només la garanteix l'ensenyament
públic. 
- Propiciar normatives legals que permeten que les
diferents etapes educatives —obligatòries i no
obligatòries— siguen un espai de convivència entre
l'alumnat de distinta procedència i extracció social;
entre persones de distintes creences i ètnies; de
convivència amb “els altres”, els distints; una etapa
d'escolarització que servisca per al reconeixement
mutu entre les persones que són diferents. Tot això
contribuirà al major avanç democràtic d'una soci-
etat cada dia més diversa i plural. 
- Retornar la democràcia a la gestió dels centres
educatius amb participació de tots els sectors. El
claustre i el consell escolar han de ser els òrgans
de govern dels centres.
- Afavorir l'autonomia real dels centres educatius i
millorar la convivència i el treball en equip del pro-
fessorat.
- Reflectir en l'escola i en l'ensenyament la laïcitat
i l’aconfessionalitat de l'estat que assenyala la
Constitució, amb un currículum sense ensenyaments
religiosos.
STEPV-Iv presenta aquest document amb les línies
bàsiques que permeten avançar en el debat cap al
Pacte per l'Ensenyament.

Introducció 

El document Cal un pacte... (versions en valencià i en castellà) es pot descarregar des de:
http://www.intersindical.org/stepv/peirp/reforma.htm 

Aquest espai web recull, a més, diverses informacions i documents, 
i alberga un fòrum de debat obert.
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A vançar cap a una millora real en la quali-
tat de l'ensenyament, compatible amb el
principi d'igualtat i capaç de desenvolupar

polítiques de compensació de les desigualtats, i
promoure les estratègies més adequades que garan-
tisquen una veritable educació intercultural,
incompatible amb el reconeixement d'una anom-
enada “xarxa mixta” de servei públic i d'interés
social, proposada des dels sectors conservadors.
No tots diem el mateix en referir-nos a la qualitat
en l'educació. Les polítiques conservadores con-
ceben la qualitat com una qüestió essencialment
propagandística. Per això refusen l'anàlisi dels
problemes i recorren a "indicadors" abstractes o
veritats a mig fer que justifiquen les propostes d'un
supòsit avaluador. 
L'escolarització obligatòria i gratuïta fins als 16
anys en un sistema comú, generalista i inte-
grador és un avanç irrenunciable per a una soci-
etat més justa, culta i equitativa.

1.1. Ensenyament comprensiu 
i de qualitat.

S’han d'acabar les pràctiques exercides en insti-
tucions finançades amb fons públics que selec-
cionen l'alumnat i provoquen la concentració dels
problemes en determinats centres. Amb fons
públics no es poden finançar escoles amb idearis que
no respecten el caràcter laic o aconfessional de l'es-
tat. Aquest finançament només poden acceptar-lo els
qui, des de postulats neoliberals, consideren que el
sistema públic deu i pot competir amb el privat.
Separar una formació més acadèmica d'una altra de
més pràctica o professional és una regressió que no
s’adequa a una educació integral ni tampoc a les
necessitats del mercat laboral. Davant dels models
restrictius cal impulsar models flexibles en els quals
caben diferents formes de participació i progrés. Cal
una flexibilitat que done cabuda a la diversitat d'es-
tudiants i responga adequadament a les possibilitats
desiguals que tenen per a arribar als mínims
establerts. En les etapes d'escolarització obligatòria
cal adaptar el procés educatiu a la diversitat de tot
l'alumnat per a optimitzar els resultats i superar les

desigualtats. L'escolarització en unitats i centres
especials només s’ha emprendre quan ho
requerisquen les pròpies necessitats de l'alumnat. 
Un nou model de societat exigeix un nou model
d'ensenyament. A l'alumnat que ja pot accedir al món
laboral se li ha de permetre eixir i regressar al sis-
tema escolar i alternar períodes d'escolarització amb
uns altres de treball. S’ha d’estudiar fins i tot que el
sistema públic puga establir mesures compensatòries
per als alumnes “amb retard” fora del temps i/o el
calendari escolar. Tot això exigeix inversions impor-
tants tant en formació del professorat com en recur-
sos humans i materials. 

1.2. Mesures per a un 
ensenyament de qualitat.

a) Des de l'inici de l'escolaritat, cal garantir una
atenció més personalitzada i una compensació de les
desigualtats educatives de partida que genera el nos-
tre model social. En aquesta direcció, cal:
- Possibilitar l'obertura dels centres públics fora de
l'horari lectiu i assignar els recursos necessaris per
oferir un programa de serveis i activitats —concretat
pel respectiu consell escolar— que comprendrà,
almenys, un servei de biblioteca i aules d'estudi
assistit que s’òbriguen enjorn, menjador, activitats
esportives, lúdiques, d'oci, formatives i culturals.
- Establir plans d'acollida i immersió lingüística per a
l'alumnat immigrant. Aquesta atenció es desenvolu-
parà en els mateixos centres per professorat amb la
formació adequada i de manera simultània a la seua
escolarització en grups ordinaris. Entre els recursos
humans destinats a aquests plans podrà comptar-se,
a més, amb treballadors socials que actuen com a
mediadors interculturals i, si és possible, amb profes-
sorat nadiu de suport.
- Elaborar plans específics de compensació per a
aquells centres que escolaritzen alumnat de minories
ètniques, establint vies de col·laboració amb les
famílies i els serveis d'assistència social. S'establiran
plans per a garantir la continuïtat de l'escolarització
en l'ensenyament bàsic de l'alumnat les famílies del
qual tinguen un treball itinerant, 
- Suprimir totes les traves que impedeixen a l'alum-

1. CONSOLIDAR UN ENSENYAMENT 
PÚBLIC DE QUALITAT
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nat immigrant, al marge de la seua situació famil-
iar, obtenir les titulacions corresponents als estudis
realitzats.
- Establir un sistema de beques i ajudes a l'estudi que
contribuïsquen a compensar les condicions socioe-
conòmiques desfavorables de la família. El sistema
garantirà l'extensió i la suficiència de recursos perquè
tota la població escolar que complisca els requisits
establerts es beneficie d'aquestes prestacions. 
-  Potenciar l'atenció  tutorial, completar els equips
dels departaments d'Orientació i impulsar les actua-
cions d'Educació Compensatòria. 
- Afavorir els desdoblaments dels grups i les agrupa-
cions flexibles. Fomentar les activitats de suport i
reforç amb l'alumnat i de recuperació d'assignatures
no aprovades. 
b) Incrementar l'oferta de  matèries optatives —per
satisfer els interessos plurals de l'alumnat— i amb
distints nivells de complexitat. Això permetrà l'oferta
de determinats reforços instrumentals. Perquè l'oferta
d'optatives no es reduïsca exclusivament a les
disponibilitats del professorat cal dotar als centres
del personal docent que cobrisca les necessitats
educatives.  
c) Considerar simultàniament el quart curs de l'ESO
com a finalització d'una etapa educativa i com a
preparació per als estudis superiors. Per a això cal
establir un quadre de matèries optatives que perme-
ten culminar la formació de l'alumnat i que alhora
preparen adequadament per a seguir les opcions de
Batxillerat o de Formació Professional.
d) Reduir el nombre d'estudiants per grup (no con-
fondre amb la ràtio professor/alumnes) i el nombre
total d'estudiants que ha d'atendre un professor o
una professora.
i) Potenciar la motivació del professorat amb millores
de les seues condicions laborals: accés a la funció
docent, reconeixement de les tutories i les funcions
de coordinació en els centres, reducció de la docència
directa al professorat major de 55 anys.
f) Assegurar la configuració de claustres estables i
reducció de la inestabilitat del professorat
(desplaçats, expectativa...).
g) Establir plantilles mínimes de professorat per als
distints tipus de centre  Adequar les plantilles a les
necessitats educatives de cada centre
h) Impulsar un nou model de formació del professorat
i accés a la funció docent. La formació inicial ha d'ar-
ribar al grau de llicenciatura en Magisteri i la
necessària formació pedagògica prèvia per a
l'Ensenyament Secundari. L'accés ha de ser diferenciat
i ha d'avaluar-se prioritàriament la pràctica  docent.
La formació permanent ha de ser gestionada
democràticament i fonamentar-se en les necessitats
dels centres educatius i els grups de treball  semi-
naris, etc.
i) Garantir l'autonomia dels centres educatius, amb
oportunitats per a impulsar els seus projectes edu-
catius. Això exigeix, així mateix:

- Desenvolupar una política adequada de plantilles de
professorat. En aquest sentit, cal considerar: des-
doblaments flexibles, suport dintre i fora de l'aula,
hores d'atenció suplementàries, reforços en matèries
específiques, impuls a la labor tutorial, increment de
la optativitat, dotació completa dels departaments
d'Orientació... La política de plantilles s’ha d’adequar
a les necessitats educatives de cada centre i no al
contrari. No és admissible que el desenvolupament
d'un projecte educatiu quede frustrat per la disponi-
bilitat horària de l'equip docent. 
- Dotar els centres dels recursos materials necessaris.
Participació democràtica de la comunitat educativa
—sense imposició de lideratges externs— en  la
gestió del centre. 
- Reduir la burocràcia. Els documents que s'elaboren
en el centre educatiu han de respondre a les seues
necessitats. 
- Corregir en alguns centres la concentració de
l'alumnat amb majors dificultats. L'ensenyament
públic no pot convertir-se en la depositària de l'alum-
nat rebutjat per l'ensenyament privat (problemàtics,
poc inclinats al sistema escolar, etc.). Cal garantir
que cap centre sostingut amb fons públics seleccione
el seu alumnat.
- Millorar la infraestructura dels centres (tallers, aules
específiques...), perquè l'espai per a les activitats
educatives facilita o dificulta l'aprenentatge i la con-
vivència. 
- Impulsar plans de millora de la convivència en els
centres i en les activitats complementàries i
extraescolares. Els sentiments positius de l'alumnat
envers el centre educatiu són importants perquè si
els estudiants desenvolupen llaços forts amb altres
companys i amb professorat és més probable que mil-
loren els seus resultats. Rendiment i  actituds envers
l'escola mantenen, doncs, relacions recíproques: als
estudiants els agrada el que fan bé i fan bé el que els
agrada.
- Implicar d’altres institucions per a la resolució de
problemes que no tenen el seu origen en el marc
escolar. Donar suport als centres mitjançant profes-
sionals especialitzats en el camp social.
j) L'aplicació tècnica i didàctica de les tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC) ha de ser un
objectiu prioritari de millora del sistema educatiu.
Per a això urgeix:
- La generalització i aplicació de materials de progra-
mari educatiu en escoles i instituts. 
- L'actualització pedagògica de les pràctiques educa-
tives amb orientacions de competència tecnològica
en les TIC dirigides al professorat i a l'alumnat 
- L'impuls a programes de formació que incidisquen
en les comunicacions mediàtiques i la seua anàlisi
crítica. 
- L'estímul a la formació d'equips educatius que artic-
ulen en xarxa el treball de programari educatiu en
totes les àrees. 
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L a devaluació de l'ensenyament democràtic ha
estat un objectiu central dels governs del PP.
Seguint les directrius neoliberals de traslladar

als sistemes públics els esquemes de la iniciativa
privada, els governs conservadors pretenen desen-
volupar els eixos de l'eficiència “de gestió”, que
assimilen l'educació amb el comerç. Amb això s'in-
tenta crear una burocràcia amb baix pressupost,
construir un grup proper i dependent de
l'Administració, amb un tarannà més “comprensiu”
davant les seues mesures, difusor i controlador del
que, a cada moment, convinga al govern. 
Malauradament, aquestes idees, que estableixen la
dependència dels càrrecs directius —inspecció,
direcció i equips directius dels centres— dels seus
superiors jeràrquics, ja havien estat impulsades per
l'anterior govern del PSOE a través de la Llei
Orgànica de la Participació, Avaluació i Govern dels
Centres (LOPEG). Aquestes mesures es van comple-
tar amb unes altres que condueixen a un major
fraccionament del professorat mitjançant noves
escales retributives o la creació de nous cossos
docents, com el de catedràtics.

2.1. Aprofundir en la 
democràcia participativa.

Per a l’STEPV-Iv, un objectiu prioritari és el d'a-
vançar en la democratització del sistema educatiu.
Partint de la recuperació de les competències dels
consells escolars, del seu dret a l'elecció directa
dels equips directius, cal aprofundir en la vida
democràtica dels centres i combinar formes de la
democràcia representativa amb la democràcia
participativa. Cal avançar en la paritat dels diver-
sos sectors dels consells de centre i municipals
aprenent, mitjançant uns pressupostos participatius
a definir prioritats i lluitar pels aspectes importants
per a la comunitat escolar, plantejar projectes,
organitzar el debat i exercir el dret a decidir la dis-
tribució dels recursos públics. Aquest procés, que
contribuirà a reincorporar a la participació aquells
sectors que l'han abandonat per considerar la
inutilitat del seu esforç, afavorirà la consolidació
d'una nova cultura política en els municipis on
cobre ple sentit el concepte de ciutat educadora. 

2.2. Frenar la privatització.

STEPV-Iv ha manifestat en reiterades ocasions que
només l'Ensenyament Públic és la garantia d'un
ensenyament democràtic, igualitari, integrador i
de qualitat per a tots i totes. Amb el pas dels
anys s'ha subvertit el pacte constitucional per
l'Educació que va suposar l'article 27 de la
Constitució espanyola de 1978, una qüestió que
segueix vigent quan es pretén que les administra-
cions públiques financen el cent per cent del que
s'hi afirma que ha de ser el mòdul de concert, que
inclou diversos i variats conceptes, com transport
escolar o menjador, i suposa el finançament públic
en centres privats de serveis que no estan general-
itzats en els públics. 
L'educació  de qualitat és incompatible amb
l'aprofundiment en el desequilibri de les xarxes
pública i concertada. L'educació de qualitat neces-
sita inversions en l'ensenyament públic i, mentre
existisquen els concerts, cal exigir al sector privat
que s'atinga a la legalitat i a les mateixes condi-
cions del sector públic d'admissió de l'alumnat i de
tractament de la diversitat, de selecció del profes-
sorat i de funcionament democràtic, d'infraestruc-
tura i dotacions dels centres, així com del caràcter
aconfessional de l'ensenyament.
Per això, en la perspectiva de recuperar per a
l'ensenyament públic els fons de l'estat amb els
objectius apuntats, propugnem:
- Els concerts educatius s'aplicaran exclusivament
als trams obligatoris.
- Abans de concertar-se una nova unitat ha de
garantir-se que no hi ha places lliures o demanda
d'escolarització als centres públics de la zona. 
- Cal posar fi a la pràctica generalitzada per part de
la inspecció educativa de donar el vistiplau a les
contínues peticions d'augments de ràtio, i respectar
escrupolosament les ràtios màximes establertes.
- S’han d’establir fórmules de control i gestió
democràtica dels centres concertats, suprimir qual-
sevol barrera selectiva en els processos de selecció
de l'alumnat, eliminar les pràctiques generalitzades
de subversió de les dades d'accés a aquests proces-
sos i reservar-se, en la pràctica, les places que es
determinen amb la finalitat d'admetre les incorpo-
racions produïdes durant el curs escolar.
- En cap cas l'ideari o projecte educatiu dels cen-
tres concertats suposarà la discriminació de l'alum-

2. UN ENSENYAMENT DEMOCRÀTIC
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nat, i haurà d’estar subjecte a la Constitució i al
caràcter aconfessional de l'estat. 
- Tots els centres concertats que complisquen la
legislació hauran d’equiparar les condicions
econòmiques i laborals del seu professorat al de
l'ensenyament públic i no podran dur a terme amb
finançament públic serveis o activitats inexistents
en l'ensenyament públic. En els trams no obliga-
toris les patronals hauran de garantir aquesta
equiparació. 
- Els centres que complisquen els requisits abans
assenyalats —mentre es busquen fórmules que els
aproximen totalment a la xarxa pública— han d’e-
quiparar les condicions de treball del seu professo-
rat i regular les condicions de l'oferta d'activitats
educatives complementàries. 
- Els centres que no complisquen les condicions
establertes deixaran de gaudir del règim de con-
certs i passaran a ser totalment privats.

2.2. Noves formes privatizadores.

En l'educació, a diferència d'altres sectors produc-
tius, es desenvolupen diverses accions per a atraure
les estratègies del mercat. Des d'iniciatives com la
de l'Ajuntament de València, que va lliurar a la
patronal la xarxa municipal d'escoles infantils, fins

a la política de Tony Blair, sense escrúpols per a
vendre tot centre públic que no arribe als estàn-
dards establerts pel seu govern, hi ha un extens
ventall de possibilitats. Possibilitats que es mouen
entorn d'un fabulós tresor equiparable al del mercat
de l'automòbil, i davant les quals cal romandre aler-
ta per a analitzar-les i combatre-les. Entre aquestes
possibilitats convé destacar-ne algunes, com ara:
- La delegació de serveis complementaris que han
transformat el caràcter educatiu dels menjadors
escolars o han traslladat les activitats de temps lli-
ure o “extraescolars” en camp d'acció d'empreses
d'animació “soci-cultural”.
- L'expectativa que es genera entorn de la util-
ització de la informàtica educativa com a platafor-
ma publicitària per al consum familiar d'aquest sec-
tor. Tot això sense que els centres compten amb
una dotació mínima de personal o de fons per al
manteniment i recursos al servei d'un ensenyament
de qualitat.
- El patrocini d'activitats per a campanyes public-
itàries encobertes de propostes didàctiques o, per
exemple, els acords d'exclusivitat amb determinades
marques per a instal·lar màquines expenedores de
begudes als centres.
- Les propostes de gratuïtat dels llibres de text no
han de permetre el benefici de les grans empreses
editorials ni un augment del desviament de recur-
sos públics al sector privat.

L 'estatus de la religió en el nostre àmbit esco-
lar casa difícilment amb la solemne declaració
de la Constitució espanyola, que estableix en

el seu article 16.3 que cap religió tindrà caràcter
estatal. És dificil trobar un cas idèntic a l'espanyol
en altres països de la Unió Europea: llevat d’Irlanda
i Grècia no hi ha cap assignatura de religió o alter-
nativa avaluable amb el mateix horari que les
restants matèries i continguts controlats i super-
visats per l'autoritat d'una confessió religiosa.
STEPV-Iv defensa un model d'ensenyament laic
que eduque sense dogmes, en valors humanistes
i universals, en la pluralitat i en el respecte als
drets humans, en l'acceptació de la diferència i
la diversitat, en els valors ètics, no sexistes i
democràtics. Proposem un ensenyament en el qual
se senten còmodes tant l'alumnat no creient com el
creient de les diverses religions o creences. 
Un sistema públic d'ensenyament ha d’advocar per
una educació de caràcter científic que excloga dels

seus currículums qualsevol assignatura de caràcter
confessional, atés que amb això traeix un dels prin-
cipis que el legitimen institucionalment. 
El marc vigent que empara l'ensenyament de la
religió, el Concordat entre Espanya i el Vaticà, es
va signar tres dies després que se sancionés la
Constitució espanyola, un aspecte que il·lustra
sobre la seua redacció anterior o en paral·lel al
text legal que l’acolliria. En aquest marc, el govern
de la UCD va establir que l'assignatura de religió
comptaria amb una matèria alternativa en peu
d'igualtat amb ella, que es va anomenar “Ètica”. 
La LOGSE és la primera llei orgànica que reforma,
encara que tímidament, aquest estat de coses.
L'”alternativa” canvia el seu estatus ja que deixa de
ser considerada com assignatura, i a l'alumnat que
no vol rebre adoctrinament religiós en horari lectiu
no se li imposa una matèria avaluable a manera de
penitència (l'antiga Ètica). Respecte a l'assignatura
confessional, els canvis estableixen que no tindrà

3. UN ENSENYAMENT LAIC
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4. EL PROFESSORAT

efectes per a l'accés a la universitat ni per a la pro-
moció de curs. 
No obstant això, aquesta no era la situació desitja-
da puix, d'una banda, els estudiants que no es
matricularen en Religió es convertien en ostatges
per tractar d'evitar la deserció massiva de les aules
confessionals i romandre en els centres mentre els
seus companys estaven en classe amb el professor
o la professora designada pel bisbat. D'altra banda,
es vulnerava l'article 16.2 de la Constitució en
veure's obligats, tant famílies com alumnat, a
declarar sobre les seues creences religioses en el
moment d'emplenar l'imprés de matrícula en el seu
centre, una empremta que quedarà indeleble en el
seu expedient acadèmic. Finalment, les qualifica-
cions dels ensenyaments confessionals —normal-
ment molt generoses, per pressions del bisbat i per
a mantenir la clientela— tenien validesa per a
accedir a beques i ingressar en centres de caràcter
no universitari. Aquesta situació de privilegi li va
semblar insuficient a la jerarquia catòlica que, amb
la col·laboració del Partit Popular, va aconseguir
reintroduir en la LOQE l'alternativa a l'ensenyament
de la religió i recuperar així el seu antic estatus
d'assignatura.
STEPV-Iv entén que la paralització del calendari
d'aplicació de la LOQE és una mesura insuficient,
com ho és el retorn a la situació dibuixada per la
LOGSE. Ha arribat el moment que l'estat espanyol
revise el Concordat amb l'Església Catòlica i tinga
l'oportunitat d'aprovar una legislació educativa

regida per la raó i d'acord amb la aconfessionalitat
que fixa la Constitució. Cal posar fi a la presència i
al tracte de privilegi atorgat a la religió confession-
al en el marc escolar, un aspecte que contradiu els
principis democràtics que exigeixen la separació
dels àmbits públics, comuns a tots els ciutadans, i
els propis de les conviccions i creences personals.
Qualssevol que siguen els nivells de rectificació
legal requerits, ha de prevaldre la neutralitat de l'e-
stat i el respecte a la llibertat de consciència de
tot l'alumnat, sense cap privilegi. En l'espai comú
educatiu, la religió —com a matèria específica i en
les seues distintes expressions confessionals— no
pot formar part del currículum escolar. En tot cas,
l'oferta transitòria en els centres educatius només
pot afectar, exclusivament, l’alumnat que la
sol·licite expressament, sense cap alternativa cur-
ricular.
Avui més que mai exigim que l'ensenyament siga
un espai públic. L'adoctrinament religiós o ide-
ològic ha de situar-se fora de la institució esco-
lar. Per això:
- La religió ha d’eixir de l'entorn de l'ensenyament
públic. Les creences religioses formen part de l'àm-
bit privat i, per tant, l'ensenyament de les religions
ha de quedar al marge de l'ensenyament obligatori i
del currículum escolar. 
- Exigim la derogació dels acords amb el Vaticà.
- Exigim que el govern no finance amb diners
públic l'adoctrinament religiós. 

4.1. Un nou perfil del 
professorat. 
Dignificar la labor docent.

El model alternatiu d'Ensenyament Públic que
defensem cal construir-lo mitjançant la reflexió,
l'intercanvi d'experiències i el debat professional i
social. El nou Ensenyament Públic va lligat a un
perfil de professorat compromés amb la seua pro-
fessió, un professorat que investiga sobre la seua
pràctica i hi reflexiona, que la teoriza i que actua
de manera activa i creativa en un determinat con-
text no exempt de complexitat. Es tracta d'un pro-
fessional amb capacitat per a prendre decisions des
de criteris personals i autònoms.
Per a apropar-se a aquest model ideal cal desple-

gar un conjunt de mesures que recuperen el
prestigi de la funció docent i la millora de les
condicions de treball del professorat, entre d’al-
tres. 
Entre els objectius a aconseguir cal destacar:
- Assegurar un nivell acceptable d'estabilitat en les
plantilles, atés l'alt percentatge actual i la situació
laboral precària que pateix el professorat interí i el
que es troba en expectativa de destinació o
desplaçat.
- Millorar substancialment les condicions laborals
en què s'exerceix la docència: nombre màxim
d'alumnes per docent; reconeixement professional i
econòmic; reforç de personal d'administració i
serveis, descàrrega progressiva d'hores lectives a
partir dels 55 anys; promoció professional horitzon-
tal, etc.
- Eliminar el caràcter voluntarista de les activitats
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del professorat desenvolupades fora del seu horari
laboral. D'igual manera, la reducció de la càrrega
lectiva permetrà una major dedicació en departa-
ments, grups de formació, etc.
- Incentivar l'estabilitat del professorat amb la
finalitat de potenciar grups de treball i projectes de
formació de centre o comarcals. 
- Incentivar projectes col·lectius amb accions que
estimulen tant la innovació educativa com la for-
mació en els mateixos centres.
- Dotar els centres dels recursos materials i person-
als que estimulen la introducció de propostes
didàctiques innovadores i treballs cooperatius que
dinamitzen les estructures organitzatives del cen-
tre. 
- Superar la falsa concepció que el professorat és
un simple executor tècnic de les prescripcions d'uns
altres. Qüestionar l'actual concepció del currículum
i, enfront de la política que deixa la programació
en mans de les editorials, potenciar la flexibilitat
dels programes i promoure l'experimentació i adop-
ció de projectes curriculars alternatius. Facilitar la
difusió de les experiències i materials dels grups,
seminaris i moviments de renovació pedagògica
(MRP).
- Recuperar l'autonomia dels Centres de Formació i
Recursos Educatius (CEFIRE) i donar garanties
perquè la seua gestió econòmica i organitzativa
estiga al servei de les necessitats dels col·lectius
socials i educatius del seu entorn. 
- Lligar l'activitat de formació permanent del pro-
fessorat als centres de treball, una formació coordi-
nada democràticament amb altres centres, grups i
seminaris.

4.2. La formació del professorat.

Afrontar la reforma de la formació inicial i per-
manent del professorat és una necessitat impe-
riosa. L'actual formació inicial del professorat
d'Educació Infantil i Primària manté el nivell de
diplomatura —una exigència inferior a la majoria
dels països de l'OCDE— i segueix fomentant la
creença que per a educar l'alumnat més menut cal
una menor qualificació que per a fer-ho amb els
majors. En relació amb la formació pedagògica del
professorat de Secundària, la LOGSE va plantejar
una anàlisi útil i una bona base per a la seua trans-
formació, però ni les voluntats ni els mitjans van
abordar els canvis necessaris en l'etapa que major
complexitat educativa havia de suportar. 
Cal modificar l'actual sistema d'accés a la funció
docent, un sistema que ha de tenir en compte l'ac-
cés diferenciat del personal interí i que ha de valo-
rar fonamentalment la seua pràctica docent i la
prestació de serveis.
La formació permanent o contínua, una eina clau

per a millorar la qualitat de la professió docent i la
qualitat educativa, ha de ser considerada un dret
i un deure de totes les treballadores i tots els
treballadors de l'ensenyament. L'Administració ha
d’oferir una formació de qualitat i gratuïta a tot el
personal docent sense exclusió —independentment
de seua situació administrativa o contractual— i
garantir que es realitza en l'horari laboral i prop del
centre de treball.

4.3. Donar suport a  la 
Renovació Pedagògica.

La lluita per un Ensenyament Públic, Democràtic,
Popular i Valencià ha orientat, ha donat contingut i
ha obert perspectives a les pedagogies més avant-
guardistes, renovadores i compromeses desenvolu-
pades a les nostres aules. No obstant això, aquesta
referència no ha estat ni és encara una realitat
estesa en la vida educativa. Els continguts plurals
d'aquestes pedagogies no han orientat les polí-
tiques educatives i molts dels seus reptes i aspira-
cions encara segueixen pendents.
Quan el neoliberalisme crea mercat i estén els seus
tentacles en totes les esferes socials, també en
educació cal redefinir l'actual context social i edu-
catiu i atrevir-se de nou a extraure conclusions que
ens orienten i ens permeten avançar.
- Els MRP i les Escoles d'Estiu representen per a la
nostra organització un model de formació perma-
nent en el qual s'unifiquen voluntats i forces per a
aprendre a construir una escola alternativa. Aquests
espais autònoms teoritzen les pràctiques educa-
tives, busquen la unió amb altres moviments
socials progressistes i estudien i posen en pràctica
els corrents pedagògics d'avantguarda tan neces-
saris per a un ensenyament transformador. Es trac-
ta, en definitiva, d'avançar pels camins teòrics i
pràctics per a construir una Escola Popular i
Valenciana.
- L'Administració ha de donar suport de manera
diferenciada i amb recursos humans i materials
suficients a les tasques que realitzen els grups,
seminaris i MRP, difondre les seues iniciatives i
estimular el professorat perquè s'incorpore activa-
ment als col·lectius de renovació i innovació
pedagògiques.
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5. L'EDUCACIÓ INFANTIL

E l tram entre 0 i 6 anys és una etapa educa-
tiva amb caràcter propi que denominem
Educació Infantil. En aquesta etapa, les

escoles han de situar-se en espais d'ús exclusiva-
ment educatiu i amb accés directe des de l'exterior.
Escola i treball familiar han d'estar marcadament
diferenciats perquè l'educació de les xiquetes i els
xiquets no pot dependre del treball de la família. 
En relació amb les condicions de les trebal-
ladores i els treballadors d'Educació Infantil
reivindiquem:
- Totes les aules han de tindre un mínim de 30 m2

com regula la LOGSE. Una superfície òptima seria
de 30 m2 per a les aules de bebés de 0 a 1 any, i
de 40 m2 per als grups de 1 a 3 anys. Totes les
sales han de tenir eixida directa al pati. 
- La sala d'usos múltiples ha de disposar com a
mínim de 60 m2. A més, per a les activitats a l'aire
lliure cal disposar d'un lloc cobert o porxada.
- Per a tots els grups de 0 a 6 anys hi ha d’haver, a
més de l'aula, tres àrees ben diferenciades per al
descans, l'alimentació i la higiene. 
- Per a centres complets de sis unitats, el jardí o
pati de jocs de l'escola ha de comptar amb una
superfície mínima de 150 m2 i disposar de zones
ben diferenciades de sol i ombra, arena i paviment,
zona d'aigua i vegetació. Per cada unitat de més, la
superfície del pati s'ha d'incrementar en 50 m2.
- No es pot admetre que existisquen escoles sense
jardins o espais exteriors. Cal descartar rotunda-
ment que aquest espai siga substituït per un altre a
l'aire lliure, però que no pertanya a l'escola. La
plaça pública del barri no pot substituir el pati de
l'escola.
- La xarxa d'Atenció a la Infància de la Comissió
Europea d'Educació va establir el 1996 una sèrie de
propostes per desenvolupar els objectius de quali-
tat en els serveis infantils, com ara, que el nombre

màxim d'alumnes per aula fóra de 0 a 1 any, quatre;
d’1 a 2 anys, sis; de 2 a 3 anys, vuit; de 3 a 6
anys, quinze.
- Els centres d'Educació Infantil on s'impartisquen
les dues etapes d'aquest nivell educatiu hauran de
comptar amb els cicles complets, és a dir, amb un
mínim de sis unitats, tres en cada cicle.
- Totes les persones que es dediquen a educar en
l'etapa d'Infantil han de disposar de la titulació de
mestre/a. 
- Cal dissenyar un pla de formació permanent i
d'assessorament per a les escoles infantils i per al
personal que hi treballa. 
- Cal obrir un debat en els centres i en el sistema
educatiu sobre la dotació de personal auxiliar espe-
cialista en els centres d'Educació Infantil.
- Els governs conservadors defensen l'extensió dels
concerts i les subvencions a centres privats amb el
segon cicle d'Infantil i ofereixen ajudes
econòmiques per a les famílies amb fills escolar-
itzats en el cicle 0-3, amb el pretext de possibilitar
la conciliació de la vida familiar i laboral. No
obstant això, el que aquestes mesures pretenen
realment és concentrar en mans privades l'oferta
d'atenció a la infància. L'estratègia consisteix —
mentre s'impedeix que la xarxa pública dispose de
més places o compte amb mitjans suficients— a
potenciar la implantació de centres privats que
estenguen la seua oferta educativa de 0 a 16 anys 
- Els poders públics, atenent el dret a l'educació de
totes les persones, tenen l'obligació de planificar
aquest servei amb una oferta pública que garantis-
ca el dret a l'educació dels ciutadans i les ciu-
tadanes de 0 a 3 anys. La conciliació de la vida
laboral i familiar és un dret de les persones adultes
que no ha de solapar el dret a l'educació de tots els
xiquets i les xiquetes, amb independència que la
seua escolarització siga o no obligatòria.
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6. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

U na Formació Professional en sintonia amb el
model educatiu que propugnem requereix la
reforma de la Llei Orgànica de 19 de juny de

2002, de les Qualificacions i de la Formació
Professional. La seua marginació suposaria l'oblit
per a una etapa educativa i formativa que, en cas
d'integració real i pràctica dels tres subsistemes
existents, pot arribar a afectar a més de 15 milions
de persones. 
Aquesta llei té el dubtós honor d’acumular tres
rècords: les nou esmenes a la totalitat presentades
en el Congrés; els 25 segons que els va costar als
senadors del PP rebutjar-les en ponència; les 227
esmenes que hi va presentar l'oposició; i haver
estat tramitada amb caràcter d'urgència, cosa que
l'ha convertida en una perfecta desconeguda. Tota
l'oposició al govern va qualificar el projecte de cen-
tralitzador i homogeneïtzador; de manca de
finançament; d'antidemocràtic pel seu model de
gestió per als centres anomenats de "referència";
d'ignorar les qüestions curriculars i pedagògiques.
Els portaveus polítics també van coincidir a quali-
ficar aquesta llei d'obsoleta, de representar un pas
darrere en la concepció d'una FP dirigida a l'alum-
nat que ha fracassat en l'Educació Secundària
Obligatòria. 
STEPV-Iv i la Confederació de STE-i són les úniques
organitzacions sindicals que es van oposar a aques-
ta llei. Participant de les crítiques exposades, hem
denunciat —abans, durant i després de la seua
tramitació parlamentària— que la llei representa un
intent clar de privatitzar la FP a l'equiparar la
validesa de les qualificacions obtingudes en el món
laboral amb les titulacions acadèmiques. D'aquesta
forma es desvaloriza la FP inicial-reglada, i es
menyspreen els continguts humanístics.
S’infravalora també la funció docent, ja que el pro-
fessorat veurà com es regalen títols equivalents
acadèmicament i professionalment als estudis que
al seu alumnat els costa dos cursos d’aconseguir
després de l'adquisició de coneixements de tot
tipus. 
Aquesta llei converteix aquests estudis en un gran
negoci a càrrec dels fons públics estatals i
europeus, ja que permet que empreses i acadèmies
de tot tipus impartisquen ensenyaments privats de
FP. No s'integren ni s'ordenen els tres subsistemes

existents, se supedita la FP reglada al món empre-
sarial i a les qualificacions, i es permet l'explotació
laboral de les persones que opten pel camí més
curt, el de la qualificació professional, per a buscar,
obtinguda aquesta, un treball remunerat digna-
ment. 
Cal exigir al nou govern i als partits polítics que es
van oposar a la llei que en l'àmbit educatiu presten
una atenció preferent a la FP, que es paralitze
l'aplicació de la norma i que, després d'un procés
de negociació, es redacte un nou projecte que dig-
nifique definitivament aquests estudis, que integre
veritablement els tres subsistemes existents i que
considere el centre educatiu com l'eix de tota la FP,
com ha reclamat el Ple del Consell Escolar de
l'Estat. 

Una nova Llei de FP ha de perseguir els objec-
tius següents:
- Els diners públics han de destinar-se a la FP
pública reglada, al servei del desenvolupament per-
sonal dels alumnes, que no abandona la seua
dimensió educadora. 
- Ha d'existir una oferta ampliada i amb un tracta-
ment equitatiu de totes les famílies professionals
en funció de  la seua rendibilitat social i no de la
rendibilitat immediata de les empreses. 
- Ha d'establir-se un control públic d'altres activi-
tats formatives de la FP, amb capacitat pública
exclusiva sobre títols i certificats professionals. 
- Cal garantir una oferta pública àmplia i diversifi-
cada de FP per a adults i en modalitat presencial.
Han de potenciar-se els estudis de FP en règim
nocturn. 
- Ha de garantir-se el dret del professorat a un per-
feccionament i una  formació basats en la pràctica
de l'aula i del taller, i integrats en la jornada labo-
ral. 
- Cal dissenyar i posar en pràctica una formació i
orientació laboral que impulse una cultura sindical
solidària i participativa en el món laboral.
- La formació professional ha d'estar arrelada en el
propi medi lingüístic i  sociocultural, i ha de pro-
moure l'equilibri ecològic i del medi rural, el benes-
tar social i la compensació de desigualtats de tot
tipus. 
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7. LA LLEI ORGÀNICA D'UNIVERSITATS 

L a Llei Orgànica d'Universitats (LOU), ataca
frontalment l'autonomia universitària, fona-
ment de la llibertat de docència, estudi i

investigació, imprescindible per a una societat
democràtica, i l'afebleix fins a arribar a un punt
crític, supeditant la institució universitària clara-
ment i coherentment als interessos de les classes
dominants del sistema globalitzador imperant. 
Per això, davant l'anunci de la Secretaria d'Estat
d'Universitats que el govern emprendrà la reforma
de la Llei Orgànica d'Universitats (LOU) només en
aspectes molt concrets i específics, i que no pro-
cedirà a obrir un període constituent, hem de
recordar que les mobilitzacions i protestes contra la
LOU, que van culminar amb una gran manifestació
a Madrid, han estat les més intenses, nombroses i
unànimes del període recent, després de les real-
itzades contra la guerra de l'Iraq, i un factor clau
en la pèrdua de suport social de l'anterior govern,
especialment entre la joventut. La unanimitat en el
rebuig frontal i total a la LOU no pot ni minim-
itzar-se ni ser oblidada per un govern que va par-
ticipar plenament en aquestes amplíssimes
protestes.
L'aparent acomodació a la llei a través de
l'aprovació  dels estatuts de les diferents universi-
tats no és, per tant, la solució. Exigim, per
coherència amb la nostra postura en tot aquest
procés i pel bé de la universitat, la completa dero-
gació de la LOU i l'elaboració d'un projecte alter-
natiu que reculla les posicions mantingudes en
la comunitat universitària durant les mobilitza-
cions. Un procés que ha de comptar amb els
suports socials, acadèmics i polítics adequats, i
negociat amb els sindicats representatius. 
STEPV-Iv reitera, per tant, els criteris exposats
durant el període de lluita contra aquell projecte:

Autonomia universitària 
- Derogació de tots els preceptes que suposen una
ingerència abusiva per part de les administracions
públiques i altres instàncies socials en la gestió i
presa de decisions en les universitats. 
- Modificació de les competències i funcions dels
consells socials, dissenyats per controlar política-
ment i econòmicament les universitats. 
- Control democràtic de la gestió de les universi-
tats.

Gestió democràtica a les universitats
- El claustre ha de tornar a ser el màxim òrgan de
decisió de les universitats en tot tipus d'àmbits:
econòmic, acadèmic i d'organització. 
- El rector ha de ser elegit pel claustre. 
- Tots els membres dels diferents estaments cal que
siguen tractats en termes d'igualtat per a participar
en la presa de decisions i per a formar part dels
diferents òrgans. S’ha d’eliminar la proporció privi-
legiada del professorat funcionari doctor per a for-
mar part del claustre universitari o per a elegir rec-
tor.

Avaluació i acreditació del professorat.
L'habilitació “nacional”.
- L'acreditació de les persones candidates a figures
contractuals laborals de professorat ha de consistir
en la constatació del compliment dels requisits
exigits per a cadascuna d'elles. Rebutgem, per tant,
que siguen agències externes centrals o
autonòmiques les encarregades de fer-ho.
- El sistema d'habilitació “nacional” no ha suposat
més que un greu entrebanc per a la funcionar-
ització del personal i un tràmit centralista inútil, i
difícilment fa compatible l'existència d'un professo-
rat vinculat amb la societat, cultura i llengua
pròpies del context de cada universitat.
- No a la desvinculació de la universitat d'origen a
la qual estan sent obligats els ajudants i associats
per a poder ser contractats com aprofessors aju-
dants doctors. La desvinculació és només un
mecanisme de desvertebració d'equips de treball
docent i investigador.

Consell de Coordinació Universitària
- El Consell de Coordinació Universitària, dissenyat
com el màxim òrgan consultiu i de coordinació del
sistema universitari, no pot admetre la intervenció
d'interessos privats en la coordinació i regulació del
sistema públic.
- No a les competències exagerades i abusives ara
vigents, que interfereixen en el funcionament de
les universitats i en les competències de les comu-
nitats autònomes.

Orientació de la recerca i de la docència en la
universitat
- L'activitat docent i investigadora cal que es pro-
jecte sobre la societat servint, sobretot, els interes-
sos generals. La LOU amaga una manifesta concep-
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ció mercantilista i privatizadora de l'activitat uni-
versitària pel que fa al producte final (investigació
i graduats). 
- Les universitats han de produir equilibradament
tant investigació bàsica com aplicada.
- L'espai europeu dels estudis universitaris s’ha
d’orientar d’acord amb criteris de racionalitat i no
pot ser una excusa per a homogeneïtzar totes les
titulacions amb criteris finalistes orientats a
respondre a unes suposades necessitats de mercat,
que vénen determinades pels grups de pressió dom-
inants.

Règim de professorat
- El personal dels diferents cossos, funcionaris i
contractats laborals, ha de tindre el mateix règim
laboral.
- S’ha d’establir la reducció de la càrrega docent
(lectiva i tutorial) a partir dels 55 anys.
- S'ha de subsanar la situació de discriminació que
sofreixen les persones que integren en l'actualitat
diversos col·lectius com el cos de TEU.
- S’ha de possibilitar, en determinades condicions,
la promoció del professorat associat a figures esta-
bles i de dedicació exclusiva en la universitat. S'ha
de prestar especial atenció a la promoció del pro-

fessorat associat provinent dels cossos docents no
universitaris, en aquelles àrees que siga pertinent.
- Les universitats han de tindre la màxima com-
petència en el desenvolupament dels aspectes cor-
responents a selecció de professorat, estructura de
plantilles, modalitats de contractació, permisos,
llicències, anys sabàtics, etc.

Sistema retributiu
- El personal de les universitats ha de ser retribuït
de manera digna, homogènia i uniforme.
- El personal de les universitats (PDI i PAS) ha de
recuperar la pèrdua del poder adquisitiu amb un
augment lineal de les seues retribucions. 
- El complement autonòmic ha de tindre un compo-
nent bàsic que arribe a la la immensa majoria del
professorat de manera digna i homologable a
l'establert en les diferents comunitats autònomes.
- Exigim la constitució de les taules sectorials d'u-
niversitat en cada comunitat autònoma per nego-
ciar les competències retributives i de règim de
professorat atribuïdes a cadascuna d'elles.
Treballem per la negociació de convenis col·lectius
per al personal laboral (PDI i PAS) que recullen les
millores abans ressenyades.

8. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

E l valencià és llengua oficial i, a més, la
històrica “i  pròpia del nostre poble, del qual
constitueix el més peculiar senyal d'identi-

tat”, segons reconeix l'Estatut d'Autonomia  i la
Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV).
Aquesta llei declara que “la Generalitat Valenciana
té un compromís irrenunciable en  la defensa del
patrimoni cultural de la comunitat autònoma i
d'una manera especial amb la recuperació del valen-
cià”. 
En els últims anys, no obstant això, la política
educativa del Consell en relació amb l'ensenyament
en valencià sofreix una preocupant paralització. No
existeix un impuls institucional global i  sostingut
a favor de l'ús del valencià. La llengua no rep la
protecció que li reserva l'Estatut d'Autonomia i la
LUEV. Només l'alumnat escolaritzat en Programes
d'Ensenyament en Valencià —una cinquena part del
total— compleix preceptivament aquesta llei. En
alguns casos, com en la ciutat d'Alacant, l'estanca-
ment és molt greu. D'altra banda, el conjunt de
centres privats del País Valencià ha bandejat la
incorporació del Programa d'Ensenyament en

Valencià (PEV) i del Programa d'Immersió
Lingüística (PIL), els únics que per les seues carac-
terístiques garanteixen una plena adquisició de la
llengua pròpia. 
Com a conseqüència de tot això s'està consolidant
la tendència a configurar una doble xarxa educati-
va, ensenyament públic en valencià i concertada-
privada en castellà. A més, la deficient dotació als
centres de personal docent degudament qualificat
en l'ús de la llengua per part de la Generalitat con-
culca el dret de les famílies a rebre l'ensenyament
en valencià i  provoca sovint el desprestigi d'aques-
ta modalitat educativa. 

Davant l'actual situació del valencià:
- Cal reformar la LUEV perquè l'educació bilingüe
siga assumida com a model educatiu propi de tot el
sistema educatiu valencià.
- Exigim que s'apliquen polítiques lingüístiques
efectives, amb l'adopció de mesures urgents afa-
voridores de l'increment de l'ús del valencià en tots
els àmbits de relació.
- Continuem reclamant la modificació de la Llei de
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la Funció Pública Valenciana pel que fa a la com-
petència lingüística en valencià. Aquesta mesura
s’ha d’estendre a tots els serveis mantinguts amb
fons públics. 
- Cal afavorir la representació social de la llengua.
Exigim mesures efectives que faciliten els doblatges
de tot tipus de producció audiovisual, la valencian-
ització dels mitjans de comunicació i dels recursos
informàtics, la traducció de llibres i tots aquells
factors que contribueixen al prestigi i a l'ús del
valencià.
- Exigim, una vegada més, la planificació de l'oferta
educativa en valencià amb previsions a curt i mitjà
termini per generalitzar l'oferta educativa amb pro-
grames PEV i PIL. 
- Donada  la cooficialitat del valencià i del castellà,
i del coneixement que de les dues llengües ha de
posseir tot el professorat del País Valencià —com
determina l'art. 23 de la Llei 4/1983—, i  amb la
finalitat de donar continuïtat als programes d'edu-
cació bilingüe que l'alumnat haja cursat en
Educació Primària, tot el professorat de Secundària
que imparteix docència tant en nivells obligatoris
com no obligatoris, ha de posseir la capacitació
lingüística i tècnica adequada per a impartir
l'ensenyament en qualsevol de les dues llengües
oficials.
- Exigim la dotació als centres públics de recursos
materials i humans que possibiliten la consolidació
i generalització dels programes multilingües.
Aquests programes han de garantir el domini del
valencià com llengua pròpia. 
- Cal generalitzar l'aplicació del PEV en Educació
Infantil. 
- Per a assegurar un adequat coneixement del
valencià en els Programes d'Incorporació
Progressiva, en l'Educació Infantil s’han d’impartir
en aquesta llengua un mínim de 10 hores set-
manals. L'àrea de Ciències, Geografia i Història —
abans Coneixement del Medi— s’ha d’impartir en
valencià des del primer curs de Primària. 
- Per a afavorir les transferències lingüístiques en
les tres llengües del currículum en l'aprenentatge

de la lectoescriptura, cal incorporar metodologies
constructivistes. 
- En un termini de tres cursos, els Programes
d'Incorporació Progressiva (PIP) en  tots els centres
públics de Primària i Secundària han de substituir-
se per programes d'ensenyament en valencià (PEV i
PIL). 
- Tots els instituts d'Educació Secundària han
d'oferir, si més no, un programa PEV. 
- Cal promoure i  potenciar plans d'acollida per a la
població immigrant. En moments d'afluència
migratòria, urgeix l'acolliment d'aquestes persones
en condicions de dignitat, oferir-los i facilitar-los
l'accés als recursos bàsics de benestar, però també
del coneixement del valencià com llengua pròpia. 
- Cal garantir l'aplicació de Plans de Normalització
Lingüística en tots els centres sostinguts amb fons
públics. 
- En els concerts educatius s’ha d’exigir com a req-
uisit per a obtenir-lo el desenvolupament de pro-
grames d'ensenyament en valencià.    
- En  les zones valencianoparlants, en un termini
de tres cursos, tots els centres públics de Primària i
Secundària han de substituir els PIP per programes
d'ensenyament en valencià. 
- S’ha de promoure l'aplicació dels Plans de
Normalització Lingüística en tots els centres
sostinguts amb fons públics. 
- En els projectes d'Educació Compensatòria,
Innovació i Investigació Educativa s’ha d'introduir
com a requisit el tractament del valencià. 
- En les zones castellanoparlants, s'impulsaran cam-
panyes de sensibilització i de promoció de
l'ensenyament en valencà i del valencià a tota la
societat i es desenvoluparan plans especials de for-
mació lingüisticotècnica per al professorat.
- En tots els centres sostinguts amb fons públics
s’ha de procedir a una introducció progressiva dels
Programes d'Incorporació Progressiva en els quals, a
més del valencià, s'estudien en aquesta llengua i
durant l'escolaritat obligatòria tres àrees no lingüís-
tiques.
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9. SALUT LABORAL

L 'Organització Mundial de la Salut  entén per
salut laboral un estat de  benestar físic, men-
tal i social que supera la vella concepció que

l'equiparava a la mera absència de malaltia. D’altra
banda, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
estableix que la prevenció ha d’evitar o disminuir
els riscos del treball que puguen ocasionar danys
en la salut dels treballadors. El concepte de dany és
fonamental per a orientar el treball preventiu.
Aquesta llei supera l'errònia identificació de dany
amb accident quan defineix per “danys derivats del
treball les malalties, patologies o lesions soferts
amb motiu o en ocasió del treball”.
STEPV-Iv reivindica el dret a treballar sense cap
risc, que el treball no cause cap dany a les trebal-
ladores i els treballadors. El salari retribueix la nos-
tra força de treball, però no la nostra salut. 
La defensa de la salut en el treball exigeix radical-
ment l'estricte compliment de les obligacions a les
administracions i patronals marcades per la Llei
31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i la resta de
la normativa sobre seguretat i salut laboral. 
El model alternatiu d'Escola que defensem cal que
siga satisfactori per a tot el professorat i el person-
al que treballa en l'ensenyament públic, privat con-
certat i cooperatiu. Per a començar a aconseguir-
ho, l'Administració i les empreses han d’incorpo-
rar:
- Un sistema de gestió per a la prevenció de riscos
laborals integrat en totes les decisions administra-
tives i empresarials, i en tots els seus nivells
organitzatius, des del disseny dels centres, la seua
organització, les relacions dins de l'escola i les
interaccions amb la societat.
- El Pla de Prevenció de riscos laborals de cada
centre i lloc de treball ha d’incloure:
• El compromís, explícit i per escrit, de l'adminis-
tració educativa i de l'empresa amb la prevenció i
amb la salut laboral.
• La concreció de tots els mitjans que garantisquen
el desenvolupament del Pla de Prevenció de Riscos
Laborals: a) Per a les empreses de més de 500 tre-
balladors i treballadores, el desenvolupament imme-
diat i al complet dels Serveis de Prevenció; b) En
empreses amb més de 50 treballadors i trebal-

ladores, la designació de les persones delegades de
Prevenció, així com el ple funcionament del Comité
de Seguretat i Salut Laboral; c) La designació d'una
direcció o de persones responsables de la seguretat
i salut laboral.
• L'establiment de sistemes eficients d'informació,
consulta i participació dels treballadors i persones
delegades de prevenció.
• La concreció del sistema i contingut de la forma-
ció que la llei estableix.
• El desenvolupament dels dos instruments essen-
cials per a la gestió i aplicació del Pla de
Prevenció: l'avaluació de riscos i la planificació de
l'activitat preventiva.
• Un model de vigilància de la salut que, sense
renunciar a la revisió mèdica general, s'oriente a
previndre els riscos específics i singulars de cada
lloc de treball. 
• El control i la millora de tots els procediments i
del procés, que haurà d’estar documentat, amb les
respectives auditories. 

S'hi han d'incloure canvis en els llocs de treball per
a adaptar-los, si cal, a les dones i a les persones
sensibles a determinats riscos (discapacitats,
mares, alumnat i treballadors menors, etc..). 
També —mentre es manté el sistema obsolet de
reconeixement de malalties professionals— s'han
d'extraure conclusions d'estudis epidemiològics que
conduïsquen al reconeixement formal de les malal-
ties pròpies de la professió docent.
Les mesures necessàries per a millorar els nivells de
seguretat i salut laboral abasten des de la democra-
tització en la gestió —que afavoreix que les rela-
cions  humanes siguen més saludables— fins al
reconeixement del treball docent, l'estabilitat en el
treball o la instauració de l'any sabàtic, per exem-
ple. 
STEPV-Iv, a través dels seus delegats i delegades de
Prevenció i dels Comités de Seguretat i Salut
Laboral, segueix compromés en la millora de les
condicions laborals físiques, psicològiques i socials
de tots els treballadors i les treballadores sense la
participació de les quals no serà possible construir
l'alternativa a l'actual model.
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10. SENSE FINANÇAMENT NO HI HA REFORMA
EDUCATIVA

Malgrat les recomanacions de la Comissió
Europea per al 2010, els percentatges dels
pressupostos destinats a Educació per l'estat

espanyol han anat descendint mentre s'incrementa-
va el percentatge dels fons educatius dirigits a sec-
tor privat. Si és greu que els pressupostos públics
actuals siguen insuficients per a desenvolupar les
necessitats d'una reforma educativa en profunditat,
encara ho és més que una part dels recursos públics
destinats a l'educació es dediquen a finançar
l'ensenyament privat en règim concertat, un sector
que cada vegada acull més centres d’elit i que
imposa autèntiques barreres que impedeixen l'accés
a determinat alumnat (necessitats especials de nat-
uralesa física, econòmica, immigrants, etc.).
Tota reforma que pretenga ser eficaç ha d’anar
acompanyada d'una llei de finançament que asse-
gure la millora dels centres públics: instal·lacions
adequades a les noves necessitats, amb recursos
per a una gestió eficaç; plantilles adequades; inves-
tigacions que expliquen les causes del fracàs esco-
lar; mesures per a reforçar els estudiants amb difi-
cultats; actuacions que permeten diversificar els
currículums; materials didàctics multimèdia i inter-
disciplinars; recursos per a l'adequada formació del

professorat; etc.
Una retallada de la despesa pública podria ser un
element perillós, perquè suposaria delegar —com
és el cas de la FP— majors responsabilitats a les
inversions privades i comprometre amb això un
model social regit per la igualtat d'accés a l'apre-
nentatge permanent i una oferta d'educació i for-
mació de qualitat.
La despesa educativa de l'estat espanyol es troba
encara lluny de la mitjana del Consell Europeu,
especialment en alguns indicadors: l'abandó escolar
prematur; l'alumnat que finalitza l'ensenyament
secundari superior; la quantitat de llicenciats i lli-
cenciades en ciència i tecnologia; el volum dedicat
a l'aprenentatge permanent i a les competències
bàsiques, o el nombre de joves de 15 anys per sota
del nivell més baix d'aptitud per a la lectura. Cal
concloure per tot això que l'estat espanyol, a més
de complir l'objectiu immediat de superar la
mitjana de la Unió Europea de la despesa dedi-
cada a l'educació (entorn del 5%), ha de tenir
en l'horitzó proper l'aproximació al 7%, xifra en
la qual es troben els països amb els sistemes
educatius més avançats.

País Valencià, setembre de 2004

El document Cal un pacte... (versions en valencià i en castellà) es pot descarregar des de:
http://www.intersindical.org/stepv/peirp/reforma.htm 

Aquest espai web recull, a més, diverses informacions i documents, i alberga un fòrum de debat
obert.
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