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Intersindical

Educació ha de complir els acords amb el professorat

El Sindicat proposa encetar un
procés unitari de mobilitzacions
El Consell Nacional de l’STEPV-Iv, màxim
òrgan entre congressos, va aprovar impulsar
un calendari de mobilitzacions en l'ensenya-
ment públic, de febrer a abril, amb assem-
blees en els centres de treball, tancades i
concentracions. Les mobilitzacions, que pre-
tenen pressionar la Conselleria d’Educació,
podrien culminar amb successives jornades
de vaga en el sector.

El Sindicat proposarà a totes les organitza-
cions sindicals participar en aquestes mobilit-
zacions per modificar l’actitud de
l'Administració, que incompleix el calendari de
negociació i els acords signats amb els repre-
sentants sindicals i es nega a millorar les con-
dicions laborals i retributives del professorat. 

La plataforma reivindicativa planteja els

punts següents: equiparació retributiva del
complement específic amb la resta de comu-
nitats autònomes, concretat en un augment
salarial de 300 euros mensuals; revisió del
decret retributiu pel que fa als complements
unipersonals; regulació de la jornada conti-
nuada; establiment d’un pla de convivència;
aplicació de les mesures de conciliació de la
vida laboral i personal; millora de l'acord del
professorat interí i de la gestió de les borses
de treball. El Sindicat també exigeix a
l’Administració el compliment immediat dels
acords compromesos amb els representants
del professorat: Educació Infantil, Salut
Laboral i Formació Professional. La
Conselleria d'Educació no ha respost a les
expectatives negociadores que va generar la

signatura del Protocol del 15 de febrer de
2005. Per aquest motiu, STEPV-Iv ha advertit
el govern valencià “que ha d'obrir immedia-
tament les negociacions si no vol enfrontar-
se amb el Sindicat i amb el conjunt del pro-
fessorat”.

A més, per a fer front a la política educa-
tiva del Partit Popular, el Sindicat presentarà
la proposta a tota la comunitat educativa i els
agents socials —associacions de mares i
pares, moviments cívics i socials, sindicats i
partits polítics— de dur a terme una gran
mobilització social al principi del mes maig, 
a favor de l'ensenyament públic i d’una
implantació consensuada de la Llei
d’Educació (LOE). 

> 5 
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Sense arrels no es pot conviure Gonzalo Anaya
Tudi Torró

DES DEL SUD VALENCIÀ

Jaume Martínez Bonafé

TEATRES DE L’ESCOLA 

Necessitem les arrels que ens connecten al
nostre món, tenir un món definit, un espai al
qual pertànyer, una família, un barri, un
poble, uns amics, uns companys, uns mes-
tres, una cultura. Necessitem, en definitiva,
una identitat a què estar vinculats. És la iden-
titat amb què ens presentem al món, la que
ens fa sentir que no estem sols, que formem
part d’un tot i que, per això, ens hem de cui-
dar mútuament. Parle de les arrels que ens
ajuden a entendre i respectar altres mons
llunyans o no tan llunyans. És la meua teoria,
la de les arrels i el reconeixement dels altres.

Però ara és “moda” parlar-ne. Tothom ho
comenta i ho magnifiquen els mitjans de
comunicació amb grans titulars i imatges,
debats radiofònics i televisius, entrevistes,
opinions de les famílies, institucions, mestres,
psicopedagogs, psicòlegs, psiquiatres, jutges,
filòsofs... No existeix cap fórmula ni vareta
màgica que ho solucione perquè és un pro-
blema que afecta tota la societat. La violència
per tot arreu: ho amera tot i és natural que es
manifeste en l’escola, tant en Secundària,
com en Primària i fins i tot en Infantil.
L’agressivitat s’hi ha instal·lat perquè l’hem
instal·lada en les ments dels nostres xiquets i
xiquetes des que naixen. La televisió, la reina
de la casa, educa, transmet valors i conta his-
tòries que res tenen a veure amb les nostres
“històries”. Els hem deixat de contar els nos-

tres contes populars, amb les pors atàviques
que han passat de generació en generació
complint una missió. Per contra, la televisió
omnipresent ens desubica, i ens traspassa
per osmosi una manera de viure, d’actuar i de
creure que no té res a veure amb la nostra
idiosincràsia, les nostres creences populars,
la nostra llengua. Aleshores, es perden les
arrels i per això som incapaços de conviure
com caldria. Ens hem quedat sense les ales
que ens permeten mirar més lluny encurio-
sits. Des de la nostra particular geografia,
hem deixat de veure els nostres veïns com a
part de la nostra família social, els nostres
mestres com a facilitadors i guies que ens
ajuden a desxifrar i entendre el nostre món i
el dels altres. Però, de vegades, també els
mestres es perden en aquest laberint. Quan
això passa la violència es presenta, ens sen-
tim aliens, estranys i per això ens violentem. 

¿Què es pot fer? Ho he dit abans, no hi ha
cap vareta màgica, però com a docents cal
començar pel més senzill: ser inclusius des
de la pròpia realitat, transmetre el que real-
ment cal saber per a manejar-se en aquest
món cada vegada més canviant i més globalit-
zat i, sobretot, ajudar els joves a acceptar-se,
vinguen d’on vinguen, per poder acceptar els
altres. També cal no oblidar mai les famílies
que acompanyen els nostres alumnes. També
hauríem d’“educar-les”  en tot això, perquè
des de les seues singularitats estimen allò
que els és propi sense rebutjar el que és forà,
i perquè ajuden a créixer les seues filles i i els
seus fills. És la meua teoria particular.

Fa uns dies vam visitar, Güin i jo, Gonzalo
Anaya: 92 anys ben viscuts i continua, com
sempre, amb una envejable lucidesa i unes
enormes ganes de viure. Compra i consul-
ta literatura científica ben recent i continua
estudiant i pensant sobre què podem fer
els mestres per a assegurar als xiquets i
les xiquetes el seu inviolable dret a la
millor educació.

De les converses amb Gonzalo sempre
he aprés moltes coses. L’altre dia parlà-
vem de les investigacions recents que
qüestionen aquella teoria de la tabula
rasa. Els xiquets naixem amb intel·ligència
i el context social, econòmic, científic i cul-
tural els dóna més possibilitats potencials
per a desenvolupar-la. Però els sistemes
educatius, els models escolàstics domi-
nants, minven, limiten, alienen i coaccio-
nen eixa possibilitat creixent. ¿Com és que
tenint més possibilitats que mai, hi ha una
crisi educativa tan considerable? No parle
sols del “fracàs escolar”, mesurat per ells,
segons els seus discutibles estàndards:
parle de la vida, la maduresa, la creativitat,
les relacions i l’autonomia, els autèntics
estàndards educatius. ¿Que ens està pas-
sant? ¿Com pensem el que ens està pas-
sant?  Potser ens passa com a aquell
borratxo que havia perdut les claus de sa
casa en un altre lloc, però les buscava
pegant-li voltes a un fanal perquè hi havia
llum.

Vivim pendents de decisions administra-
tives, aparells legislatius, bronques entre
organitzacions polítiques, mercats pun-
tuals del vot, poltrones del poder, i discu-
tim d’educació com si en l’espai de la polí-

tica es poguera resoldre la crisi educativa,
al cap i a la fi és l’espai del fanal, i fa un
poc de llum. Hi ha en canvi altres pràcti-
ques més properes, urgents i necessàries
que són també una altra forma de política.
Però depenen directament de nosaltres i
de les relacions que volem construir amb
els altres. I en aquesta experiència perso-
nal de voler viure l’educació d’altra manera
és on cal actuar per a trobar el sentit a les
bones práctiques. No ens podem enganyar
molt més: no és una qüestió de progra-
mes, de més o menys hores per a una
matèria, de qui serà la pròxima ministra —
des de la II República no hi ha hagut cap
mestre ministre— o qui guanyarà no sé
quina batalleta. Parlem d’ensenyar a viure
en llibertat, ajudar a créixer en relació,
aprendre dels sabers tant com dels senti-
ments, aprendre a pensar per a saber pen-
sar-nos també per dintre i, sobretot, com
ens recorda Gonzalo Anaya, parlem d’una
mirada. Una mirada horitzontal d’un xiquet
o una xiqueta que ens interpel·la i ens
reclama el seu dret a la millor educació. A
aquest nano no li podem respondre que
espere no sé quina cosa que encara s’ha
d’esdevenir. És en la nostra pràctica diària
on trobarem una resposta satisfactòria. I
és en l’intercanvi d’aquestes pràctiques
entre tots i totes on trobarem els sabers i
les polítiques per al millor canvi educatiu.

I en aquesta experiència de
viure l’educació d’una altra
manera és on cal actuar per a
trobar el sentit a les bones
práctiques.

Treball decent i fons de pensions
Joan Blanco

EL MORTER

EL PARDAL

“Treball decent per a una vida
decent” és el lema escollit per la
Confederació Sindical
Internacional (CSI) en la seua
campanya de denúncia contra els
fons privats d'inversions. La CSI
denúncia la repercussió negativa
d’aquests plans sobre l'ocupació,
els drets socials bàsics i les con-
dicions laborals de les treballado-
res i els treballadors. En el marc
d’aquesta campanya, una delega-
ció internacional de 12 sindicalis-
tes de la CSI va assistir, el 24 de
gener al Fòrum Econòmic
Mundial de Davos (Suïssa), per
exigir que el treball decent ocupe
el centre de les polítiques socia-
les, econòmiques, de desenvolu-
pament, financeres i comercials.
Per a CSI això implica “treball
just, remuneracions adequades,
protecció social, drets sindicals i
no discriminació”.

És sabut que els fons d'inver-
sions busquen la màxima rendibi-
litat. Amb l’esforç de la gent tre-
balladora augmenten contínua-
ment els ingressos dels fons.
Amb les sucoses quantitats de
diners que els treballadors i tre-
balladores aporten als plans de
pensions privats es pretén també
obtindre’n els màxims beneficis.
Els fons aportats als plans de
pensions suposadament per a
“millorar i garantir una jubilació
digna i satisfactòria dels treballa-
dors” són emprats de manera
perversa en fons d'inversions per
a procurar guanys enormes a
costa de l'ocupació i el treball
digne de milers i milers de perso-
nes. Els fons alteren les econo-
mies dels països, especulen i
busquen rendiments ràpids i
quantiosos. Els fons de pensions
formen part d’aquesta mateixa
lògica. Ningú no s’ha d’enganyar:
sabem d’on provenen les magnífi-
ques rendibilitats que anuncien
els fons de pensions.

Qualsevol persona és ben lliure
d’invertir els seus diners on i com
crega convenient fer-ho. Una

vegada dit això, que és palés,
costa d’entendre que organitza-
cions que representen milers de
treballadors i treballadores parti-
cipen amb tanta alegria de la
cerimònia de la destrucció de l’o-
cupació i de la pèrdua de drets
laborals. No ho déiem nosaltres.
Ho diu la mateixa CSI i també la
Confederació Europea de
Sindicats (CES), a les quals per-
tanyen CCOO i UGT, sindicats que
de manera entusiasta saluden ara
l’arribada dels plans privats de
pensions per als treballadors del
sector públic. Cal recordar que
ambdues organitzacions partici-
pen en la gestió d’aquests fons i
estan presents en els consells
d’administració de les entitats
gestores hauria de ser motiu de
anàlisi. 

El  pla  de  la  Generalitat
Les treballadores i els treballa-
dors valencians han de tindre dret
a decidir sobre l’ús dels seus
diners. Però ara no ho poden fer.
Pel desembre de 2006,  la
Generalitat va anunciar la consti-
tució de la comissió promotora
que haurà de triar la companyia
financera que gestionarà els
recursos extrets de les nòmines
dels empleats públics. 

Intersindical Valenciana, la
força més votada en el conjunt de
la funció pública del País
Valencià, ha manifestat de mane-
ra reiterada la seua oposició
absoluta a uns plans de pensions
privats amb què alguns tindrien
les mans lliures per a gestionar-
los de manera opaca. Com a
organització més representativa,
la Intersindical continua reivindi-
cant el seu dret a ser testimoni 
presencial de tot el que es paste
en els fòrums públics al voltant
d’uns plans de pensions sobre els
quals ningú no ha estat consultat.
Qui pretenga trobar contradic-
cions en aquesta posició de prin-
cipi, no cal dir que ho tindrà d’allò
més complicat. 

Cal, sobretot, ajudar els joves
a acceptar-se, vinguen d’on
vinguen, per poder acceptar
els altres.

Josep Herrero



Els resultats de les últimes elec-
cions obrin un període de treball
sindical. La nova Mesa Sectorial
d’Educació —d’acord amb la nor-
mativa modificada fa poc per un
acord del govern espanyol amb
CCOO, UGT i CSIF— la integren els
sindicats STEPV-Iv, CCOO i ANPE,
per tindre representativitat sufi-
cient, a més d’UGT, per ser repre-
sentativa en altres sectors a l’Estat
espanyol. En la mesa de negociació
no seran CSIF ni USO, organitza-
cions amb menys del 10%, que no
ostenten la consideració de “sindi-
cats més representatius” de l'Estat
ni del País Valencià. L’elevada repre-
sentativitat que tindrà STEPV-Iv en
la nova mesa és una garantia que
qualsevol procés negociador comp-
tarà amb la participació i  decisió
directa del professorat, i respectarà
els processos unitaris acordats
entre totes les forces sindicals que
hi vulguen participar. Aquest és el
nostre compromís.

Fixades aquestes premisses,
arriba l’hora d’impulsar un autèntic
procés de negociació que, a hores
d'ara, està aturat. Cal constituir la
mesa de negociació de manera
immediata i bandejar qualsevol
coartada legal que l'Administració
pretenga instrumentalitzar per pro-
longar l’actual paràlisi. 

El  procés  unitari  sindical  i  els  fruits
de  la  negociació
Alguns sindicats han criticat —per
destruir, més que per confrontar i
debatre posicions— els treballs de
la mesa sectorial d'Educació, els
pactes subscrits i, en particular,
l'actuació de la nostra organització.
No hem entrat ni entrarem mai en
aquest joc, perquè a nosaltres ens
interessa encarar un autèntic debat

sindical sobre els objectius i els
continguts de les negociacions. Hi
ha critiques que només provoquen
l’antisindicalisme i la idea que “tots
els sindicats són iguals”.
Malauradament, tots no compartim
el mateix estil ni les mateixes for-
mes. En aquest Sindicat continem
apostant per afrontar debats reals i
amb arguments, que interessen al
conjunt del professorat i que per-
meten comparar distintes posi-
cions. 

En el nou cicle que ara s’inicia,
pretenem sindicalitzar el sector,
enfortir el sindicalisme en l’ensen-
yament. Ens importa, i molt, que
nous companys i companyes s'hi
afilien. A hores d’ara hi ha una ofer-
ta sindical plural i cadascú pot sin-
dicar-se en l’organització més prò-
xima a les seues idees i necessitats
laborals. Encara que no sempre és
fàcil, en l’STEPV-Iv optem per tre-
ballar des de la unitat sindical, la
millor eina per a defendre els drets
dels treballadors i les treballadores
i de l'ensenyament públic.

Promoure un nou procés de
negociació amb la Conselleria és la
primera prioritat sindical, una deci-
sió adoptada pel nostre Consell
Nacional, una decisió dirigida a des-
bloquejar l’actual paràlisi. La majo-
ria sindical que els vots ens ha ator-
gat ens obliga ara a prendre la ini-
ciativa i a presentar la nostra pro-
posta al conjunt del professorat i
d’organitzacions. En aquest context,
l’actitud tancada dels responsables
de la Conselleria per a resoldre els
temes pendents i desbloquejar els
acords incomplits o endarrerits dei-
xen la porta oberta a la mobilització.

EDITORIAL
Unitat sindical i mobilització
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Per a la Conselleria d’Hisenda,
responsable de mantindre sense
actualitzar des de 1997 dietes, des-
peses per transport i altres indem-
nitzacions per raó del servei de les
més de 22.000 persones que han
de desplaçar-se obligatòriament
per motiu de treball.

Per al Consell Escolar de l'Estat,
que ha promogut una declaració
institucional sobre la convivència
en els centres educatius, en què
manifesta la seua preocupació
sobre el tractament informatiu
que, en ocasions, donen els mit-
jans de comunicació a les situa-
cions d'indisciplina escolar.

OLI

ALL

Ser i menjar Escola i canvi climàtic
Maria Lozano Estivalis 

PA I ROSES

Carme Miquel

A LA PORTA DE L’AULA 

“Som el que mengem”, és una asseveració
que últimament es repeteix amb freqüèn-
cia. I no és gens estrany que proliferen els
discursos sobre la necessitat d'una alimen-
tació equilibrada i les consignes per a iden-
tificar en què consisteix això per a menjar
d’una manera sana. La preocupació crei-
xent pels índexs d'obesitat infantil en el
nostre entorn, sumada paradoxalment a les
tristes dades sobre l'anorèxia d'adolescents
justifiquen de sobra l’interés. No obstant
això, aquest aspecte de la salut alimentària
es redueix molt sovint a taules, dades bio-
químiques o receptes híper o hipo no-sé-

què. Em pregunte si una altra vegada la
urgència ens impedeix atendre el més
important. O no té importància que la nos-
tra percepció del menjar siga cada vegada
més conflictiva? Una mirada antropològica
a altres cultures i a altres moments de la
nostra pròpia història ens descobreix que la
relació de l’ésser humà amb l'alimentació
és tan diversa com les formes d'entendre's
a ell mateix i als altres. No és tan sols una
manera de subsistir sinó una forma de
comunicació, i per això és una qüestió clau
en la creació d'identitats individuals i
socials. Aquest “sóc el que menge” amaga,
per tant, molt més que un simple diagnòstic
mèdic, i hauríem de tindre-ho molt present
en parlar als més joves sobre els nostres
cossos i sobre la vinculació que mantenen
amb l’entorn a través de l'alimentació.

Però el cas és que no estem preparats
per a afrontar una educació d'aquest tipus.
Per exemple, quan els més menuts plante-
gen preguntes sobre per què mengem unes
coses i no unes altres, o es neguen a menjar
animals després d'haver-los vist en granges
o aquaris, s'obri una bretxa en la nostra quo-
tidiana i mecànica existència. La incomoditat
que experimentem en no saber resoldre els
seus dubtes i inquietuds hauria de servir-nos
per a recuperar tota la simbologia heretada
sobre el menjar, la nostra història personal
marcada pels sabors i les trobades entorn
d'una taula. Anècdotes i records per a un vin-
cle que va molt més enllà de l'acte mateix de
menjar, puix es refereix a tot el procés de
cerca, preparació i servei amb què podem
identificar els aliments.

Si fórem capaços d'assumir el vertigen
d'aquestes preguntes tan senzilles potser
podríem exigir una educació basada en la
memòria del que ha significat l'alimentació,
més enllà de folklores i dietes. Si observà-
rem sense por el malestar de l'anorèxia o la
bulímia podríem treballar sobre les limita-
cions d'un sistema que menysprea els cos-
sos i la soledat dels qui no veuen sentit a la
seua vida. Si entenguérem que el problema
del menjar porqueria, la fast food i els pre-
parats industrials no es resol ajustant calo-
ries o equilibrant proteïnes, començaríem a
plantejar-nos preguntes sobre què volem
ser, com volem relacionar-nos amb els
altres, de quant d’espai i de temps dispo-
sem per a fer-ho i fins a quin punt estem
disposats a lluitar —socialment, econòmi-
cament i políticament— per aconseguir-ho.
No només som el que mengem sinó com i
per què ho fem.

Amb freqüència em plantege com pot abordar
l’escola el canvi climàtic i les seues conseqüèn-
cies. Perquè aquest és un fet nou que ens ha
arribat de sobte, tot i que alguna cosa en sabí-
em i preveiem, i ens ha omplit d’incerteses i
neguits. Alhora, mentre ens arriben informa-
cions sobre l’abast d’aquest canvi, observem a
casa nostra unes actuacions negatives per part
dels responsables polítics que no hi adopten
cap mesura preventiva o pal·liativa ni informen
la població. Mentrestant, la població, bé per
ignorància, impotència o irresponsabilitat,
també per la dificultat de canviar els hàbits i
manera de viure, contribueix a augmentar les
causes que provoquen el canvi climàtic.

Però l’escola no pot adoptar la mateixa acti-
tud ja que la generació que s’hi està educant
ara, en viurà ja de ple unes conseqüències
determinants per a la seua vida. Com es plan-
teja la qüestió, és el que cal afrontar amb
urgència.

D’una banda, la nova situació climàtica plan-
teja canvis en els continguts curriculars.
Vegem-ne uns exemples: Els arbres no perden
les fulles a la tardor. Al nostre país, enguany, les
han perdudes a les portes de l’hivern. El mateix
passa amb la floració de primavera, que l’any
passat s’havia avançat vàries setmanes.
Algunes espècies d’aus migratòries aquest
hivern encara no havien emigrat a mitjan de
gener. La temperatura mitjana, com bé sabem,

ha pujat. Hi ha expressions com efecte hiverna-
cle, desertificació, augment del nivell del mar,
etc., que haurem de saber definir i interpretar. 

Tanmateix, l’aspecte del currículum que
acabe d’esmentar, no és el més conflictiu, hi ha
d’altres més complicats. Per exemple, que la
natura no és inesgotable i, en conseqüència, els
recursos estan disminuint de manera dràstica.
Afegit a aquest caldrà evidenciar que els recur-
sos energètics no renovables, actualment són
consumits només pel 20% de la població. És a
dir, l’altre 80% de la població no té cotxe, ni
nevera, per exemple. El 95% mai no ha pujat a
un avió i al 30% no li arriba l’electricitat. Que
passaria si tots aquests consumiren recursos
energètics de la mateixa manera que ho fem
nosaltres?

S’imposa, per tant, un canvi dràstic en les
actituds. Ara sabem que per evitar les conse-
qüències negatives del canvi climàtic —algunes
possiblement ja no les podem evitar perquè
hem fet tard— hem de canviar els models de
vida. I això pressuposa canviar els hàbits indivi-
duals i col·lectius i, sobretot, els models econò-
mics. Complicat, no? 

Com a ciutadans i ciutadanes necessitem
dotar-nos de la capacitat d’exigir i aconseguir
dels poders polítics i econòmics uns canvis
radicals en l’organització del consum i de la
producció, i, alhora, hem d’adquirir un compro-
mís ferm, personal i social, de canviar les nos-
tres pautes de consum. Hem de convéncer-nos
que cal prescindir de molts aspectes de l’ano-
menat “progrés”. Alhora, és urgent també que
dediquem esforços a reconstruir la natura que
hem destrossat i a preservar la que encara
queda. Segurament, la tasca fonamental de
l’escola, ara, ha de ser la de preparar també
per a aquesta nova manera de viure. Sí.
Segurament no pot deixar de fer-ho.

No només som el que 
mengem sinó com i per què
ho fem.

Hi ha expressions com efecte
hivernacle, desertificació,
augment del nivell del mar,
etc., que haurem de saber
definir i interpretar.
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Allioli
El 2 de gener, el Boletín de las
Cortes Generales prublicava el
projecte de Llei d'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic, un text que
ha comptat amb la majoria par-

lamentària suficient per a pas-
sar al Senat. D’acord amb el
calendari legislatiu, és previsi-
ble que l’Estatut entre en vigor
a partir d'abril. 

La Confederació de STEs-
Intersindical, juntament amb
ELA-STV, la Confederació
Intersindical Galega, la
Intersindical Alternativa de
Catalunya i la Intersindical
Canària, organitzacions amb les

quals actua conjuntament en
l'àmbit de la funció pública, es
va reunir amb els grups parla-
mentaris del Congrés dels
Diputats per a introduir modifi-
cacions en el projecte, inicial-
ment acordat entre el Ministeri
d’Administacions Públiques i
els sindicats UGT, CCOO i CSI-
CSIF. La pressió sindical va
permetre que el Congrés apro-
vara la modificació d'alguns

apartats, com la classificació
del personal en tres grups, en
comptes de cinc, el reforçament
del sistema d'incompatibilitats,
la regulació de la carrera i la
promoció professional, el règim
de permisos i llicències, la jubi-
lació, i el reconeixement de
l'antiguitat (triennis) per als
funcionaris públics que ocupen
el seu treball com personal
interí. 

L'Estatut Bàsic emmarcarà
la negociació de l'Estatut del
Professorat i, per tant, les con-
dicions laborals del personal
docent. El Sindicat segueix tre-
ballant ara en el Senat per
esmenar un text regressiu que
no millora la funció pública ni
les condicions de treball dels
seus empleats. L’actual redac-
ció de l’Estatut tampoc no
garanteix ni defensa els serveis
públics. 

El Congrés dels Diputats aprova 
un projecte d'Estatut Bàsic 
de l'Empleat Públic

FUNCIÓ PÚBLICA

Desacord del Sindicat amb
el pla de pensions per als
empleats públics

La Generalitat es nega a
incorporar la clàusula de
revisió salarial

Allioli
El Sindicat, present en  la mesa
general de negociació de la funció
pública valenciana no va signar, el
25 d'octubre de 2005, un acord
sobre el pla de pensions presentat
per la Generalitat. El govern valen-
cià havia ofertat un 0,3% de la
massa salarial per a destinar-lo a
un fons de pensions comú per al
personal que treballa en la
Generalitat: docents, sanitaris, per-
sonal de Justícia i de l'administra-
ció del Consell. STEPV-Iv va argu-
mentar que eixa partida es destina-
ra al salari directe, a la nòmina,
però els representants d'UGT i de
CCOO ho van impedir. Ambdós sin-

dicats teniem un clar interés en el
pla de pensions. Cal remarcar que
ambdós organitzacions participen
com accionistes en empreses que
gestionen plans de pensions. En
concret, CCOO posseix accions de
Gestión de Previsión y Pensiones,
l'entitat gestora del pla de pensions
de l'Administració General de
l'Estat, així com en Fonditel,
empresa que també gestiona el pla
de pensions de Telefónica. 

Consultar  als  treballadors
STEPV-Iv ha defensat sempre que
el personal al servei de la
Generalitat hauria d'haver estat
consultat sobre la destinació dels
seus diners. Per aquest motiu, el
Sindicat va proposar en la mesa de
negociació la celebració d’un refe-
rèndum vinculant en el sector. Ni
l'Administració ni CCOO ni UGT ho
van acceptar. “Tenien por de conéi-

xer l'opinió del personal, que fra-
cassara el seu negoci o d’ambdues
coses?”, es pregunta el Sindicat en
un comunicat públic. STEPV-Iv ha
advertit de que “exercirà el seu dret
a controlar que se’n fa amb els
diners de tots els treballadors”.

Una resolució del conseller de
Justícia, Interior i Administració
Pública feta pública a finals de des-
embre informava de “la constitució
de la Comissió Promotora del Pla
de Pensions per als empleats
públics de l'Administració del
Consell i dels organismes autò-
noms”. Intersindical Valenciana,
que forma part d’aquesta comissió,
indica que “no va a renunciar a
exercir eixe dret i actuarà com a
fedatària d'allò que passe en la
comissió, i vetlarà per la transpa-
rència i el compliment de la legali-
tat. Si algú pretén impedir la nostra
presència per a que informem
sobre el destí dels diners dels tre-

balladors i treballadores, no ho van
a aconseguir”.

La Intersindical no ha demanat
que s'active la comissió ni que
aquesta inicie el procés de concurs
públic per iniciar el procés d'adjudi-
cació dels fons destinats al pla de
pensions: “Mentre altres organitza-
cions defensen l'establiment dels
plans de pensions —de dubtosa
rendabilitat per al personal del sec-
tor, però dels quals es poden bene-
ficiar—, apostem per un sistema
públic de pensions i la millora de
les retribucions. Ens oposem a que
aquests diners es desvien a empre-
ses privades per augmentar els
seus beneficis i debilitar el sistema
públic que financem entre totes i
tots”.

STEPV-Iv diu que els diners 
per als plans de pensions haurien 
d'incorporar-se a la nòmina

FUNCIÓ PÚBLICA

Allioli
El Sindicat no ha signat l'acord
sobre retribucions de les emplea-
des i empleats públics que treba-
llen en la Generalitat en conside-
rar-lo insuficient. L’acord contem-
pla els punts següents: a) 2% d’in-
crement general; b) Augment de
l’1% de la massa salarial per a una
part del complement específic en la
paga extraordinària repartit així: en
les pagues extres de 2007, una ter-
cera part de la mensualitat del
complement específic; en les
pagues extres de 2008, dues terce-

res parts; pagues extres de 2009,
mensualitat íntegra de l'import
mensual de l'específic; c) 0,3% des-
tinat al pla de pensions.
L'Administració segueix oposant-se
a considerar les reivindicacions del
Sindicat: clàusula de revisió sala-
rial; fons d'un 1% (2007) per a
l'augment dels complements espe-
cífics, per tal de recuperar part del
poder adquisitiu perdut; fons addi-
cionals per a qüestions sectorials
(complement específic en Justícia,
complements de carrera professio-
nal, equiparació del personal
docent, etc.); transformació del
fons per al pla de pensions en un
fons per a l'augment salarial direc-
te; fons per a l'aplicació del pla
Concilia a tots els sectors de la

Generalitat; modificació del Decret
24/1997, d'indemnitzacions per raó
del servei, per tal de garantir l'eco-
nomia, la seguretat i la salut del
personal que es desplaça amb
motiu de la prestació de serveis a
la Generalitat. 
Malgrat les insuficiències de la pro-
posta de l’Administració, alguns
sindicats han acceptat la seua pro-
posta, una decisió que contrasta
amb algunes  exigències de les
seues organitzacions en la negocia-
ció dels convenis col·lectius, com
ara la clàusula de revisió salarial o
les millores laborals. La proposta
de l’STEPV-Iv descansa en un plan-
tejament de fons: la necessitat d’un
acord retributiu plurianual que con-
temple millores salarials, socials i

laborals reals, un acord, “que reco-
nega i dignifique la tasca de milers
d'empleats públics en la sanitat,
l'educació, la justícia, l'administra-
ció del consell i totes les empreses
i els serveis públics”. 
El govern de la Generalitat, senyala
el Sindicat, “ha menyspreat el seu
personal, no ha atés les seues
demandes ni s'ha preocupat per
millorar la seua situació laboral, i
això ho ha fet gràcies la complicitat
de determinades organitzacions
que acollint-se a un sistema electo-
ral que els resulta favorable, osten-
ten una representació sobredimen-
sionada en la mesa de negociació”.
El Sindicat segueix reclamant un
canvi d'actitud de totes les parts. 

El Sindicat no signa l’acord sobre
retribucions de 2007

FUNCIÓ PÚBLICA

Edifici  de  les  Corts  Espanyoles,  a  Madrid  / ARXIU
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En altres comunitats autònomes, els docents cobren uns 300 euros mensuals més

El Sindicat urgeix Conselleria a millorar
les retribucions del professorat

Allioli
Fa mesos que STEPV-Iv està pres-
sionant l’Administració per a millo-
rar les retribucions docents. El
1999, tots els sindicats valencians
signaven un acord d'equiparació
retributiva que es traduïa en un
augment salarial de 111 euros
mensuals, en una primera fase, i
un increment posterior de 25 euros
més un acord que situava el profes-
sorat valencià entre els millors
retribuïts de l'estat. Vuit anys des-
prés, el rànquing retributiu del pro-
fessorat és radicalment distint, per
les negociacions i els acords als
què han arribat sindicats i comuni-
tats autònomes. En aquest context,
en febrer de 2005, STEPV-Iv va sig-
nar un protocol de negociació amb
Educació que establia un calendari
de negociació de diversos assump-
tes, entre ells l'actualització de les
retribucions. 

El Sindicat ha estudiat a fons el
sistema retributiu que s’aplica al
professorat del País Valencià i ha
presentat les seues conclusions a
la Conselleria d'Educació, a la qual
li ha exigit el compliment del calen-
dari de negociació pactat. STEPV-Iv
ha plantejat també la necessitat de
tancar la negociació abans de maig,
quan finalitza la legislatura en el
País Valencià.   

Augment  per  a  tots
Les propostes del Sindicat es con-
creten en l’augment del comple-
ment específic de tot el professorat
en 300 euros mensuals. Aquesta
quantitat és la resultant de compa-
rar les quantitats que perceben els
docents en els altres territoris de
l'Estat. A juí del sindicat, “no és una
xifra exagerada ni utòpica, sinò que
respon a la diferència retributiva
entre el que cobren altres docents i
el que cobrem nosaltres”. Altres
sindicats, que fa uns mesos acusa-
ven d'electoralistes les reivindica-
cions salarials de l’STEPV-Iv, han
hagut de canviar de criteri després

d’analitzar les dades i ara també
demanen unes quantitats molt
semblants.

STEPV-Iv planteja que l’augment
salarial s’ha de reflectir en la nòmi-
na de cada treballador, i no s'ha de
destinar a crear nous complements
unipersonals, que tindrien una difí-
cil justificació pedagògica.
L’element central i l’objectiu de la
negociació retributiva és eliminar
les diferències retributives actuals. 

El Sindicat considera que cal
negociar altres aspectes del Decret
de retribucions, com l'actualització
i la revisió dels complements retri-
butius unipersonals dels centres

docents, dels llocs singulars i el
pagament als càrrecs de les
Seccions, els centres d’FPA..., molt
desfasats i descompensats en rela-
ció a altres comunitats autònomes.
També ha arribat el moment, a juí
del Sindicat, “d’abordar el paga-
ment de la tutoria, perquè la tasca
educativa comporta la tutorització
de l'alumnat i tot el professorat
hauria de percebre el complement
d'acció tutorial”. Finalment, es
planteja incrementar les hores de
tutoria en totes les etapes, espe-
cialment en l'ESO.

El Protocol de negociació del 15 de
febrer de 2005, acordat entre la
Conselleria d'Educació i els sindicats
de la mesa sectorial fixava els
aspectes que calia negociar en el
curs 2006/07. Aquest temes eren els
següents: 

D’octubre a desembre: Defensa
jurídica i responsabilitat civil, mesu-
res per a la igualtat de gènere, orga-
nització i funcionament de la

Inspecció educativa i Ensenyaments
especialitzats: plantilles i provisió.

De gener a abril: Oferta d'ocupa-
ció pública de 2007 i modificació dels
reglaments orgànics i funcionals
dels centres. 

D’abril a juny de 2007: Regla-
ments orgànics i funcionals d'Educa-
ció Especial i Ensenyaments de
Règim Especial, plantilles de centres
rurals i centres d'Educació Especial i

plantilles de personal d'administra-
ció i serveis.

L'incompliment sistemàtic, per
part de la Conselleria, del calendari
de negociació ha deixat pendents
temes importants, els quals haurien
d’haver estat abordas. És el cas de
les retribucions, la revisió de l'Ordre
de 1992, les condicions laborals del
professorat, la compensació educati-
va, la catalogació lingüística, la situa-

ció dels Serveis Psicopedagògics,
Formació Professional, Escoles
Oficials d’Idiomes, itineràncies, pla
de formació del professorat, pla de
convivència, millora de l'acord de
professorat interí, Decret d'admissió
de l'alumnat, llicències per estudis,
a més dels aspectes acordats i pen-
dents de compliment, les plantilles
d'Educació Infantil i Seguretat i Salut
Laboral, entre altres.

El Protocol de 2005, un acord incomplit 

La mobilització serà ‘inevitable’ si Educació no negocia 

“Les negociacions amb la
Conselleria d'Educació no van pel
bon camí”, indiquen portaveus
del Sindicat que asseguren que el
Protocol de negociació, signat el
15 de febrer de 2005, no s'ha
desplegat com calia i que l’acord
amb l’Administració només s’ha
produït en Educació Infantil, Salut
Laboral i l’adscripció en els cen-
tres de Formació de Persones
Adultes, tot i que en els dos pri-
mers no s’han respectat els ter-
mes exactes de l'acord. “Els
incompliments són deguts a múl-
tiples factors, com la manca de
recursos econòmics o les lluites
internes entre els sectors del
partit governant, que no poden
ocultar el seu desinterés per l'e-
ducació”.

Entre els temes pendents de

negociar, n’hi ha alguns impor-
tants, relatius a les condicions
laborals del professorat i la millora
del sistema retributiu —incorporats
al Protocol de negociació de 2005—
, als quals cal afegir els derivats de
l'aplicació de la Llei d’Educació
(LOE) al País Valencià, una implan-
tació que no compta amb el neces-
sari consens social. Tampoc el
Decret d'admissió de l'alumnat o la
normativa de selecció de les direc-
cions dels centres han comptat
amb el suport de la comunitat edu-
cativa. 

“La pressió i les mobilitzacions
socials, adverteix el Sindicat, es
presenten així com l’únic escenari
on els governants de la Generalitat
accediran a obrir un autèntic pro-
cés de negociació de la normativa
d'aplicació de la LOE. Demanem un

pla d'implatació, un calendari i la
memòria econòmica corresponent.
De no ser així, anuncia el Sindicat,
proposem avançar cap a una gran
mobilització de tots els sectors
educatius en abril i maig”. STEPV-
Iv tractarà que aquestes mesures
siguen consensuades amb tota la
comunitat educativa i els partits
polítics.

La negociació sobre les condi-
cions laborals del professorat,
planteja STEPV-Iv, “cal prioritzar-
la, pel poc temps que queda de
legislatura”. Els temes que el
Sindicat demana incloure en les
negociacions són: retribucions, pla
de convivència, regulació de la jor-
nada continuada, gestió de les bor-
ses de treball i de les condicions
del professorat interí, pla de convi-
vència i compliment dels acords en

Infantil, Salut Laboral i Formació
Professional. 

El Sindicat ha instat l'Adminis-
tració a respondre a les seues peti-
cions abans de l'1 de març, i ha
informat que si les negociacions no
fructifiquen iniciarà un procés de
mobilitzacions per a forçar-les.
D’altra banda, “STEPV-Iv és cons-
cient de l’important suport i l’alta
responsabilitat que li confereixen
els resultats de les darreres elec-
cions i per això s’esforçarà a impul-
sar un procés unitari de mobilitza-
cions amb tots els sindicats de la
mesa de negociació —ANPE, CCOO
i UGT—, un compromís que ha
d’estar per damunt de les possibles
divergències tàctiques entre les
organitzacions”. 

“Hi ha tres mesos per a dis-
posar d’un acord que com-
pense les actuals diferències
salarials i que no establisca
de noves. És l’hora de dignifi-
car la tasca docent, de valo-
rar-la socialment i econòmi-
cament, d’evitar futures des-
compensacions i d’avançar
en la millora del treball
docent”. 

Concentració  de  delegats  i  delegades  de  l’STEPV-IIv  exigint  a  Conselleria  millores  retributives  (curs  2006/07). / TANIA CASTRO
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La presentació de les partides
pressupostàries de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esport per
2007 representa un nou exercici
d’autobombo de la Generalitat, que
s’ha atrevit a presentar-los com
uns “pressuposts socials”.
L’inequívoc continuïsme dels
Pressuposts en relació amb les edi-
cions d’anys anteriors impedeix
compensar els dèficits crònics i les
carències del sistema educatiu
valencià. 

Són uns pressuposts insuficients
perquè, una vegada més, s'aposta
per subvencionar l'ensenyament
privat i frenar l'increment de l'ofer-
ta educativa pública en tots els
nivells, especialment en  Educació
Infantil, etapa sense garanties d’es-
colarització per a tota la població
en els centres públics. 

Els pressuposts són injusts, per-
què ignoren importants reivindica-
cions laborals: compensació retri-
butiva del professorat, reducció
d'hores lectives, jubilacions antici-
pades, reducció de les ràtios i

increment de plantilles, formació
inicial i permanent, llicències per
estudis, protecció de la salut i pre-
venció dels riscos laborals.
Finalment, els pressuposts són
insolidaris perquè no permeten
compensar les desigualtats i l'aten-
ció a la diversitat des de les prime-
res edats. 

Els pressuposts d’Educació hau-
rien d’estar clarament orientats
cap a un compromís social amb
l’ensenyament públic. Això suposa
materialitzar l’increment real per a
les despeses de funcionament dels
centres, les ajudes a l’escolaritza-
ció, l’atenció a la dignificació i el
reconeixement social del professo-
rat, i l’adequada planificació i exe-
cució de la xarxa de centres
públics, exigida per la llei des de
1990. A hores d’ara encara, resta
pendent de concloure l’adequació
de les infrastructures en el 90% del
centres valencians d’Ensenyaments
de Règim Especial (conservatoris,
escoles d’idiomes, escoles d’art i
disseny), així com en un 80% del

centres d’Infantil i Primària i en un
20% dels instituts de Secundària.
Personal
El capítol de personal no recull
increments per a la reducció de les
ràtios en tots els nivells, ni els pro-
grames de reforçament. Els plans i
mesures anunciades i publicitades
sobre convivència no compten amb
partides específiques dirigides als
centres i el professorat. Tampoc no
hi figuren les partides destinades
als plans que, amb la col·laboració
del Ministeri d’Educació, es desti-
nen a reforçar i donar suport edu-
catiu a l’alumnat amb necessitats
educatives específiques.

Subvencions  a  centres  concertats
La despesa en concerts amb els
centres privats en Secundària i
Batxillerat continua amb incre-
ments remarcables. Destaca l’aug-
ment en un 44,82% de la línia de
subvenció en Secundària, que no es
correspon amb l’increment en el
nombre d’unitats concertades.

Infrastructures
Continua el retrocés en les inver-
sions pel que fa a la construcció i
adaptació dels centres docents
públics, que encara són necessà-
ries per a poder culminar la
implantació dels ensenyaments
prevists en la LOGSE, ara fa 17
anys. Ni tan sols l’endeutament a
través del programa Creaescola
(construcció de centres) hi apa-
reix dotada amb els fons neces-
saris per a construir en 2007 tots
aquells centres pendents, una
insuficiència que obstaculitza el
desenvolupament complet del
nou sistema educatiu des de
1990, especiament en la xarxa
pública.

Centres  públics
Un any més, la partida del pres-
supost, amb les despeses de fun-
cionament dels centres docents
públics, reflecteix un increment
important amb què cal atendre
els centres nous de 2006 i 2007,
sinó també tots el programes i
despeses de funcionament de la
Direcció General d’Ensenyament. 

Enguany hi ha un increment
destacat, fins un 65,5%, en
Primària i Secundària. Aquest
augment ha de reflectir-se des-
prés en els diners que, mitjan-
çant les diverses partides, arri-
ben als centres per afrontar el
desfasament actual entre les
assignacions de l’Administració i
els increments dels béns neces-
saris per al funcionament ordina-
ri: combustible, electricitat, telè-
fon, manteniment d'equips infor-
màtics... STEPV ha exigit a la
Conselleria que els increments
reflectits en els pressupostos es
traduïsquen en increments reals
dels diners per a despeses dels
centres públics. 

Altres  partides  insuficients
Destaquen per insuficients les
línies destinades a llibres de text
i materials curriculars, a menja-
dors escolars, a la Formació de
Persones Adultes, a la promoció
del valencià

Anàlisi dels Pressuposts de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per a 2007

Nou exercici d’autobombo de la Generalitat

ENSENYAMENT PÚBLIC

2003 2004 2005 2006 2007 DIFERÈNCIA
2006-2007 %

Primària 18.469,41 16.285,55 16.073,02 21.153,54 18.132,12 -3.021,42 -14,28
Secundària 25.705,10 23.560,74 23.659,99 15.675,00 20.750,18 5.075,18 32,38
Total 44.174,51 39.846,29 39.733,01 36.828,54 38.882,30 2.053,76 5,57

“La política desplegada pel govern
de la Generalitat no ha sigut positi-
va ni adequada a les necessitats
educatives de la societat valenciana
ni respon als interessos generals.
Al contrari, respon als interessos
partidistes que utilitzen l'educació
com un element més de la confron-
tació política amb el govern espan-
yol, per a imposar una visió parti-
dària de l'educació que ignora els
punts de vista del conjunt de la
comunitat educativa”. En un comu-
nicat dirigit a l’opinió pública, el
Sindicat ha qualificat de negatiu

que al País Valencià no s'haja avan-
çat cap a un pacte, integrat pels
agents socials i els representants
dels partits polítics, per a acordar
el desplegament de la Llei
d'Educació (LOE), amb el correspo-
nent calendari, l’aplicació i els
currículums, així com la correspo-
nent memòria econòmica.

“Per contra, afirma el Sindicat,
l’escenari imposat pel Partit
Popular sempre submís al dictat de
la cúpula espanyola del PP, està
presidit per la seua visió partidista i
sectària de l'educació, amb molts

plantejaments de tall conservador i
confessional”. STEPV-Iv cita com a
exemples la imposició de les proves
diagnòstiques, el control partidista
de la Inspecció educativa i la crea-
ció de la Universitat Internacional.

Finalment, el Sindicat denuncia
el retard considerable de la planifi-
cació educativa i que l’atenció a l'a-
lumnat immigrant nouvingut està
garantint-se “gràcies al voluntaris-
me del professorat”. D’altra banda,
prossegueix el comunicat,
“Educació  incompleix la Llei d'Ús i
Ensenyament i les reiterades sen-

tències que reconeixen la unitat de
la llengua, continua el retrocés de
l'ensenyament en valencià, les
dotacions econòmiques als centres
són insuficients i es condemna els
equips directius i els claustres a
submergir-se en una burocràcia
creixent, sense comptar amb per-
sonal administratiu i de serveis ni
la plantilla de professorat sufi-
cient”. L’Informe complet es pot lle-
gir en la web del sindicat.

Informe educatiu de l’any 2006: 
La gestió del Partit Popular en la Generalitat aposta per la confrontació i no millora l’educació

ARXIU

Evolució  dels  Pressupostos  d’Educació  (en  milers  d’euros)
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Allioli
El desplegament de la Llei
d’Educació (LOE) al País Valencià,
pel que fa a les direccions dels cen-
tres escolars, continua la línia ence-
tada per la Llei de Qualitat (LOQE),
en detriment de la participació de la
comunitat educativa en el control i la
gestió dels centres educatius. Les
administracions no s’han atrevit a
ressuscitar el cos de directors esco-
lars, suprimit en 1984, però la lletra
de la LOE permet mantindre, de
manera indefinida, les persones que
accedeixen a la direcció de la seua
escola o institut. És un procés molt
semblant al que es va aplicar a la
Inspecció Educativa. Mentre en 1984
es formalitzava normativament una
funció inspectora que pretenia
suprimir el Cos d’Inspecció, en 1995
la LOPEGCE tornava a recuperar
l’antic cos. 

El procés dissenyat per la
Conselleria d’Educació és el de
menor rang jurídic possible. És a
dir, dels articles de la llei orgànica
es passa directament, sense cap
normativa intermèdia, a les resolu-
cions i instruccions de la Direcció
General de Personal Docent. La
primera norma regula la selecció
de noves direccions de centre, per
estar vacants i, la segona, la reno-
vació de les direccions selecciona-
des segons la LOQE, des de 2004.
Segons aquesta última, en acabar
l’exercici del càrrec les persones
que ocupen la direcció poden reno-
var-la fins a dos períodes de quatre
anys més.

STEPV-Iv ha demanat la retira-
da d’aquestes propostes de dis-
posicions, presentades en la
mesa sectorial pels responsables
d’Educació, perquè s’oposa al seu
caràcter jerarquitzador i perquè
anul·la la participació de la
comunitat educativa en la gestió
democràtica dels centres. Una
volta que la normativa ha estat
promulgada, el Sindicat ha pre-
sentat les seues propostes per tal

de millorar els esborranys ini-
cials.  

Propostes  de  l’STEPV
Al País Valencià, el Sindicat recla-
ma una única norma per a regular
la direcció dels centres i donar
coherència a tot el procés:
“Valorem favorablement l’ampliació
de la participació dels represen-
tants del centre en la comissió de
selecció, però trobem a faltar més
realisme en els plantejaments del
guió del projecte i del curs de for-
mació. Tampoc no queda clara la
posterior formació permanent”. 

Respecte a la renovació de les
direccions, el Sindicat denuncia que
l’Administració “té les mans lliures
per a renovar o no qui vullga, atés
que només es valora l’informe de la
Inspecció  en la suposada avaluació
de la funció directiva, no es respec-
ten el principis de la LOE de partici-
pació de la comunitat educativa ni
tampoc es dóna audiència a la per-
sona interessada abans de resoldre
sobre la seua continuïtat, només
expressa la seua intenció de prò-
rroga”. 

El Sindicat reclama a l'Adminis-
tració que incorpore aquests princi-
pis a la normativa i exigeix que “les
vacants produïdes per aquelles
direccions que no vulguen renovar
s’incorporen a la convocatòria del
concurs de selecció del mateix any,
atés que, en aquestes situacions,
no hi ha cobertura legal per a fer
nomenaments provisionals d'un
curs escolar.

STEPV-Iv considera que, per a fer
efectiva la gestió democràtica en els
centres educatius, cal potenciar la
tasca dels equips directius, els con-
sells escolars i els claustres i ator-
gar-los més autonomia pedagògica i
de gestió. “En aquest sentit, la direc-
ció escolar és només un factor, la
clau està en el treball cooperatiu del
professorat i la participació activa
dels estudiants i les famílies”. El
Sindicat conclou amb una crida als
responsables d’Educació “per tal que
totes les normatives de desplega-
ment de la LOE sobre organització i
funcionament dels centres, convi-
vència i l’accés de l’alumnat, siguen
consensuades amb la comunitat
educativa”.

La Conselleria podria ressuscitar
el cos de directors escolars, 
suprimit en 1984

ENSENYAMENT PÚBLIC

Educació es nega a con-
sensuar el desplegament
normatiu de la LOE

Allioli
En compliment del que assenyala la
Llei d’Educació (LOE), la Conselleria
ha presentat el projecte de Decret
que regula l’accés de l’alumnat als
centres. Com a principal novetat,
l’Administració destaca la disminu-
ció de la puntuació en el criteri de la
renda familiar i l’increment de la
proximitat del domicili o l’existència
de família nombrosa. En aquest
sentit, l’esborrany fa, a juí de
l’STEPV-Iv, una lectura interessada

de la llei, i oblida alguns dels seus
principis. El Sindicat ha demanat
que la redacció final del Decret con-
temple de manera diàfana que tot
l’alumnat té dret a un lloc escolar
gratuït que li garantisca tant l’edu-
cació infantil, pel seu caràcter edu-
catiu, com l’educació bàsica. El
Sindicat planteja que aquesta
norma ha de definir clarament les
competències de les comissions
d’escolarització en la gestió i control
de tots els temes d’admissió, i

especificar les seues atribucions i
funcions com a òrgan que garanteix
l'exercici dels drets reconeguts.
STEPV-Iv també ha proposat que
les comissions puguen adoptar les
mesures necessàries per a l'ade-
quada escolarització de l'alumnat.
En aquest sentit, el treball de les
comissions hauria de complemen-
tar-se amb la tasca de les oficines
municipals d’escolarització per tal
el procés d’escolarització estiga
obert durant tot l’any. Finalment, les
sol·licituds de matrícula, planteja el
Sindicat, podrien presentar-se als
propis centres o als llocs on es
determine per les comissions la
informació sobre vacants i adjudica-
cions de llocs escolars. 

STEPV-Iv ha insistit que el
Decret siga molt clar i prohibisca
explícitament que cap centre, públic
o concertat, puga exigir cap tipus
d'aportació econòmica que condi-
cione el procés de admissió, ni de
forma puntual ni periòdica. El cen-
tre tampoc podrà percebre quanti-
tats de les famílies pels ensenya-
ments de caràcter gratuït, ni impo-
sar a les famílies l'obligació de fer
aportacions a fundacions, associa-
cions o qualsevol altre tipus d'enti-
tat ni establir serveis obligatoris que
requerisquen aportació econòmica,
associats als ensenyaments, exclo-
ent les activitats extra-escolars, i

els serveis complementaris, que en
tot cas tindran caràcter voluntari. 

D’altra banda, la LOE estableix
un procediment per a la distribució
equilibrada i equitativa de l’alumnat
amb necessitats educatives especí-
fiques, amb la possibilitat d’incre-
mentar fins un 10% la ratio dels
grups. En aquest punt, el Sindicat
ha fet propostes concretes per a
fer-ho viable i no discriminatori.
Sobretot, s’haurà de comptar amb
la proposta favorable de la comissió
d’escolarització i l’informe de la
Inspecció d’Educació, amb l’objectiu
d’incrementar les ràtios de forma
lineal i que tots els centres assu-
misquen el compromís d’escolarit-
zar aquest alumnat. El Sindicat
també ha demanat que,  per garan-
tir la integració d'aquests alumnes
en tots els centres, en el procés
ordinari de matriculació es faça una
reserva prèvia de tres places per
grup.

Pel que fa al barem, STEPV-Iv
proposa que entre els criteris prio-
ritaris es valore més la proximitat al
domicili de l’estudiant o del treball
del pare, la mare o els tutors legals,
l’existència de germans matriculats
als centres o de persones amb dis-
capacitat a la família. També plante-
ja que puntue si els pares treballen
en el centre.

El procediment de matrícula de l’alumnat
incompleix els principis de la LOE
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El Sindicat exigeix un pro-
cés amb garanties en els
centres públics i concer-
tats

L'admissió de l'alumnat en tots els
centres, públics i privats concertats,
ha de regir-se pels principis
següents:

Hi haurà una oferta suficient de
places en centres de titularitat públi-
ca per tal de garantir la demanda
des d’Infantil fins al Batxillerat i l’FP
específica. L’ensenyament concertat
serà una opció subsidiària de l’exis-
tència de oferta pública.

En el procés d’admissió, la
Conselleria d’Educació ha de garan-

tir la continuïtat de l’alumnat que
estudia en valencià en totes les eta-
pes del sistema educatiu amb una
oferta que garantisca el dret a estu-
diar en la llengua pròpia dels valen-
cians amb les mateixes condicions
de qualitat que la resta d’opcions.

L’Administració garantirà el con-
trol efectiu del procés d’admissió de
l’alumnat en tots el centres, públics i
concertats, en tots el nivells i etapes
de l’ensenyament.

L’Administració fixarà unes ràtios

màximes alumnat/grup, segons les
circumstàncies de cada localitat i/o
centre, que sempre seran iguals o
inferiors a les legalment establertes.

Per tal de garantir el control i la
transparència en el procés d’admis-
sió de l’alumnat, tots els sectors de
la comunitat escolar participaran
mitjançant els òrgans que legalment
es determinen.

Es regularà la matriculació de
l’alumnat amb necessitat educatives
especials i aquell alumnat amb

necessitats de compensació educati-
va. Tots els centres públics i concer-
tats contaran amb els recursos i mit-
jans suficients per garantir la inclu-
sió d’aquest alumnat al llarg de tot el
curs escolar.

Per a controlar l’admissió de l’a-
lumnat s’empraran tots els recursos
tecnològics necessaris, per tal de fer
efectives les garanties de l’alumnat i
de les famílies en tot el procés.

Principis que han de regir en l’admissió de l’alumnat 
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Educació ha de crear enca-
ra 360 places de mestres,
de les 523 previstes

Allioli
La Confederació STES-i ha

presentat sengles escrits a les
ministres d'Educació i de

Cultura per instar al desenvolu-
pament urgent de l’article de la
Llei Orgànica d'Educació (LOE)
que regula el lliure accés del
professorat als museus i les
biblioteques públics. La petició
també ha sigut cursada als
departaments de Cultura i
Educació de totes les comuni-
tats autònomes. 

L’article 104.3 de la LOE, que
va entrar en vigor a primers de
2006, assenyala que “donada
l'exigència de formació perma-
nent del professorat i la neces-
sitat d'actualització, innovació i
investigació que acompanya a la
funció docent, el professorat
degudament acreditat disposa-
rà d'accés gratuït a les bibliote-

ques i museus depenents dels
poders públics. Així mateix,
podran fer ús dels serveis de
préstec de llibres i altres mate-
rials que oferisquen aquestes
biblioteques”. 

STEPV demana al Govern que des-
plegue el lliure accés del professo-
rat a museus i biblioteques

Allioli
Des de maig de 2006, STEPV-Iv
ha estat l’única organització
sindical que ha mantingut una
acció informativa permanent
sobre el contingut de l'Estatut
del Professorat. La insistència
i la pressió dels STEs van
aconseguir finalment en juny
l’establiment d’un acord sindi-
cal unitari que exigia al
Ministeri d’Educació suspen-

dre la negociació fins que
l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic fóra aprovat, després de
les eleccions sindicals.
Malgrat l’acord sindical, el
Ministeri d’Educació ha man-
tingut negociacions amb els
departaments d'Educació de
les comunitats autònomes i ha
presentat un nou esborrany
d’Estatut, sense a penes can-
vis respecte del primer docu-
ment. 

Els responsables del
Ministeri han anunciat la seua
intenció de reiniciar la nego-

ciació del nou text, sense
introduir modificacions subs-
tancials, una iniciativa que els
STEs han qualificat d’”inac-
ceptable”. En un comunicat, la
Confederació assegura que
“cal retirar aquest projecte
jerarquitzant i imprimir un nou
rumb a la política de personal
del Ministeri”.

STEPV insisteix que cal retirar
l'Estatut del Professorat

El Sindicat s’ha dirigit a la
Conselleria d’Educació per exi-
gir-li l’obertura de noves nego-
ciacions que desbloquegen les
mesures derivades de l’acord
signat el 24 de novembre de
2005 amb tots els sindicats —
STEPV-Iv, CCOO, UGT, CEMSAT-
SE, CSIF i ANPE—, per mitjà
del qual l’Administració valen-
ciana es comprometia a millo-
rar les plantilles de les escoles
infantils dependents de la
Generalitat, així com els
col·legis públics que escolarit-
zen alumnat d'Infantil. L'acord
obligava Educació, abans de l'1
de setembre de 2006, a iniciar
els tràmits legals per transfor-
mar les escoles infantils en
centres educatius. La
Conselleria ha incomplit aquest
compromís i només ha creat
163 llocs de treball, dels 523

previstos, 
A pesar de les reiterades peti-
cions que li ha traslladat el
Sindicat per a fer efectiu l'a-
cord, Educació continua sense
complir-lo ni aclarir la raó de
l’incompliment. La Conselleria
trasllada a Hisenda la respon-
sabilitat de l’incompliment.

La Conselleria continua sense aplicar 
l'acord de plantilles d'Educació Infantil 
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6.500 alumnes de
Secundària encara estudien
en centres de Primària

La Conselleria continua negant-
se a considerar les propostes
presentades pel Sindicat sobre
les instruccions que regulen les
creacions i supressions d’unitats
escolars. STEPV-Iv ha sol·licitat
la reducció de la ràtio
mestre/alumnes per a les unitats
d’Infantil i Educació Especial i
una adequació de la dels centres

incomplets (CRA), de manera que
es puga atendre en condicions el
seu alumnat. El Sindicat també
ha requerit Educació perquè cree
els instituts de Secundària
necessaris per a traslladar defi-
nitivament els 6.510 alumnes del
primer cicle de l'ESO que encara
romanen en 217 unitats en els
col·legis públics de Primària —
105 a Alacant, 19 a Castelló i 93 a
València—. Cal recordar que han
trascorregut 17 anys de la pro-
mulgació de la LOGSE, el marc
legal que estableix les etapes
educatives i els centres on han
d’impartir-se.

Les propostes sindicals no
inclouen les creacions i supres-
sions de grups de Secundària,
Batxillerat, Formació
Professional o Formació de
Persones Adultes, mancats d’una
normativa específica, que depe-
nen de l'evolució anual de la
matrícula. En aquests casos fins i
tot ni els consells escolars muni-
cipals ni els consells de centre hi
poden presentar al·legacions. Les
modificacions es realitzen per
aquests dies perquè en el període
de matriculació es fixe l'oferta
dels centres públics. 
En canvi, des que governa el PP,

els centres concertats no fixen
aquesta oferta i no publiquen les
modificaciones de les unitats
concertades fins que coneixen les
peticions de matrícula, a l’agost o
al setembre. Això representa un
incompliment de la LODE, perquè
les resolucions d'ampliació, dis-
minució o renovació de concerts
haurien de publicar-se en el Diari
Oficial de la Generalitat abans del
15 d'abril de cada any per a
poder ajustar l'oferta educativa
d'aquests centres i que les famí-
lies puguen triar adequadament
amb totes les garanties. 

El Sindicat denuncia la Conselleria per
incomplir la LOGSE, 17 anys després de
la seua aprovació

ENSENYAMENT PÚBLIC
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El MEC pretén reprendre
les negociacions sense
modificar la seua proposta 
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El 13 de junio de 2006 el
Ministerio de Administraciones
Públicas y los sindicatos UGT,
CSI-CSIF y CCOO firmaban el
anteproyecto de Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público. A
través de distintos comunicados
públicos, STEs-Intersindical criti-
có un anteproyecto que excluía al
personal interino del cobro de
trienios. STES-i también se opuso
a una negociación que excluía a
organizaciones sindicales repre-
sentativas en su conjunto de la
mayoría del personal empleado
público. Entre los sindicatos
excluidos existen algunas que,
por derecho, pertenecen a la
mesa general de negociación,

como la Confederación
Intersindical Galega (CIG) y el
Sindicato de Trabajadores Vascos
(ELA-STV).

Enmiendas  parlamentarias
De acuerdo con su oposición al
anteproyecto, STES-i (en solitario
y conjuntamente con otros sindi-
catos) insistió y defendió sus pro-
pias propuestas y enmiendas
sobre el Estatuto, tanto ante los
responsables de Ministerio como
ante los diferentes grupos parla-
mentarios, en el trámite en el
Congreso de Diputados y el
Senado. Entre las propuestas sin-
dicales  figuraba la equiparación
salarial del personal interino con

el fijo y, en concreto, la percep-
ción de los trienios. Como conse-
cuencia de la tramitación parla-
mentaria, en su paso por comi-
sión, el proyecto de Ley se ha
modificado y mejorado en algu-
nos aspectos, entre ellas el reco-
nocimiento a la generalización
del cobro de trienios para el per-
sonal interino.

El comunicado que STES-i hizo
público el 14 de diciembre adver-
tía que a esa mejora “se iba a
apuntar mucha gente”, aunque
en ningún momento afirmamos
que el avance fuera un mérito
sólo nuestro. Con todos estos
antecedentes resulta chocante
que quienes se adjudiquen la

paternidad absoluta de esta con-
quista sean ahora precisamente
las organizaciones firmantes de
un proyecto de Estatuto que ha
necesitado ser reformado en
sede parlamentaria. ¿Son preci-
samente ellos, los sindicatos que
firmaron una cosa, los que se
apuntan el tanto de haber conse-
guido otra? ¿No será que en la
sustancial mejora obtenida
habremos tenido algo que ver las
organizaciones que criticamos un
proyecto inicial que no reconocía
el cobro de trienios para los inte-
rinos y que desde entonces
hemos reivindicado y trabajado
sin pausa por su consecución?

Allioli
El Sindicat ha manifestat que
cal felicitar-se perquè, d’ara en
avant, el personal interí puga
cobrar els triennis, gràcies a les
modificacions introduïdes en el
projecte d'Estatut bàsic de
l'empleat públic (EBEP) en les
Corts Espanyoles, uns canvis
que milloren el text presentat
pel Ministeri d’Administracions
Públiques. La redacció del
document inicial, que comptava
amb el suport de CCOO, UGT i
CSI-CSIF, no preveia la percep-

ció dels triennis per part del
personal interí.

Des que es va iniciar el pro-
cés de debat sobre l'Estatut, les
esmenes introduïdes en el text,
tant en les meses de negociació
com en la tramitació parlamen-
tària, han estat escasses. Entre
elles, hi ha la generalització de
la percepció de triennis per al
personal funcionari interí, que
inclou el professorat (article
25). 

Durant el procés de tramita-
ció de l’Estatut, algunes orga-
nitzacions han intentat apuntar-
se la modificació de l’Estatut en
matèria de triennis com un
mèrit propi, encara que el pri-
mer document presentat pel

Ministeri, que comptava amb el
suport de tres sindicats, no feia
cap referència al cobrament de
l'antigüitat del personal interí.
Ha estat en el debat parlamen-
tari, on s'ha modificat la pro-
posta inicial. 

STES-Intersindical ha exigit
des del primer moment la
materialització legal de la rei-
vindicació històrica del profes-
sorat interí i ha desplegat tots
els esforços per a fer-ho possi-
ble. En aquest sentit, en 2005
representants de la
Confederació ja van presentar a
la comissió per a l'estudi i pre-
paració de l'Estatut una propos-
ta d’equiparació retributiva total
del personal interí amb el fix

que incloïa expressament el
cobrament dels triennis, una
exigència que s’ha reiterat de
manera insistent durant la tra-
mitació de l'Estatut. 

La pressió de la Confederació
d’STES-i, juntament amb els
altres sindicats exclosos, ha
aconseguit culminar una reivin-
dicació històrica.

Amb tot i això, per a STEPV-
Iv, “encara queden assumptes
pendents de resolució, com la
precarietat en l'ocupació públi-
ca i l'accés a una ocupació esta-
ble del personal interí que tre-
balla eficaçment des de fa
temps”. 

El professorat interí cobrarà 
els triennis en uns mesos

ENSENYAMENT PÚBLIC
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STEPV-Iv es felicita pel
canvi de l’Estatut de
l’empleat públic 

Allioli
La primera quinzena de gener
estava prevista la publicació en el
BOE del Reial Decret d'Accés. A
hores d’ara, però, el document no
ha estat estudiat ni pel Consell
d'Estat, un òrgan no vinculant que
decideix sobre la legalitat del text.
El model contingut en l'esborrany
presentat pel Ministeri d’Eduació
en la mesa sectorial d'Educació
contempla un concurs-oposició,
valorat amb un 60% per a la fase
d'oposició i de la qualificació final, i
un 40% per a la de concurs). La
fase d'oposició constarà d'una part
A, amb un examen escrit sobre
temari (fins a 25 temes: tres boles;
fins a 50 temes: quatre boles; més

de 50 temes: cinc boles) valorat en
4 punts. La part B constarà de dues
o tres parts, segons especialitat,
estarà valorada en 6 punts.

La part B contemplaria una part
B1 (2 punts) sobre: “Presentació i
defensa d'una programació didàcti-
ca. Si hi ha dues proves valdrà el
50%, és a dir, 3 punts. Si té tres
proves (part B3). La part B2 consta-
rà de. “Exposició d'una unitat
didàctica. Suposa 50% de la nota si
hi ha dues proves: 3 punts. Si hi ha
tres proves —és a dir, si hi ha pràc-
tic (B3)—, 2 punts. La part B3 (2
punts) contarà de “Exercici pràctic
en les especialitats que ho reque-
resquen.

Hi haurà una nota única, resultat

de sumar la part A i B”. Només es
podrà passar a la fase de concurs
si s'obté un 5 en la fase d'oposició.
La fase d'oposició és, per tant, eli-
minatòria. 

Fase  de  concurs  
Màxim, 10 punts. L’experiència
comptarà 7 punts (0,7 per any tre-
ballat), la formació 4 punts, i altres
mèrits 2 punts.

L’informe
La part B2 podrà ser substituïda, a
petició de l'aspirant, per un informe
emés per l'Administració educativa,
la qual valorarà la competència
professional del docent. Aquest
informe, podrà sol·licitar-lo qui
gaudesca de vacant el curs 2005/06
i se sol·licitarà a partir de la matei-
xa Ordre de convocatòria. Tindrà
validesa en qualsevol comunitat
autònoma sempre que aquesta ho
reflectesca en les seues convocatò-
ries. La normativa dóna llibertat a

les comunitat autònoma d'utilitzar
o no l'informe. L'emetrà la
Comunitat Autònoma sobre el seu
professorat, amb ajuda en  alguns
aspectes de les direccions dels
centres. El document mesurarà
aspectes estructurats a manera d'í-
tems, que seran avaluats en ter-
mes com ara si, no, satisfactori,
insatisfactori. Seran els tribunals,
amb instruccions molt clares per a
evitar interpretacions, els qui hau-
ran d’executar la tasca administra-
tiva d'emplenar la seua puntuació. 

Suport  de  sindicats
El nou model d’accés a la funció
pública docent només ha tingut el
suport de CSI-CSIF i FETE-UGT,
minoritaris en Educació, i compta
amb l’oposició de tots els altres
sindicats —entre ells la força majo-
ritària, STES-intersindical—, que el
consideren un frau a la Llei
d’Educació (LOE) i que han dema-
nat la seua retirada.

El nou sistema que regula l’accés a la funció pública
docent ignora les reivindicacions compartides pel
col·lectiu de docents interins

ENSENYAMENT PÚBLIC

Retard important en la
tramitació parlamentària
del Reial Decret d’Accés

Allioli
El 13 de desembre, Conselleria
va presentar en la mesa sectorial
un document nou sobre les con-

dicions laborals del professorat
interí. El document, pràcticament
idèntic que el presentat el mes
de juny, no avança en la millora
de condicions laborals —possibi-
litat de restricció de província,
comarcalització de les substitu-
cions...— ni tampoc no aporta cap
concreció en la millora i gestió de

les borses, excepció feta de la
regulació de les borses extraordi-
nàries i les sancions al professo-
rat interí. L'Administració només
ha intentat modificar els aspectes
que li resulten més molestos dels
acords actuals, com l’eliminació
de l'optativitat de triar els temps
parcials. La reunió programada

per a la segona setmana de
gener, no es va convocar. Si la
negociació no avança el Sindicat
proposarà al col·lectiu d’interins
un calendari de mobilitzacions en
febrer i març 

El misterio de los trienios de los interinos

Conselleria no modifica les condicions
laborals del professorat interí
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Allioli
STEPV-Iv ha qualificat de “positiva”
l’actuació de l’advocat de la
Generalitat, que complementa la

instrucció de la Fiscalia, en els
casos d’agressions al professorat.
El Sindicat insta ara Educació per-
què active la negociació d'un pla
integral de convivència en els cen-
tres educatius.
Fa temps que el Sindicat havia
demanat a la Fiscalia del Tribunal
Superior de Justícia que considera-
ra com a “atemptat a funcionari”
qualsevol agressió contra el profes-
sorat. En aquesta direcció “repre-

senta un pas significatiu”, estima
STEPV-Iv, “la Instrucció 1/2006, de
17 de novembre, sobre assistència
jurídica al personal docent per la
qual s'estableix un protocol d'ac-
tuacions en els casos que en l'exer-
cici de les seus funcions o càrrec el
professorat siga objecte d'una acció
il·licita manifesta i greu”. La  nova
instrucció qualifica de delicte i d'a-
temptat a l'autoritat, com preveu el
Codi Penal, “qualsevol actuació on

existisquen indicis racionals que
s'ha emprat força, intimidació greu
o resistència activa contra el fun-
cionari docent”. En aquests supò-
sits, els docents valencians dispo-
saran, a partir d’ara, d'assistència
jurídica dels advocats de la
Generalitat, “si així ho acorda l'ad-
vocat general de la Generalitat, o
l’autoritat que delegue”.

En casos d’agressions, la
Generalitat prestarà assistència
jurídica al professorat 

ENSENYAMENT PÚBLIC

L’advocat de la Generalitat
complementarà l’actuació
de la Fiscalia

Allioli
La Conselleria d’Educació ha pre-
sentat un projecte de Decret que
regularà els permisos i llicències
del professorat no universitari, en
substitució de l’anterior normativa
(Decret 28/2001, de 30 de gener).
La nova regulació no incorpora cap
millora significativa, sinò que, a juí
de l’STEPV-Iv, “ignora les iniciatives
recomanades pel Pla Concilia,

d’àmbit estatal, i les seues mesu-
res, suposadament dirigides a con-
ciliar la vida familiar, personal i
laboral, disten molt de les que
estan en vigor en altres països de
la Unió Europea”. STEPV-Iv ha pre-
sentat un conjunt de propostes per
aplicar, desenvolupar, millorar i
adaptar el Pla Concilia i el Decret
28/2001, unes propostes sobre les
què Educació encara no ha contes-
tat. En aquest sentit, el Sindicat ha
denunciat la manca de voluntat
política dels responsables
d’Educació per establir una norma-
tiva que supose una autèntica con-
ciliació de la vida personal i laboral.
Entre les mesures plantejades pel
Sindicat destaquen les següents:

Percepció de les retribucions
íntegres, inclosos els complements,
durant els permisos i llicències.

Ampliació dels drets, fins al
segon grau d'afinitat o consanguini-
tat, o si es demostra relació de con-
vivència i/o dependència més enllà
del segon grau.

Cobertura amb substitucions
dels permisos i llicències.

Extensió dels drets al personal
interí i a les famílies homoparen-
tals.

Regulació de les reduccions de
jornada en determinats supòsits,
com la cura de fills menors de 12
anys, l’atenció a persones depen-
dents, etc.

Cap reducció de jornada ha de

provocar penalització, a efectes de
jubilació o altres drets.

Equiparació, a efectes de gaudi
de drets, dels termes: “naixement
biològic”, “adopció” i “acolliment”

Jubilació als 30 anys de servei o
60 anys d'edat, amb percepció del
100% de les retribucions.

Dret a compactar el permís de
lactància. Ampliació del permís de
maternitat en 14 setmanes més.

Formació permanent en horari
laboral i prop del centre de treball.

Permisos per formació retri-
buïts, amb el salari íntegre, quan
les activitats estiguen directament
relacionades amb el lloc de treball.

La nova normativa sobre permisos i
llicències no permetrà conciliar la
vida familiar, personal i laboral
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Educació ignora les mesu-
res recomanades pel Pla
Concilia del govern espan-
yol

El dia 20 de gener es van complir
12 anys de la promulgació per les
Corts Valencianes de la Llei de
Formació de les Persones Adultes
(FPA), amb el vot a favor de tots els
grups polítics excepte el Partit
Popular, que es va abstindre. La llei
reflecteix la voluntat majoritària de
les persones implicades en aquest
àmbit educatiu, que van protagonit-
zar una acció col·lectiva amb pre-
sència d’associacions, col·lectius,
sindicats i territoris, dins de la
Mesa dels Agents Socials per l’FPA,
que va comptar amb el recolza-
ment de 50.000 signatures indivi-
duals, més de 1.000 entitats cívi-
ques i culturals i 130 ajuntaments
del País Valencià.

Des de la promulgació de la llei,
tanmateix, s’ha avançat ben poc.
Els seus aspectes més progressis-
tes i dinamitzadors, els que poten-
cien la coordinació de les institu-
cions i els que estableixen el marc
de possibles actuacions integrades
i integrals per a respondre a les
necessitats reals dels territoris i a
les demandes de les persones, dels
plans i consells territorials, seguei-
xen pendents de desenvolupar-se.
Tampoc s’ha elaborat una proposta
de conveni general multilateral que
fixe les competències, les relacions
i la contribució de l’Administració
valenciana i les entitats locals en el
finançament de l’FPA, i els pressu-
posts de la Generalitat són insufi-
cients. En la majoria dels casos, les
infrastructures són totalment
inadequades: de fet, nnomés s’han
construït dos centres nous. 

El Pla General d’Actuacions per

a la FPA presentat per la
Conselleria és tan sols un recull de
tràmit del que fan les diferents con-
selleries, sense cap prospectiva,
coordinació ni planificació de futur.
I, el més greu, sense un pla de
finançament plurianual. De la
transferència dels centres i el pro-
fessorat dependents de la Diputació
de València, ni parlar-ne.
L’elaboració d’un reglament orgànic
específic per aquests centres és
una necessitat peremptòria... Entre
les actuacions realitzades s’han
publicat les plantilles, s’ha regular
l'adscripció del professorat als llocs
de treball i les places d’aquests
centres han eixit per a ser cobertes
en els concursos de trasllats de

Mestres i de Secundària. 
Malgrat tot, STEPV-IV segueix

defensant la validesa de la Llei per-
què és un instrument útil per a res-
pectar i fer possibles les recoma-
nacions de la Unió Europea envers
l’aprenentatge permanent i l’apre-
nentatge al llarg de tota la vida, en
tots els seus vessants: el formatiu,
l’ocupacional i el del lleure i, a més.
Considerem que és una bona eina
per potenciar la participació ciuta-
dana. 

Ens reafirmem en la voluntat
d’aconseguir un subsistema de for-
mació de persones adultes capaç
de convertir-se en un espai col·lec-
tiu generador de reflexió i de pen-
sament crític, de superació de la

societat atomitzada, de reconstruc-
ció dels subjectes individuals, de
potenciació de la capacitat de parti-
cipació i autogestió..., malgrat la
lògica economicista que orienta, de
manera creixent totes les polítiques
de Formació d’Adults europees,
estatals i, fins i tot, autonòmiques.
A més de la tasca individual,
aquesta tasca ha de ser cooperativa
i grupal, i ha d’implicar ensenyants,
aprenents i agents socials.

Més  recursos
Exigim a la Generalitat els recursos
necessaris per desenvolupar la Llei
i aconseguir un subsistema d’FPA
acord amb els temps i les necessi-
tats vertaderes del poble valencià:
“Estem farts de sentir parlar els
polítics dels reptes de la societat de
la informació i del coneixement; la
importància de l’aprenentatge per-
manent per a la formació de recur-
sos humans; la generalització de
l’escolarització després de l’escola-
ritat obligatòria —per a respondre
als reptes de la mundialització de
l’economia—; l’actualització profes-
sional per combatre la inestabilitat
laboral; la mobilitat dels treballa-
dors i les treballadores; l’aprenen-
tatge de llengües estrangeres...”. A
juí del Sindicat, “la Llei de Formació
d’Adults és, ara per ara, un magní-
fic instrument per a satisfer totes
les necessitats, només posar-se a
treballar seriosament per desenvo-
lupar-la”.

La Mesa dels Agents Socials per
l’FPA ha fet una crida a participar
activament, “a tot el professorat,
l’alumnat d’aquests centres i la
societat valenciana” en la campan-
ya unitària que conclourà el 3 de
maig en la ciutat de València, amb
una gran concentració davant el
Palau de la Generalitat. 

La formació de les persones 
adultes, assignatura pendent 
del Govern valencià
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La Mesa dels agents
socials per l’FPA obri una
campanya amb mobilitza-
cions de denúncia

ARXIU
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Des de les primeres lluites per la derogació
de la Llei de Qualitat Educativa (LOQE),
STEPV-Iv ha exigit una nova llei resultat d'un
Pacte per un Ensenyament Públic, Popular i
Democràtic on participen famílies, alumnat i
professorat, a través de les seues organitza-
cions representatives. Lamentablement, el
procés no s'ha materialitzat i ara tenim una
Llei Orgànica d’Educació (LOE) insuficient
que, en desplegar-se amb normatives de
rang inferior, posa en perill l'ensenyament
públic. 

Les amenaces no sorgeixen només arran
del desenvolupament de la LOE pel govern
espanyol —aprovació de decrets amb conti-
guts regressius: assignatura de religió, pro-
postes curriculars…—, sinó de les polítiques
educatives de les comunitats autònomes
governades pel Partit Popular. No cal posar-
hi massa imaginació per a deduir que el
Consell s’esforçarà per aprofitar l'articulat de
la LOE i reforçar més el seu model d'ensen-
yament. És a dir, per enfortir l'ensenyament
privat, retallar les conquestes democràti-
ques, desenvolupar models privatitzadors en
la gestió dels centres públics i promoure pro-
jectes curriculars vinculats amb les ideolo-
gies conservadores. 

STEPV ha qualificat de “lamentable i inac-
ceptable” que la Conselleria d'Educació haja
decidit, de forma unilateral, desplegar la LOE
ignorant els criteris de la comunitat educati-
va. En aquest sentit, Educació no ha convocat
les meses de negociació i representació
legalment establides ni tampoc el Consell
Escolar Valencià. Hi ha aspectes que caldria
consultar i negociar amb les associacions de
pares i mares de l'alumnat, sindicats, asso-
ciacions d'alumnes, patronals de l'ensenya-
ment... El conseller, en canvi, només ha pre-
ferit pactar amb els governs autonòmics del
seu partit. 

El Sindicat ha exigit a l'Administració que
presente de manera immediata un pla de
desplegament de la LOE, amb la correspo-
nent memòria pressupostària. 

L'abandó de la defensa innegociable de
l'Escola Pública per part d’algunes organitza-
cions sindicals ha permés l’avanç en educa-
ció dels postulats neoliberals. Això obliga a
esforçar-se encara més a partir d’ara per
recompondre el treball unitari amb els movi-
ments socials progressistes i defendre les
conquestes assolides i avançar cap a un
model d’ensenyament públic, popular i
democràtic. 

Frenar  els  processos  privatitzadors:  de
Creaescola  a  l’admissió  d’alumnat
Exigim un mapa escolar on l’ensenyament
públic siga l’eix vertebrador de la planificació,
especialment en les inversions i la progra-
mació de construcció i habilitació d’unitats
d’Educació Infantil.  L’actualització del pla
Creaescola ha servit per als interessos pro-
pagandístics del govern, i no ha s'ha fet un
balanç real del mapa escolar de 1996, de la
primera fase de Creaescola o de
Milloraescola. 

Denunciem els intents d’aprofundir en la
gestió privada de centres de titularitat públi-
ca. Per a evitar-ho cal enfortir els consells
escolars municipals per tal que estudien una
nova zonificació dels mapes d’escolarització
d’alumnat a les grans ciutats i establisquen
formes de participació i control de les comis-

sions de garanties d’admissió d’alumnat. De
manera especial, cal garantir que els proces-
sos de matriculació en els centres concertats
siguen equiparables als que es realitzen en
els centres públics. 

Davant el projecte de decret que regula
l’accés de l’alumnat als centres presentat per
la Conselleria el Sindicat ha demanat que la
redacció final d’aquest  reculla de manera dià-

fana que tot l’alumnat té dret a un lloc escolar
gratuït que li garantisca tant l’educació infantil,
pel seu caràcter educatiu, com l’educació
bàsica, a més a més d’uns principis que han
de regir en l’admissió de l’alumnat. (vore infor-
mació en aquest mateix número) 

Cap  a  l’escola  laica
Davant les successives reunions que estan

mantenint responsables del Ministeri
d'Educació i de la Conferència Episcopal
sobre la assignatura de religió, STEPV-Iv ha
manifestat que en l’educació hi ha altres
qüestions molt importants i que el fals debat
sobre la religió a l’escola comença a cansar
els agents de la comunitat educativa, que se
senten burlats perquè això està servint per a
deixar sense resoldre els principals proble-
mes del sistema educatiu.

Com ha aprovat el Consell Escolar d’Estat
a proposta de la Confederació de STEs cal
que la religió confessional isca dels ensenya-
ments: “Els centres arbitraran les mesures
oportunes perquè els qui hagen optat per
rebre ensenyaments de qualsevol religió
reben els deguts ensenyaments fora del
còmput de les 30 hores setmanals que com-
prén l'horari lectiu de l’ESO”.

Més  diners  per  a  l'educació  
Cal elevar les partides dels pressupostos
sobre Educació fins al 7% del PIB i implicar
el govern valencià en un calendari d'aplicació
de les despeses, i el procediment de cofinan-
çament entre l'Estat i les comunitats autòno-
mes. 

Cal incloure en aquestes propostes de
finançament la reducció de la ràtio en l'en-
senyament obligatori i la gratuïtat dels llibres
i materials curriculars així com evitar que
una part important del finançament públic es
destine a l’ensenyament privat, especialment
davant l’anunci d’estendre els concerts a
Infantil, els convenis amb els cicles d’FP i
l'increment del mòdul del concert. 

Reducció  del  fracàs  escolar
Cal una reducció del nombre d'alumnes per
aula, augment de les plantilles dels centres
—professionals per a l'atenció a la diversitat
de l'alumnat i per al treball directe amb les
famílies, personal d'administració i serveis—
que descarreguen el professorat de les tas-
ques no docents.

Autonomia  i  avaluació  del  sistema  educatiu
Cal una una autonomia efectiva dels centres
docents per a completar i desenvolupar el
currículum, com reconeix la LOE. Per a fer-
ho possible cal obrir processos democràtics
perquè els centres definisquen els ensenya-
ments mínims i no se sotmeten al dictat uni-
lateral de les empreses editorials dels llibres
de text. Així mateix calen garanties perquè
qualsevol procés d’avaluació del sistema no
es reduïsca al professorat i l’alumnat. La con-
fidencialitat i el caràcter orientatiu de les
dades han d’evitar qualsevol tendència com-
petitiva o comercial.

Exigències  per  un  ensenyament  democràtic  
Els consells escolars han de ser els màxims
òrgans de govern i participació dels centres
educatius, dotats d’un reglament orgànic en
el qual recuperen el màxim de competències,
inclosa l’elecció dels equips directius amb la
presentació prèvia d'un projecte i un equip
per les candidatures.  Els centres concertats
han de disposar d’una normativa que garan-
tisca la composició i funcionament dels con-
sells escolars. 

Transparència i rigor de les comissions de
control de les concertacions per tal que les
sancions als centres concertats —les previs-
tes legalment per incomplir les seues obliga-
cions— s'ajusten a la gravetat dels fets .

La comunitat educativa ha de participar activament en el desplegament de la LOE

Cal un pla per a desenvolupar la Llei
d’Educació (LOE) al País Valencià

POLÍTICA EDUCATIVA

Normativa sobre desenvolupament de la LOE *

Ministerio  de  Educación  y  Ciencia

DEFINITIUS
General
- Real Decreto 806/2006. Calendario de aplicación.

Infantil
- Real Decreto 1630/2006. Enseñanzas mínimas del segundo
ciclo de Educación Infantil.
- Anexo: El conocimiento de sí mismo y la autonomía perso-
nal 

Primaria
- Real Decreto 1513/2006. Enseñanzas mínimas de Educación
Primaria. Anexo I. Competencias básicas. Anexo II. Áreas
Conocimiento del medio natural, social y cultural. Anexo III.
Horario

ESO
- Real Decreto 1631/2006. Enseñanzas mínimas de la ESO

Formación  Profesional  
- Real Decreto 1538/2006. Ordenación general de la forma-
ción profesional del sistema educativo.
- Real Decreto 1228/2006. Catálogo nacional de cualificacio-
nes profesionales, así como sus correspondientes módulos
formativos que se incorporan al Catálogo modular de forma-
ción profesional. 

Enseñanzas  de  idiomas  de  régimen  
especial  
- Real Decreto 1629/2006. Aspectos básicos del currículo.  

Enseñanzas  profesionales  de  música.  
Real Decreto1577/2006. Aspectos básicos del currículo.

Conselleria  de  Cultura,  Educació  i  Esport

DEFINITIU
Direccions  de  centres  docents  públics  de  la  Generalitat  
- Resolució de 19/12/06. Convoca concurs de mèrits per a la
selecció i nomenament de directors.
- Resolució de 20/12/06. Convoca la renovació i es determi-
nen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de direc-
tor.
- Instrucció de 20/12/06. S'establixen indicadors per a l'ava-
luació, per la inspecció educativa, del càrrec de director .

ESBORRANYS
- Borrador. Objetivos y
contenidos de
Educación para la ciu-
dadanía
- Borrador RD.
Complemento de
especial dedicación al
centro 
- Borrador RD.
Reglamento de ingre-
so, accesos y adquisi-
ción de nuevas espe-
cialidades y se regula
el régimen transitorio
de ingreso a que se
refiere la DT 17 de la
LOE. 
- Borrador RD .
Ordenación general de
las enseñanzas profe-
sionales de Artes
Plásticas y Diseño.
- Borrador RD. Se
regula el Consejo
Superior de
Enseñanzas Artísticas.
- Borrador RD.
Relación laboral profe-
sorado religión

ESBORRANYS

- Esborrany Decret
d’accés a centres
publics i concertats.

J. BLANCO
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Plantilles  d'Infantil
El Sindicat demana que les planti-
lles d’Educació Infantil s'apliquen
com en l'ensenyament públic, tot i
que Conselleria no ha complit
encara aquest compromís. La pro-
posta de l’STEPV-Iv contempla: 15
hores d'increment en centres
d’Infantil incomplets, un mestre
més per cada tres unitats i tres
mestres més a partir de dotze uni-
tats (quatre línies). Educació plan-
teja incrementar les plantilles en
tres fases. En la primera (gener
2007), s’aplicarà als centres incom-
plets. La segona, en setembre de
2007, afectarà als centres de set i
més unitats, i els de quatre i cinc
línies. En la tercera fase, en gener
de 2008, l’increment s’aplicarà als
centres de dues i tres línees. Tot i

això, no hi ha garanties d’execució
de la proposta de la Administració
en el calendari previst, ja que
Conselleria no compta encara amb
el finançament necessari per a
cobrir les dues primeres fases.

Plantilles  dels  Cicles  Formatius
La Conselleria d’Educació proposa
que en l’elaboració de les plantilles
dels Cicles Formatius es treballe
amb els mateixos criteris que en
l'ensenyament públic, però amb el
condicionant que la Conselleria
d'Hisenda aprove el seu finança-
ment. En aquests cas,
l’Administració planteja tres perio-
des d'implantació, que suposaran
un increment total d’unes 2.500
hores. En gener de 2008, s’incre-
mentarà l’horari de tutoria de
grups i de FCT (30 docents). En
setembre de 2008, s’incrementaran
els horaris dels caps de
Departament, Pràctiques, FOL i
Economia (33 docents). Finalment,
en gener de 2009, es produirà
l’Increment horari de l’equip direc-

tiu, els  coordinadors de Cicle i el
responsable de Manteniment (40
docents).

El calendari està condicionat pel
canvi total dels moduls. La forma-
ció de grups, un tema on hi ha obs-
tacles en la negociació, encara no
està tancada. Les patronals, que
han manifestat que no signaran cap
acord  que gestione l'increment
d'hores, pretenen que l’ampliació
del nombre d'hores puga ser distri-
buïda arbitràriament pels centres,
segons les seues necessitats. 

Sexennis
En les negociacions sobre sexennis
Conselleria està obstaculitzant el
cobrament de sexennis i el mante-
niment de la paga de 25 anys.
Educació argumenta que si es
manté en el sector la paga de 25
anys, un treballador de concertada
cobraria en aquest periode més
diners que un docent de l’ensenya-
ment públic. L'Administració també
planteja que per a percebre els
sexennis cal establir una formació

que ha de ser pactada entre sindi-
cats i patronals. 

Paga  de  25  anys
L'abonament de la paga de 25 anys
en 2007 resta pendent de la res-
posta d’Hisenda.

Recol·locació
La recol·locació del professorat, el
problema més greu del sector,
segueix pendent de solució.
L'Administració, que ha modificat la
interpretació que mantenia sobre
l’acord, dificulta el cobrament de
les indemnitzacions i es nega a
acceptar les mesures de recol·loca-
ció proposades pels sindicats.
Segons fonts de l’Administració, a
hores d’ara s’està realitzant un
estudi econòmic sobre la viabilitat
d’abonar les indemnitzacions par-
cials a les persones de la borsa que
ho sol·liciten.

La Conselleria d'Educació 
obstaculitza i ralentitza les 
negociacions amb el professorat

ENSENYAMENT PRIVAT

Els ‘problemes de finan-
çament’, responsables de
l’incompliment d’impor-
tants acords en el sector

El Boletín Oficial del Estado publi-
cava el 17 de gener el Vé Conveni
Col·lectiu d'empreses d'ensenya-
ment privat sostingudes totalment
o parcialment amb fons públics. El
nou articulat, signat per les patro-
nals Educación y Gestión i CECE i

els sindicats FSIE, UGT i CCOO,
representa un retrocés per als tre-
balladors i treballadores del sector.
La taula comparativa resumeix els
canvis més significatius amb l’ante-
rior conveni.

El nou conveni estatal d'ensenyament concertat deixa
sense resoldre els problemes més greus del sector

ENSENYAMENT PRIVAT

Els sindicats FSIE, UGT i
CCOO signen un conveni
regressiu per als treballa-
dors

IV  Conveni
• El personal amb contracte temporal
no superarà el 25% de la plantilla.
Aquesta limitació afecta els contractes
de relleu.

• El contracte per obra o servei —
impugnat pels STES— era un contracte
que sí que es donava en els centres.
Estava fet en frau de llei.

• Jornada anual del PAS de 1.615
hores. Jornada setmanal de 38 hores.

• Un dia de permís retribuït per a
assistir a boda de parents, fins a segon
grau de consanguinitat.

• L’Annex IV determina la reducció pro-
gressiva de la càrrega lectiva per als
treballadors i treballadores amb paga-
ment delegat i el compromís de les
organitzacions signants de promoure
negociacions en les comunitats autòno-
mes pera a obtenir unes ratios deter-
minades.

V  Conveni
• S’exclou el contracte de relleu de la
limitació de la contractació temporal en
els centres. Per tant, en els centres hi
haurà més personal eventual. 

• Es torna a introduir el contracte per
obra o servei, que no genera antigüitat ni
fomenta la qualitat del treball. Es practi-
carà de forma indiscriminada i provocarà
un incremente de la temporalitat.

• Jornada anual de 1.600 hores.
Jornada setmanal de 38 hores. La
rebaixa de 15 hores anuals no modifica
la jornada setmanal.

• El dia de permís retribuït haurà de
coincidir amb el dia de la cerimònia. Es
limita el dret.

• Desapareix l’Annex IV. 
El País Valencià complia amb les ràtios
establides pel conveni per a negociar la
reducció de la càrrega lectiva. La
redacció anterior permetia iniciar les
negociacions. Ara cal començar de nou.

Taula comparativa

Després de tres anys de negocia-
cions, el nou conveni, que no
millora les condicions laborals,
segueix sense respondre a les
qüestions que més preocupen als
treballadors.

Els treballadors i les treballa-
dores seguim sent ignorats en
les tasques l’organització. No s’a-
vança en la democratització dels
centres.

Segueix sense diferenciar-se
entre la jornada lectiva i les tas-
ques no lectives. Es mantenen

els problemes que genera aquest
redactat imprecís.

No s’elimina l’obligatorietat
de participar en els cursos d’es-
tiu organitzats per les empreses.

No es recupera el caràcter
vacacional del mes de juliol.

No s’elimina el còmput de jor-
nada anual.

No hi ha reducció de jornada
lectiva, ni per als tutors ni per als
càrrecs unipersonals. Tampoc no
es reconeix la categoria funcional
directiva temporal del secretari o

la secretària.
No s’amplien els permisos

retribuïts en aspectes importants
com l’acompanyament de fami-
liars a centres sanitaris o en tres
dies anuals per assumptes pro-
pis, entre d’altres.

No s’inclou la clàusula de
revisió salarial.

No s’inclou una revisió mèdica
específica que tinga en compte la
prevalència de malalties en el
sector educatiu i que incorpore
les patologies psicosocials.

El Vè Conveni suposa un altre
entrebanc per a aconseguir un
conveni autonòmic. Tant en l’arti-
cle 1 —“El presente convenio es
de aplicación en todo el territorio
del Estado español”— com la
Disposició Addicional Vuitena
determinen els temes que poden
negociar les comunitats autòno-
mes. Malgrat això, hi ha sindicats
signants que es manifesten a
favor d’un conveni autonòmic,
una contradicció que a hores
d’ara és difícilment explicable.

Tres anys per a no res

• Dos dies més de vacances per al
personal de serveis. Un serà deter-
minat per l’empresari (curs 2007/8)
i l’altre pel treballador (curs
2008/09. S’igualen les vacances
amb les del personal d’administra-
ció.

• El personal amb pagament dele-
gat podrà acumular l’hora de lac-
tància sempre que en la comunitat
autònoma ho acorden
l’Administració i les organitzacions
empresarials i sindicals. Amb
aquest acord nou, es discrimina al
personal no concertat.

• Dret a reserva de lloc de treball
per al treballador o treballadora
amb excedència voluntària per
incorporació com a cooperant a un
projecte de cooperació per al des-
envolupament o d’ajuda humanità-
ria.

• Sense perjuí del dret, el procedi-
ment i el calendari de cobrament de
la paga de 25 anys per al personal
amb en pagament delegat serà con-
forme amb l’acord fixat en la comu-
nitat autònoma.

• Incorporació de la normativa
vigent sobre prevenció de riscos
laborals. No consta el crèdit horari
de les persones delegades de pre-
venció. 

• Disposició Final que determina
els temes sobre els quals es
podran establir acords en les
comunitats autònomes:
- Complements retributius.
- Configuració de les funcions
directives i finançament.

- Procediment i calendari de cobra-
ment de la paga de 25 anys.
- Acords sobre manteniment del
lloc de treball per supressió d’uni-
tats.
- Acords sobre equips educatius.
- Acumulació d’hores per lactància.
- Mesures que afavorisquen la jubi-
lació, parcial i total.
-Acords sobre reducció de la càrre-
ga lectiva.

• Es limita la negociació en l’àmbit
autonòmic i s’obstaculitza el camí a
un eventual conveni autonòmic. No
es contempla com s’actuarà si
alguna comunitat negocia aspectes
exclosos en el conveni estatal, el
que representa un retall a la nego-
ciació fora del marc de l’Estat.

• La Disposició Transitòria Primera,
especifica que els docents que en el
IV Conveni generen el dret al cobra-
ment de la paga de 25 anys, estaran
supeditats als acords que es deter-
minen amb l’Administració de la
comunitat autònoma.

• Increments salarials:
- Personal amb pagament delegat  i
PAS: 3,4%.
- Resta de personal: 3%.
- Resta de conceptes salarials: 3%.
Per primera vegada, s’hi introduei-
xen diferències salarials entre
Infantil i Primària. Es trenca l’ho-
mologació entre el Batxillerat no
concertat i el concertat.

Novetats  V  Conveni
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Allioli
“Fer  conéixer  i  distingir  la  tasca,  general-
ment  poc  coneguda,  sovint  anònima,  però
exemplar,  de  persones  vivents  que  sempre
han  actuat  i  actuen,  sense  equívocs,  al  ser-
vei  de  la  identitat  pròpia  dels  Països
Catalans,  en  els  diversos  àmbits  de  la  vida
i  de  la  relació  humana”.  El  Premi  a
l’Actuació  Cívica  que  atorga  anualment  la
Fundació  Lluís  Carulla  de  Catalunya  va  ser
en  2006  per  a  Salvador  Signes  i  Chover,
membre  de  l’STEPV’Iv  i  mestre  de  l’Escola
Pia  de  València  des  de  1966.  Voro  Signes
(Real  de  Gandia,  la  Safor,  1943),  és  un  lli-
cenciat  en  Pedagogia  que  ha  fet  de  l’en-
senyament  del  valencià  l’eix  del  seu  com-
promís  docent.  Fa  tres  anys  que  Voro
Signes  es  va  acollir  a  la  jubilació  parcial  i
ara  alterna  les  classes  a  l’escola  amb  la
impartició  de  cursos  de  valencià  en  la  uni-
versitat.  

—  Com  sorgeix  el  seu  compromís  amb  la
llengua?
— Quan anava a l’escola de menut em sen-
tia molt impotent i incapaç, tenia complex
per no entendre la llengua en què em par-
lava el mestre. Recorde molt bé tot el que
vaig sofrir perquè em pensava que patia
una malaltia que havia de llevar-me de
damunt. Més tard, en el Seminari de
Montcada, hi havia un capellà que posava
com un drap brut Joan Fuster, autor d’El
País Valenciano, un llibre que, segons ens
deia, contenia moltes falsedats. L’actitud
del capellà em feia pensar molt, perquè
justament les coses que ell criticava coin-
cidien amb les meues conviccions i el que
jo observava en la realitat. Aquell home va
arribar fins i tot a animar-nos perquè anà-
rem a trencar els aparadors de les llibre-
ries i moltes barbaritats més. Sentir en
aquell context Al vent, de Raimon, també
em va servir perquè prenguera consciència
que calia usar la llengua sense por. 

—  En  què  es  va  traduir  aquesta  conscien-
ciació  inicial?
— Vaig entrar a formar part del PSPV i
també estava en contacte amb el col·lectiu
de mestres que establia les bases del que
després seria el Sindicat. És l’època dels
primers Premis Octubre, de l’eixida del
diari Avui. Em vaig afiliar a l’STEPV sense
dubtar-ho perquè veia la necessitat que els
treballadors de l’ensenyament ens organit-
zàrem i també perquè en el Sindicat la
defensa de la llengua era un eix reivindica-
tiu clar.

—  Hi  ha  ara  mateix  vida  sindical  al  seu
centre?
— L’escola privada, en general, és un món
especial. En el nostre sector hi ha molts
companys que no s’afilien als sindicats
perquè no tenen consciència de ser treba-
lladors… Cal tindre en compte que per a
treballar en la privada no cal fer una oposi-
ció sinó que s’hi entra generalment des-
prés d’entrevistar-se amb el titular del
centre. Per això, molts se senten agraïts a
l’empresa, pensen que si s’afilien a un sin-
dicat a l’empresari no li pegarà tort. A

alguns no entenen que a vegades cal parti-
cipar en una vaga reivindicativa per defen-
dre els seus drets laborals.

—  Què  ha  passat  en  aquests  25  anys  per  a
arribar  a  aquest  desencís?
— No sé si és un mal de l’època, però
conec ensenyants que exerceixen la profes-
sió sense massa consciència del que fan.
No ho entenc, perquè haurien de ser cons-
cients que la solidaritat és un valor clau en
l’educació, i ells no són solidaris amb els
seus companys que, des dels sindicats,
defenen els interessos de tots. 

—  Per  què  va  decidir  ser  mestre?
— Jo he tingut dues vocacions, llaurador i
professor, i sempre m’ha atret això d’aju-
dar els altres per construir un món millor,
un idealisme que arrossegue des que vaig
passar pel Seminari i que mai no he aban-
donat. A pesar de les frustracions i les difi-
cultats amb què topem en la vida, des de
l’escola podem aconseguir moltes coses.
D’altra banda, el treball en el camp conti-
nua agradant-me i sempre que puc torne
al meu poble.

—  La  Fundació  Lluís  Carulla  és  coneguda
al  País  Valencià  per  atorgar  els  Premis
Baldiri  Reixach,  que  han  recaigut  en  algu-
nes  de  les  nostres  escoles.  Per  què  li  con-
cedeixen,  a  títol  individual,  el  Premi  a
l’Actuació  Cívica?
— La meua candidatura la presenta Vicent
Sanchis, exalumne meu i director del diari
Avui que, pel mes d’abril, em demana una
sèrie de dades personals, sense dir-me
per què les necessita. Ja no en vaig saber
res més… 

—  I  al  setembre  li  van  concedir  el  Premi…
— En aquell moment, vaig quedar bocaba-
dat. Després, quan ho he comentat amb la
gent, he vist que ha estat un reconeixement
simbòlic a tota una generació de mestres
valencians que hem treballat de valent per
l’ensenyament de la llengua, molt abans de
la Llei d’Ús i Ensenyament. Som la gent
que vam patir a l’escola les conseqüències
de l’anomenada Batalla de València en la

Transició democràtica i que han resistit
molts atacs en circumstàncies adverses.
Són aquests mestres els que han salvat el
País.

—  Des  d’on  venien  els  atacs  contra  el
valencià?
— A la nostra escola, els atacs procedien
d’alguns pares i alumnes, poquets però
molt actius. Les pressions a classe d’al-
guns alumnes —“no és nosaltres, és
mosatros”— provocaven situacions grotes-
ques i enfrontaments que des de fora de
l’escola atiava un diari local. Ens van arri-
bar a punxar les rodes del cotxe i a tren-
car-nos-en els vidres, feien pintades contra
el director del col·legi i en contra meu… En
canvi, als mestres de Matemàtiques i de
Castellà mai no els passava res. Amb tot i
això, he de dir que la direcció del centre
sempre ens va fer costat i va respectar
escrupolosament el nostre treball.

—  Alguna  anècdota  il·lustrativa?
— No sé si va ser en 1982 o 1983 quan
se’m va ocórrer contractar una professora
d’Alimara, un grup de danses molt impor-
tant en aquells moments, i vaig muntar a
l’escola un curs fora de l’horari lectiu per-
què un grupet de vint o trenta alumnes
pogueren aprendre la dansà. Els blaveros
van reaccionar organitzant una assemblea
en què m’acusaven d’ensenyar a ballar la
sardana. Per sort, al final del curs vam
poder fer una dansà ben gran, però l’any
següent ja no vam tindre ganes de tornar-
ho a intentar.

—  Com  recorda  els  inicis  de  l’ensenyament
del  valencià  a  l’Escola  Pia?
— Al final dels anys setanta, juntament
amb el pare Francesc Fuster, impartíem
alguna sessió amb un plantejament molt
elemental: ensenyàvem cançons, contes i
rondalles. Es tractava d’un ensenyament
no reglat, sense horaris oficials.

—  Què  hem  avançat  des  d’aleshores?
— Ara mateix, a la societat valenciana no hi
ha conflicte i la premsa no alimenta la con-
frontació. Molts dels meus alumnes són

fills d’antics alumnes i això em fa contem-
plar la situació amb una certa normalitat.
L’actual direcció del centre també aposta
per l’ensenyament de la llengua, es redac-
ten les convocatòries en les dos llengües,
es fan actes en valencià… Ara bé, tot ix a
força de molta insistència.

—  En  els  informes  anuals  que  sobre  l’en-
senyament  de  la  llengua  elabora  l’STEPV-
Iv,  s’hi  insisteix  en  la  configuració  d’una
doble  xarxa  educativa  al  País  València,  i  en
els  centres  concertats  no  hi  ha  a  penes  cap
línia  en  valencià…  
— L’actual govern de la Generalitat no vol
desplegar línies en valencià en la privada.
Jo ho he intentat a l’Escola Pia, però sovint
he topat amb dificultats que ha plantejat
l’Administració. Sobre la línia en valencià,
una inspectora em va dir, en una ocasió,
que “eso siempre supone conflictos”. En
aquestes circumstàncies, les direccions
dels nostres centres educatius no tenen
massa força per a trencar aquestes inèr-
cies. La responsabilitat d’obrir més línies
és de la Conselleria d’Educació. Si real-
ment hi haguera un compromís per a recu-
perar el valencià en l’escola,
l’Administració podria posar-ho com a con-
dició als centres per a accedir als concerts.

—  Després  d’acollir-sse  a  la  jubilació  par-
cial,  quines  són  les  principals  activitats  que
ocupen  ara  el  seu  temps?
— Sempre que he pogut, he impulsat revis-
tes literàries de tot el centre, del departa-
ment de Valencià o fins i tot d’àmbit d’aula.
A més de les nou hores de classe que faig,
col·labore amb el Servei de Política
Lingüística de la Universitat impartint cur-
sos a joves estudiants. Tot això, a més de
les moltes coses que faig per animar la
vida cultural del poble, com tocar en la
colla de dolçainers i tabaleters. 

“Els mestres han salvat aquest País”

Voro Signes
Premi a l’Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla

ENTREVISTA

Voro  Signes,  durant  l’entrevista.  /JORDI BOLUDA
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Allioli
El X Congrés de l’STEPV-
Intersindical Valenciana se celebra-
rà els dies 8 i 9 de juny de 2007 a
Castelló de la Plana. El període de
debat començarà amb la publicació
de les ponències que es facilitaran
a tota l'afiliació. El congrés debatrà
l’informe del Secretariat Nacional
sobre l’últim periode i tres ponèn-
cies de política educativa: Una edu-
cació crítica per a una ciutadania
participativa: Un model educatiu

per a una societat plural;
Condicions laborals i treball salu-
dable del professorat; La construc-
ció de la resposta sindical i social a
les polítiques liberals: anàlisi de les
eleccions sindicals i línies de futur.
El Sindicat també abordarà les
resolucions que es presenten i ele-
girà els nous òrgans sindicals.

Els debats precongressuals es
realitzaran en el marc de les
Unions Comarcals i els afiliats i les
afiliades disposaran de les ponèn-
cies, els documents i les esmenes
que es generen. Hi haurà, si més
no, dues rondes : la primera, entre
el 26 i el 30 de març, i la segona,
entre el 14 i el 18 de maig .

Consell  Nacional  
El 27 de gener es reunia a l’Alcúdia
de Crespins (la Costera) el Consell
Nacional del Sindicat per a analit-
zar els resultats de les eleccions
sindicals i planificar l’acció sindical
derivada del desplegament de la
LOE, l’Estatut Docent, així com les
negociacions amb la Conselleria. El
Consell Nacional va aprovar for-
malmet la convocatòria del Xé
Congrés. 

Consell  Federal  
Per la seua part, el Consell de la
Federació de STPV, on s’integra
STEPV-Iv, va estudiar els pressu-
posts per a 2007, les negociacions

de l'Estatut de la Funció Pública,
l’acord de la mesa general sobre
retribucions, el pla de formació de
l'Escola Sindical Melchor Botella i
el pla d'actuació del Gabinet de
Normalització Lingüística. 

El Consell Federal també va
analitzar els resultats de les elec-
cions sindicals realitzades i va esta-
blir les línies de treball  per als pro-
cessos electorals en Justícia,
Administració pública i
Administració local, entre altres.

S TEPV-IIv celebra enguany el seu
30è aniversari. Han estat tres
dècades de vida sindical en defen-

sa dels drets de les treballadores i treba-
lladores de l'ensenyament i en la lluita
per un model d'Escola Pública i
Valenciana. En el Sindicat volem celebrar-
ho amb una sèrie d'actes commemoratius
i reivindicatius que servisquen per a
refermar les nostres arrels, la nostra
identitat i el nostre compromís amb els
treballadors de l’ensenyament i la socie-
tat valenciana.

Iniciem un cicle sobre Ensenyament,
Sindicalisme i Ideologia, amb un seguit
de propostes: edició d’un volum amb la
història de l’STEPV-Iv, exposició itine-
rant sobre Mestres de la República, lli-
bres, conferències, concerts, taules
rodones i seminaris. Els actes es distri-
buiran per tot el territori, amb la
col·laboració de les estructures comar-
cals i intercomarcals del Sindicat. Les
celebracions culminaran en el X
Congrés, que se celebrarà en Castelló
de la Plana els dies 8 i 9 de juny. Tota
l'afiliació i la comunitat educativa resten

Convocat el X Congrés del ‘Sindicat
de l’ensenyament’ 

A CASA NOSTRA

1977-2007: 
30 anys del Sindicat 
de l’Ensenyament

Els òrgans sindicals ana-
litzen els resultats electo-
rals i aproven les línies de
treball

Allioli
Vora de 14.000 professors i profes-
sores van dipositar en l’STEPV-Iv la
seua confiança en les darreres
eleccions sindicals, uns vots que
s’han traduït en més representants
del Sindicat en les juntes de
Personal. D’acord amb la represen-
tació obtinguda en els òrgans de
negociació, els plenaris de les tres

juntes han de elegir ara les seues
presidències i secretaries respecti-
ves. En les candidatures, el Sindicat
va optar per una renovació impor-
tant dels equips, tractant d’incorpo-
rar-hi criteris de gènere, represen-
tació comarcal i de nivells i modali-
tats educatives. La intenció ha estat
en tots els casos aproximar l’orga-
nització al professorat i als centres
educatius i facilitar així el màxim
coneixement recíproc.

El funcionament de les juntes de
personal, amb funcions aparent-
ment similars als dels comités en
l’empresa privada, té uns trets

peculiars. De fet, és la mesa secto-
rial d'Educació —integrada pels
sindicats que han obtingut més del
10% dels vots— l’òrgan col·legiat
que negocia amb Conselleria les
condicions laborals del professorat.
Els delegats i les delegades de les
juntes de personal arrepleguen i
elaboren propostes per a les nego-
ciacions, a través del Sindicat i dels
plenaris. També s’encarreguen de
reclamar a les Direccions
Territorials d’Educació la informa-
ció sobre qüestions relatives al per-
sonal i als centres, així com el trac-
tament de problemes concrets del

professorat.
Per a impulsar i difondre la

tasca de les delegades i els dele-
gats, STEPV-Iv ha dissenyat un pla
per donar a conéixer les seues
actuacions en els àmbits geogràfics
i professionals respectius. El
Sindicat pretén així que, en coordi-
nació amb els permanents comar-
cals i la resta de representants sin-
dicals, esdevinguen referents més
pròxims per al professorat i els
centres.

Renovació dels representants de
l’STEPV-Iv en les juntes de Personal

A CASA NOSTRA

El Sindicat pretén acostar
la tasca dels delegats al
personal docent

Plenari  del  Congrés  d’UCSTE  celebrat  el  6  de  gener  de  1979  a  Madrid.  /  ARXIU

Document  congresual  de  1977  .
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ENSENYAMENT PÚBLIC

Revisa’t la nòmina de 2007

COM COMPROVEM EL NOSTRE SOU
1. Calculem el salari brut mensual (A), que és la suma dels

conceptes: sou base, triennis, complement de destí, comple-
ment específic (afegint-hi la part corresponent a comple-
ment unipersonal, sexenni...), etc.

2. Calculem les retencions:
- El descompte (C) de l’IRPF el trobarem comparant el salari

brut anual i la situació familiar en els programes de reten-
cions de l’Agència Tributària.

- Descomptem la part (D) corresponent a MUFACE i Drets
Passius (al juny i desembre el descompte és el doble) o a la
Seguretat Social.

3. El salari líquid a percebre es compon de = A - C - D.
4.  Si hi haguera endarreriments (B) o compensacions en els

descomptes (E), caldria afegir aquestes quantitats al brut
mensual i a les retencions, respectivament, i quedaria: sala-
ri líquid a percebre = A + B - C - E - D.

5. Calculem el brut anual, que és la suma del salari brut men-
sual multiplicat per 12, més les 2 pagues extres.

Sou base C. destí C. específic T. mensual T. anual

Mestres 944,48 477,46 455,51 1.877,45 25.676,96

Mestres ESO 944,48 588 455,51 1.989,3 27.241,12

Professorat tècnic 944,48 588 456,82 1.991,64 27.270,76

P. de Secundària 1.112,85 588 459,16 2.160,01 29.627,94

Catedràtic/a 1.112,85 704,28 510,77 2.327,90 31.909,58

Inspecció Grup B 944,48 704,28

Inspecció Grup A 1.112,85 704,28 E047  1.298,63                          3.115,76                            41.880,48
E044  1.045,62                          2.862,75                            38.677,36

E047  1.298,63                            2.947,39                          39.523,30
E044  1.045,62                            2.694,38                          36.320,18

Grup A 42,77
Grup B 34,23
Grup C 25,70
Grup D 17,70
Grup E 12,89

import         acumulat
Primers sis anys Sexenni 1           39,95              39,95
Pels segons sis Sexenni 2,          62,74            102,69
Pels tercers Sexenni 3,          101,92          204,61
Pels quarts Sexenni 4,        128,78            333,39
Pels cinquens Sexenni 5,          37,88            371,27

Triennis Sexennis (comuns a tots els cossos)

Retencions per IRPF (C)

Règim general de la Seguretat Social

Taula de retribucions brutes 

INGRESSOS (A)       Quanties calculades aplicant-hi un 2% d’augment.

Cap de seminari/departament 67,03 Vicesecretaria 39,45
Coordinació especialitat 67,03 Direcció CEFIRE o SPE                   440,29
Administració conservatori 39,45 Especialista SPE 335,72
Cap de divisió FP 67,03 Assessoria CEFIRE 335,72
Administració FP centre tipus A 282,12 Assessoria tècnica de valencià 335,72
Administració FP centre tipus B 276,11 Coordinació centre residència 67,03
Administració FP centre tipus C 199,39 Direcció centre residència 335,72

Complements específics de llocs  singulars *

MUFACE (1,69%) PASSIUS ( 3,86%)
GRUP A 43,47 99,28
GRUP B 34,21 78,14

Al desembre i juny (pagaments extraordinaris) el descompte és doble.

DESCOMPTES
Quota drets passius i MUFACE (D)

*Sense triennis ni sexennis. Les pagues extres són l’equivalent a la suma del sou base, el complement de destí, els triennis i
la part corresponent a l’acord del complement específic corresponent a la següent classificació: catedràtics: 170,26; profes-
sors de Secundària i tècnics: 153,06; mestres d’ESO: 152,28; mestres: 151,84. El personal interí que no ocupa vacant (i per
tant no cobra l’estiu) cobrarà al final de cada substitució una liquidació de la part proporcional de les pagues extres (1/6 per
mes de sou) i del mes de vacances (l’equivalent a 2,5 dies per mes treballat). 

CENTRES DE SECUNDÀRIA I ENSENYAMENTS ESPECIALITZATS
A B C D E

Direcció 641,34 552,41 500,06 452,69 -
Vicedirecció 282,12 276,61 199,39 171,81 171,81
Cap d’estudis 282,12 276,61 199,39 171,81 -
Secretaria 282,12 276,61 199,39 171,81 -
Tipus A: centres de més de 1.800 alumnes. Tipus B: centres de 1.001 a 1.800. Tipus C: centres de 601 a 1.000. Tipus D: centres de menys de 601. 
Tipus E: seccions IES i aules d’extensió d’EOI.

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I EDUCACIÓ ESPECIAL*
A B C D E

Direcció 525,59 475,77 344,28 254,56 155,27
Cap d’estudis 182,86 171,81 166,30 122,17 -
Secretaria 182,86 171,81 166,30 122,17 -
Responsable < 3 unitats 67,03
Tipus A: centres de 55 o més unitats. Tipus B: centres de 24 a 54 unitats i CEE. Tipus C: centres de 16 a 23 unitats. 
Tipus D: centres de 8 a 15 unitats (centres de 8 unitats, només cobra direcció i secretaria). Tipus E: centres de 3 a 7 unitats.
La vigent classificació de centres és anacrònica i està pendent de revisió aquest curs.

Complements específics d’òrgans unipersonals *
Les quantitats estan calculades aplicant-hi un 2% d’augment. Poden haver-hi acords posteriors.

Les retencions per l’IRPF s’han de personalitzar en cada cas, segons les circumstàncies
familiars i la percepció salarial bruta anual.  Podeu utilitzar un programa informàtic prepa-
rat per l’Agència Tributària, al qual s’accedeix des de www.intersindical.org. S’estima una
baixada de l’IRPF a les nòmines de 2007.

i EE. Especialitzats, Idiomes i Artístics

Bases de cotització
Grup Base mensual Base diària

mínima màxima mínima màxima
1 929,70 2996,1 30,99 99,87
2 771,30 2996,1 25,71 99,87
3 670,80 2996,1 22,36 99,87

4-11 665,70 2996,1 22,19 99,87

(*) Aquestes quantitats s’han de sumar al c. específic del lloc de treball base del cos docent corresponent (quadre INGRESSOS).

(*) Aquestes quantitats s’han de sumar al c. específic del lloc de treball base del cos docent corresponent (quadre INGRESSOS).

Sou base C.Destí 33% C.Específic Import extra

Mestres 944,48 477,46 151,84 1.573,78
Mestres ESO 944,48 588,00 151,84 1.684,32
Pr. Tècnic FP 944,48 588,00 152,28 1.684,76
Secundària 1.112,85 588,00 153,06 1.853,91
Catedràtics 1.112,85 704,28 170,26 1.987,39

Càlcul de les pagues extres

Les pagues extres de juny i desembre no contemplen sexennis ni
triennis. Són l'equivalent a la suma del Sou base, el complement de
destí i la part corresponent a l'acord del complement específic que per
a l'any 2007 será el 33%.
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JUBILACIÓ
VOLUNTÀRIA
(Art. 29, Llei 50/84)

JUBILACIÓ
VOLUNTÀRIA
LOE  
(Disposició transitòria
segona)
En  principi,  serà  d’aplica-
ció  fins  al  desenvolupa-
ment  de  la  LOE,  és  a  dir,
fins  a  2011.
L’STEPV exigeix la pror-
roga indefinida d’aquest
tipus de jubilació per a
tot el professorat.
(Disposició transitòria 9a
de la Llei Orgànica/90)

JUBILACIÓ
FORÇOSA  PER  
INCAPACITAT
PERMANENT
(Art. 39.2 Llei de
Funcionaris Civils de
l'Estat. Art. 28.2.c Llei de
Classes Passives)

JUBILACIÓ
FORÇOSA  
PER  EDAT
REGLAMENTÀRIA
(Art. 33, Llei 30/84)

PENSIONS
EXTRAORDINÀRIES
(Art.47.2 del RDL 670/87)

REQUISITS

Tindre complits 60
anys i 30 anys de 
serveis prestats, com 
a mínim.

Haver estat en actiu
sense interrupció
durant 15 anys en
plantilla docent (hi ha
altres supòsits en què
també es consideraran
serveis en actiu
docent).
Complir 60 anys abans
del 31/VIII del curs
corrent.
Tindre15 anys de ser-
veis prestats a l'Estat,
com a mínim.

Període carència (perí-
ode mínim de cotitza-
ció) per a tindre dret a
pensió.
Patir incapacitat per-
manent per a l’exercici
de les seues funcions,
bé per inutilitat física o
debilitació apreciable
de facultats.

En complir 65 anys.
Període de carència,
per tindre dret a pen-
sió.
Mirar taula d’havers
reguladors.

Quan la incapacitat és
originada per accident
o malaltia, en acte de
servei o com a conse-
qüència d’aquest o per
acte terrorista.

OBSERVACIONS

El cessament serà el
mateix dia que ha escollit
per a jubilar-se

Per a obtindre el coeficient
multiplicador, s’afig el temps
que li manque per a complir
65 anys en el còmput de ser-
veis.
També rebran una gratificació
si tenen, almenys, 28 anys de
serveis sense comptar-hi la
bonificació.
Aquesta gratificació es cobra-
rà junt amb la darrera men-
sualitat del salari en actiu.
En principi, està exempta el
40% de la quantia, però així i
tot representa un increment
considerable amb vista al
pagament de l’IRPF (declara-
ció de la renda).

Es consideren com a ser-
veis efectivament prestats
el període de temps que li
falta per a arribar als 65
anys.

Pot demanar d’acabar el
curs en què compleix 65
anys i cessar el 31/VIII. Si
no, ho farà el mateix dia
en què els compleix.

La quantia de les pen-
sions es calculen igual
que en el cas d’IPS, però
amb els havers multipli-
cats per 2.

També pot ser per viude-
tat, orfandat o en favor de
pares.

DOCUMENTS

- Instància sol·licitud
per triplicat.
- Fotocòpia del DNI,
per les dues cares.
- Fotocòpia NIF.
- Certificat de naixe-
ment.
- Full de serveis certi-
ficat. En el cas de
cotitzar a alguna
mutualitat docent, en
caldran dos exemplars.
- Imprés declaració, on
es faran constar les
dades corresponents a
l’anualitat anterior a la
de la seua jubilació.
- Domicili particular i
telèfon.
Nota:  l'Administració
facilita el plec complet
d'instàncies.

Nota:  l'Administració
facilita el plec complet
d'instàncies i docu-
ments necessaris.

TERMINI

Tres mesos d’ante-
lació respecte a la
data en què desitge
jubilar-se.

Els mesos de gener
i febrer de l’any en
què desitge jubilar-
se. 
La data de cessa-
ment serà el 31
d’agost del mateix
any.

D’ofici o a instància
de l’interessat. 

D’ofici,
l’Administració ho
comunicarà a l’inte-
ressat amb una
antelació de 6
mesos.

S'ha de sol·licitar
un expedient d'in-
dagació de causes i
l'Administració en
nomenarà un ins-
tructor.
Una vegada instruït
l’expedient s’ha de
lliurar al Ministeri
d’Economia i
Hisenda que si l’a-
prova multiplica per
2 la pensió inicial-
ment fixada.

Edat Anys de servei 

28 29 30 31 32 33 34 35 o +

64 MEC 1.592,17 1.636,75 1.636,75 1.636,75 1.681,33 1.681,33 1.681,33 1725,9

GV 2.388,25 2.455,12 2.455,12 2.455,12 2.521,99 2.521,99 2.521,99 2.588,86

Total 3.980,42 4.091,87 4.091,87 4.091,87 4.203,32 4.203,32 4.203,32 4.314,76

63 MEC 1.732,53 1.732,53 1.732,53 1.777,11 1.777,71 1.777,11 1.827,71 1.827,71

GV 2.598,8 2.598,8 2.598,8 2.665,66 2.665,66 2.665,66 2.741,57 2.741,57

Total 4.331,33 4.331,33 4.331,33 4.442,77 4.442,77 4.442,77 4.569,28 4.569,28

62 MEC 1.827,71 1.827,71 1.878,92 1.878,92 1.878,92 1.929,52 2.146,39 2.515,66

GV 2.741,57 2.741,57 2.818,37 2.818,37 2.818,37 2.894,28 3.219,58 3.773,49

Total 4.569,28 4.569,28 4.697,29 4.697,29 4.697,29 4.823,8 5.365,97 6.289,15

61 MEC 1.923,49 1.974,1 1.974,1 1.974,1 2.286,14 2.680,72 3.145,78 3.693,37

GV 2.885,24 2.961,14 2.961,14 2.961,14 3.429,22 4.021,08 4.718,67 5.540,06

Total 4.808,73 4.935,24 4.935,24 4.935,24 5.715,36 6.701,8 7.864,45 9.233,43

60 MEC 1.974,1 1.974,1 2.266,87 2.662,05 3.120,48 3.661,45 4.292,17 5.030,72

GV 2.961,14 2.961,14 3.400,3 3.993,07 4.680,72 5.492,17 6.438,25 7.546,08

Total 4.935,24 4.935,24 5.667,17 6.655,12 7.801,2 9.153,62 10.730,42 12.573,8

Edat Anys de servei

28 29 30 31 32 33 34 35 o +

64 MEC 1.904,22 1.961,45 2.124,1 1.961,45 2.012,65 2.012,65 2.012,65 2.069,88

GV 2.856,33 2.942,17 3.186,14 2.942,17 3.018,98 3.018,98 3.018,98 3.104,82

Total 4.760,55 4.903,62 5.310,24 4.903,62 5.031,63 5.031,63 5.031,63 5.174,7

63 MEC 2.075,9 2.075,9 2.075,9 2.133,13 2.133,13 2.133,13 2.190,96 2.190,96

GV 3.113,86 3.113,86 3.113,86 3.199,7 3.199,7 3.199,7 3.286,45 3.286,45

Total 5.189,76 5.189,76 5.189,76 5.332,83 5.332,83 5.332,83 5.477,41 5.477,41

62 MEC 2.190,96 2.190,96 2.248,19 2.248,19 2.248,19 2.311,45 2.546,99 2.992,77

GV 3.286,45 3.286,45 3.372,29 3.372,29 3.372,29 3.467,17 3.820,48 4.489,16

Total 5.477,41 5.477,41 5.620,48 5.620,48 5.620,48 5.778,62 6.367,47 7.481,93

61 MEC 2.305,42 2.369,28 2.369,28 2.369,28 2.719,28 3.190,36 3.737,95 4.381,33

GV 3.458,13 3.553,92 3.553,92 3.553,92 4.078,92 4.785,54 5.606,93 6.571,99

Total 5.763,55 5.923,2 5.923,2 5.923,2 6.798,2 7.975,9 9.344,88 10.953,32

60 MEC 2.369,28 2.369,88 2.693,98 3.158,43 3.706,02 4.342,77 5.093,98 5.979,52

GV 3.553,92 3.553,42 4.040,96 4.737,65 5.559,04 5.559,04 7.640,96 8.969,28

Total 5.923,2 5.923,3 6.734,94 7.896,08 9.265,06 9.901,81 12.734,94 14.948,8

Edat Anys de servei

28 29 30 31 32 33 34 35 o +

64 MEC 1.592,17 1.636,75 1.636,75 1.636,75 1.681,33 1.681,33 1.681,33 1.725,9

GV 2.388,25 2.455,12 2.455,12 2.455,12 2.521,99 2.521,99 2.521,99 2.588,86

Total 3.980,42 4.091,87 4.091,87 4.091,87 4.203,32 4.203,32 4.203,32 4.314,76

63 MEC 1.732,53 1.732,53 1.732,53 1.777,11 1.777,11 1.777,11 1.827,71 1.827,71

GV 2.598,8 2.598,8 2.598,8 2.665,66 2.665,66 2.665,66 2.741,57 2.741,57

Total 4.331,33 4.331,33 4.331,33 4.442,77 4.442,77 4.442,77 2.924,28 2.924,28

62 MEC 1.827,71 1.827,71 1.878,92 1.878,92 1.878,92 2.177,71 2.546,99 2.992,77

GV 2.741,57 2.741,57 2.818,37 2.818,37 2.818,37 3.266,67 3.820,48 4.489,16

Total 4.569,28 4.569,28 4.697,29 4.697,29 4.697,29 5.444,38 6.367,47 7.481,93

61 MEC 1.923,49 1.974,1 1.974,1 2.318,07 2.719,28 3.190,36 3.737,95 7.381,33

GV 2.885,24 2.961,14 2.961,14 3.477,11 4.078,92 4.785,54 5.606,93 6.571,99

Total 4.808,73 4.935,24 4.935,24 5.795,18 6.798,2 7.975,9 9.344,88 13.953,32

60 MEC 1.974,1 2.298,8 2.693,98 3.158,43 3.706,02 4.342,77 5.093,98 5.979,52

GV 2.961,14 3.448,19 4.040,96 4.737,65 5.559,04 6.514,16 7.640,96 8.969,28

Total 4.935,24 5.746,99 6.734,94 7.896,08 9.265,06 10.856,93 12.734,94 14.948,8

Gratificacions  extraordinàries  per  a  docents  acollits  al  Règim
de  les  Classes  Passives

FUNCIONARIS DEL COS DE MESTRES

FUNCIONARIS DEL COS DE PROFESSORS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,  PROFESSORS

DE MÚSICA I ARTS ESCENIQUES,  DEL COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I

DISSENY

FUNCIONARIS DEL COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL O

DEL COS DE MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Edat Anys de servei

28 29 30 31 32 33 34 35 o +

64 4.749,50 4.892,25 4.892,25 4.892,25 5.019,95 5.019,95 5.019,95 5.162,70

63 5.162,70 5.162,70 5.162,70 5.320,45 5.320,45 5.320,45 5.464,70 5.972,55

62 5.464,70 5.464,70 5.607,45 5.607,45 6.163,37 7.227,17 8.481,77 9.942,25

61 5.750,17 5.909,45 6.575,00 7.703,47 9.037,72 10.594,35 12.419,92 14.564,02

60 6.511,97 7.640,37 8.958,0710.498,1712.308,72 14.437,82 16.947,05 19.852,92

COS CATEDRÀTICS (APORTACIÓ MEC  +  APORTACIÓ CONSELLERIA)

—  A  la  primeria  de  cada  any,  la  Conselleria  d’Educació  publica  la  convocatòria  per  a  aco-
llir-sse  a  la  jubilació  voluntària.  LOE  (Disposició  transitòria  segona).
—  Es  consideren  anys  efectius  a  l’Estat  tots  els  reconeguts  com  de  cotització  a  qualsevol
règim  públic  de  Seguretat  Social.
—  En  cas  d’haver  canviat  de  cos  al  llarg  de  la  carrera  professional  existeix  una  fórmula
que  aplica  l’Administració:

P= R(1) C(1) + (R(2)-R(1) C(2) + (R(3) – R(2) C(3) +...
P= Quantia de la pensió de jubilació.
R(1), R(2), R(3)...= Havers reguladors corresponents al primer i als successius grups
professionals en què s’han prestat serveis. 
C(1), C(2), C(3)...= Els percentatges de càlcul corresponents als anys complets de ser-
vei transcorreguts des de l’accés al primer grup i als successius fins a la jubilació, o
fins a la data en què es computen els serveis en el cas de jubilació per incapacitat i
altres amb bonificacions en temps de serveis.

—  El  límit  de  les  pensions  per  2007  està  fixat  en  32.068,26  euros  anuals  o  2.290,59  euros
mensuals  amb  14  mensualitats.

Tipus de jubilació per al funcionariat docent

Quantitats a cobrar

ENSENYAMENT PÚBLIC

Les jubilacions del personal docent

Anys % HAVERS REGULADORS (€/any) HAVERS MENSUALS BRUTS (14 pagues)

servei GRUP A GRUP B GRUP A GRUP B

15 26,92 9693,88 7629,3 692,42 544,95
16 30,57 11008,2 8663,76 786,30 618,84
17 34,23 12326,16 9701,02 880,44 692,93
18 37,88 13640,48 10735,48 974,32 766,82
19 41,54 14958,44 11772,74 1068,46 840,91
20 45,19 16272,90 12807,2 1162,35 914,80
21 48,84 17587,22 13841,52 1256,23 988,68
22 52,50 18905,18 14878,78 1350,37 1062,77
23 56,15 20219,50 15913,24 1444,25 1136,66
24 59,81 21537,46 16950,50 1538,39 1210,75
25 63,46 22851,78 17984,96 1632,27 1284,64
26 67,11 24166,24 19019,42 1726,16 1358,53
27 70,77 25484,20 20056,68 1820,30 1432,62
28 74,42 26798,52 21091,14 1914,18 1506,51
29 78,09 28120,12 22131,20 2008,58 1580,80
30 81,73 29430,80 23162,86 2102,20 1654,49
31 85,38 30745,26 24197,18 2196,09 1728,37
32 89,04 32063,22 25234,44 2290,23 1802,46
33 92,69 33377,54* 26264,49 2384,11* 1876,35
34 96,35 34695,5* 27306,16 2478,25* 1950,44
35+ 100 36009,82* 28340,62 2572,13* 2024,33

Les pensions de Classes Passives
es calculen a partir dels havers
reguladors dels diferents grups
professionals de funcionaris, que
cada any es fixen en la Llei de
Pressupostos, en el moment de la
jubilació. Hi ha una taula de per-
centatges que cal aplicar als
havers reguladors, en funció dels
anys de serveis reconeguts, amb la
finalitat de calcular la pensió de
jubilació. Aquests percentatges van
des de l’1,24% per cada any de ser-
vei fins al 100%, quan es tenen 35
anys de servei.

*En els supòsits assenyalats
els/les jubilats/ades cobraran la
pensió de jubilació màxima:
2.290,59 mensuals amb 14 pagues
que suposaran 32.068,26 euros
anuals, i les quantitats esmentades
en la taula anterior només serviran
per calcular viudetats, orfandats...

L’acord  de  20  d’octubre  estableix  una  pujada  del  25%  de  les  gratificacions  extraordi-
nàries  de  la  part  estatal  durant  el  període  de  5  anys.  Enguany  correspon  una  pujada
del  5%  de  la  part  de  gratificació  estatal.  No  tenim  notícies  de  si  es  produiran  incre-
ments  de  la  part  autonòmica,  ja  que  la  Conselleria  no  ha  comunicat  cap  canvi.  Les
taules  actualitzades  estan  pendents  de  publicació  en  el  BOE.
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L’1 de gener de 2007 ha entrat
en vigor el nou quadre de malal-
ties professionals en el sistema
de la Seguretat Social. STEPV-Iv
considera positius alguns canvis
que modifiquen el quadre ante-
rior, que datava de 1961 (!). Ara
es reconeixen per fi un conjunt
de malalties professionals, quasi
50, com ara les lesions musculo-
esquelètiques, alguns tipus de
càncer i, entre els docents les
malalties relacionades amb les
cordes vocals. El reconeixement
d'aquestes malalties ha sigut
una de les reivindicacions defe-
ses amb més insistència pel
Sindicat en els últims anys, i ha
sigut objecte de campanyes rei-
vindicatives que han comptat
amb el suport de milers de tre-
balladores i treballadors. El nou
quadre de malalties professio-
nals millorarà la seua prevenció
i les prestacions sanitàries de
les persones afectades.

Dèficits  importants
Juntament amb els avanços,
continuen els dèficits que s'han
de millorar. En primer lloc, enca-
ra es manté una concepció defi-
cient del llistat de malalties. S'ha
optat per formular-ne un llistat
mixt, amb malalties professio-
nals reconegudes (Annex 1) i
d’altres que se sospita que
poden ser-ho (Annex 2). El
Sindicat planteja que cal avançar
cap a un model més obert on es
puga incloure qualsevol malaltia
relacionada amb el treball, d'a-
cord amb la definició recollida en
la llei de prevenció. En aquest
sentit, és necessari sensibilitzar
els facultatius i modificar l'acti-
tud de molts d’ells a l’hora de
valorar aquestes malalties, de
manera que no només indaguen
en l'exploració d'hàbits saluda-
bles, sinó també en les condi-
cions de treball dels pacients.
També cal que obtinguen la con-
sideració de malaltia professio-
nal fenòmens com l'assetja-
ment, la síndrome del cremat, o
l'estrés laboral, els quals, a
causa d’una interpretació res-
trictiva de la Seguretat Social,
que ignora reiterades sentències
judicials, només poden ser con-
siderats “accidents de treball”. 

Des de l’Àrea de Salut Laboral
del Sindicat continuarem priorit-
zant aquestes demandes i exi-
gint que tant les empreses com
les administracions complsiquen
la llei de prevenció en aspectes
tan rellevants com la vigilància
de la salut i la prevenció dels ris-
cos psicosocials i ergonòmics. I
no descartem la convocatòria de
mobilitzacions si no es produei-
xen avanços significatius en el
desenvolupament dels acords.

Domingo Ortolà Pla és coordina-
dor de l’Àrea de Seguretat i Salut
Laboral.

SALUT LABORAL

El nou quadre
de malalties
professionals,
un avanç 
insuficient
Domingo Ortolà Pla 

Àrea de Seguretat i Salut Laboral

“Pengem les claus?”. Amb aquest
lema, dirigit explícitament als
24.000 treballadors i treballadores
que necessiten recórrer al seu
vehicle de transport per a realitzar
les seues tasques, Intersindical
Valenciana presentava en 2002 una
campanya de denúncia per exigir el
canvi del Decret 24/97, que regula
les dietes, despeses per transport i
altres indemnitzacions o gratifica-
cions per raó del servei del perso-
nal funcionari, laboral o estatutari
de tots els sectors de la
Generalitat.

Transcorreguts cinc anys, la
Intersindical recupera amb força
aquella pregunta retòrica perquè el
govern valencià es mostra insensi-
ble any rere any a les peticions que
li hem plantejat de manera reitera-
da. En aquest àmbit, ens neguem a
ser còmplices del deteriorament
progressiu de les condicions labo-
rals.

Una  situació  insostenible
Augment  constant  del  nombre  i

la  gravetat  dels  accidents  in  itinere.
Manquen  dades  reals  dels  acci-
dents  in  itinere, en la funció pública
per la deficient integració de la pre-
venció de riscos laborals en la ges-
tió de la Generalitat. Prenent les
dades disponibles en el conjunt del
País Valencià, els accidents in itine-
re han augmentat de manera pro-
gressiva fins arribar, el 2006, al
10,87% del total d’accidents labo-

rals. Segons la mateixa Direcció
General de Treball i Seguretat
Laboral, els 44 accidents in itinere
representen el 43,56% de les morts
en accident laboral. 

Desproporció  creixent  entre  les
despeses  dels  treballadors  i  les
compensacions  de  l’Administració.
Prenem com a exemple les despe-
ses per quilometratge. Les indem-
nitzacions per raó del servei (0,15
euros/km) són les mateixes des de
1997 (Decret 24/1997). El 2002, el
Sindicat va calcular la indemnitza-
ció en 0,27 euros/km. A hores
d’ara, d’acord amb l’evolució de
l’IPC, la xifra és de 0,31 euros/km.
En els últims 10 anys, la desviació
ha estat d’un 32%. 

Discriminació  contra  els  treba-
lladors  i  les  treballadores  valen-
cians. L’administració de l’Estat
abona 0,19 euros/km des de des-
embre de 2005 (Ordre
EHA/3770/2005, d’1 de desembre,
BOE núm. 289, 3/12/2005). A
Catalunya es paguen 0,228
euros/km des de 1988 (Decret
337/88, de 17 d’octubre, DOGC
núm. 1076, 2/12/1988. Al País Basc
paguen 0,29 euros/km des de 2006
(Decret 121/2006, de 13 de juny,
BOPV núm. 2006122, 28/06/2006). 

Inexistència  de  política  preven-
tiva  i  incompliment  de  la  Llei  de
Prevenció  de  Riscs  Laborals.
Manca una avaluació de les condi-
cions laborals del personal que es
desplaça, investigar els accidents i

adoptar les mesures preventives.
Cal avançar per a assolir condi-
cions laborals segures. 

Iniciatives  responsables
— Més seguretat. Estendre la
cobertura de comissió de servei al
trajecte d’anada i tornada des del
domicili particular al treball, quan
el servei com a itinerant o despla-
çat exigeix la utilització del vehicle
propi; regulació àgil de les comis-
sions de serveis perquè ningú no es
quede sense cobertura.

— En cas d’accident, protecció a
la salut, la defensa i el treball en
condicions: a) complement de peri-
llositat o la contractació d'una
assegurança de vida en cas de mort
o accident molt greu; b) simplifica-
ció de la pràctica jurídica en casos
d’accidents, on sistemàticament es
nega el nexe de causalitat entre
l’accident i el servei; c) alternatives
de transport per part de
l’Administració quan un accident
immobilitze el vehicle propi del tre-
ballador.

— Millores generals: a) el temps
de desplaçament al treball ha de
ser computat dins de la jornada
laboral; b) l’Administracio ha de
gestionar línies de crèdit amb enti-
tats financeres per a facilitar l’ad-
quisició de vehicles als treballadors
itinerants 

— Prevenció de riscos: a) inves-
tigació dels accidents i determina-
ció de les rutes més segures; b)
organització de cursos de formació
sobre prevenció de riscos per al
personal que es desplaça, i per als
seus substituts; c) aplicació de l’ar-
ticle 25 de la Llei de Protecció
(LPRL), per al personal especial-
ment sensible a determinats riscos.
Igualment, protecció a les dones
embarassades, a fi de permetre l’a-
daptació o el canvi de lloc de tre-
ball. 

La Intersindical llança una campanya 
per a modificar la normativa sobre 
dietes de desplaçament

SALUT LABORAL

24.000 funcionaris neces-
siten un vehicle propi per
a anar a treballar

Increment  de  totes  les  indem-
nitzacions  per  raó  del  servei  que
responguen  a  les  despeses  efecti-
vament  realitzades. 0,31 euros per
quilòmetre per desplaçament amb
vehicle particular. 

Pla  de  xoc  preventiu  per  a
reduir  al  màxim  els  accidents  in  iti-
nere. Condicions  laborals  i  jurídi-
ques  segures. El pla ha de comptar

amb la participació dels personal,
els delegats i delegades de preven-
ció i els òrgans de participació:
comités de seguretat i salut laboral,
comissions sectorials. Tot amb la
coordinació de la comissió paritària
de Seguretat i Salut Laboral de la
Generalitat.

Decret  sobre  indemnitzacions  i
vehicles  propis. D’acord amb les

propostes anteriors, i de manera
urgent, cal una nova regulació que
millore les indemnitzacions del
Decret 24/1997. Augment de la flota
de vehicles propis de la Generalitat.

Més informació: http://www.inter-
sindical.org/stepv/detotes/pengem-
claus.htm

Reivindicacions de la Intersindical

ARXIU
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Norma Arroyo Nácher, 
Xavier Francesc Beltrán Guillén, 

Andrea Caudet Michavila, 
Jordi García i Eulogio,

estudiants de primer curs de Magisteri 
de la Universitat Jaume I, 

de Castelló de la Plana.

Docents decents: artistes o artesans?, aquest
és el títol que aquest grup donem al nostre
manifest pedagògic. En ell, fem una anàlisi
de les respostes que hem donat a les pre-
guntes que se’ns han plantejat dia a dia des
de les nostres converses del tema. Aquest
manifest és sobretot una proposta d’inten-
cions, és el nostre punt de partida per al nos-
tre treball futur. Els signataris partim d’una
base: nosaltres no volem ser mestres, sinó
que serem mestres. Serem docents, docents
decents. I aquest títol ja implica molt en ell
mateix. Implica i comporta la nostra visió de
la docència, un exercici vital que ha d’anar lli-
gat a la decència. La frase anterior la podíem
haver pronunciat així: un exercici vital que va
lligat a la decència, però no, no ho hem fet
així, hem utilitzat la perífrasi d’obligació a
plena consciència. La docència hui en dia no
sempre és decent, per això per a nosaltres
adquireix un sentit d’obligació. Sense aquesta
visió tot el nostre manifest perd sentit. No
fem un manifest de com estan les coses, fem
un manifest de com han d’estar i de com
estaran en un futur, amb fe, gràcies a la nos-
tra tasca i a la dels nostres companys. En
aquesta assignatura, no s’ha exercit una
acció conscientitzadora, com diu Freire, però
sí que s’ha arribat a un efecte conscientitza-
dor.

Els uns i els altres hem pres consciència
del fet de la docència. L’hem presa mitjançant
el diàleg, l’acció dialoguitzant (Freire ano-
ther), qui ho havia de dir,  de les nostres con-
verses sobre els llibres, ràpides per necessi-
tat, entrebancades pels mil i un treballs
encomanats a pleret a aquesta casa, amb la
llum del dubte ens han portat a la lucidesa
de la raó. Així, d’aquesta manera hem arribat
a una sèrie de conclusions que ens porten,
ara i ací, a un camí sense retorn. Tots els
matins del món són un camí sense retorn,
diu el títol d’una pel·lícula. Així ens ha passat

a nosaltres, els nostres matins a Castelló ens
han acostat a un camí sense retorn. Qui no
l’acomplisca, qui no el recórrega, portarà a
sobre el llast de la indecència, del que havia
de ser però no ha sigut, del que sabia però no
digué, del que pensava però no féu. La veu de
la decència ens acorrala i ens acorralarà,
aquesta serà la nostra virtut i la nostra creu,
amb ella caminarem, però ull: l’objectiu no és
caminar, sinó arribar.

El fet és la decència, a saber, la justícia, la

raonabilitat. Clar, un animal per molt que ho
intente no pot ser decent, no diferencia el que
és equitatiu del que és arbitrari, no diferencia
el que se sotmet a la raó d’allò que l’esquiva.
Així tampoc una tribu salvatge, de caníbals
posem per cas, tampoc serà decent: tenen
fam i mengen, si t’han pillat mala sort. Per
ells no incompleixen cap equitat, no injurien
cap raó i així no hi ha decència a rompre.

La decència és una veu que ens ha estat
inculcada per unes doctrines i altres. La veu
del cristianisme —del de deveres, sense
papes, dogmes ni concilis pel mig— ens
inculcava els valors d’igualtat, bondat, esti-
ma, etc. Més tard serien els moviments pro-
letaris, qui ho havia de dir, els que recobra-
rien aquests valors per esgrimir-los contra la
injustícia al món. I ací hi estem nosaltres,
amb tota una sèrie de valors que hem heretat
des de la paella del diumenge fins a la classe
del dilluns —des de la família a les excrecèn-
cies lectives i periodístiques— disposats a
impartir i repartir classes. Però ai! La decèn-
cia ens persegueix, i més ara amb Morin,
Savater i companyia vigilant-nos des de la
prestatgeria. Ja no podrem anar a les aules
amb la parsimònia que estem acostumats a
veure en alguns dels nostres  mestres. Cada
vegada que traspassem el llindar d’una esco-

la portarem a sobre nostre, com a equipatge,
tot un seguit d’idees, objectius i procediments
que haurem d’utilitzar malgrat l’opinió d’al-
guns. Si no ho fem caurem, ens estavellarem
en la indecència. Esdevindrem la classe de
docents indecents que no volem, que hem
vist i patit, que ens han anguniejat i han con-
figurat tota una sèrie d’entrebancs al nostre
ser acadèmic. Mentre escrivim açò, plana
sobre nosaltres el proper examen de música,
la docent en qüestió ja ens anuncià que no
tots superarien les proves, el pitjor era que el
laconisme no es cernia sobre el seu to de
veu. Açò ens fa reflexionar: quan un mestre
veu que els seus alumnes no assoleixen els
objectius, no té cap sentiment de culpa? No
l’intranquil·litza el dubte? Ha treballat bé? El
curiós és que a l’inrevés, l’alumne sempre els
té: els dubtes, els sentiments de culpabilitat,
etc.

Hem de pensar molt bé aquesta qüestió
de la decència. La decència en l’alumnat se
sobreentén —com en la mili: valor?, se le
supone—, però no així en els equips docents.
La decència, per a nosaltres comportarà
moltes vies: la valentia de dir el que toca en
el moment que toca, la saviesa de callar
quan no toca parlar, la voluntat d’ajudar a qui
ho necessita i la decència de reconéixer les
nostres errades. Al cap i a la fi, per nosaltres,
la decència és el punt de partida de la nostra
acció educativa: justícia i raó.

L’altra meitat del títol parla d’art i artesa-
nia. Bonic, no? Que són els docents artistes o
artesans? Són creadors originals ? O treba-
lladors humils i delicats? Dels docents surt
l’alé del futur? O baraten les seues existèn-
cies en la senzillesa del dia a dia. Un artista
és un artesà? La majoria diria que no, que
l’artista posseeix una creativitat que explota
en les seues obres, que es mostra capdavan-
tera al seu temps, que aporta obres a la
humanitat amerades de bellesa i de futur.

Stravinski deia que sí, que ell era un sim-
ple artesà de la música, que només combina-
va sons dia a dia per veure si, d’allò, en sortia
quelcom digne. Deia que quan més normes
s’imposava més a gust treballava. Tenia o no
tenia raó? Qui ho sap? El fet és que va ser el
màxim creador de música del segle XX. Un
altre seria Picasso, aquest més comercial si

pot ser, que deia que la inspiració, si aparei-
xia, t’havia de trobar treballant i a ell el troba,
infinitud de vegades en la seua llarguíssima
vida.

Com responem a la pregunta que plante-
gem? Què són els mestres? Són unes perso-
nes exposades a perpetuar el seu treball en
el temps? De les seues mans sortiran ele-
ments bells per al si de la societat? O per
altra banda són només uns simples treballa-
dors de l’estat, amb la funció d’aplicar tota la
sèrie de normatives que regulen la seua acti-
vitat per poder produir, de la millor manera
possible, éssers per a la societat?.

Nosaltres hi trobem la resposta al mig, al
bell mig, bonica expressió. També n’utilitzem
una altra de sucosa: tot té un mig i dues
vores. Perquè farem el següent, respondrem
les preguntes amb més preguntes —açò
t’encanta, Joan—. No és un artista un artesà?
No és un artesà un artista? No treballen els
artistes sense misericòrdia per obtindre el
fruit de la seua ment? No imprimeixen els
artesans a cada objecte que surt de les seues
mans un toc únic i intransferible? Ara estem
donant resposta a la pregunta: què són els
docents: artistes o artesans? Són artistes i
artesans. 

El dia a dia de l’escola pot embrutir-nos,
abocar-nos a la melangia del temari a mos-
trar, dels programes a complir i les llargues i
tedioses sessions d’avaluació a sofrir. Sí, tot
açò ens pot passar. Però nosaltres, per
decència estem obligats a enfocar el dia a dia
d’una altra manera: amb l’intens treball del
creador i amb el dolç sabor de la incertesa.
En una fàbrica qualsevol les emocions nau-
fraguen en l’oblit. La productivitat del dia
serà X, la del mes Y i la de l’any Z. I hala: un
exercici nou!

A les escoles açò no passa, cada matí serà
una porta a obrir, els plans se’ns aigualiran
en les mans, i els dies, no mai seran avorrits,
no mai un serà igual que que el segueix. Ni
un any a l’altre, ni una escola a l’altra, etc.

Cada dia abordarem des de la nostra
experiència i intenció una xicoteta aventura
amb mil i una apreciacions. Semblant a un
joc de rol on els papers canvien incessant-
ment, on els colors no mai estan definits i
simpatitzen entre ells. Hi serem nosaltres,
allí, per definir les situacions, per concretar
els objectius del moment, per improvisar
melodies, ritmes i harmonies d’aprenentatge,
per tergiversar l’establert, per promoure els

dubtes i animar les accions.
Cada dia, cada matí del món, iniciarem un
camí sense retorn. Romprem les hores a
colps d’idees, vagarejarem entre tema i tema,
raonarem i enraonarem a uns, altres i els de
més enllà, tot, tot açò necessitarà en nosal-
tres de dues coses: la llum de l’artista i la
constància de l’artesà.

ENSENYAMENT 

Manifest pedagògic d’estudiants de Magisteri de la Universitat Jaume I

Docents decents: artistes o artesans?

ARXIU

La decència ens ha arribat des
de distintes doctrines. Primer,
des del cristianisme -sense
papes, dogmes ni concilis pel
mig- i més tard, des dels movi-
mients proletaris.

La decència, per a nosaltres,
comportarà moltes vies: la
valentia de dir el que toca en el
moment que toca, la saviesa de
callar quan no toca parlar, la
voluntat d’ajudar a qui ho
necessita, el valor de reconéi-
xer les nostres errades.
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Allioli
Els  possibles  enfocaments  curricu-
lars  i  el  desplegament  organitzatiu
derivats  de  la  nova  matèria
d’Educació  per  la  Ciutadania,  van
ser  objecte  d’anàlisi  i  debat  per
representants  dels  Moviments  de
Renovació  Pedagògica  (MRP)  de
l’estat  espanyol,  reunits  del  17  al
19  de  novembre  en  Santiago  de
Compostel·la.

Segons l’anàlisi dels MRP, el con-
cepte de ciutadania s’emmarca dins
d’un marc humanístic proocciden-
tal. És un model etnocèntric, urbà,
masculí i jeràrquic. La participació
institucional es fa delegant respon-
sabilitats a través de les eleccions
de representants als quals se’ls
atorga la capacitat de decidir en el
nom dels electors.

Per la seua banda, l’oligarquia
financera neoliberal difon per tot
arreu aquest model i ignora qual-
sevol altre que no responga als
seus interessos. 

De tot això se’n deriva un con-
flicte cultural. Per raons de caire
econòmic, en molts països occiden-
tals estan en contacte distintes civi-
litzacions, un fet que sovint està
provocant enfrontaments en comp-
te de simbiosis. L’alumnat arriba a
l’escola amb la càrrega xenòfoba
present en la societat i es pretén
que siga la institució la que resolga
les seues conseqüències. D’acord
amb aquestes premisses, la socie-

tat es divideix en tres categories. 
Els ciutadans de tercera, els

immigrants il·legals, tenen dret a
rebre instrucció i sanitat pública
però no a participar en la vida
democràtica. Els ciutadans de
segona, la majoria, gaudeixen
d’una llibertat tutelada i tenen per-
mís per a delegar les seues deci-
sions en els polítics, que governen
però no tenen el poder. Per últim,
els ciutadans de primera, són els
dirigents polítics i els poders fàctics
que decideixen per tots a través de
mecanismes d’usurpació de res-
ponsabilitats (coacció sindical, alie-
nació pel treball i pel consum, idio-
tització mediàtica, etc.). 

Del funcionament de la societat
neoliberal deriva un model de ciu-
tadà/súbdit irresponsable i sobre-
protegit que sols participa institu-
cionalment a través de canals tute-
lats, suposadament democràtics.
L’ideal polític no és la democràcia
participativa sinó la poliarquia, un
sistema on, com diu Mark Curtis,
“un grup reduït governa mentre la
participació de les masses es limita
a elegir els dirigents en eleccions
dominades per les élites que hi
competeixen” 

Aquestes estructures usurpen
el llenguatge reformador i li
donen un sentit institucionalitzat
—desenvolupament sostenible,
organitzacions no governamen-
tals, solidaritat, llibertat, demo-
cràcia, etc.—. Mentrestant, es
fomenta l’aïllacionisme individua-
lista, molt més rendible malgrat
els efectes col·laterals com la
xenofòbia, la violència o les
malalties sòcio-psíquiques. 

La  democràcia  dels  MRP  
Els trets principals del model de
democràcia que defensen els MRP
es caracteritza per:

• Radical. Participació a tots els
nivells 

• Plural. Convergència de les
individualitats per construir espais
de convivència.

• Responsable. Les individuali-
tats interactuen assumint cadascu-
na el seu rol social i les responsa-
bilitats que se’n deriven.

• Afectiu. La intel·ligència emo-
cional, intrapersonal i interperso-
nal, és el motor de les relacions
entre els individus.

• Comprensiu. La convivència
des de l’afectivitat, la comprensió i
el respecte de l’altre. 

• Global. L’individu es projecta
des de la participació en els àmbits
socials més propers —familiar,
nucli de treball, etc.— cap a la ciu-
tadania mundial.

L’escola és un dels pocs espais
on la participació democràtica pot
no estar coaccionada. Per això xal
impulsar tots els projectes dirigits
a crear espais d’interacció des de
l’entorn immediat cap a dins de
l’escola o des del centre educatiu
cap a fora. L’escola ha d’aprofitar el
seu estatus per a recuperar el sen-
tit d’allò públic front a allò indivi-
dualitzat.

L’educació formal i informal han
de coordinar els seus missatges,
consensuar els valors que els sus-
tenten i desenvolupar projectes
comuns. Des de la crítica construc-
tiva, cal millorar, la qualitat de vida
de totes les persones i superar els
corporativismes i fonamentalismes

que creen nuclis tancats enfrontats
els uns als altres.

Les  estratègies
•Utilització de l’àrea d’Educació per
la Ciutadania per transcendir dels
límits (espai i temps) que imposa el
currículum per fer-ne una eina de
reflexió transversal que impregne
la vida escolar.

• Creació de models de difusió
horitzontal proposats pels respon-
sables i que desenvolupen iniciati-
ves globals en el centre educatiu
per a fomentar la participació ciu-
tadana.

• Estimulació de les iniciatives
que des de dins o des de fora,
potencien i coordinen projectes
col·lectius on el centre educatiu
interactue amb l’entorn. 

• Introducció en les estructures
institucionalitzades —claustre, con-
sell escolar, etc.—, on totes i tots
proposen i impulsen projectes de
participació. 

• Promoció de models on les
estructures i organitzacions ciuta-
danes interactuen amb el centre i
participen en la formació de la ciu-
tadania: comunitats d’aprenentat-
ge, universitat popular…

• Promoció de dinàmiques on
s’expliciten els conflictes, es com-
partisquen problemes, es reflexio-
ne sobre propostes, es dissenyen i
s’adoptan estratègies de millora. 

• Creació de centres de recursos
per a elaborar i compartir propos-
tes, diagnosticar prioritats i treba-
llar amb personal dels àmbits de
l’educació formal i no formal.

El concepte de ciutadania i el repte
d’ensenyar-la en l’escola 

POLITICA EDUCATIVA

Els MRP analitzen i pre-
senten alternatives a
l’Educació per la
Ciutadania

Projecte sobre Educació i
Sostenibilitat en un centre
de Secundària

Professorat de l’IES Clara
Campoamor, Alaquàs

Una de les propostes més innova-
dores i un dels reptes més apassio-
nants és considerar i abordar l'ac-
ció educativa com una acció pro-
fundament humanitzadora, una
acció capaç d'afavorir i potenciar en
l'alumnat, el desenvolupament lliu-
re i interioritzat dels valors
humans. Uns valors que els servis-
quen de referència i que els perme-
ten conjugar en harmonia l'apren-
dre a aprendre i l'aprendre a viure,
dues realitats que es troben i que
es fonen al llarg de tot el procés
educatiu.

L'educació per a la sostenibilitat
tracta de posar en joc diverses
estratègies per a resoldre els pro-
blemes ambientals, la clarificació

de valors i la participació en
accions de millora en l'interior de
la comunitat. Per això, a principis
del curs 2004/05 el nostre claustre
va aprovar un projecte d'ecoaudito-
ria de l'aigua que incloia una cam-
panya de sensibilització, el diagnòs-
tic de la situació de l’institut i una
relació de mesures de millora amb
una posterior avaluació. Paral·lela-
ment, es va proposar la creació i la
gestió d'un hort escolar amb crite-
ris de sostenibilitat. 

En el projecte s’hi va implicar
l'alumnat, el professorat i diverses
institucions. Els primers passos
que es van donar van ser: 

– Disposar d’un espai físic.
Comptàvem amb un lloc en el pati,
previst inicialment com a jardí i que
estava pendent de condicionament.

– Professorat responsible. Es va
constituir un grup de treball, amb
el suport de l'equip directiu. 

– Finançament. Es va comptar
amb el suport de: CAM, (Projecte
Criteri); Conselleria d’Educació
(Projectes d'Educació Ambiental);
Ajuntament d'Alaquàs. 

– Col·laboració amb altres enti-
tats. Escola de Jardineria, i diversos
departaments de l'Ajuntament. 

Objectius
- Conèixer les plantes i el seu des-
envolupament.

- Identificar les eines pròpies de
l'hort i usar-les de manera adequa-
da. 

- Conèixer les tècniques pròpies
de l'agricultura ecològica. 

- Despertar l'interés per la flora
autòctona. 

- Sembrar, plantar, cuidar i
recol·lectar plantes. 

- Valorar l'esforç realitzat per a
l'obtenció dels productes de l'hort. 

- Descobrir noves tècniques i
mètodes agrícoles, amb la imagi-
nació i la creativitat. 

- Valorar el treball en equip, la
cooperació i la solidaritat. 

- Familiaritzar l'alumnat amb
les tècniques bàsiques de recollida
de dades (Geografia). 

- Ressaltar la importància de
dur un llibre de registre ordenat i
fiable. 

- Potenciar hàbits de treball en
grup i personal. 

- Utilitzar l'hort com una eina
interdisciplinar que implica un gran
nombre de grups. 

- Fomentar l’autoestima, el sen-
timent de pertinença i inclusió en
l'institut. 

Treball  interdisciplinar
Des d'un principi, el projecte es va
impregnar d’un marcat caràcter
interdisciplinar i s’hi van implicar
molts professors i departaments. 

- Ciències Naturals / Física i
Química. Estudi complet de l'evolu-
ció de les plantes, publicació d’un
treball en la revista de l'institut,
ampliació del projecte Umbralejo,
Guadalajara: visita al poble dins del
Projecte de recuperació i utilització
educativa de pobles abandonats.

- Tecnologia. Mesurament, dis-
tribució i preparació del terreny,

adobat, instal·lació del reg per
degoteig, instal·lació d'una estació
meteorològica.

- Matemàtiques: Col·laboració
en la sembra de diferents tipus de
llavors (primer cicle de l'ESO). 

- Geografia i Història. Posada en
funcionament i operativitat de l'es-
tació meteorològica.

- Educació Física. Vigilància de
l'Hort.

- Educació Plàstica i Visual.
Elaboració de cartells.

- Orientació (Pedagogia
Terapèutica). Treball amb l’alumnat
amb ACIS (3r d’ESO).

Avaluació  
L'hort escolar funciona per projec-
tes anuals i el tema d’enguany és:
"L'entorn, una aula oberta". En
cada curs es reinicia el treball, el
que facilita la implicació de l'alum-
nat en un projecte que sent com a
propi.

L'avaluació la realitza el grup de
treball i els diferents departaments
didàctics, els quals l’inclouen en les
seues respectives programacions.
L'alumnat avualua el projecte amb
els seus comentaris, articles, infor-
mes i avaluacions en les diferents
assignatures. 

L'impacte de l'hort escolar en la
comunitat educativa és molt relle-
vant i ben positiu. De fet ha passat
a formar part, com un element
més, de la identitat i el compromís
educatiu del nostre institut. 

L’hort escolar, 
una experiència innovadora

EXPERIÈNCIES

/ARXIU



Allioli
Cerca de 300 personas del
mundo educativo y de las
organizaciones no guberna-
mentales para el desarrollo
(ONGD), se reunieron en
Vitoria del 7 al 9 de diciembre
en el marco del III Congreso
de Educación para el
Desarrollo. El encuentro, que
abordó “La educación trans-
formadora ante los desafíos de
la globalización”, estaba orga-
nizado por el Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y

Cooperación Internacional de
la Universidad del País Vasco
(Hegoa) y ACSUD-Las
Segovias, entre otros. En el
congreso se desplegaron
amplios espacios de debate,
con seminarios, talleres, gru-
pos de trabajo y experiencias,
concebidos para promover al
máximo la participación y el
intercambio de experiencias.
La organización y el desarrollo
de encuentro contó con una
presencia descacada de la
delegación del País
Valenciano, con Jose Antonio
Antón (ONGD Entrepobles),
María Ángeles Llorente (cole-
gio público Cervantes de
Buñol) y Albert Sansano
(STEPV-Iv), que intervinieron
activamente con ponencias y

en la coordinación de talleres
y grupos de trabajo. 

Los documentos y las con-
clusiones del Congreso se

pueden consultar en:
http://www.hegoa.ehu.es/con-
greso/gasteiz/cas/index.htm
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Allioli
La primera edició dels premis
“Viure en el medi rural”, d'una
quantia de 1.000 euros cadascun,
pretén estimular els tres millors
treballs educatius sobre la percep-
ció que tenen els alumnes quant
als avantatges de la seua vida en el
medi rural valencià. La iniciativa vol
que els joves prenguen consciència
i consideren en el futur la possibili-
tat de viure i treballar en el seu
poble. Entre els possibles enfoca-
ments dels projectes educatius, l'a-
lumnat pot destacar una visió del
present o alguna proposta de futur
sobre el medi rural.

La convocatòria es dirigeix a
escolars de Primària, Secundària i
Batxillerat de centres situats en
l'àmbit d'actuació del projecte d'a-
tracció i fixació de població. Els

premis pretenen revaloritzar el
món rural, on viu l'alumnat, i moti-
var el manteniment de la població.
Des de Savia Rural, entitat promo-
tora dels premis, es fomenta i faci-
lita la instal·lació de nous pobla-
dors en municipis rurals amb pèr-
dua o estancament de població en
sis territoris del País Valencià:
Cedir Aitana (Alacant); Portmader
(Castelló); Massís del Caroig, el
Racó, Terres de’l interior i Vall’d
Aiora-Cofrents (València). Els tre-
balls, que han de realitzar-se
durant el present curs escolar,
poden presentar-se fins al 12 de
maig. Tots els projectes seràn reco-
llits en una publicació electrònica. 

Amb idèntics objectius,
“L'Escola rural emprenedora”, un
projecte que ja està en marxa en
diferents comarques i que es diri-

geix a l'alumnat de Primària sor-
geix per a estimular entre els joves
la creació d'empreses en el medi
rural, perquè així puguen viure i
treballar en els seus llocs d'origen.
El professorat participant rep un
curs de formació i un tècnic local
desenvolupa les tasques de suport
al personal docent durant tot el
curs. 

Més informació: 
www.saviarural.és, (publicaciones).
Marina Guedon, tel.: 605 78 37 13,
correu-e: mguedon@ono.com
Lola Pérez, tel.: 678739525, correu-
e: lola@criecv.org

Savia Rural premiarà tres projectes
d'escoles rurals valencianes 

EXPERIÈNCIES

FENT CAMÍ

Pretenen promoure la vida
en el camp i motivar els
seus habitants 

“Un centenar de plans urbanístics
segueixen avant sense tindre l’ai-
gua garantida”. “Un atac de l’exèrcit
israelià a Beit Hanun causa 18
morts, la majoria d’ells civils,
dones i xiquets”. “El Llevant recla-
ma la requalificació del seu estadi”.
“Bush prescindeix de Rumsfeld
després de la caiguda republicana
en les legislatives”. “Arriben un
centenar d’immigrants a Tenerife”.
“Dotze guàrdies civils protegeixen
la finca de Pedro J. Ramírez a Son
Servera”. “Les ensaïmades passa-
ran, en els aeroports, com a equi-
patge de mà”… Fins quan hem de
seguir indignant-nos i avergonyint-
nos de la condició humana? Fins
quan deixarem de veure uns tele-
notícies on a les persones assassi-
nades se les anomena eufemística-
ment  «víctimes d’atacs de gue-
rra»? Per què la desgràcia dels
innocents  ha d’aparéixer barrejada
amb notícies i imatges superficials
i supèrflues dels contractes futbo-
lístics, els acords astronòmics
entre multinacionals i les vides
lleugeres i sense consistència de

gent que sura sobre el seu orgull,
és a dir, de falses celebritats? Quan
acabarem de mostrar la realitat en
forma de xou maquiavèlic en forma
d’exposició fotogràfica destarifada,
falta de cohesió, tacte, ètica, moral i
esperit crític entre el contingut de
les informacions? Es això la mostra
de la realitat o al contrari es tracta
d’una informació desinformada i
amb falta d’escrúpols, el reflex del
nostre món delirant? 

Per sort, només és una parcel·la
d’aquesta realitat, destarifada i
boja. Cada nit, mentre sopem,
aguantem les notícies dels assassi-
nats, les desgràcies, la fam i el
patiment com si foren extractes de
pel·lícules allunyades de la realitat,
però no el que són: persones que
pateixen de veritat lluny de la nos-
tra casa o injustícies salvatges que
ens escandalitzarien si les tingué-
rem prop.

Ens han acostumat a veure el
patiment i els mitjans de comuni-
cació ens volem immunitzar... On
està l’esperit crític? No hi ha un
codi moral? Són autòmates que
mostren el que els donen de mane-
ra desordenada i amb buits impor-
tants d’informació que ens perme-
ten entendre la notícia. Sembla que
l’objectiu consisteix a saturar les

ments i alienar-nos per a així, pot-
ser, sentir-nos millor amb tanta
desgràcia aliena a les nostres
vides. Com diu Eduardo Galeano, el
món està “patas arriba”. 

La major part dels telenotícies
són un àlbum de fotos inconnexes
que pretenen desubicar la nostra
atenció cap a un punt concret. Ens
maregen amb el bombardeig d’in-
formacions i d’imatges perquè,
finalment, no pensem en cap d’e-
lles. A més, són notícies que es
repeteixen dia a dia, any a any. 

Des que tinc consciència, he
conegut en tercera persona la fam
en el món, la bilateralitat social, les
guerres i els atacs injustificats pel
món, la contaminació que ens
ofega, la desforestació massiva que
destrueix pobles i ens empobreix
culturalment i ecològicament, els
contractes futbolístics que ens
importen ben poc, el que passa als
EUA i res del que passa a Portugal,
el Marroc, Senegal o Grècia, els
viatges a l’espai amb despeses
estel·lars —que eludeixen el que
passa ací a la Terra... 

Tinc 26 anys i estic cansada que
tanta indignació caiga en sac fora-
dat. Milers de persones lluiten con-
tra aquestes adversitats però els
mitjans de comunicació no fan cos-

tat a les seues nobles accions per-
què els seus directius els han con-
vertit en instruments mercatilitzats
que segueixen el vent que més
bufa. Aquestes empreses comuni-
catives ignoren les manifestacions
dignes d’elogi de les minories que
denuncien i lluiten per l’equilibri
social i que amb la seua voluntat
omplin les mancances de governs i
administracions.

Escriure, denunciar, manifestar-
se, afiliar-se i treballar en les orga-
nitzacions no governamentals, els
sindicats o altres instàncies és el
que ens queda als ciutadans
corrents. Si algú coneix un altre
recurs que m’ho diga, per favor.
Vull tindre l’esperança que els mit-
jans de comunicació no sols desen-
voluparan la tecnologia per fer-nos
arribar ràpidament les informa-
cions, sinó que també es mullaran,
denunciaran i es carregaran d’un
esperit crític sorgit d’un codi ètic i
moral. Mentrestant, estic conven-
çuda que la millor medecina contra
el malestar social és un bon llibre.
Llegim doncs!

Laura  Carrasco  Hernández és
mestra d’Educació Primària
caherlau@hotmail.com

OPINIÓ

La lectura, un recurs contra la
desinformació visual
Laura Carrasco Hernández

El III Congreso de educación para el
desarrollo abordó en Vitoria los 
desafíos de la globalización

/ARXIU
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Allioli
El col·legi públic El Castell,

d’Almoines participa des de fa 15
anys en el programa d’escoles
viatgeres. Fins ara, el desplaça-
ment a les comunitat autònomes
era pagat a través de Renfe, lla-

vors les escoles no gestionaven
els diners del transport. Enguany
l’escola es va endur una sorpre-
sa, ja que el centre s’havia de fer
càrrec de l’import del transport
fins a Extremadura. Llavors, va
enviar una carta al Ministeri
d’Educació per informar-lo de la
situació. La segona sorpresa es
va produir quan el Ministeri li va
respondre que “des del passat 13
de març aquest Ministeri ha
transferit a la Conselleria
d’Educació l’import d’ajudes per

al desplaçament. El professorat
es pregunta: “On estan els
diners?”, perquè l’escola no n’ha
rebut cap. I la Conselleria no con-
testa les cartes. 

La Conselleria d’Educació ha
dit que pague primer l’escola —
una despesa de 1.915 euros— i
després ja rebrà l’import en aju-
des. Segons els mestres
d’Almoines, les subvencions tar-
den uns huit o nou mesos a arri-
bar. L’escola es pregunta què ha
fet la Generalitat amb els diners

que li ha donat el Ministeri
d’Educació. També pregunta per
què no actua com abans, quan
Renfe pagava el desplaçament.
La Conselleria no ha contestat
cap carta de l’escola.

En el primer trimestre, 15
alumnes de l’escola El Castell
van viatjar a Extremadura amb el
seu mestre. Perquè el transport
en autobús fóra més barat van
haver de passar per Madrid  per
recollir alumnes d’allí i de
Canàries.

El Ministeri d’Educació transfereix
uns diners a la Conselleria
d’Educació que no dóna a les escoles

ENSENYAMENT PÚBLIC

En el col·legi d’Almoines
(la Safor) es pregunten:
‘On estan els diners?’

Seguimos esperando ver cum-
plida una de las promesas que
la socialdemocracia anunció
en tiempos electorales: la
recuperación del caràcter
laico de la sociedad, un signi-
ficado básico de la ciudadanía.
Sin embargo, aún persisten
muchas formas claramente no
laicas, en clara contradicción
con el artículo 16.3 de la
Constitución. La financiación
especial al clero católico y la
Conferencia Episcopal —el
actual gobierno ha aumentado
la asignación tributaria a la
Iglesia del 0,52% al 0,7% del
IRPF —, la enseñanza de reli-
gión, un régimen de concier-
tos educativo abusivo con sus
centros, una financiación des-
proporcionada a sus entidades
asistencia social, un régimen
fiscal favorable, son, entre
otros, referentes ilustrativos
de que el catolicismo sigue
manteniéndose en la práctica
como la religión oficial. 

La  religión  (casi)  como  siempre
La nueva Ley de Educación
(LOE) remite, una vez más, a
los acuerdos con la Santa
Sede de 1979. El gobierno
Zapatero, aunque congeló
alguna medida regresiva de la
Ley de Calidad del PP sigue
legitimando —con dinero
público y en horario lectivo—
la enseñanza de la Religión y
reforzando el papel de los
catequistas. Aunque la “asig-
natura” no cuenta para la
petición de becas ni para el
acceso a otros cursos, debe
ser ofertada y dotada obligato-
riamente por los centros sus-
tenidos con fondos públicos, y
evaluada y considerada en pie
de igualdad a las demás asig-
naturas. 

La LOE genera confusión
entre escuela publica y priva-
da, equipara ambas redes y
avanza en la privatización del
sistema, y no impide la segre-
gación por sexos en los cen-
tros financiados con fondos
públicos, una cuestión de gran
calado religioso. Hay que
recordar que las congregacio-

nes religiosas detentan la titu-
laridad de cerca del 80% de
los centros concertados. 

Escuela  laica
La escuela laica debe educar
sin dogmas en valores huma-
nistas y universales, en la plu-
ralidad y el respeto a los dere-
chos humanos y otras tradi-
ciones liberadoras, en la
asunción de la diferencia y de
la diversidad, y en valores éti-
cos, no sexistas y democráti-
cos. La historia crítica de las
religiones, el hecho religioso y
no religioso, ha de ser incor-
porado al currículo general y
para todo el alumnado, como
parte de un análisis del origen
y contexto del pensamiento y
las prácticas humanas. La
escuela laica debe favorecer
el descubrimiento de la plura-
lidad de interpretaciones y la
complejidad de intereses que
hay tras cada visión del
mundo, religiosa o no. El
rechazo a los prejuicios y la
empatía se convierten así en
elementos esenciales de apro-
ximación para un intercambio
cultural provechoso. 

Mientras que el reconoci-
miento de las confesiones
religiosas en la esfera de lo
privado viene determinado por
el ejercicio de la soberanía de
las ciudadanas y los ciudada-
nos —también del control de
lo público, ya que tiene que
ver con toda la sociedad, al
margen de sus creencias—, el
laicismo es la base de la
sociedad civil, entendida como
el espacio público que genera
el nexo de unión básico, un
sentido comunitario, de perte-
nencia y convivencia: "lo laico"
es la base de la civitas. Los
vínculos comunes generan
unos intereses compartidos,
con una pertenencia espacio-
temporal y una dimensión
positiva en la cooperación y la
solidaridad entre iguales, al
margen por tanto de cualquier
imposición o sumisión. 

ALLEGRO MA NON TROPPO 

Laicismo, ciudadanía y educación
José Antonio Antón Valero

El 3 de gener el suplement de cultu-
ra de La Vanguardia publicava un
article, “Esa feliz paliza grabada con
el móvil”, sobre les repercusions
socials i culturals de la difusió d'i-
matges gravades per adolescents en
telèfons mòbils. L'autor, David
Barba, es feia ressò de la transcen-
dència mediàtica de les imatges de
l'agressió, el 27 d'octubre, a un pro-
fessor d'un institut de Sant Vicent del
Raspeig (l’Alacantí).

Considerem a continuació l’anàli-
si, que podem resumir en quatre
arguments principals, que ens poden
servir per a entendre el problema i
actuar: 1. La violència social, origen
del problema, amb impacte mediàtic
a través de mitjans digitals. 2. Les
gravacions digitals com a producte
de consum i entreteniment. 3. El
resultat de l'aplicació digital sobre la
violència: la banalització. 4. La sobre-
dimensió de la violència escolar —o
juvenil— convertida en epidèmia
social.

Per a l'autor de l'article, l'escenari
de gravació i difusió digital d'imatges
de violència, que s'asembla de forma
terrorifica a les històries narrades en
la Taronja mecànica d'Stanley
Kubrick, pren com a model uns
esdeveniments ocorreguts pel des-
embre de 2005: en un parc al sud de
Londres, una jove de 15 anys es va
acostar a David Morley, un cambrer
de 37 anys. Mentre li advertia que
estaven realitzant un documental, els
seus acompanyants el mataren a
puntellons i ella va enregistrar l'es-
cena. Captaires, estrangers o profes-
sors poden convertir-se, segons l’o-
pinió de David Barba, en víctimes
d'una diversió, una happy slappers
(feliç galtada), que s'ha estés com
una taca d'oli per tot Anglaterra.
Aquests “nous” costums han comp-
tat amb el ressò hipòcrita dels mit-
jans sensacionalistes, i han estat
amplificats per les seues estratègies
mediàtiques.

Els mitjans audiovisuals fa temps
que ofereixen amb “normalitat” pro-
grames d’entreteniment on l'agres-
sió verbal o física, l'assetjament, la
crueltat, l'insult o la burla són objec-
tes de consum. Només cal recordar
la difusió reiterada de vídeos caso-
lans amb accidents domèstics. Són
“productes” que, com el cas de Sant
Vicent del Raspeig, s'excusen amb el
pretés valor informatiu i la conscien-
ciació que pot provocar la visió de les
imatges. 

David Barba té clar que es tracta
de simples campanyes reiterades
contra la suposada pèrdua dels
valors tradicionals. La novetat és la
irrupció dels nous mitjans digitals,
on la violència —que ja existia— és
ara difosa i amplificada, per motiva-
cions poc altruistes: els astuts i
abnegats periodistes van comprar
les imatges de l'agressió al professor
per “conscienciar” la societat del
problema de la violència escolar.

La banalització de la violència és
l'efecte més terrible de la difusió i la
reiteració de les imatges de violèn-
cia, des de la imatge difosa mil voltes
a la televisió fins a les descàrregues
d'imatges de mòbils a Internet.
Aquest espectacle té un doble efecte:
el dolor hipòcrita sobre l'espectacle
del dolor i l’hàbit de veure com a
“normal” una desgràcia inevitable.

Aquests processos culturals tenen
impacte de difícil predicció sobre
l’estabilitat del sistema educatiu. La
mirada sobre aquestes imatges de
crueltat provoca un sensació de fra-
càs educatiu, de fracàs de la institu-
ció educativa, que no sols és injusta
sinó que a més obvia la responsabili-
tat social dels mitjans. De rebot, es
provoca la vella dualitat joventut-
maldat, una associació totalment
injusta. Els experts, reiteradament
presents en els mitjans, dictaminen
com a notaris el fracàs de l'escola i
el problema acaba sent judicialitzat.
Emergeix tota l’elegància d'un hipò-
crita, que ara s’excusa perquè no se
sent responsable d’un problema que
precisament ha contribuït a crear.

Com a conclusió, prenent en con-
sideració David Barba, s'ha d'apren-
dre de tot el que ha passat —i que
pot passar—. Cal tindre presents els
reptes socials per a afrontar de
forma intel·ligent el problema que
suposa la difusió d’imatges de vio-
lència. Cal comptar amb tots els
recursos perquè la comunitat educa-
tiva puga defensar-se de forma efi-
caç. Alhora, cal responsabilitzar, per
inhibició o complaença, els agents
amb més capacitat d'intervenció, és
a dir, administració, justícia i mitjans
de comunicació.

OPINIÓ

Quatre apunts sobre 
la violència i els mòbils

Joan Pau Cimarro

ARXIU
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NATURA VALENCIANA

La ceba (Allium cepa) és una planta
de la família de les liliàcies, que es
reconeixen fàcilment per la seua olor
característica. Aquesta família com-
prén uns 250 gèneres i unes 3.500
espècies, de les quals una trentena
viuen a les nostres terres. Només
tenen importància alimentària
algunes del gènere Allium, (alls,
cebes i porros) i, secundàriament, les
del gènere Asparagus (espar-
regueres). 

Originària probablement del sud-
oest d'Àsia, ha estat conreada en
climes benignes des del temps dels
antics egipcis. Ben conegudes les
seues propietats, han estat aplicades
a la farmacopea popular des de molt
antic.  Andrés Laguna (1499-1559), en
la seua traducció de De Materia
Mèdica, original de Dioscórides, un
metge grec del segle I, afirma: “La
cebolla luenga es más aguda que la
redonda, y la roja que la blanca, y la
seca que la verde y, finalmente, la
cruda que la cocida y la conservada
en sal. Empero todas son corrosivas y
engendran ventosidades, dan gana de
comer, adelgazan los gruesos
humores.... mundifican y ablandan el
vientre...”

Els components actius de les
cebes: aminoàcids, minerals, vita-
mines, olis essencials, flavonoides...,
les confereixen les nombroses propi-
etats medicinals que gaudeixen. Així,
la presència d'aliïna, encara que en
menor quantitat que en l'all,  les ator-
ga propietats  per a fluïdificar la cir-
culació sanguínia i evitar o lluitar con-
tra les malalties circulatòries com
l'arteriosclerosi, el colesterol, la
hipertensió, l’angina de pit i d’altres
relacionades amb una mala circulació
com les hemorroides. Afavoreixen l'e-
liminació de líquids corporals i són
molt adequades en casos de reuma-
tisme, cel·lulitis, hidropesia,
edemes... Pel seu contingut en com-
postos rics en sofre, són un dels mil-
lors remeis naturals per a combatre
processos infecciosos de l'aparell
respiratori  i digestiu. També afavor-
eixen la digestió i els estudis més
recents els hi atorguen propietats
anticancerígenes: els compostos de
sofre poden ser els responsables en
la lluita contra l'aparició de cèl·lules
canceroses en l'estómac. A més, el
flavonoide quercetina, pels seus
efectes antioxidants, també sembla
jugar jugar el mateix paper en aquest
sentit. Les cebes  afavoreixen el
desenvolupament del teixit ossi, es
poden aplicar per a eliminar les
berrugues i per a estimular el creixe-
ment del cabell.

La ceba

En ple debat sobre si els productes
culturals i artístics han de generar
drets i beneficis a intermediaris,
aquesta pàgina ofereix, lliure de
drets, un pessic de música en la
nostra llengua. Els qui han pencat
fins a suar el sagí han de veure
recompensats econòmicament el
seu esforç. Qüestió a banda és l’es-
peculació que es genera al voltant
de qualsevol producte cultural i
artístic. La divulgació de les arts i
l’ús social que se’n fa,  viuen hores
baixes i el mercat només se’n pre-
ocupa de traure la rendibilitat
màxima. El sistema, capitalista des
del fons de les entranyes, tant li fa
vendre una hipoteca o un cedé.  

Música lliure, perquè la
música fa les orelles toves

http://www.musicalliure.net/index.php?
mod=index-alfabetic

Que la informació no és verge ni
pura, ho sap tothom. Que existei-
xen poders mediàtics que compren
canals de TV, periòdics, ràdios... no
fa falta que ens ho conten. I que
aquest fenomen transcendeix el
seu àmbit natural per crear sincro-
nies i sinèrgies en altres àmbits en
els quals s’aposta pel lideratge
d’un determinat color polític, no ho
sabíem cert però ens ho imaginà-
vem, perquè la imaginació és gratis
i exuberant. Per tant, crear espais
físics o tecnològicament virtuals on
hi haja autèntiques experiències
comunicatives, s’hi respecte la lli-
bertat d’expressió, s’apliquen
estratègies no manipulatives i es
cultive el coneixement i no la des-
informació, hauria de ser objectiu
prioritari per a col·lectius social-
ment consolidats. Vilaweb n’és un
exemple.

Vilaweb televisió, fa més
qui fa que qui fa com que fa

http://www.vilaweb.tv/

Certs polítics s’omplin la boca de
frases redones i llustroses que són
tan inexactes que les poden assu-
mir des del més volat al més pes-
simista. Les paraules que empren
contenen una càrrega d’il·lusionis-
me positiu tan gran que ens sem-
bla tocar amb el dit la panxa vellu-
tada dels núvols. Però la proble-
màtica que planteja aquest web és
més d’anar per casa. La crisi de
valors que tan generalitzadament
viu la societat exigeix un debat a
fons sobre determinades situa-
cions quotidianes on s’ha deshu-
manitzat les relacions humanes i el
sistema de valors que s’hi practica
és el promogut mitjançant cam-
panyes de màrqueting empresarial
o s’ha generat com a conseqüència
de les males digestions d’una
societat consumista. 

Senderi, un trencall 
per al debat

http://www.senderi.org/

Web de la Trobada de centres d’en-
senyament en valencià de la
comarca de la Ribera, que se cele-
brarà enguany l’1 d’abril, a Sueca.
Hi haurà un poc de tot, com a les
cases riques, però sobretot s’ha
volgut posar l’accent en l’ús social
del valencià. Es reeditarà el llibre
de Joan Fuster, Abans que el sol
no creme, es reproduirà un facsí-
mil de 1950 sobre el conreu de l’a-
rròs i el seu molinatge, hi haurà
una jornada gastronòmica al vol-
tant de l’arròs, una campanya de
promoció del valencià a les empre-
ses, un premi Trobada per a les
falles, se celebrarà la primera
competició d’esports adaptats i
s’impulsarà el primer campionat
de pic i maneta, entre les associa-
cions de mares i pares. Anoteu-
vos-ho a l’agenda. Passaran llista.

Trobada Sueca 2007,
emblemàtica

http://www.trobadalaribera.org/ind
ex.asp

Aula Virtual
Escola Sindical de
Formació 
Melchor Botella

Convocatòria de 
Cursos en línia 

Cursos  de  valencià  en  línia. 35 h. 
Elaborats a partir de les noves pro-
gramacions de la JQCV. Combina
aspectes teòrics i pràctics de la
llengua, però incideix més en
aquests darrers ja que són els que
s’exigeixen per a superar la prova
de la JQCV. 

De  la  legislació  docent  al  treball
a  l'aula:  claus  per  a  començar  en
l’ensenyament.  100 h.
Per dotar el professorat novell dels
coneixements bàsics a nivell de la
legislació que regula la seua activi-
tat, resoldre dubtes de cara a la
preparació de les oposicions,
conèixer drets i deures del funcio-
nariat docent, resoldre problemes
organitzatius dins de l’aula, conèi-
xer la renovació pedagògica 

Recursos  metodològics  i  didàc-
tics  per  aules  d'acollida. 20 h.
Sobre l’atenció a la diversitat de
l’alumnat immigrant procedent
d’altres cultures i té com a objectiu
promoure l’elaboració de plans
d’acollida, com un element més del
projecte de diversitat i del projecte
curricular del centre educatiu.

El  teu  centre  ja  té  aula  virtual;
t'ajudem. 20 h.
per respondre a la necessitat, cada
colp més estesa entre el professo-
rat, de conèixer les possibilitats
que l’entorn virtual d’ensenyament
i aprenentatge Moodle pot aportar
a la innovació educativa en situa-
cions presencials o en l’ensenya-
ment a distància.

Seminari  sobre  gestió  democrà-
tica  de  centres. 
Espai de suport per a les afiliades i
afiliats que tinguen interés en pre-
sentar la seua candidatura a la
selecció del concurs de directors.

http://www.escolasindical.org/
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L’autor, excoordinador del col·lectiu
Lambda, hi revisa molts conceptes,
dubtes i debats sobre la diversitat
sexual, i hi presenta claus per a
entendre-la millor. El text forma
part d’una pràctica col·lecció dirigi-
da al públic juvenil que aborda
altres temes com la religió, la
immigració, l’educació, el feminis-
me o la sexualitat. 

Per a fer front al bullying o assetja-
ment escolar—alumnes als qui
altres companys intimiden o mal-
tracten—, es presenten més d’un
centenar d’estratègies senzilles de
prevenció i intervenció. El catàleg
de recursos reunits ajuden a frenar
i eliminar els maltractaments i
l’exclusió social en l’entorn escolar.

Bulling. Aulas libres de
acoso.
Allan L. Beane
Graó. Barcelona 2006. 245 pàgs.

Estima com vulgues.
Entendre la diversitat
sexual.
Ximo Cádiz
Bullent. València 2006. 91 pàgs.

Els vora quaranta autors i autores d’a-
quest llibre commemoratiu rescaten,
en un exercici de memòria col·lectiva,
els treballs i els projectes desplegats
per una escola de Picanya de llarga tra-
jectòria de compromís amb la qualitat.
L’edició inclou moltes fotografies d’un
quart de segle de viatge cap a l’Ítaca
educativa.

L’escola que hem viscut.
25 anys del CP Ausiàs
March.
Alfred Ramos (coord.)
Ajuntament de Picanya, 2005. 269 pàgs.

El periodista d’El País, Ximo Ferrandis,
reflexiona sobre la política valenciana i
els tres escenaris possibles després
de les eleccions de 2007: la repetició
de la majoria del PP, l’entesa de pro-
grés o el bipartidisme. S’hi repassen
les estratègies dels partits, el valencia-
nisme polític i l’existència d’un autèntic
debat ideològic.

L’esquerra al sofà. Claus
per a entendre la política
valenciana

Ximo Ferrandis
Bromera, Alzira, 2006. 263 pàgs.

Edició a tot color d’un entusiàstic grup
de treball de mestres d’infantil, refe-
rència obligada de la innovació educa-
tiva al País Valencià. Xucurruc presen-
ta ací 26 propostes a considerar en
l’activitat diària per a “ajudar als mes-
tres que volen un món millor, i a les
xiquetes i els xiquets que vullguen ser,
quan es faran grans, bones persones”.

Ser, fer, pensar, conviure…
a l’escola

Grup de treball Xucurruc
Escola d’Estiu Marina-Safor, C.
Mestres de la Safor, 2006. 72 pàg.

Manual bàsic per a la formació inicial
del professorat d’educació infantil, que
presenta models, mitjans, recursos i
orientacions d’avaluació útils per a
elaborar i posar en pràctica el currí-
culum de l’etapa. A destacar l’atenció
que presta a l’entorn familiar i a les
seues relacions amb la institució
escolar. 

El currículo de 
Educación Infantil

Ángeles Gervilla
Narcea, Madrid 2006. 123 pàgs.

Ferran Pastor i Belda

ESCRIT AHIR

Un matí d’entresetmana, en l’autobús,
camí de l’escola, converse amb l’amic
Francesc Aledon, de Mislata, que
enguany es jubila.  Les converses, que
mantenim des de fa alguns anys, són
per a mi una manera particular de
recuperar la memòria històrica de
l‘ensenyament progressista i valencia-
nista que tan admirablement repre-
senta Francesc. Aquell dia comentà-
vem l’exposició sobre Sanchis
Guarner de l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua. De la conversa extrec la
informació que ara relate.

El racó que l’exposició dedica  a la
La llengua dels valencians, un llibre
inseparable per a la gent de la meua
generació,  és tot un compendi de la
recuperació nacional. La primera edi-
ció, publicada per l’Estel durant la
República, mostra la millor evolució
de la nostra Renaixença. El volum lli-
bre es va publicar en vida de Sanchis
Civera, oncle de don Manuel, que tant
va influir en el valencianisme del seu
nebot. Sanchis Civera era la cara més
culta de la generació posterior a
Llorente. La segona edició, de 1960,
representa el punt d’inflexió entre les
catacumbes valencianistes de la pos-
tguerra i la nova primavera valencia-
nista que s’albira. De fet, aquesta edi-
ció, promoguda i pagada per Fuster,
es va exhaurir en poc de temps, i
esdevingué un indicador objectiu que
alguna cosa estava canviant. 

En la publicació, ben austera,
Sanchis Guarner revisa a fons el llibre
per adequar-lo a l’època i als avanços
filològics. El 1967 veu la llum una ter-
cera edició  publicada per una colla
d’universitaris valencianistes —Alfons
Cucó i Valerià Miralles, entre altres—
en la innovadora col·lecció Garbí. La
portada, a càrrec de l’Equip Crònica,
és una obra d’art. Un altre aspecte
que delata l’optimisme dels anys sei-
xanta és que es completa l’apartat
d’història de la llengua, que no s’havia
pogut publicar complet en l’edició
anterior per motius econòmics. El lli-
bre assoleix així l’edició definitiva — la
que coneixem la majoria de lectors—
que posteriorment recuperarà Eliseu
Climent en Tres i Quatre. Durant el
Franquisme, Tres i Quatre  encara en
publicarà dues edicions més, en 1972
i 1975. Les nombroses edicions des de
1978 són un bon reflex de com la difu-
sió del llibre se n’ha aprofitat de l’ofi-
cialitat del valencià. La llengua dels
valencians és la millor vacuna contra
les manipulacions que pretenen qües-
tionar la unitat de la llengua catalana.

‘La llengua dels valen-
cians’, la millor vacuna 

ESCRITS

ESCRIT AVUI

L’atenció a la diversitat i als alumnes
amb més dificultats per a l’aprenen-
tatge i la participació i, alhora, l’orga-
nització i el funcionament del centre
en relació amb aquests aspectes, cen-
tren l’atenció d’aquest volum. S’hi
explica una experiència concreta que
ho treballa en el marc de l’aula ordi-
nària i dins del grup de referència.

Aprendre junts a l’aula. Una
proposta inclusiva
Teresa Huguet i Comelles
Graó, Barcelona, 2006. 253 pàgs.

Catòlics i conservadors 
contra l’escola republicana
Jesús Fortea Peris
La Xara, Simat Valldigna, 
2006. 183 p.

Aquest estudi fa un recorregut socio-
polític per l’ensenyament primari en
la Segona República, i de les posi-
cions conservadores. És un dels pocs
treballs sobre aquella reforma educa-
tiva, curta de pressupost, amb poca
col·laboració dels ajuntaments i amb
una destacada oposició ideològica i
política dels jerarques catòlics.

L’excoordinador d’Elkarri, un movi-
ment cívic que treballa pels drets
humans, el diàleg, el pluralisme i la
pau a Euskal Herria, es pregunta: què
significa ser humà? L’autor contesta
que “equival a desenvolupar un treball
personal d’elaboració ètica del conflic-
te cap a dins i cap a fora de nosaltres.” 

Ser humano en los conflictos.
Reflexión ética tras una vivencia
directa en el conflicto vasco. 
Jonan Fernández
Alianza, Madrid, 2006. 349 pàgs.
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L’ÚLTIMA

Dolo Molina

El  documental  Caanviiaar  l’’escolaa  aambb
Freiinet reconstrueix  l’experiència  forma-
tiva  d’un  grup  de  mestres  i  estudiants,
les  inquietuds  dels  quals  coincideixen  en
la  necessitat  d’actualitzar  la  pedagogia
del  mestre  suís.  La  producció  ha  comptat
amb  la  col·laboració  de  l’Escola  de
Formació  Melchor  Botella.

¿Representen les tècniques Freinet, avui,
una pedagogia de la cultura del magisteri
deslligada del seu origen i el seu sentit?
¿Són aquestes propostes un referent
radical i necessari per a practicar una
altra manera de fer en l'escola i de fer
l'escola? El documental reconstrueix l'ex-
periència formativa d'un grup de mestres
i estudiants de Pedagogia, Magisteri i
Educació Social, la inquietud dels quals
convergeix en la necessitat d'actualitzar
en l’escola la pedagogia de Celestin
Freinet. El film recupera el diàleg entre
membres destacats del Moviment
Cooperatiu d'Escola Popular i dels movi-
ments de renovació pedagògica (MRP),
impulsors de la pedagogia Freinet al País
Valencià en els anys seixanta i setanta. 

En la reconstrucció del diàleg, l’audio-
visual fa un reconeixement a la saviesa i
l'experiència pedagògica i social de les
mestres i els col·lectius docents que van
descobrir en les propostes de Freinet un
discurs viu per a l'escola, una proposta
de recerca i una pràctica del canvi, tot
unit amb la necessitat d’associar-se per a

compartir les inquietuds didàctiques i
polítiques. 

Aquesta gent va reivindicar per a l'es-
cola i el mestre la necessitat del compro-
mís polític i militant. Cap d’ells no van
acceptar l'escola trista i grisa heretada
del franquisme, cridant a la rebel·lia i
l'inconformisme. Es van convertir sense
pretendre-ho en protagonistes del canvi i
van acceptar la responsabilitat de fer tor-
nar l'escola bonica, i fer-la tornar bonica
a través seu. Van assumir les pràctiques
d’investigació i la reflexió sobre experièn-
cies pedagògiques alternatives i hi van
trobar una manera d'estar en l'aula i en
l'escola. Al capdavall, hi van fer una opció
de vida.

La curiositat, la recerca, l'alegria, el
repte, el descobriment, orientaven aques-
ta manera d'entendre les propostes frei-
netianes com una original “pedagogia en
camí”, una pedagogia que els posava en
moviment i que evidenciava la necessitat
d'organitzar-se i de trobar-se.
Organitzar-se per resistir contra l'aïlla-
ment, la solitud i la fragmentació social.
També, per construir la veu pública i obrir
un diàleg amb el món a través de l'esco-
la. 

Educació  i  política
Elles i ells van reivindicar el caràcter
polític d'un projecte educatiu que no volia
deslligar ni les pràctiques ni els sabers
que es creaven i recreaven en l'escola de
la idea del món que volien construir.
Actualitzar ara l’anomenada Pedagogia

Freinet, passa per reconèixer en les
seues propostes didàctiques aquesta fun-
ció vertebradora que situa l'origen del
seu sentit. 

La pel·lícula, a càrrec de Jaume
Martínez Bonafé, recupera imatges, testi-
monis i textos que complementen,
amplien i reforcen la reconstrucció dels
diàlegs sobre els quals s'edifica, i és, en
definitiva, un reconeixement públic a tots
els mestres, els homes i les dones que
han impulsat al País Valencià les pedago-
gies més renovadores. Tot projecte edu-
catiu ha d'afrontar i superar l'oblit de la
memòria. Per això, un document històric
com aquest esdevé un instrument útil
contra les estratègies polítiques del
poder que s'obstinen a fer-nos creure
que no tenim memòria. Però la memòria
és també —ací està precisament el gran
potencial del documental— un instru-
ment que visibilitza i fa possible el reco-
neixement d’aquestes bases pedagògi-
ques per a generar moviment i articular
propostes de canvi: per a pensar i practi-
car d’una altra manera de fer l'escola. La
gent jove que omplia la sala de la
Facultat de Filosofia on es va estrenar el
documental el 8 de novembre, va expres-
sar amb contundència el seu desig i la
seua necessitat d'organitzar-se i de fer
ara i ací més renovació pedagògica.

Un documental reconstrueix 
l’experiència de mestres innovadors

Canviar l'escola 
amb Freinet

Debat: 

La necessitat
urgent d’un
canvi a
l’Escola,

amb:
Jaume  Martínez
Bonafé, director del
documental; 
Ricard  Huerta,
professor de
Magisteri; 
Reis  Juan, perio-
dista; Llorenç
Jiménez, mestre i
contacontes;
Roser  Santolària,
mestra jubilada; 
Mati  Senís, mes-
tra, Ca Revolta; 
Cristina  Revuelta,
estudiant
d'Educació Social.

Ca  Revolta,  
dijous,  15  de
febrer,  19,30  h.

Presentació
del docu-
mental
‘Canviar 
l'escola amb
Freinet’

Celestin  Freinet  amb  un  grup  dels  seus  alumnes.  /ARXIU

Freinet  /ARXIU


