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A LA PORTA DE L’AULA

Del Club de la comèdia al ball del ‘chiqui-chiqui’

Ciutadania del destrellat

Família i educació

Joan Blanco

Maria Lozano Estivalis

Carme Miquel

U

n programa de televisió ens
delecta amb intervencions de
diverses persones que en fan,
de l’ocurrència, un mitjà per
a transformar la realitat, ni que siga
transitòriament, enfrontant els
personatges amb els quefers de la vida
diària i derivant en situacions que
moltes vegades parteixen dels defectes
de les persones per provocar les burles i
l’escarni de les debilitats humanes.
També el nostre conseller ha convertit
l’avinguda de Campanar de València en
un autèntic Club de la comèdia, en la
seua versió més vulgar. No era la meua
intenció escriure una altra vegada sobre
aquest personatge públic, però és que
no deixa de donar raons perquè
estiguem pendents d’ell. Vegem-ho.
Dia sí i dia també les ocurrències del
conseller no li deixen de ﬂuir de la boca.
Algunes, a més de deixar perplexa tota
la comunitat educativa, ens estan
convertint en motiu de rialla fàcil per tot
arreu. En els corredors de la Conselleria
hi ha més d’u que es posa les mans al
cap cada vegada que a Font de Mora li
posen un micròfon a la boca.
La humorada més famosa que ens
ha oferit, la impartició en anglés
d’Educació per a la Ciutadania. És un
farol que obligarà la Generalitat a
gastar-se, amb els diners de tots, una
bona pila de milions que, al remat, no
servirà per a res.
Però no és l’única de les seues
ocurrències. Un altre dia, el conseller es
presentava davant el ple de les Corts
Valencianes i començava la seua
intervenció en anglés, un fet que tornava
a impregnar la Generalitat d’un
vergonyós exotisme polític i arribava a
provocar el rebuig de la Mesa del
parlament.
Però, anant més lluny encara, la mofa
persistent del conseller envers la

EL PARDAL
Josep Herrero

societat valenciana ha seguit oferint
mostres de menyspreu a les institucions
públiques. També les Corts Valencianes
van ser testimoni de les respostes de
Font de Mora a les interpel·lacions de
l’oposició: sobre els criteris d’adscripció
de col·legis de primària a secundària, el
fracàs escolar o les trobades d’escoles

La impartició en anglés
d’Educació per a la
Ciutadania és un farol que
obligarà la Generalitat a
gastar-se, amb els diners de
tots, una bona pila de milions
en valencià. En una mostra de deliri
inquietant, el conseller arribava a
proclamar que el trasvasament de l’Ebre
és una mesura que solucionarà tots els
problemes del sistema educatiu valencià
(!). No hi ha cap conseller capaç de tallar
aquesta cadena de despropòsits? Per
què calla el president de la Generalitat?
Com si els resultats electorals
permeteren a Camps avalar totes les
ocurrències del responsable educatiu.
Quan viatge per altres territoris,
molta gent em pregunta què passa amb
l’educació al País Valencià. Són
persones sense cap adscripció política,
però ﬁns i tot també algun militant del
mateix Partit Popular.
I és que Font de Mora ha convertit el
seu departament en un subproducte del
Club de la comèdia. Si foren
esceniﬁcacions amb estil podríem
qualiﬁcar-les d’imaginatives, però el
gust que destil·len s’assembla més al
ball del chiqui-chiqui que a una discreta
actuació teatral. A qui li fa gràcia?

E

ls despropòsits de la política
educativa que el Consell valencià
protagonitza en relació amb
l'assignatura Educació per a la
Ciutadania conformen una autèntica
antologia del destrellat. Tota la imaginació
i l’astúcia polítiques tornen a posar-se al
servei d’esquivar una llei socialista,
obstinats com estan a coquetejar amb els
sectors més reaccionaris, donar via lliure
a l'abstenció i obstaculitzar tant com
puguen l'aplicació de la nova assignatura.
Entre les mesures adoptades hi ha els
canvis introduïts en el temari del ministeri
(el decret de mínims), una operació que
reﬂecteix ben bé el caràcter de l’executiu
del PP. Vegem-ho. Els estudiants
valencians no treballaran sobre temes
com la “valoració crítica de la divisió social
i sexual del treball, i dels prejudicis
socials, racistes, xenòfobs, antisemites,
sexistes i homòfobs”. Tampoc no
abordaran “la diversitat social i cultural.
Convivència de cultures diferents en una
societat plural”. És a dir, quan tots els
agents socials reconeixen l'existència de
conﬂictes basats en la incomunicació de

El govern valencià
esborra la qüestió de
gènere en un tres i no res

caràcter intercultural, l’autoritat educativa
valenciana eludeix la necessària
negociació d'identitats. I no sols això.
També es resten possibilitats d'enfrontar a
l’aula els prejudicis i les inèrcies que
sostenen les conductes violentes
propiciades per la desigualtat de gènere i
l'homofòbia.
Una altra censura signiﬁcativa s’aplica
al bloc denominat "Un món desigual:
riquesa i pobresa. La feminització de la
pobresa". La reﬂexió sobre les
contradiccions d'una estructura de poder
econòmic, polític i cultural que genera
injustícies desapareix i, una altra volta, es
condemna la qüestió de gènere a la
invisibilitat. Un aspecte que ha costat tant
d’introduir en l'agenda educativa —a
pesar de les desviacions etnocèntriques i
androcèntriques tendencioses encara
dominants— el govern valencià ho esborra
d’una rabinada en un tres i no res.
Que entre les prioritats del Consell no
hi ha la consecució de la igualtat entre els
homes i les dones és evident; que Camps
s'alinea amb la jerarquia catòlica per a
frenar les llibertats i drets civils està
comprovat; que la supèrbia partidista del
PP valencià li impedeix actuar amb
responsabilitat política és un mal conegut.
Però no és sobrer recordar que en la base
d’aquest projecte polític s'han instal·lat
unes inèrcies i uns silencis que perpetuen
les desigualtats i l'individualisme:
hauríem d'eixir al pas d'aquestes
mesures. Per cert, el nostre alumnat
tampoc no podrà estudiar “la política com
a servei a la ciutadania: la responsabilitat
pública”. Per què deu ser?

F

a uns mesos la mare d’un
adolescent va ser condemnada
per un jutjat perquè havia mostrat
una actitud de deixadesa respecte
a determinades actuacions del ﬁll
relacionades en deﬁnitiva amb la seua
educació. Cal constatar que una sentència
d’aquest tipus és nova ja que no és gens
habitual que un tribunal jutge l’acció
educativa d’un pare o d’una mare. El que sí
que ocorre de tant en tant és que els pares
siguen jutjats per no complir les lleis, per
exemple per no escolaritzar els xiquets.
També s’esdevé de vegades que han
d’assumir el cost econòmic de faltes
comeses pels ﬁlls pel fet de ser aquests
menors, però no per l’educació
paterna/materna que li aporten.
El ben cert és que la lectura de la notícia
em va provocar algunes reﬂexions. D’una
banda crec que és important que la família
es responsabilitze molt més, socialment i
legalment, de les actuacions dels seus
xiquets i adolescents. Així és que una
sentència com l’esmentada i alguna de
semblant pot ajudar a revifar el sentit de
responsabilitat educadora que pares i
mares han de tindre. Però d’altra banda
considere ben difícil emetre una sentència
sobre si una mare o un pare han actuat de
manera educadora davant d’unes accions
concretes dels ﬁlls. Perquè en aquests

El fet d’exercir de pares i
mares no hauria de constituir
una activitat que s’improvisa a
cada moment d’acord amb el
bon enteniment de cadascú
casos hi hauria que veure tots els aspectes:
atenuants, eximents, agreujants, etc. Però
n’hi ha més: qui ensenya als progenitors a
ser educadors? N’hi ha prou amb el sentit
comú? En les societats tradicionals era
suﬁcient aplicar, com a pares, les pautes
educatives familiars rebudes com a ﬁlls.
Però en el món actual tan canviant, on hi ha
tants fets amb repercussions de gran abast
que afecten l’educació, on el sistema de
valors és divers i de vegades contradictori,
on hi ha tanta informació, tanta
contrainformació i tanta manipulació, tantes
motivacions i tants elements externs que
incideixen en l’educació de la gent, la
família troba moltes mancances i ﬁns i tot
pot sentir-se impotent per a educar. I jo
pense que si l’estat és responsable de
l’educació dels ciutadans, caldria plantejar
que també ha de fer possible la formació
necessària per a educar com a pares i
mares. Caldria articular i institucionalitzar
els centres de formació a les famílies, que
podrien ser presencials, televisius o
virtuals. Però, en tot cas, el fet d’exercir de
pares i mares no hauria de constituir una
activitat que s’improvisa a cada moment
d’acord amb el bon enteniment de cadascú.
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EDITORIAL

Education for the citizenship

Jornada i projecte educatiu

Tudi Torró

Jaume Martínez Bonafé

Qui té por del model de jornada?

H
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eu identiﬁcat el títol? Supose
que signiﬁca Educació per a la
ciutadania, tot i que no estic
massa segura si s’escriu així o
en lloc de for the s’ha d’escriure to, si li
sobra el the o si citizenship va davant o
darrere... Conste que li ho he preguntat a
gent que sap anglés, que no m’he reﬁat
dels meus minsos coneixements. Sí, ja sé
que és imperdonable no dominar aquesta
llengua, tot i que, no cregueu, la gent
enterada a qui ho vaig preguntar tampoc
no n’estava massa segura, de com calia
escriure-ho.
Però bé, aquest no és el problema de la
majoria del professorat del País Valencià
perquè, com tots i totes sabeu, està més
que capacitat per parlar, llegir i escriure
en anglés. I no diguem per a impartir una
assignatura que ha de transmetre a
l’alumnat valors i “aspectes relacionats
amb el coneixement i l’exercici dels drets i
responsabilitats cíviques”, “la consciència
dels drets universals des de la pertinença
a un país i de formar part d’una societat

Quan el president va declarar a
la premsa que l’Educació per
la Ciutadania s’impartiria
en anglés, vaig pensar
que es tractava
d’una broma de mal gust
global, que vol estimular el pensament
crític i la participació, per tal de formar
futurs ciutadans responsables,
participatius i solidaris”. Això és el que diu
literalment el decret de mínims de
Primària, aprovat pel Ministeri d’Educació,
en què s’ha de basar el decret valencià.
I és clar, res de millor que estimular el
pensament crític del nostre alumnat i la
consciència de pertinença a una cultura
per a respectar les altres… Una llengua
universal que, per descomptat, es troba
arrelada en la nostra societat i en el
nostre pensament: qui no viu, estima i
parla ja en anglés?
Quan el president de la Comunitat va
declarar a la premsa que l’Educació per la
Ciutadania s’impartiria en anglés, vaig
pensar que es tractava d’una broma de
mal gust, una boutade com diuen els
francesos. Però no, la cosa va de bo, com
diem els valencians, tot i que sabem que
aquesta nova i brillant idea política naix
només amb la intenció d’anar a la contra…
A la contra de la dignitat del professorat i
del dret de l’alumnat a un ensenyament
rigorós i de qualitat.
És probable ﬁns i tot que l’ocurrència
siga ben vista per algun professor,
inspector o pare que arribaran ﬁns i tot a
aplaudir-la. Però com cantava Llach: No
és això, companys, no és això. Així no
s’aprén una llengua estrangera.

a jornada continuada ha de tenir
24 hores cada dia. Vull dir que és
el dia sumat a la nit el que
conforma la vida quotidiana i, per
tant, també el temps de l’educació total de
les persones. Una altra cosa és el paper
que en eixa educació total de la vida
quotidiana han de tenir les diferents
institucions que assumeixen el projecte
educatiu de la ciutat. Creure que només
l’escola fa educació és un error. El debat
sobre la jornada no hauria de deslligar-se
del debat sobre el projecte educatiu total
de la ciutat. Les coordenades del temps i
l’espai són les coordenades de la vida
quotidiana i en el mapa que conformen cal
deﬁnir els diferents itineraris educatius de
cada subjecte, individual i col·lectiu.
Aquesta és la questió central: la qualitat
del mapa educatiu de la ciutat. És ací on
trobe el sentit o el no-sentit de moltes
pràctiques i/o propostes. Per exemple,
algunes escoles privades que acaben a les
5 de la vesprada la secundària, inclouen
l’anglés, el xinés, la natació o el piano
dintre de l’horari escolar. A les públiques
que acaben a les 3, les famílies han de
comprar eixe paquet instructiu —un altre
idioma, una altra educació ﬁsica, una altra
cura del cos, una altra formació musical—
fora de l’horari escolar. Què té més trellat?
L’institut del poble on visc tanca les
portes a les 3, i les escoles de primària a
les 4 i mitja. I és una pena, perquè al
municipi no sobren llocs on reunir-se,
jugar, fer activitats culturals… De qui són
eixos espais? Per què es desaproﬁten tant?
Crec que és un bona idea que el sindicat
òbriga aquest debat, però hauríem d’evitar
qualsevol mirada corporativa i sectorial.
Perquè es tracta d’un debat polític sobre el
concepte del que és públic, l’espai públic,
els recursos públics, l’escola i l’educació
pública, i el funcionari com a servidor
públic. Si al municipi hi haguera un teixit
social ben articulat on les diferents
institucions socials, polítiques, sindicals i
culturals debateren conjuntament sobre el

Es tracta d’un debat polític
sobre el concepte del que és
públic, l’espai públic,
els recursos públics,
l’escola i l’educació pública,
i el funcionari
com a servidor públic
projecte educatiu del municipi i del paper
que pot jugar cadascú en aquest projecte,
tot seria més facil. Sobre aquest projecte
educatiu intervenen diferents professionals
i entitats: mestres, educadors socials,
programadors i animadors culturals,
societats esportives, musicals, artístiques,
mitjans de comunicació… I entre tots hem
de garantir que cada persona tinga
assegurat el dret de gaudir de tots els
recursos educatius i culturals del municipi.

a vint anys que la jornada
partida va deixar de ser
l’únic model possible. Cap
a la ﬁ dels anys huitanta,
el Ministeri d’Educació regulava la
jornada continuada per a Ceuta i
Melilla, i en la dècada posterior
Canàries, Galícia i Andalusia van
establir les seues regulacions en
aquesta matèria. Amb el procés de
transferències educatives, altres
comunitats autònomes es van dotar
d’una norma que possibilitava,
l’establiment de models de jornada
diferents. Hui són l’immensa
majoria.
A l’Estat espanyol , milers
d’escoles de tot l’estat fa anys que
ofereixen models de jornada
adaptats a les caracteristiques de
les seues corresponents
comunitats educatives. Sempre per
decisió majoritària. N’hi ha algunes
que ocupen els primers llocs en els
indicadors acadèmics (PISA o
altres) i altres que hi són a la cua.
Perquè una cosa sembla clara: la
jornada no és, per si mateixa, l’únic
referent de la qualitat educativa.
Alguns governs que ﬁns ara s’han
negat a regular-la, com el valencià
o el català, no es troben
precisament en l’avantguarda
d’aquests indicadors.
Aleshores, quin sentit té que ara
es plantegen tantes prevencions?
Per què, continuen disparant-se
les alarmes sobre les suposades
catàstrofes que produirà la jornada
continuada? La Conselleria
reconeix que la normativa vigent

ALL

A la proposta del conseller
d’eliminar una hora de Filosoﬁa en
batxillerat, tot equiparant-la a la
religió, una assignatura voluntària
que només es tria per motius
ideològics.

OLI

Als més de 1.500 delegats o
delegades de centre en matèria de
seguretat i salut laboral, una
mesura exigida pel sindicat, que
suposarà una indubtable millora
de les condicions laborals de vora
60.000 treballadors docents i no
docents .

està obsoleta i ara accepta una
possible regulació. La seua
capacitat per a assumir les
despeses de les activitats
extracurriculars sobrepassa la
capacitat de comunitats com
Extremadura, que les ﬁnancen de
forma generalitzada.
STEPV continua sostenint que és
possible el consens. De primer,
entre els representants del
professorat i, després, amb la resta
de la comunitat educativa. Volem
un model de jornada amb el màxim
nivell d’acord possible. Cap
organització sindical ni cap ampa
trobarà en la nostra posició cap
pretext per a esquivar el debat. Les
diferències i les particularitats han
de ser objecte de debat i d’acord en
cada comunitat educativa quan
arribe el moment de deﬁnir el seu
projecte particular.
Si cal un estudi sobre l’impacte
de la jornada continuada i els seus
efectes —com reclamen algunes
ampas i Conselleria sembla
aprovar— s’haurà d’aplicar sobre
experiències reals. Això suposa que
l’administració hauria d’autoritzar
la seua posada en marxa. O és que
hem de debatre sobre pressupòsits
virtuals?
És l’hora de debatre sense
límits, d’acord. Durant 20 anys hem
demostrat que som pacients i
sabem esperar. Ara seguim oberts
a deﬁnir models i garanties, però
no tolerarem que ningú ens
continue prenent el pèl.
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Per a millorar les condicions laborals i els serveis públics i articular la negociació col·lectiva

Intersindical Valenciana vol que la Generalitat negocie
un acord de legislatura
Allioli
Intersindical Valenciana continua
demanant l'inici de les
negociacions per aconseguir un
acord de legislatura sobre les
condicions laborals del personal
(docents, sanitaris, de justícia,
administració del Consell i les
empreses i institucions públiques),
120.000 treballadores i treballadors
dependents de la Generalitat. La
petició del Sindicat ha estat
formulada de manera reiterada,
però sense èxit, als responsables
de la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques, dels
quals depén la negociació dels
assumptes que afecten el personal
del sector públic. La Intersindical
ha advertit que “sense negociació
no hi podrà haver pau social”.
Les negociacions només s’han
desplegat en l’àmbit de
l'administració del Consell —
conselleries, direccions territorials,
etc. — on s'ha signat un acord

sectorial per part de tots els
sindicats. “Les negociacions i els
acords sectorials en Educació,
Sanitat o Administració del Consell,
no poden ser un pretext per a
ignorar els aspectes que afecten el
conjunt del sector públic”, ha
assenyalat el Sindicat, “per a
negociar aquest temes hi ha la
mesa general de negociació, a què
cal dotar de contingut per fer la
faena prevista en la legislació que
regula les seus competències”.
“Millorar les condicions laborals
i els serveis públics i articular la
negociació col·lectiva” són, a juí de
la Intersindical, les propostes
principals sobre les quals ha de
negociar el govern valencià, a
través del marc que estableix
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
“És necessari obrir la negociació
perquè els pressupostos de 2008
n’incorporen les partides que
garantisquen el compliment.
Intersindical Valenciana continuarà

pressionant per fer-ho possible i
convocarà mesures de pressió en
cas de no obtindre respostes
satistactòries”.
Què cal negociar?
En l’acord de legislatura, la
Intersindical considera
imprescindible negociar els
següents aspectes: retribucions de
2009; mesures per la seguretat i
salut laboral; reforç a les
estructures administratives i les
plantilles públiques; reducció de la
jornada labora; formació del
personal; modiﬁcació del Decret
24/1997; aprovació de plans
d'igualtat; conciliació de la vida
personal i laboral; jubiliació parcial
i anticipada; reducció de la
precarietat i temporalitat;
negociació de la llei de la funció
pública valenciana.

Manifestació del Primer de Maig a València / FOTO: A. S.

L’antisindicalisme de les cúpules en el final de la vaga de Justícia

Les cúpules han tornat a
decidir què és el millor
per a tots i han posat ﬁ a
les mobilitzacions

Pep Bomboi
El desenllaç dels dos mesos de
vaga en l’administració de Justícia
dels territoris no transferits, amb
la signatura d’un acord entre el
Ministeri i els sindicats CCOO i
UGT, al marge de la voluntat del
personal en lluita per l’equiparació
salarial amb els companys d’altres
territoris, ha colpejat novament la
unitat sindical i la voluntat dels
treballadors i les treballadores en
la presa de decisions.
Durant tot aquest temps, el
ministre de Justícia, Fernández
Bermejo, ha estat incapaç de
reunir-se amb els sindicats. En el
tractament que els mitjans de
comunicació han fet del seguiment
de la vaga s’ha arribat a notar
molta intransigència, segons

l’opinió de bona part de la societat,
contrària a les legítimes
reivindicacions dels funcionaris.
Finalment, a punt per a ser ratiﬁcat
com a titular del ministeri,
Fernàndez Bermejo s’ha vist
obligat a reunir-se amb les cúpules
sindicals per donar una eixida al
conﬂicte. I les cúpules han respost
amb diligència a la invitació del
ministre.
El resultat de la reunió entre el
ministre i els portaveus sindicals és
conegut per tothom. A pesar que
els responsables de justícia de tots
els sindicats havien promés que
qualsevol proposta de
l’administració seria exposada a les
bases per a la seua aprovació, les
cúpules han tornat a decidir què és
el millor per a tots i han posat ﬁ a

Una sentència corregeix la Generalitat per no aplicar
bé els increments retributius de 2007
Allioli
El Sindicat exigirà l’aplicació
immediata a tot el personal de la
Generalitat de la sentència dictada pel
jutjat número 2 d'Alacant, que ha
estimat la denúncia formulada fa un
any pels serveis jurídics de la
Intersindical Valenciana i que va
presentar un empleat públic. En 2007,
la Generalitat va aplicar al seu
personal un augment retributiu que en
realitat pretenia ocultar, com ara

reconeix la justícia, un artiﬁci
comptable. L’acord entre la Generalitat
i altres sindicats establia que un terç
del complement especíﬁc hauria
d’abonar-se en la paga extra. Per a
això es destinava un 1% de la massa
salarial. Davant la falta de
ﬁnançament suﬁcient amb eixe 1%,
l’administració va destinar una part de
l’increment general del 2%, destinat al
complement especíﬁc mensual a
ﬁnançar la part del complement

les mobilitzacions. En la conjuntura
de divisió sindical i desorientació de
bona part de les treballadores i
treballadors, de poc podia servir la
voluntat dels treballadors i les
treballadores consultats per CSICSIF i STAJ, que en el referèndum
van demanar el vot a favor de
l’acord i de la ﬁnalització de la vaga.
València, d’acord amb Bermejo
El ﬁnal de la vaga als jutjats de
Violència, amb un primer acord
parcial respecte dels jutjats mixtos
signat per CSI-CSIF i UGT, s’ha
relitzat trencant la unitat sindical i
sense mediar cap consulta amb les
persones afectades. L’acord del
responsable sectorial de CCOO
amb el conseller palesa el
menyspreu d’aquest dirigent

especíﬁc percebut en la paga extra. La
sentència, que rebutja frontalment
aquest criteri emprat per
l’administració, afecta tots els
treballadors i les treballadores al
servei de la Generalitat.
La sentència assenyala de manera
categòrica: "La realización de una
simple operación aritmética, nos lleva a
la conclusión de que no se ha producido
dicho incremento [2%] (…) Obviamente,
la Administración demandada incurre
en un error, al no haber tenido en
cuenta la utilización del adverbio
ADICIONALMENTE (…) El Diccionario de
la Real Academia de la Lengua, deﬁne el

sindical envers els treballadors i
les treballadores, ﬁns i tot cap els
seus propis delegats i delegades de
Justícia.
La facilitat per a la negociació
cos a cos —amb ministres i
consellers— i la rapidesa amb què
les cúpules sindicals arriben a
acords, contrasta amb l’actitud
ferma que han mantingut molts
altres representants sindicals, com
els delegats de la Intersindical
Valenciana, que representen un
model alternatiu, autònom i
assembleari, que no ignora que en
els assumptes laborals, les
decisions corresponen als
mateixos treballadors i
treballadores.

adjetivo ADICIONAL, como lo que se
suma o añade a algo. Por ello, una cosa
es que las retribuciones íntegras del
personal al servicio del sector público
valenciano no puedan exceder de un 2%
y otra distinta es que
ADICIONALMENTE, la masa salarial del
personal funcionario experimente un
incremento de un 1% destinado al
aumento del complemento especíﬁco.
Por todo ello, debe ser estimado el
recurso, debiendo el recurrente ver
incrementado su complemento
especíﬁco en un 2% en el año 2007."
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L’STEPV ha insistit a l’administració pel manteniment de les plantilles docents

El desplegament de la LOE al País Valencià
introdueix algunes novetats en secundària
Els nous horaris de l’ESO
 1r ESO Modiﬁcació de l’optativitat i reducció
d’una hora de Tecnologia.
 2n ESO Introducció d’Educació per a la
Ciutadania, desaparició de Tecnologia i
modiﬁcació de l’optativitat.
 3r ESO Generalització dels PDC i
modiﬁcació de l’optativitat, possibilitat
d’activar algun Programa de Qualiﬁcació
Professional Inicial.
 4t ESO Agrupació en vies formatives de:
Biologia i Geologia, Educació Plàstica i Visual,
Física i Química, Informàtica, Llatí, Música,
segona Llengua Estrangera i Tecnologia. Una
única optativa d’una hora lectiva. un projecte
d’investigació relacionat amb la via formativa.
Possibilitat d’activar algun Programa de
Qualiﬁcació Professional Inicial
La nova optativitat
En 1r i 2n d’ESO, l’alumnat cursarà com a
matèria optativa una segona llengua
estrangera o Informàtica. Si es presenten
diﬁcultats d’aprenentatge, es podrà cursar
una matèria optativa: Coneixement del
Llenguatge: castellà; Coneixement del
Llenguatge: valencià; Coneixement de les
Matemàtiques. Amb l’autorització de la
direcció del centre, es podrà cursar una altra
matèria.
En 3r d’ESO, l’alumnat triarà una matèria
d'entre les que oferisca el centre. Les d’oferta
obligada són: Cultura Clàssica i Orientació i
Iniciació Professional. Les d’oferta general
són: Dramatització/Teatre, Educació
Mediambiental, Taller del Geògraf
i de l'Historiador, laboratori de Biologia i
Geologia, Laboratori de Física i Química,
Taller de Matemàtiques, Taller de Llengües i
Taller de Turisme.
En 4t, l’alumnat només cursarà l’optativa
“Projecte de treball monogràﬁc
d’investigació”, relacionada amb la via
formativa triada per l’alumnat.

un marc professionalitzador. b) Alumnat
escolaritzat en greu risc d'abandó escolar,
sense titulació i/o amb un historial
d'absentisme escolar degudament
documentat. c) Alumnat desescolaritzat
sense cap titulació. d) Alumnat amb

qualiﬁcació, tallers de qualiﬁcació
professional inicial i de qualiﬁcació
professional inicial i ocupació, programes de
qualiﬁcació professional inicial especial i de
caràcter polivalent: aules i tallers.

necessitats educatives especials associades
amb condicions personals de discapacitat o
transtorns greus de conducta que hagen
cursat l'escolarització bàsica en centres
ordinaris o en centres d'educació especial.
Les modalitats dels PQPI són aules de

COM ES PROMOCIONA A L’ESO

PRIMER
ESO

2 o 3 matèries suspeses

Tot aprovat

PASSA

SEGON
ESO

REPETEIX
amb un Pla Específic
Personalitzat

3 o més matèries suspeses

REPETEIX

amb programa
de reforç pendents

2 o 3 matèries suspeses

amb un Pla Específic
Personalitzat

Tot aprovat

3 o més matèries suspeses

És repetidor
de 2n

PROMOCIONA

No ha repetit
2 vegades

HA REPETIT JA EN ESO

amb mesures
d’atenció

PASSA

TERCER
ESO

REPETEIX
amb un Pla Específic
Personalitzat

amb programa
de reforç pendents

La nova diversiﬁcació curricular
Pel que fa als programes de diversiﬁcació
curricular (PDC), es generalitza la possibilitat
d’organitzar dos cursos, l’un en 3r i l’altre en
4t, i la incorporació d’un àmbit pràctic, amb
una assignació de tres hores, per als dos
cursos. Al primer curs s'incorporarà
l'alumnat procedent de 2n i el que haja cursat
3r curs d’ESO una sola vegada.
Al segon curs del programa, s'incorporarà
l'alumnat procedent del primer curs del
mateix programa, els repetidors de 4t o els
que hagen cursat 3r dues vegades, els que
hagen cursat 3r una sola vegada i
complisquen 17 anys en l'any natural en què
s'incorporen al programa.

2 o 3 matèries suspeses

Programes de qualiﬁcació professional
Els programes de qualiﬁcació prefessional
inicial (PQPI) es dirigeixen a persones que no
hagen obtingut el títol de Graduat en ESO,
majors de 16 anys o que els complisquen
durant l'any de l'inici del programa. L’edat
podrà reduir-se als15 anys per als qui,
després de cursar 2n, no estiguen en
condicions de promocionar a tercer, hagen
repetit ja una vegada en secundària i
complisquen determinades condicions
particulars: a) Alumnat escolaritzat amb
diﬁcultats d'aprenentatge que accepte sense
diﬁcultat el marc escolar i que valore
positivament prosseguir la seua formació en

2 o 3 matèries suspeses

Tot aprovat

3 o més matèries suspeses

És repetidor
de 3er ESO

PROMOCIONA

No ha repetit
3r ESO

HA REPETIT JA EN ESO

amb mesures
d’atenció

PASSA

QUART
ESO

REPETEIX
amb un Pla Específic
Personalitzat

amb programa
de reforç pendents

Tot aprovat

3 o més matèries suspeses
No ha repetit
abans
És repetidor
de 4t ESO
HA REPETIT JA EN ESO

TÍTOL
GRADUAT
ESO

PDC

PROGRAMA QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL INICIAL
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STEPV presenta el seu informe sobre l’ensenyament en la llengua en 2007/08 i apunta mesures per a revertir la situació

Cal revisar els programes d’ensenyament
en valencià
Només un de cada quatre estudiants valencians de primària i secundària
estudien en la llengua pròpia. Es conﬁrma la consolidació d’una doble
xarxa: escola pública, en valencià, i privada, en castellà. Decreix
l’ensenyament en valencià a mesura que es progressa en els cicles
educatius i hi ha un evident desequilibri, tant pel que fa a l’ensenyament
en la llengua en els nivells obligatoris, com en la distribució territorial.
Aquestes són les principals tendències que revela l’anàlisi sobre
l’ensenyament del i en valencià que presenta cada any l’STEPV. El Sindicat
també apunta els eixos bàsics per a redreçar la situació a la qual
l’Administració no sembla posar-hi atenció.

 L’alumnat escolaritzat en
valencià representa enguany el
25% del total de l’alumnat valencià
que atén l’escola pública i la
concertada. Resulta evident
l’increment de l’1 % per any, de
mitjana, des de l'aprovació de la
Llei d’Ús i Ensenyament del
Valencià, fa 25 anys.
 Les dades mostren la
consolidació d'una doble xarxa,
amb una distribució interna d’un
94% de l’alumnat escolaritzat en
valencià en la xarxa pública i
només un 6% en la xarxa privada
concertada. El càlcul de les dades
s’ha fet sobre la distribució
d’alumnat del curs 2006/07, tot
sabent que l’augment enguany ha
sigut de l’1,9 %
 No s’ha consolidat un nivell
mínim d’escolarització en valencià
en cadascun dels trams educatius.
El curs passat, la diferència de
matrícula entre primària i
secundària era d’11 punts, 19%
primària, 8% secundària.
L’ensenyament en valència no
manté una costant al llarg del
sistema, i decreix, i molt
signiﬁcativament, en els trams no
obligatoris.
 S’hi manifesta una discontinuïtat
en els nivells educatius obligatoris:
en el pas de primària a secundària
es perd un 12% d’alumnat
escolaritzat en valencià, segons
dades d’enguany, que són
semblants a les d’altres anys.
 Hi ha una heterogènia distribució
territorial a València, Castelló i
Alacant). Els percentatges inferiors
es troben en les zones urbanes,
amb 35 punts de diferència entre
els extrems. La demarcació de
Castelló, amb un 50% d’alumnat en
valencià, contrasta amb el 15%
d’Alacant. La demarcació de
València presenta unes dades
semblants a la mitjana, un 21%.
Revertir la situació
 Accelerar l’increment de
l’ensenyament en valencià, i això
demana una revisió dels
programes, per a tot el sistema, en
la línia del que han dit les
avaluacions de l’IVAQUE.
 Consolidar i estendre
l’ensenyament en valencià en
secundària (ESO, batxillerats,
cicles formatius), i això exigeix la
regulació de les plantilles.
 Un major equilibri territorial: 36
punts de diferència entre Castelló i
Alacant demanen una planiﬁcació

DISTRIBUCIÓ ENTRE LES XARXES PÚBLICA/CONCERTADA DE L’ALUMNAT EN VALENCIÀ
SECUNDÀRIA

PRIMÀRIA

d’objectius que supere la
voluntarietat.
 Una distribució equilibrada entre
pública i privada, que el sector
privat, ﬁnançat amb diners públics,
assumisca el que li correspon
davant el seu pes demogràﬁc i
territorial. Sense que
l’ensenyament privat concertat
assumisca la part que li correspon
d’ensenyament en valencià no s’hi
poden donar avanços signiﬁcatius
en les àrees urbanes.
Dades completes a
http://www.intersindical.org/stepv/

XARXA PÚBLICA

XARXA CONCERTADA

DESPLEGAMENT TERRITORIAL
VALÈNCIA

En el curs 2006/07 feien ensenyament en valencià 143.980 alumnes. En la xarxa pública hi havia 78.624 en
Primària i 56.907 en Secundària, enfront dels 5.511 i 2.938, respectivament, que ho feien a la xarxa
concertada.
La implantació tan minsa de l’ensenyament en valencià en la xarxa concertada compromet molt
seriosament el seu desenvolupament als llocs on el pes d’aquesta xarxa és més important: les zones
urbanes, com ara les ciutats d’Alacant i València.
També resulten molt negatives les diﬁcultats que existeixen encara per a la continuïtat dels estudis en
valencià en el trànsit de la primària a la secundària, on hi ha una signiﬁcativa retallada de les places que
s’hi destinen.

487.700

Distribució alumnat curs 2007-2008

Distribució alumnat de xarxes pública/privada curs 2006-07
PÚBLICA

TOTAL

99.744

Infantil/primària
Secundària
Total alumnat

427.646
305.579
733.225

58%
42%
100%

Infantil/primària
Secundària
Total alumnat

291.146
213.840
504.906

PRIVADA

68%
70%

136.500
91.739
228.239

32%
30%

ALACANT
Qui estudia en valencià
Total
Infantil /primària
Secundària
267.813

39.763

182.920
128.706
54.214

Evolució de l’alumnat que estudia en valencià (2001-2008)
25%
30%
18%

CURS

2001-2002
2007- 2008

Total
Infantil /primària
Secundària

182.920
128.706
54.214

EN VALENCIÀ

140.000
182.920.

21%
25%

100%
70%
30%

CASTELLÀ

43.383

679.520
733.225

Ensenyament en valencià per trams

CASTELLÓ

86.712

POBLACIÓ ESCOLAR

VALENCIÀ

FONT: CONSELLERIA D’EDUCACIÓ / ELABORACIÓ: ALLIOLI

Si l’ensenyament privat
concertat no assumeix
la part que li correspon
d’ensenyament en
valencià no s’hi podrà
avançar
significativament a
les àrees urbanes
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Vora 200 persones participen en la trobada sobre la jornada continuada organitzat pel Sindicat

Serà necessari el consens de la comunitat educativa
per a regular la jornada continuada

Aspecte dels debats sobre la regulació de la Jornada Continuada a la sala d’actes de l’IES Benlliure de València / FOTO: J. B.

Allioli
Unes 200 persones van participar el
19 d’abril en l’institut Benlliure de
València en la jornada promoguda
per l’STEPV per abordar la regulació
de la jornada continuada al País
Valencià. Les diferents veus del
professorat i les famílies van
coincidir en la necessitat d’arribar a
un consens per a regular la jornada
continuada. Les persones assistents
van reclamar el compromís de
l’administració que ha de garantir el
manteniment dels menjadors
escolars i les activitats extraescolars
a la vesprada. Finalment, es va
manifestar la necessitat que els
centres siguen autònoms per a
aplicar el model de jornada que
millor s’adeqüe a les seues
circumstàncies particulars.
La professora Carmen Morán de
Castro (Universitat de Santiago de
Compostel·la) va repassar els canvis
que el concepte de temps ha
experimentat des de la Revolució
Industrial. Segons Morán, hem

passat d’un model d’horaris i temps
rígids a un altre de ﬂexibilitat i
inestabilitat horària. Això comporta
conﬂictes en àmbits com la
convivència, el desenvolupament
personal i professional, la salut, i
també en l’àmbit escolar. Per tant,
cal conciliar, conclou la professora,
els horaris familiar, escolar i laboral
per a superar aquests conﬂictes, i
l’administració ha d’estimular aquest
procés de conciliació i tendir cap a
“una organització del temps i l’espai
policrònica, ﬂexible, variable i
diversa”.
Vint anys amb jornada continuada
Per la seua banda, Santiago Estañán
(STEPV) va repassar la situació de la
jornada continuada en les
comunitats autonòmes on està
regulada, que són la majoria.
Canàries i Galícia són les primeres
que la van regular, ja fa vint anys.
Amb el temps, les comunitats
autònomes han adoptat un model
amb diferents modalitats i

La impartició de classes de repàs
al juliol, ‘un insult’ al treball del
professorat
Allioli
Amb la regulació de les classes
de repàs de matemàtiques i
llengües per a l'alumnat de 3r i 4t
d'ESO durant mes de juliol, la
Conselleria d’Educació ha posat en
marxa l’anomentat pla “Èxit”.
L’STEPV s’ha oposat a una mesura
que, aﬁrma, “suposa un menyspreu
del treball del professorat,
complica el treball del equips
directius i no servirà per a resoldre
el fracàs escolar”.
El Sindicat ha denunciat que el
reconeixement de 100 crèdits per al
sexennis, la fórmula amb què es
retribuirà el professorat, és “un
insult” a la tasca educativa i
professional: “El sexenni és un
complement retributiu concebut
per a incentivar la formació, no per
a fer classes de repàs”. El Sindicat
s’ha dirigit als claustres perquè

aproven i adrecen escrits al
conseller per demanar-li la
retirada de la resolució. El sindicat
ha plantejat que per a combatre el
fracàs escolar cal un acord global
que incloga mesures com la
reducció de les ràtios, l’increment
de les plantilles dels departaments
d'Orientació, el potenciament dels
desdoblaments, l’adequació de
l'Ordre d'atenció a la diversitat i
l’aproﬁtament dels diversos
programes d'atenció a l’alumnat
amb necessitats especials.

procediments per a implantar-la. La
regulació legal de la jornada, va
explicar Estañán, també es presenta
amb diverses manifestacions
normatives, com acords, ordres,
resolucions o decrets, i en totes les
comunitats autonòmes, llevat de
Catalunya, el País Basc i el País
Valencià, s’estableix una consulta en
cada centre sobre el model preferit
pels membres de la comunitat
educativa. La regulació permet
retornar a la jornada partida, tot i
que, va assegurar Estañán, “cap
comunitat autònoma ha retornat a la
jornada partida”.
Carmen Morán, Teóﬁlo Herraiz
(inspector d’Educació a Ciudad Real)
i Javier Peinado (projecte Albacete,
ciudad educadora) van explicar les
experiències d’implantació de la
jornada continuada a Galícia,
Castella-la Manxa i Albacete,
respectivament. En l’espai per al
debat intervingueren Encarna
Salvador (Confederació Estatal
d’Associacions de Pares d’Alumnes,

CEAPA), Vicent Bataller (Federació
de MRP del País Valencià), Stefan
Lukic (alumne, exsecretari de
FAAVEM) i Pilar Gregori (STEPV) que,
des de distintes perspectives, van
coincidir en la voluntat d’arribar a un
consens i d’implicar les
administracions, responsables de
garantir el manteniment dels
menjadors escolars i les activitats
extraescolars a la vesprada. En el
cas de la Conselleria d’Educació, ha
de garantir l’autonomia dels centres
perquè apliquen el model de
jornada. Una representació del CEIP
Blasco Ibáñez de València va explicar
el projecte de jornada que van iniciar
en 2007 i que encara espera una
resposta de l’administració. D’altra
banda, professorat de l’institut de
secundària L’Om de Picassent, va
explicar el seu funcionament amb
jornada continuada des de 1992,
malgrat que fa un any la Conselleria
va intentar reimplantar sense èxit la
jornada partida. Finalment Jaume
Llopis, responsable d’Acció Sindical,

va fer un repàs històric i va recordar
que la jornada continuada formava
part de la plataforma reivindicativa
en la vaga del professorat del 29 de
març de 2007.
Per altra part, l’STEPV ha
preparat un model d’acta per
presentar al Consell Escolar i/o a
l’AMPA del vostre centre per
demanar la modiﬁcació de la
normativa actual sobre calendari i
jornada escolar, de manera que la
jornada continuada siga una
possibilitat més a la qual es puguen
acollir els centres.
Conselleria accepta negociar
STEPV, que ha pressionat de
manera insistent perquè s’incloga el
debat sobre la jornada en el
calendari de negociació, ha
aconseguit, junt amb altres
organitzacions sindicals, que la
Conselleria incorpore la jornada a
l’ordre del dia de les pròximes
reunions negociadores.

Important participació a Alacant en les jornades sobre
la jornada continuada
Allioli
Més de 80 persones, entre elles una
nombrosa representació de mares i
pares, procedents de les Valls del
Vinalopó, Baix Segura, Baix Vinalopó,
Marina Alta i Marina Baixa, es van
aplegar el 28 de febrer a Alacant, al
centre de FPA Giner de los Ríos en
una sessió monogràﬁca de treball
sobre la jornada continuada
organitzada per l’Escola Sindical
Melchor Botella. Jaume Llopis, en

representació del Sindicat, va insistir
en el dret de la comunitat educativa a
decidir el model de jornada del seu
centre i que l’administració el regule
legalment. Torcuato Saavedra Tomás,
de la Confederació d’Ampas Gonzalo
Anaya, es va manifestar d’acord en la
regulació de nous tipus de jornada,
des del consens de la comunitat
educativa, tot i que va mostrar les
seues preocupacions mentre no
queden garantides les activitats

extracurriculars de la vesprada i el
servei de menjador. Per la seua
banda, José Javier Peinado Jiménez,
membre de la comissió de seguiment
del projecte Albacete, ciudad
educadora, va insistir que el grau de
satisfacció per la implantació de la
jornada continuada a la capital
manxega és alt, com ho palesen les
enquestes de seguiment i la renovació
del projecte que s’executa cada quatre
anys.

Sessió de treball per la Jornada Continuada a Alacant el 28 de febrer / FOTO: Allioli
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L’anterior normativa consensuada, de 1991, ha sobreviscut a tres lleis orgàniques

L’administració valenciana ignora la comunitat educativa
per a aprovar el nou decret de drets i deures
Allioli
El nou decret de drets i deures
aprovat per la Conselleria
d’Educació no té el consens de la
comunitat educativa. Al text s’ha
incorporat una mínima part de les
indicacions plantejades en el
dictamen del Consell Escolar
Valencià. D’altra banda, el conseller
es va negar a negociar al si de la
mesa sectorial d’Educació.
STEPV lamenta que l'administració
valenciana haja malgastat
l'oportunitat de guanyar el suport
de la comunitat educativa per a
actualitzar el decret, “una mostra
més de la supèrbia, prepotència i
aïllament a què ens té acostumats
Font de Mora, més preocupat pels
titulars de premsa ocurrents que
per resoldre els problemes del
sistema educatiu. Les intervencions
contínues del conseller estan
servint per a crear nous conﬂictes,
en compte d’aportar solucions”. El
Sindicat considera que “la
confrontació i el menyspreu no són
el camí”. L’anterior decret, que data
de 1991, va aconseguir el consens
de tots els sectors de la comunitat
escolar i ha sobreviscut a tres lleis
orgàniques d'educació: LOPEGCE,
de1995, LOQE de 2002 i LOE de
2006.

STEPV considera necessària una
regulació de la convivència en els
centres docents i, per això, s’oposa
que la norma reculla qüestions que
afecten els drets i els deures del
professorat i del personal
d'administració i serveis, i de les
famílies. En el cas de les
treballadores i els treballadors, són
aspectes recollits en la normativa
sobre drets laborals. La referida
als pares i mares està vigent al

Decret 126/1986 del Consell, que
regula les funcions i atribucions de
les associacions de pares
d'alumnes. El nou decret proposat
ni tan sols arriba a esmentar-les.
La normativa prevista provocarà,
segons l’opinió del Sindicat, “greus
incongruències entre les
obligacions que imposa al
professorat i la impossibilitat de
fer-les efectives”. En aquest sentit,
el nou decret preveu l’obligatorietat

per al professorat de “formar-se en
la millora de la convivència en els
centres docents i en la solució
pacíﬁca de conﬂictes” (article 54-n)
. En canvi, el pla de formació de la
Conselleria no preveu cap acció
formativa per a millorar-hi la
convivència.
El desacord sindical també es
manifesta en la proposta de creació
de les unitats especíﬁques o les
aules de convivència. Fins ara, cap

responsable d’Educació ha explicat
amb rigor en què consisteixen, en
quins centres estaran situades o de
quins recursos disposaran. STEPV
ha advertit que, des de la
promulgació formal del decret,
exigirà “la dotació dels recursos
suﬁcients per a l'aplicació
d'aquestes mesures en tots els
centres públics i concertats”.

FOTO: Foreversouls (http://ﬂickr.com/photos/foreversouls/)

Les oposicions docents de 2008 introdueixen
importants novetats

Breus

Educació transforma
centres de secundària en
específics d’FP sense
informar-ne els afectats
La Conselleria d’Educació ha
informat sobre la nova xarxa de
centres integrats de formació
professional. Aquests centres
acolliran en els pròxims cursos
l’FP reglada, l’ocupacional i la

Allioli
La convocatòria d’oposicions a places
docents del País Valencià de 2008,
l’última de les publicades en tot l’estat
(DOCV del 23 d’abril), introdueix
importants novetats, entre les quals hi
ha la incorporació d’una prova pràctica
en especialitats que ﬁns ara no la
contenien. Les principals novetats de
la convocatòria són:
Cos de Secundària. Ampliació de les
especialitats amb prova pràctica: Llatí i
Grec, Matemàtiques, Física i Química,
Biologia i Geologia, Tecnologia,

Psicologia i Pedagogia, FOL, Geograﬁa
i Historia, Assessoria i Processos
d’Imatge Personal, Processos de
Diagnòstic Clínic i Productes
Ortoprotètics.
Cos de Professorat Tècnic d’FP.
Ampliació de les especialitats amb
prova pràctica: Estètica, Instal·lacions i
Manteniment d’Equips Tèrmics i de
Fluids, Tècniques i Procediments
d’Imatge i So.
Publicació amb anterioritat a l’inici
de les proves en els taulers d’anuncis
on se celebre el procés selectiu dels

contínua. Al novembre es
publicarà, en el DOCV, l’Ordre de
creació dels centres integrats que
començaran a funcionar el curs
2009/10. L’administració no ha
informat dels centres que
esdevindran integrats, tot i que les
dades disponibles indiquen que
seran nou els centres especíﬁcs,
els vuit que ara imparteixen
exclusivament l’FP, als quals se’ls
afegirà l’IES 27 de València. El
Sindicat s’ha oposat al procés de
conversió d’aquest institut perquè
Educació no n’ha informat la
comunitat educativa i s’ha negat a
explicar com es realitzarà el

trasllat de la plantilla docent i de
l’alumnat del centre. Mentrestant,
el DOCV del 4 d’abril publicava una
resolució que modiﬁca l’adscripció
dels col·legis adscrits a l’IES 27 i
els assigna a l’IES 26.

La Conselleria d’Educació
imposa més dies lectius
en 2008/09
El Sindicat ha denunciat l’augment
injustiﬁcat dels dies lectius que la
Conselleria preveu per als nivells
d’infantil, primària i secundària en

criteris d’avaluació de les distintes
parts de la prova de la fase d’oposició.
Disponibilitat d’un guió, tant per a la
defensa de la programació com per a
l’exposició de la unitat didàctica.
Disponibilitat d’un exemplar de la
programació en realitzar la defensa
davant del tribunal.
Ampliació a una hora del temps de
preparació per a realitzar la defensa
de la programació i de la unitat
didàctica.
En cas de renúncia d’un opositor o
una opositora seleccionats abans del
seu nomenament, es nomenarà el
següent de la llista de l’especialitat per
la qual haja aprovat el procediment
selectiu.

Modiﬁcació de l’apartat 3.1.3. del
barem d’oposicions, el qual queda així:
“Per la seua participació en seminaris
durant un curs escolar amb una
duració global no inferior a 30 hores:
0,5 (punts)”.
En les característiques de format de
la programació s’especiﬁca que en cas
d’incloure-hi taules o gràﬁcs,
l’interlineat en la respectiva pàgina
podrà ser simple.
Per informar dels detalls del
procés, el Sindicat ha publicat una
edició actualitzada de la Guia
d’Oposicions, de la qual es
distribueixen més de 10.000
exemplars entre les persones
opositores.

el calendari del curs 2008/09.
L’STEPV ha proposat que es
respecte el mateix nombre de
jornades del curs actual. La LOE
estableix 175 dies lectius, una xifra
que el calendari valencià
sobrepassa.
En infantil i primària, amb 180 dies
lectius, les classes començaran
el 8 de setembre i acabaran el 22
de juny. En secundària, les 180
jornades lectives s’inicien el 15 de
setembre per ﬁnalitzar el 23 de
juny. En ensenyaments artístics,
escoles d’idiomes i centres de
formació de persones adultes el
curs lectiu (168 dies) s’estén des

del 29 de setembre ﬁns el 23 de
juny. Les vacances ﬁxades per a
tots els ensenyaments són: Nadal,
del 23 de desembre al 6 de gener, i
Pasqua, del 6 al 20 d’abril. Es ﬁxen
com a festius el 9 d’octubre, 8 de
desembre, 19 de març i 1 de maig.
Finalment, hi haurà ponts festius
el 10 d’octubre i el 20 de març.
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STEPV reclama un acord d'interinitat amb garanties per al col·lectiu

Conselleria obri la negociació sobre docents interins,
però es resisteix a abordar les qüestions clau
Allioli
L’actual regulació per a la provisió
de llocs de treball en règim
d'interinitat, parteix d'una resolució
de 1993, amb variacions
introduïdes per les addendes de
1999 i 2002. Si bé en el seu
moment el pacte subscrit per la
Conselleria i les organitzacions
sindicals responia a les necessitats
d'atorgar una mínima estabilitat al
professorat interí i garantir la
continuïtat en el treball, urgeix una
revisió pel que fa al procediment
dels actes d'adjudicació i
l'assoliment d'una millora de les
condicions laborals del col·lectiu.
Pel gener de 2006 es va presentar
una proposta sindical unitària en
aquesta direcció, però
l’administració va contestar amb
una contraoferta que no satisfeia a
ningú i des d’aleshores la
negociació està bloquejada.
Mobilitzacions
En les últimes eleccions sindicals
(novembre 2006), les
organitzacions AFID, CAT i STEPV
es van presentar en una mateixa
candidatura, que va assolir la
majoria i durant el curs 2006/07 la
reivindicació d’un nou acord per als
interins va ser constant en les
diverses concentracions i
mobilitzacions. Especialment
signiﬁcativa fou la vaga del 29 de
març, amb un gran suport del
professorat interí, una mobilització
que va aconseguir desbloquejar la
paràlisi de la negociació.
A escala estatal, l'Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic va recollir el
reconeixement dels triennis per al
professorat interí, una reivindicació
històrica de l’STEPV. Tanmateix, al
País Valencià, després del
decebedor acord del 8 de maig de
2007 —signat per altres sindicats—
, en el nou mapa negociador
l'STEPV va estar recordant de
manera insistent els
incompliments i les rebaixes que

altres han acceptat. Finalment, al
començament de 2008 es va pactar
un calendari de negociacions que
recull la negociació d'un nou acord
d'interinitat docent.
Proposta sindical
En la primera mesa tècnica del 21
de febrer, es va presentar un
document que recollia les
propostes de l’aﬁliació, una
proposta d’acord que preveu la
millora de les condicions laborals
del col·lectiu i la provisió dels llocs
de treball. El document aposta pel
manteniment dels actes
d’adjudicació presencials i de les
actuals llistes i sistemes
d’ordenació, la voluntarietat a
l’hora de triar vacants el mes de
juliol lligada a l’adscripció
comarcal per a treballar durant la
resta del curs, l’equiparació de
drets i de salari amb la resta del
funcionariat i l’assoliment d’un pla
de continuïtat en el treball per a la
major part del col·lectiu interí. Els
debats produïts en les assemblees
posteriors van enriquir el
document original.

Vicent Esteve

El sistema no funciona
STEPV ha advertit que la resolució
adreçada al professorat interí per
al·legar mèrits per a l’ensenyament
d’Educació per a la Ciutadania (en
anglés) podria violar l’ordenació de
les llistes actuals, i ha denunciat
novament un sistema que no
funciona bé i que inﬂueix en el

Resposta de l’administració
En la segona mesa tècnica (9
d’abril) l’administració, que va
presentar un document semblant
al de 2006, ignora la proposta de
l’STEPV. El Sindicat es va negar a
considerar les esmenes al
document, i va denunciar
l’empitjorament que suposava. La
proposta de Conselleria, amb un
enfocament clarament
sancionador, introdueix
l’obligatorietat d’assumir les
ofertes de temps parcials, insisteix
a excloure de la llista el professorat
que no accepte les vacants i
substitucions i planteja una falsa
comarcalització, ja que la
priorització de zones no preveu de
cap manera l’opció d’adscripció
restrictiva de treball en províncies o
bé en comarques. Segons l’opinió

ADÉS I ARA

Construccions escolars

de l’STEPV, altres organitzacions
van manifestar un posicionament
“seguidista i ﬁns i tot complaent”
amb l’administració.
El document amb la proposta
d’Educació va ser rebutjat
frontalment en les assemblees del
professorat interí, molt molestes
pel posicionament de
l’administració. De manera
singular, la proposta de mesures
sancionadores, tipiﬁcades en el
reglament de règim disciplinari, va
ser considerat absolutament
improcedent per les assemblees.

Novembre, 1980. Pedro Olivares ﬁrma en
ALLIOLI un reportatge sobre les construccions
escolars on constata que entre 1971 i 1975 el
MEC s'havia autoesmenat les normes per a la
redacció de projectes de centres les quals
desplegaven objectius de modernització
continguts en la nova Llei General d'Educació
(1970). “Una nueva disposición vino a recortar lo
que nuevas mentes del Ministerio consideraban
un despilfarro de espacios”, aﬁrmava Pedro, en
comprovar que, en les escoles de dues línies
desapareixien 330 m2, dedicats en principi a
gimnàs, vestidors i serveis i que, amb les
rebaixes, es quedaven en 120 per a usos
múltiples, això sí, amb l'afegit d'un “oratorio
capilla”. Atribuïa aitals restriccions a la manca
de sòl, producte de l'especulació salvatge. I,
amb tota seguretat, a la crisi del petroli del 73,
afegim, i potser al “traga-la” dels Pactes de la
Moncloa, etc.
Si ens dediquem a cercar semblances i
dissemblances entre passat i present, cal

reconéixer que una escola Ciegsa del segle
XXI, quan l'especulació ho permet, sí que té
gimnàs, ﬁns i tot pot tenir un trinquet. La
qüestió, però, és quant es fa esperar i què
passa mentrestant.
L'article continua furgant sense compassió:
a banda de restriccions en els projectes,
“muchos son los centros que, sin ampliar zonas
de recreo y demás zonas comunes docentes, han
visto incrementado el número de alumnos al
construirse dentro del recinto escolar aulas
prefabricadas o habilitar dichas zonas comunes
como aulas” (tot un clàssic!); per acabar amb
una imputació més: “los centros que se crean de
16 y 24 unidades, en los que no se prevé el

Tornà a haver-hi més xiquets en
aules prefabricades que s'han
menjat el pati, i ﬁns a 2010 no
s'ha previst una escola de nova
planta

fracàs escolar: “Les baixes tarden
a cobrir-se, l’alumnat es queda
sense classes, i el professorat es
veu condemnat a agafar llocs de
treball allunyats del seu lloc de
residència”. Per a l’STEPV, les
vacants s’han d’oferir de manera
voluntària en les primeres
adjudicacions, abans de l’inici del
curs escolar, i cal comarcalitzar
l’adscripció per a les
susbstitucions. Si s’acceptara
negociar sobre aquestes bases,
subratlla el Sindicat, “es podria
temporalitzar qualsevol altre
aspecte de l’acord per tal de
consolidar millores en les
condicions laborals i l’estabilitat del
professorat interí”. Amb tot, el ﬁnal
de la negociació continua encara
pendent.

Conselleria d’Educació /FOTO: Allioli

funcionamiento de unidades de preescolar y
educación especial, aunque después (...) se
incluyen estos niveles sin que (...) haya habido
unos planteamientos pedagógicos en la
planiﬁcación de las condiciones (del) recinto
escolar”. Què no sabran de tot açò els néts de
Pedro!
I és que “veinte años no es nada”, diu el
tango, si la política no hi posa remei, hi caldria
afegir. Vegem: la LOGSE (1990) amplia
l'educació infantil a tres anys. Però, a l'escola
(una qualsevol), els més menuts no arribaren
ﬁns a 2000 (i en barracons!). Després,
passaren a les aules dels més grans quan
aquests marxaren a l'institut i no els feren les
seues ﬁns a 2007. Mentrestant, des de 2005,
tornà a haver-hi més xiquets en aules
prefabricades, barracons que s'han menjat el
pati, i ﬁns a 2010 no s'ha previst una escola de
nova planta (o això diuen).
D'açò, en parla l'informe Pisa? Perquè
Canal 9...
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La reducció a tres de les quatre modalitats de batxillerat provoca inquietuds en els instituts

El nou batxillerat valencià obliga la Conselleria a augmentar
el professorat i les dotacions materials
Allioli
El calendari per al desplegament de
la LOE estableix que el curs 2008/09
començarà a implantar-se des del
primer curs l’estructura i el
currículum del nou batxillerat. En
aquest moment, el projecte de
Decret està en la fase de debat al
Consell Escolar Valencià. Amb la
publicació pel govern espanyol del
Reial Decret marc (BOE 6/11/2007) el
govern valencià havia de presentar
als sindicats un esborrany per a
negociar, una proposta que ﬁnalment
es va presentar el 16 d’abril. La
negociació es va tancar huit dies
després en la mesa sectorial.
Noves modalitats
La integració de les modalitats, que
passen de quatre a tres, és
l’aspecte que més debat ha
generat. De quina manera
s’integraran els batxillerats
cientíﬁc i tecnològic en la modalitat
de Ciències i Tecnologia? Una altra
discussió important ha sigut
l’equiparació que la Conselleria
pretén establir entre la Filosoﬁa i la
Religió.
Pel que fa a la integració, segons
l’STEPV, “l’administració s’ha
d’implicar, i invertir en dotació
material per als centres i en
professorat per garantir el
desplegament de la norma”.
L’administració pretenia introduir
en l’articulat una sèrie de
condicionants per a implantar la

suposa no disposar, en els centres,
de personal qualiﬁcat per a les
tasques d’administració.
Durant el període de
demostració pràctica i formació
dels equips directius el programa
ja havia funcionat prou malament i
s’havia quedat penjat moltes
vegades, però la conselleria havia
aﬁrmat que tot estaria a punt per a
quan començara la matrícula de
l’alumnat.
Aquests dies ha començat el
període de matriculació i a mitjan
maig tota la informació ha d'estar
gravada per a comprovar les
duplicitats, passar-la a les
comissions d'escolarització
corresponents i publicar les llistes
de l’alumnat matriculat en cada
centre. Però el programa continua
funcionant malamant i està penjat
seguit seguit per a desesperació
dels equips directius que, en molts
casos, fora del seu horari de
treball, estan intentant enregistrar
les dades.
STEPV ha denunciat Educació,
“que inverteix més esforç i diners
en la campanya mediàtica del

Repetició sui generis
La novetat que més afecta
l’alumnat és la que recull l’article
12. Amb aquesta disposició, un
alumne de primer que no
promocione a segon, perquè té tres
o quatre matèries suspeses, podrà
matricular-se d’aquestes
assignatures en primer i ampliar la
matrícula amb matèries de segon,
sempre que no tinguen
coneixements inclosos en les
matèries suspeses de primer. El
Sindicat ha advertit que
l’administració no ha fet les
previsions pertinents atés que
aquesta possibilitat “augmentarà
l’esforç organitzatiu que, quant a
espais i horaris, hauran de fer els
centres”
Finalment, amb les noves
disposicions, l’administració altera
la distribució en els dos cursos de
les matèries d’Economia (primer) i
d’Economia i Organització
d’Empreses (segon), sense cap
argumentació pedagògica.

Avaluació de l’etapa
Un altre aspecte que cal considerar
en el decret valencià és l’avaluació
de l’etapa. En l’article 15, Educació

El programa informàtic ITACA falla bon punt s’estrena
Allioli
Durant els primers dies de
funcionament del programa ITACA
amb l’obertura del procés de
matriculació per al curs vinent,
s’han detectat importants errors en
l’accés a l’aplicació que
impossibiliten guardar la
informació que s’hi introdueix.
El ﬂamant Programa d’Innovació
Tecnològica per a l'Administració
de Centres i Alumnes, conegut com
a ÍTACA, era la resposta de
l’administració educativa a les
insistents pressions i demandes
per a afrontar el creixent volum de
gestió burocràtica que es veuen
obligats a acomplir el professorat i
els equips directius dels centres
educatius. Aquestes tasques
burocràtiques i administratives
ocupen una bona part del dia a dia
en els centres, i en períodes
concrets del curs (admissió,
tramitació de beques, etc.),
aquestes faenes arriben a
col·lapsar-los. De fet, els equips
directius de primària han denunciat
el deﬁcient funcionament de
l’administració i el perjuí que els

estableix la possibilitat de realitzar
una prova avaluadora externa al
ﬁnal de cada un dels cursos, cosa
que suposaria, a juí de l’STEPV,
“augmentar la pressió sobre el
professorat que imparteix
batxillerat, i sobre l’alumnat que té
posades les mires en les proves
d’accés a la universitat”, unes
proves que ja actuen com a agent
avaluador extern.

modalitat de Ciències i Tecnologia,
com la disponibilitat d’espai i una
ràtio mínima de 18 alumnes. Amb
l’oposició a aquestes pretensions
per part de l’STEPV, la Conselleria
ha relegat la qüestió de l’espai a
una disposició transitòria. Tot i que
queda pendent la revisió de la ràtio.
El Sindicat ha exigit que es
garantisca l’oferta i que es
transformen progressivament els
batxillerats cientíﬁcs, que ara estan
implantats en tots els centres, en
els batxillerats de Ciències i
Tecnologia.
Pel que fa a la Filosoﬁa i la
Religió, l’establiment per la LOE de
la nova assignatura Ciències per al
Món Contemporani ha permés
redistribuir tota la càrrega horària,
un fet que ha provocat que Filosoﬁa
passe a dues hores en 1r de
batxillerat. L’STEPV s’hi ha
manifestat en contra perquè “és
possible mantindre les tres hores
de Filosoﬁa, si es distribueix el
temps docent de Religió en els dos
cursos, com s’ha fet en diverses
comunitats autònomes, la
introducció de la nova matèria no
ha d’anar en detriment de les hores
de Filosoﬁa”. L’administració no ha
expressat encara el seu punt de
vista.

programa que a cobrir les
principals necessitats dels centres
com són l'actualització dels equips
informàtics i la dotació de personal
administratiu”. El Sindicat
considera que l’actualització
informàtica, tot i sent
imprescindible, no pot substituir la
cada volta més necessària dotació
de personal administratiu.
El Reglament Orgànic i
Funcional d’aquest tipus de centres
publicat en 1997, en l’article 25.8,
atribueix al professora o professora
encarregada de la secretaria la
funció següent: “Exercir, sota
l'autoritat del director o directora,
la direcció del personal
d'administració i serveis adscrit al
centre”. És a dir, que ja en 1997, la
mateixa administració preveia que
aquests tipus de centres havien de
tindre personal administratiu. Han
passat més de 10 anys i els
administratius continuen sense
arribar als centres.

La inspecció educativa ha
d’incorporar-se al calendari de
negociació, demana el Sindicat
Allioli
La defensa d’un model
d’inspecció educativa
independent del poder polític i
la necessitat de regular aquest
servei educatiu pel que fa a
l'organització, el funcionament i
l'accés, d’acord amb els
principis d'igualtat, mèrit i
capacitat consagrats en la
Constitució espanyola són els
eixos que han coincidit a
defendre l’Associació
d’Inspectors d’Educació del País
Valencià (ADIDE) i l’STEPV. El
Sindicat, que ha exigit a la
Conselleria la publicació del
projecte de Decret pel qual

s'estableix el reglament que
regula el funcionament de la
inspecció educativa, demanarà a
l’administració que incloga
aquests temes en la mesa de
negociació. Una delegació
d’ADIDE, organitzadora de les
jornades de formació "Els
reptes d'un sistema plurilingüe:
paper de la inspecció" es van
reunir amb una representació
del Sindicat i van coindicir en les
principals reivindicacions
acordades en les jornades,
celebrades els dies 21 i 22 de
febrer a Benicàssim (Plana
Baixa).

DECLARACIÓ RENDA 2007
En la declaració de la renda podeu
desgravar-vos la vostra quota sindical anual.
No cal adjuntar rebut ni justiﬁcant.
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Una sentència dubtosa i inviable en el context normatiu valencià

Com sabotejar la ‘Ciutadania’ i quedar impune
Joan Pau Cimarro
El passat 4 de març, el Tribunal
Superior de Justícia (TSJ)
d’Andalusia va fer pública una
sentència que empara els
hipotètics drets d'uns
demandants a “objectar”
l'assignatura d'Educació per a la
Ciutadania i Drets Humans, que
s’imparteix en aquesta comunitat.
La sentència ha induït el govern
de la Generalitat valenciana a
impulsar l'objecció a l'assignatura
i a promocionar un registre
d'objectors que cursaran una
assignatura alternativa. Amb això
pretén contribuir perquè les
famílies objectores esquiven el
compliment de les obligacions
educatives. Aquesta iniciativa
s'inscriu, junt amb l'exòtica idea
d'impartir-la en llengua anglesa,
en l'estratègia d'oposició
d'inspiració integrista contra les
disposicions normatives de la Llei
Orgànica d'Educació.
La sentència de referència
proclama el dret de les famílies a
l'objecció contra l'assignatura, tot
emparant-se en la hipotètica
primacia de les famílies en
l'educació en valors, per damunt
de l'autoritat estatal. De manera
paradoxal, en la sentència
consten els continguts sinó que es
remet a la demanda, que planteja
la lesió d’uns drets que
presumptament són vulnerats: la
llibertat religiosa i les creences
morals dels objectors.
La sentència situa en el punt de
mira el reial decret de mínims,
que estableix la norma curricular
educativa del Ministeri d'Educació,
i obvia la normativa autonòmica i
el projecte educatiu del centre en
qüestió, referents pràctics de la
programació de l'assignatura. A
més a més, la sentència ignora
que els hipotètics drets vulnerats
per la norma també són presents
en els continguts de l'objectiu de
l'etapa i en les competències
bàsiques.
L'estratègia de l'administració
educativa valenciana sembla, a
més d'irresponsable, fraudulenta.
Perquè la qüestió dels continguts
de l'assignatura objecte de
conﬂicte és cabdal. La norma
curricular valenciana, de forma
ﬂagrant, ha esmenat i censurat
sistemàticament (vegeu quadre
adjunt) els continguts suposament
molestos, presents en la
disposició ministerial. Per tant, si
aquests continguts ja han estat
suprimits, quin és realment el
motiu de l'objecció? Com es pot
objectar contra l’estudi d’uns
continguts que suposadament
fereixen la llibertat religiosa de
determinades famílies si aquests
temes ja no estan compresos en
el programa?
A més a més, aquests
continguts ja han estat també
esmenats, de forma irregular,

dels objectius de l'etapa: els
objectius de la Secundària
relacionats amb l'educació per a
la igualtat i per a la sexualitat ja
van ser suprimits perquè potser
molestaven les ments més
puritanes.
Les conseqüències educatives
d'aquesta mena de decisions
irresponsables són evidents. És la
inducció a l’hostilitat ideològica,
tot emparant-se en un dubtós dret
a l'objecció contra el
desplegament d'activitats
acadèmiques bàsiques i la
introducció d'estratègies de
desprestigi i confusió contra
l'educació elemental. Però la
decisió també podria repercutir i
estendre’s a altres àrees, com
l’Ètica, la Biologia i la Filosoﬁa,
ﬁns i tot la Història. Un autèntic
enrenou administratiu de
dimensions colossals.
Es pot objectar contra Darwin o
Einstein? A la llum dels fets, no és
desgavellat pronosticar que
arribarà el dia en què aquesta
administració valenciana medieval
ho faça possible.

La norma curricular
valenciana, de forma
flagrant, ha esmenat i
censurat de manera
sistemàtica els
continguts suposament
molestos, presents en la
disposició ministerial

Es pot objectar contra
Darwin o Einstein?
A la llum dels fets,
no és desgavellat
pronosticar que
arribarà el dia en què
aquesta administració
valenciana medieval
ho faça possible

Quadre comparatiu del reial decret de mínims estatal i el currículum d’ESO valencià
Amb els elements textuals relacionats amb Ciutadania i Societat censurats o esmenats pel decret de la
Generalitat Valenciana, en aplicació de la Llei Orgànica d'Educació.

Normativa estatal
RD 1631/2006 de 29 de desembre

Temes de ciutadania
i societat

Objectius ESO
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat
de drets i oportunitat entre ells. Rebutjar els estereotips
que suposen la discriminació entre homes i dones.

Diferència de sexes
i discriminació

Normativa de la Generalitat valenciana
Decret 112/2007 de 20 de juliol.
Objectius ESO
d) Valorar i respectar, com a principi essencial de la
nostra Constitució, la igualtat de drets i oportunitats de
totes les persones, amb independència del seu sexe, i
rebutjar els estereotips i qualsevol discriminació.

Objectius ESO
k) Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el
dels altres (...) Conéixer i valorar la dimensió humana
de la sexualitat en tota la seua diversitat.

Sexualitat humana

Objectius ESO
l) Suprimida la referència al cos “dels altres”.
Suprimida la referència a la “dimensió humana de la
sexualitat”.

Educació per a la Ciutadania Preàmbul
La Unió Europea (UE) inclou com a objectiu dels
sistemes educatius vetlar per la promoció real dels
valors democràtics entre la comunitat escolar (...)

Referències a la Unió
Europea i fonamentació
institucional.

Educació per a la Ciutadania Preàmbul
Suprimides totes les referències a la UE i al Consell
d'Europa. (...) el pluralisme polític i ideològic,
característic de les democràcies liberals, un dels seus
trets fonamentals, no pot menysprear un consens
valoratiu bàsic que garantisca un compromís ciutadà amb
el seu sistema de govern. Sense este compromís, cap
règim pot subsistir a llarg termini (...)

Educació per a la Ciutadania i Drets Humans (ECDH)
S’imparteix en els tres primers cursos de l'etapa ESO.

Desplegament

Educació per a la Ciutadania i Drets Humans (ECDH)
Ajornat el desplegament ﬁns al curs 2008/09. S’impartirà
en el 2n nivell d’ESO.

ECDH. Objectius
8. Conéixer els fonaments del mode de vida democràtic
(...) Assumir els deures ciutadans en el manteniment
dels béns comuns i el paper de l'Estat com a garant
dels serveis públics.

Deures ciutadans

ECDH. Objectius
Suprimit

ECDH. Objectius
10. Conéixer les causes que provoquen la violació dels
drets humans, la pobresa i la desigualtat, així com la
relació dels conﬂictes armats i el subdesenvolupament
(...)

Causes de la violació
dels drets humans i
desigualtat

ECDH. Objectius
Suprimit

ECDH. Objectius
11. Reconéixer com a membre d'una ciutadania global.
Mostrar respecte crític pels costums i maneres de vida
de poblacions distintes de la nostra...

Globalització

ECDH. Objectius
Suprimit
S’hi inclouen dos apartats nous sobre seguretat viària.

ECDH. Bloc 2. Relacions interpersonals. Continguts
Les relacions humanes (...) La família en el marc de la
Constitució. Desenvolupament d'actituds no violentes
en la convivència diària.
Valoració crítica de la divisió social i sexual del treball i
dels prejudicis socials racistes, xenòfobs, antisemites,
sexistes i homòfobs.

Violència i gènere.
Prejudicis socials

ECDH. Bloc 2. Relacions interpersonals. Continguts.
suprimides les referències al desplegament d'actituds no
violentes. Suprimides totes les referències a la crítica de
la divisió sexual i social del treball i a la crítica dels
prejudicis.

ECDH. Bloc 4. Les societats democràtiques del segle
XXI. Continguts.
Diversitat social i cultural. Convivència de cultures
distintes en una societat plural. Rebuig de les
discriminacions.

Diversitat cultural

ECDH. Bloc 4. Les societats democràtiques del segle XXI.
Continguts.
Suprimides totes les referències a la diversitat social i
cultural. Suprimides les referències a aquestes
discriminacions.

ECDH. Bloc 4.
Les referències al “paper de les forces armades
d'Espanya” es connecten amb les “missions
internacionals de pau” i els “organismes
internacionals”, i són al Bloc 5. No s’hi al·ludeix a la
“seguretat nacional” i les funcions de l’exèrcit i les
policies.

Exèrcit espanyol

ECDH. Bloc 4. Les societats democràtiques del segle XXI.
Inclou: La seguretat nacional: funcions de l'exèrcit i de
les forces d'ordre públic

ECDH Bloc 5
Ciutadania en un món global. Continguts.
Un món desigual riquesa i pobresa.La “feminització” de
la pobresa. La falta d'accés a l'educació com a font de
desigualtats

Globalització i
desigualtats

ECDH Bloc 5
Suprimits els continguts de la norma estatal, els quals
són substituïts per: Els conﬂictes en el món actual:
Estats fallits, terrorisme, fanatisme religiós i
nacionalisme excloent. La globalització com a motor de
desenvolupament

Educació Eticocívica 4t ESO. Bloc 3.
Els drets humans com a referència universal per a la
conducta humana.

Fonamentació
universalista dels Drets
Humans

Educació eticocívica. 4t ESO. Bloc 3.
Suprimit.

Bloc 5. Problemes socials del món actual.
La globalització i els problemes de desenvolupament.
Poder i mitjans de comunicació.

Globalització

Bloc 5. Drets humans i reptes del món actual.
Suprimida la relació de la globalització amb pobresa. Se
substitueix per: seguretat jurídica, llibertat i economia de
mercat com a motor de desenvolupament.

Bloc 5.
Ciutadania global. Desenvolupament sostenible.
Cooperació. Els moviments compromesos amb els
drets humans.

Globalització

Bloc 5.
Drets humans i reptes del món actual.
S’hi inclou: La ciutadania global enfront de les amenaces
del nacionalisme excloent i del fanatisme religiós.
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El Sindicat denuncia la manipulació política i els despropòsits del conseller

STEPV adverteix que l’alumnnat que no curse Ciutadania no podrà
obtindre el graduat escolar
Allioli
STEPV recorrerà l’Ordre sobre
l’ensenyament d’Educació per a la
ciutadania que pretén imposar la
Conselleria, “que suposa una burla
a les famílies que veuran com els
seus ﬁlls i ﬁlles cursen una
assignatura en unes condicions
ben diferents de l'alumnat d'altres
comunitats autònomes”. A més, el
Sindicat denúncia que l’alumnat
valencià podrà renunciar a assistir
a aquestes classes, “amb la
inseguretat jurídica que comporta
obtindre el títol de Graduat amb
una assignatura no cursada”.
“La Generalitat pretén utilitzar els
estudiants i el professorat contra el
govern de l’estat, imposant unes
condicions que impossibilitaran
que l’assignatura es puga cursar
amb normalitat”. Amb la nova
disposició, prossegueix el Sindicat,
“l’administració valenciana culmina

una sèrie de despropòsits
educatius vinculats amb el
desplegament de la Llei Orgànica
d’Educació (LOE), i promou
l’incompliment de les lleis i
l’ordenació acadèmica dels
centres. Les conseqüències són
imprevisibles i perilloses”.
STEPV recorda que és un
precedent molt perillós que per
primera vegada s'imposen al
professorat les condicions per a
impartir una assignatura: “Fins
ara, els plans d'ensenyament
plurilingües els determinaven els
mateixos centres en funció de les
seues possibilitats reals
d'implantació”. La normativa
dictada per la Conselleria “ataca
frontalment la llibertat de càtedra
dels docents, pel que fa a
determinar les programacions, les
metodologies i els materials més
adequats per a l'ensenyament

La Conselleria pressiona per impartir un model
d’Educació per a la ciutadania que provocarà més
conﬂictes als centres
Allioli
El document amb què la
Conselleria d’Educació pretén
regular l’ensenyament obligatori
d’Educació per a la ciutadania en
llengua anglesa, redactat
d’arrapafuig i amb nombroses
deﬁciències tècniques i
complicacions jurídiques, presenta
mesures de dubtosa viabilitat legal.
En resposta a aquesta ocurrència
de l’administració, STEPV ha
plantejat que siguen els mateixos
centres els que dissenyen opcions
educatives trilingües i tenint en

compte les condicions del centre, el
professorat i les families. El
menyspreu envers els plans
d'educació trilingües, un oblit
històric de l’administració
educativa valenciana, “fa pensar
que la nova proposta del conseller
és, a més de confusa, poc sincera”,
indica el Sindicat. “Aquestes
mesures provocaran importants
conﬂictes al professorat i als
centres per la impossibilitat
pràctica d'organització i per la
confusió que generarà la cobertura
que es pretén donar a l'objecció al

Novetats importants en la regulació dels permisos i
llicències del professorat
Allioli
Matrimoni o unió de fet. Un o dos
dies, segons la distància en
quilòmetres a la celebració de
l’acte. Distingeix la celebració del
matrimoni o la unió de fet, del
permís que se’n deriva. El permís
és de quinze dies naturals i
consecutius, a gaudir en els trenta
dies naturals anteriors o
posteriors, tot i que també és
possible en un altre moment, si
està degudament acreditat. La
inscripció en un registre de fet i el
matrimoni posterior amb la
mateixa persona no dóna dret a un
nou permís.
Acolliment de menors. Per a

gaudir de les setze setmanes, la
duració de l’acollida ha de ser igual
o superior a un any.
Adopció internacional. Si cal
desplaçar-se al país d’origen,
s’afegiran ﬁns a dos mesos a les
setze setmanes. Només es
perceben les retribucions bàsiques.
Lactància. Una hora diària
d’absència del treball durant el
primer any del bebé. Ara, a més, es
permet la compactació de la
lactància en un mes afegit a les
setze setmanes, de manera que el
permís maternal suma un total de
vint setmanes.
Paternitat. Quinze dies, en compte
de tres.

Assistència a conferències,
seminaris, congressos i jornades.
Sis dies, en compte de quatre.
Interés particular. Fins a nou
mesos cada tres anys (abans sis
mesos). Les sol·licituds s’han de
presentar a la Direcció Territorial
corresponent (abans a la Direcció
General de Personal).
Malaltia de familiars. Nova
llicència, sense retribució, amb una
duració màxima d’un any.
Referències normatives:
Decret 7/2008, de 25 de gener
(DOCV 29/01/2008).
Resolució de 15 d’abril (DOCV
24/04/2008)

d'una assignatura obligatòria”.
El Sindicat ha iniciat una campanya
en els centres escolars per
demanar a la Conselleria
d’Educació que retire la proposta
de regulació de l’Educació per a la
ciutadania. En l’escrit presentat per
l’STEPV, s’argumenta les diﬁcultats
per a gestionar dues opcions d’una
mateixa assignatura (la curricular i
la que es pot cursar amb un treball
trimestral) a la mateixa hora, en
distints espais i amb professorat
diferent que, a més, ha de ser
competent en anglés. El Sindicat
també al·lega que l’opcionalitat
“comportarà una segregació
inacceptable de l’alumnat per
motius ideològics i no pedagògics”.
El Sindicat considera, no obstant
això, que el fet més greu i
reprobable per part de la
Conselleria és la cobertura legal
que intenta donar amb l’ordre, un

intent condemnat a fracassar:
“Amb tota seguretat, l’alumnat que
no curse Educació per a la
ciutadania no podrà obtindre el
Graduat escolar, ja que es tracta
d’una matèria obligatòria.
STEPV proposa als claustres que
demanen l’aplicació del currículum
de secundària, aprovat per la
mateixa Conselleria d’Educació,
que preveu els continguts
d’Educació per a la ciutadania,
esmenats per l’administració
valenciana sobre el decret de
mínims del Ministeri. “Aquesta és
l’única norma legal quant als
continguts i metodologia de les
matèries que es pot posar en
funcionament el curs 2008/09, en
ﬁnalitzar la implantació de la LOE
en l’ensenyament secundari
obligatori”.

continguts”. La proposta de la
Conselleria no concreta el perﬁl del
professorat que haurà d’impartir
Ciutadania, el qual podrà ser
assessorat pel departament
d'anglés en condicions
organitzatives indeﬁnides.
Per acabar d'adobar-ho,
l’administració proposa una
confusa opció B, per l'alumnat que
no vullga acollir-se al currículum
convencional, consistent en la
redacció d'un treball d'un dels
temes seleccionats per les
famílies. Aquesta possibilitat
presenta, adverteix el Sindicat,
“importants diﬁcultats de
concreció, atés que el Departament
d'Orientació haurà d'emetre
informe sobre la petició i, a més,
qüestiona l'autoritat docent i deixa

en una indeﬁnició perillosa els
acords d'avaluació”.
El document presenta ﬁns i tot
una tercera opció, mitjançant la
qual l'alumne pot simplement no
cursar l'assignatura, una mena de
segona opció d'objecció
d’imprevisibles conseqüències
juridicoadministratives.
En el document presentat, es fa
constar que l'alumnat haurà
d'estar segregat en espais físics
diferents, un fet que provocarà
diﬁcultats organitzatives afegides
als centres sense disponibilitat
d'aules. Conselleria ha pretés
justiﬁcar aquesta segregació com
una mesura “d’atenció a la
diversitat”.

La Generalitat nega ara el deute de
vora 900 milions amb les
universitats públiques
Allioli
En relació amb les declaracions del
secretari autonòmic d’Universitats,
Emilio Barberá, que va negar
públicament el deute de 891
milions d’euros que li reclamen les
universitats valencianes, l’STEPV
ha denunciat que el responsable de
la Generalitat pretén “desqualiﬁcar
les universitats públiques, els seus
gestors i la comunitat que en forma
part”. El Sindicat ha qualiﬁcat de
“burla” les declaracions de
Barberá: “A les nostres universitats
se’ls discuteix el ﬁnançament
mentre una institució privada com

la projectada Universitat
Internacional Valenciana (VIU),
naixerà sense problemes en ser
ﬁnançada pels fons públics de la
Generalitat”. “Les universitats
públiques, assegura l’STEPV,
necessiten un ﬁnançament digne
que els permeta eixir de la situació
ﬁnancera asﬁxiant que pateix i que
el secretari autonòmic nega, tan
real com la predilecció dels
governants del Partit Popular per
la VIU, el circuit urbà de fórmula 1 i
els fastos diversos a què són tan
proclius”.
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Beatriu Cardona i Prats, presidenta de l’Associació de Professors d’Escoles Oﬁcials d’Idiomes

“La Conselleria continua sense invertir en
l’ensenyament d’idiomes”
Rafael Miralles Lucena
Aquesta professora de l’Escola Oﬁcial
d’Idiomes de València, nascuda en 1977 a
Cocentaina (Comtat), arriba a l’entrevista
muntada en la seua bicicleta i comença a
parlar amb profusió d’arguments i dades,
sense consultar papers ni deixar cap
pregunta en l’aire. Beatriu Cardona assegura
que el comportament de la Conselleria
envers les escoles d’idiomes, resultat de la
manca de voluntat política i de previsió dels
seus responsables, està perjudicant-los molt,
a pesar de la gran demanda que hi ha per
aprendre llengües. “Al professorat”,
assegura, “se li ha acabat la paciència”. La
presidenta de l’associació valenciana de
professors d’EOI té prevista una reunió amb
el director general d’Ordenació Acadèmica
per a exposar-li la problemàtica d’aquests
centres.
Per què hi ha tant de malestar en les escoles
d’idiomes?
L’administració ens ha posat molts
entrebancs, degut sobretot al canvi de
normativa. La LOE va establir els continguts
mínims del pla d’estudis, però la Generalitat
ha tardat nou mesos a publicar el
desenvolupament del currículum valencià. A
mi em costa creure que existeix una
intencionalitat de perjudicar-nos, però els
canvis de plans estan provocant desprestigi,
la sensació que les EOI posem diﬁcultats al
nostre alumnat i una desorientació general
que ens perjudica a tots.
Què demaneu exactament?
Que la Conselleria plantege al Ministeri la
inclusió del nivell C1 en l’ensenyament reglat,
és a dir, al ﬁnal dels estudis de nivell avançat.
Això garantirà que qualsevol ciutadà obtinga
un títol oﬁcial reconegut arreu del món. És
injust que ara mateix els valencians, després
de sis anys d’estudi, només puguen obtindre
el certiﬁcat d’estudis avançats B2.
Qui resulta beneﬁciat amb tot això?
Les entitats privades que es dediquen a fer
cursos de llengua i a expedir certiﬁcats, a
escala internacional, les EOI som les úniques
institucions públiques europees que es
dediquen a l’ensenyament d’idiomes fora dels
ensenyaments reglats.
Com ha reaccionat la vostra associació?
A mitjan octubre ens vam dirigir per escrit al
director general d’Ordenació Acadèmica i al
conseller, i els vam explicar la problemàtica.
S’han provocat situacions molt greus, com
que la preinscripció en les EOI es fera al juny,
quan el Diari Oﬁcial encara no havia publicat
la nova normativa.
Hi ha hagut protestes dels afectats?
Els alumnes han recollit ﬁrmes i alguns
també han participat en les concentracions
que hem promogut. Són l’esglaó més dèbil i
estan pagant més que ningú la
incompetència de l’administració. Passa que
és molt difícil moure un alumnat adult i molt
heterogeni, universitaris, gent que treballa,
estudiants que vénen al matí o la vesprada,
però hauran de mobilitzar-se si volen
solucionar els seus problemes. A principi de
curs, explicàvem a l’alumnat més perjudicat:
“No patiu, perquè quan vinguen les proves
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Els canvis de plans estan
provocant el desprestigi de les
EOI i una desorientació general
que ens perjudica a tots.

Fa onze anys que l’actual
president de la Generalitat, quan
era conseller d’Educació, va
prometre una segona escola
d’idiomes a València

lliures us podreu matricular d’un nivell
superior”. La nostra sorpresa ha sigut que,
segons l’Ordre de certiﬁcació del 25 de març,
els alumnes oﬁcials que vullguen fer una
prova lliure han de renunciar a la seua
matrícula oﬁcial.
Costa d’entendre tanta desorganització.
No sé si els qui redacten les lleis han intentat
estudiar en una EOI, haurien de saber que és
molt complicat entrar-hi. A la ciutat de
València només tenim una escola, mentre
que a Saragossa n’hi ha tres. Som la capital
dels esdeveniments meravellosos, però en
ensenyament d’idiomes estem a la cua. Fa
onze anys que l’actual president de la
Generalitat, quan era conseller d’Educació, va
prometre una segona escola d’idomes a
València.

Ha arribat l’hora de mobilitzar-se?
Les EOI hem demostrat de sobres la nostra
paciència i potser ara caldrà mamprendre
altres vies. Per cert, l’STEPV i també altres
sindicats ens estant donant molt de suport.
Quins són els eixos de les vostres
reivindicacions?
Pel que fa a les normatives, hem denunciat la
tardança de la Conselleria en publicar-les, i el
seu menyspreu a les esmenes que presenten
els representants del professorat. També ens
preocupa molt la reducció del nivell ﬁnal dels
estudis i des de moltes comunitats
autònomes hem instat el Ministeri perquè
rectiﬁque.
En les EOI s’estudien també les llengües
pròpies de les comunitats autònomes. Què
passa amb el valencià?
Doncs que després de tota la vida estudiant
en valencià en primària i secundària i, a més,
sis anys en una EOI, l’alumnat valencià no pot
obtindre el nivell màxim de coneixements
lingüístics C2 establit en el marc europeu, i
s’ha de conformar amb un B2.
A propòsit dels nivells, a un alumne de
batxillerat de la línia en valencià que ha
cursat anglés se li reconeix l’accés al nivell
intermedi 1 en aquest idioma, però no així en
valencià. Per què?
És cert. Paradoxalment, un alumne que ha
estudiat en valencià ininterrompudament des
d’infantil ha de matricular-se en bàsic 1 i no
pot entrar a intermedi 1. Això vol dir que
sobre el paper un alumne valencià té més
coneixements d’anglés que de la seua
llengua pròpia. Els tècnics de la Conselleria,
els d’Ordenació Acadèmica i els de Política
Lingüística, no ho resolen i es passen la pilota

els uns als altres. I l’alumnat segueix pagant
les conseqüències del desgavell.
Sembla que les EOI també teniu problemes
infrastructurals.
A Alzira, l’escola està en la part superior d’un
mercat, la de Sagunt necessita una ampliació,
a Quart de Poblet no poden accedir les
persones amb discapacitats físiques, a
Gandia fa 20 anys que estan instal·lats en una
seu provisional llogada, hi ha classes de les
seccions de les EOI que es fan en aules mal
equipades, sense els recursos suﬁcients. A
l’administració li ix a compte, però per als
alumnes i el professorat la situació és molt
incòmoda.
Per què?
Perquè qualsevol gestió cal realitzar-la en la
seu de l’EOI de la qual depén la secció. Per a
posar i arreplegar les notes, fer les reunions
de departament o demanar un certiﬁcat, cal
desplaçar-se a la seu de què depén cada
secció. Els de Novelda han d’anar a Elx, els
de Dénia a Benidorm, els de Xàtiva a Alzira…
Els de Nules, Sogorb, Borriana i Vila-real han
d’anar forçosament a Castelló, que és l’única
EOI de les comarques del Nord.
Tot això no encaixa amb el discurs oﬁcial.
És una frivolitat que la Generalitat pretenga
ara ensenyar en anglés Educació per a la
Ciutadania i, al mateix temps, no faça les
inversions necessàries en l’ensenyament
d’idiomes, perquè cada any queden fora de
les EOI milers de persones amb ganes
d’estudiar. Alguns polítics s’omplin la boca
amb la necessitat d’aprendre idiomes, però
són paraules buides.
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28 d'abril de 2008, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut Laboral

Per la seguretat i la salut laboral

Aspecte de la concentració per un treball més saludable davant el Palau de la Generalitat / FOTO: ALLIOLI

Allioli
L'accidentalitat laboral s'ha
convertit en una autèntica plaga
social. En 2007, al País Valencià, es
van produir 101.345 accidents
laborals, dels quals 128 van ser
mortals i 1.132, greus. Durant el
mateix període, a l'Estat espanyol, a
pesar de registrar-se’n una notable
reducció, hi va haver 1.788.016
accidents laborals, amb 1.191 morts
i 10.637 accidents greus, xifres que
ens situen en uns índexs molt
superiors a les mitjanes dels països
del nostre entorn. En una societat
globalitzada com la nostra, cada any
moren més de dos milions duescentes mil persones a tot el món
com a resultat dels 270 milions
d'accidents laborals. A més,
apareixen 35 milions de nous casos
de malalties professionals, amb més
d’1,7 milions de defuncions entre la
classe obrera. De cap manera
podem acceptar la inevitabilitat
d'aquests accidents perquè les
causes que els provoquen són
corregibles, tant les immediates
com les estructurals.
Intersindical Valenciana ha
denunciat de manera reiterada com
la cultura preventiva en la presa de
decisions, tant en l'administració
com en les empreses privades,
segueix supeditada a l'obtenció de
beneﬁcis immediats. Per això,
exigim de nou el tractament dels
accidents laborals i les seues
conseqüències amb la importància
que tenen i es mereixen. Perquè són
morts de treballadores i
treballadors que podrien evitar-se i
no podem tolerar que, any rere any,
s'acumulen estadístiques tan

elevades. En aquest sentit, exigim
un marc normatiu especíﬁc contra la
sinistralitat laboral.
D’altra banda, les dades oﬁcials
no arrepleguen tota la realitat sobre
la salut laboral. Hui es reconeix de
forma generalitzada que el sistema
oﬁcial de registre de malalties
professionals de l'estat infravalora en
gran part l’autèntic impacte de les
malalties relacionades amb el
treball, que ocasionen cada any més
de 15.000 morts per malalties
laborals i que no consten enlloc. De
la mateixa manera, es produeix una
gran incidència de malalties
relacionades amb el treball no
reconegudes oﬁcialment,
especialment les relacionades amb
els transtorns musculoesquelètics i
l'estrés.
Tampoc no podem oblidar aquells
que, senzillament, no hi compten: les
persones que treballen en l'economia
submergida tant en empreses o
administracions que ignoren els
plans de prevenció o en els casos on
no es dóna tota la informació. O en
les situacions d'”irregularitat” en què
estan moltes treballadores
immigrants del treball domèstic. O
les que practiquen la doble jornada,
com és el cas de moltes dones
treballadores.
Fins ara les mesures adoptades
pels governs han sigut insuﬁcients i
no tant directes i eﬁcaces com
hauríem desitjat. És veritat que hi ha
hagut certs avanços, especialment en
la reducció dels accidents mortals en
el còmput actual. Però cal fer
efectives les bones intencions que
mostren els plans estratègics que
cada cert temps el govern acorda

Les xifres ens situen en
uns índexs molt
superiors a les mitjanes
dels països del nostre
entorn

El sistema oficial de
registre de malalties
professionals de l'estat
infravalora l’autèntic
impacte de les malalties
relacionades amb el
treball

amb empresaris i sindicats. Totes les
administracions han de combatre
amb la màxima fermesa
determinades pràctiques esteses
entre els empresaris, perquè
provoquen penoses condicions de
treball que, ﬁnalment, acaben en
tragèdia. Per exemple: contractació
il·legal; precarietat i temporalitat en
l'ocupació —la incidència dels
accidents laborals és el doble entre
el personal amb contracte
temporal—; abús de subcontractes
per burlar les obligacions legals —
entre les quals hi ha les de prevenció
de riscos laborals—; falta de
formació dels treballadors; efectes
del mateix model econòmic —pressió
desmesurada en els ritmes de
treball, violència en el lloc de treball,
beneﬁcis desmesurats—;
incompliment sistemàtic de la
normativa de prevenció de riscos
laborals.
Tots els governs han de prendre
decisions polítiques de caràcter
preventiu i promoure una cultura de
prevenció perquè la ciutadania,
sobretot les empreses, consideren la
seguretat i la salut laboral temes
absolutament prioritaris. Les
administracions han de
comprometre's molt més a promoure
la detecció dels accidents de treball i
millorar la coordinació dels
estaments implicats. De la mateixa
manera han de fomentar la
persecució penal de la infracció de
les normes preventives i millorar la
informació que facilite a jutges i
ﬁscals la investigació de la titularitat
mercantil de les empreses.
Però atesa la tragèdia personal,
familiar i social que suposa la pèrdua

de tantes vides, tant el govern central
com el Consell han de traduir
l'exigència d'un compromís real dels
empresaris en matèria de prevenció.
En aquest sentit, urgeix posar en
marxa de manera efectiva els serveis
de prevenció i el desenvolupament de
mecanismes de control eﬁcaços,
l’increment de la plantilla
d'inspectors i les sancions rigoroses
contra els incompliments.
Per a la Intersindical Valenciana
és imprescindible que els temes
relacionats amb la sinistralitat
laboral obtinguen la col·laboració de
totes les forces sindicals
representatives. En aquest sentit,
s'ha de democratitzar el vigent marc
de negociació i modiﬁcar l’anomenat
espai del “diàleg social”, així com
elaborar un Llibre Blanc sobre
prevenció que contribuïsca a
respondre amb contundència a la
sinistralitat laboral, a les seues
manifestacions i a les seues
conseqüències. A partir d'aquestes
bases serà possible ediﬁcar un marc
normatiu integrador que hi faça front.
Per tot això, en el Dia
Internacional de la Seguretat i la
Salut Laboral, Intersindical
Valenciana s'adhereix a les principals
reivindicacions del moviment
internacional:
 Desplegament de campanyes per
a la prohibició de l'amiant.
 Intervenció frontal contra els
anomenats càncers ocupacionals.
 Ampliació de la cobertura
preventiva per a totes les malalties i
lesions relacionades amb el treball.
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Els delegats defensen els drets laborals i se senten sempre acompanyats pel sindicat

Delegats i delegades de l’STEPV: la paraula contra corrent
Allioli
Arriscats i valents, les delegades i
els delegats de l’STEPV defensen
els drets laborals i se senten
sempre acompanyats perquè el
sindicat treballa amb elles, frec a
frec. Abans d’encetar el procés
electoral en un centre educatiu, un
equip de persones vinculades amb
el nostre projecte sindical presenta
la candidatura, tot tractant
d’interpretar l’entorn particular per
a aportar força de voluntat,
disciplina i honestedat, molt per
damunt dels resultats que puguen
obtindre’s. Amb fortalesa,
intel·ligència i prudència, sense
temor de defraudar els companys i
companyes, empren la paraula com
a millor eina per a la negociació,
perquè s’ho creuen.
L’assemblea és la raó de ser de
l’STEPV. Des d’aquesta màxima, les
delegades i els delegats fan pinya
entre els seus iguals, coneixen els
models de contractació i liquidació,
ofereixen la informació que els
proporciona l’empresa sobre la
marxa econòmica, l’absentisme,
l’ambient laboral, les malalties
professionals i altres temes

d’interés; emeten informes de
l’activitat laboral i vigilen el
compliment de les normes;
promouen iniciatives beneﬁcioses
per a totes les companyes i els
companys; tenen prioritat de
permanència en la empresa i
legitimació processal activa; estan
especialment protegits contra
qualsevol intent de discriminació;
s’assabenten de les noves
contractacions de personal;
gaudeixen d'hores mensuals per a
desplegar les activitats sindicals.
Són delegats i delegades dels
centres escolars privats, que
participen del projecte col·lectiu que
representa l’STEPV.
Són un centenar de persones
que, al llarg del País Valencià,
participen en la vida sindical, un
compromís que comporta
informació, lectura, crítica, decisió i
treball. Són molt valuosos i molt
valuoses i d’elles i ells depén que el
projecte del sindicat arribe al
màxim nombre possible de
persones. De ben segur que en la
seua tasca es trobaran amb actituds
hostils que intentaran frenar o
impedir l’èxit de la seua tasca.

Trobaran aﬁrmacions negatives i
sense cap goig al desenvolupar
l’acció sindical: “Res no és com
nosaltres havíem imaginat”; “els
anys ens han anat amargant el
carácter, ens hem tornat més
cínics, àcids i irònics”. Sabem que el
sistema dominant aconsegueix
éssers regulars, convencionals i
rutinaris obsessionats per obtindre
certiﬁcats, llicències i permisos. La
nostra gent, però, amb les seues
experiències, és lluitadora del dia a
dia, sense que ningú no decidisca en
el seu nom. Elles i ells saben
treballar un somni, una idea i un
futur.
Crida a la militància
Pertànyer a l’STEPV i haver
participat en el procés electoral és
també un sentiment que dóna eines
i equipament per a resoldre
problemes a mesura que sorgeixen.
Sense eixir-te’n del teu camí, del teu
desenvolupament, de la teua
observació, del teu coneixement, ni
per les bromes, ni pels elogis.
Gaudint amb tot el que fas, amb
tranquil·litat, sense abaratir les
paraules perquè no perden el seu

Signat l’acord sobre acumulació d’hores de lactància
Allioli
L’administració educativa
valenciana, els sindicats STEPV,
FSIE, USO, UGT i CCOO, i les
patronals EyG i CECE-FECEVAL van
signar, a l’abril, l’acord sobre
acumulació d’hores de lactància i
substitució del personal de
pagament delegat que gaudeix del
permís. Amb l’acord, Educació es
compromet al pagament de la
nòmina de la treballadora (o el

La Conselleria es
compromet a abonar la
nòmina de la persona
treballadora

treballador) que gaudisca del
permís. També s’hi estableix que
podrà sol·licitar-se l’acumulació de
les hores de lactància en jornades
completes, de manera que el
permís serà de 30 dies naturals, de
què s’haurà de gaudir
immediatament després de la
baixa maternal. El permís quedarà
interromput durant el mes d’agost i
es reprendrà l’1 de setembre. El
període de lactància s’interromprà

en el cas que la persona
beneﬁciària estiga de baixa per
incapacitat laboral en ﬁnalitzar el
permís maternal (16 setmanes) o
el que li corresponga. El permís es
reprendrà a partir de l’alta mèdica.
La sol·licitud es podrà realitzar en
un termini no inferior a 25 dies
abans de la ﬁnalització de la baixa
maternal.

Grup de dones es manifesta per la lactància materna el 8 de març de 2008 /FOTO: A. S.

signiﬁcat. Pertànyer a l’STEPV
requereix un alt grau de maduresa i
tolerància envers els altres. Ser
gentil i amable.
Els companys i les companyes del
Sindicat que s’han presentat a les
eleccions són gent que estima la
cooperació per damunt de tot, gent
que aspira a construir una societat
de persones lliures que escolten.
Són persones que lluiten contra
l’atonia que impera en el sector,
gent que es rebel·la contra la
submissió gregària a l’empresari,
també contra el meninfotisme
neoliberal del qui ho creu tindre tot.
La nostra gent és un equip modest
però experimentat, de persones
responsables amb conviccions ben
consolidades.
El sindicalisme assembleari que
representem no se sustenta en una
acumulació de sabers i regles.
Perquè el nostre estil descansa
sobretot en la cooperació,
l’autogestió, l’enriquiment personal,
la barreja i la llibertat, premisses a
què seguim convidant a sumar-se a
la gent treballadora que encara creu
que és possible construir una altra
escola.

En vigor
l’aplicació dels
augments
salarials per a
2008
Allioli
El BOE del 23 d'abril publica les
taules salarials de 2008
corresponents al V Conveni
d’empreses d’ensenyament
privades sostingudes totalment o
parcialment amb fons públics.
L’increment retributiu en els nivells
concertats serà del 3% en salari
base, antiguitat, complements de
càrrec i càrrecs directius. Per al
personal d'administració i serveis
(PAS) l’augment a aplicar és d’un 4
% en tots els conceptes. En els
nivells no concertats, l’increment
serà del 3,2 % (salari base,
antiguitat, complements de càrrec i
càrrecs directius) i el 3,2 % en els
centres residencials, aplicat a tots
els conceptes.
Els llicenciats i llicenciades de
primer cicle d’ESO rebran un
complement de 132,46 euros en
cada una de les 14 pagues i 4,74
euros més per trienni. Aquesta
mesura representa un primer pas
d’homologació salarial del primer
cicle amb el segon, a escala
estatal. Al País Valencià els dos
cicles d’ESO ja estan homologats
amb el complement autonòmic, tot
i que queda pendent el dels
triennis.
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L'Espai Europeu d'Educació Superior, un repte necessari
Liv Ingrid Ostbye Roggen
La recent publicació del Reial
Decret 1393/2007, de 29 d'octubre,
pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oﬁcials
a Espanya constitueix un indicador
clau de l’aproximació cap a un
Espai Europeu d'Educació Superior
(EEES) que ha de culminar l'any
2010. Aquest procés de
convergència suposarà canvis
notables en diferents aspectes dels
ensenyaments universitaris que
afectaran tant l'organització dels
ensenyaments i disseny dels títols
com al procés d'ensenyamentaprenentatge, les metodologies, els
mètodes d'avaluació, els sistemes
de garantia de qualitat, els

processos de veriﬁcació i
acreditació dels títols i els plans
d'estudis.
La Declaració de Bolonya
Amb la Declaració de Bolonya
(1999) es va iniciar un sistema de
crèdits ECTS (European Credit
Transfer System) que facilita
l'homologació i el reconeixement
de títols, la mobilitat entre
estudiants, personal
d'administració i serveis i personal
docent i investigador. La Declaració
estableix els paràmetres per a la
construcció de l’EEES en el marc
d'uns principis de qualitat,
mobilitat, diversitat, competitivitat i
aprenentatge al llarg de la vida. Per

la seua banda, el projecte ENLU
(European Network for the
Promotion of Language Learning
among Undergraduates), la xarxa
per a la promoció de l'aprenentatge
d'idiomes entre tots els
universitaris, estableix la necessitat
que els estudiants europeus siguen
capaços de comunicar-se en dues
llengües, almenys, a banda del seu
idioma matern. Es prioritza la
inclusió d'idiomes en els plans
d'estudis universitaris, s'insisteix
en les tecnologies de la informació
i la comunicació i es dissenyen
itineraris multilingües en els
estudis. Finalment, el projecte
Tuning (Tuning Educational
Structures in Europe) posa l'accent

en la importància del coneixement
d’una segona llengua, si més no,
amb l'objectiu de contribuir a la
creació d'un nou EEES atractiu
perquè els estudiants puguen
competir en un univers acadèmic
internacional i especialment amb
el nord-americà.
La nostra realitat
No obstant això, el sistema per a
garantir que els nostres
universitaris sàpien una llengua
sense incloure-la en els plans
d'estudis és encara una incògnita.
A Catalunya, l'anglés ja ha pres
protagonisme en la reforma de
l'ensenyament superior: els
estudiants assoliran coneixements

alts d'anglés especíﬁc i dominaran
la terminologia especialitzada per
no sentir-se desplaçats en un
mercat laboral competitiu. Al País
Valencià, cal introduir de manera
sistemàtica en els plans d'estudis
la docència d'anglés, per poder
afrontar el repte europeu. L’ESP
(English for Speciﬁc Purposes) ha
de formar part del contingut
curricular de les diferents
titulacions públiques i també s'ha
de facilitar la preparació de PDI i
PAS, mitjançant cursos oﬁcials.
Les universitats valencianes han
realitzat uns esforços tímids en
aquesta direcció, però encara no
s'han plantejat una planiﬁcació i
racionalització sistemàtica dels
plans d'estudis per prioritzar
objectius acadèmics establits, com
l'aprenentatge de llengües,
especialment per a ﬁnalitats
especíﬁques, i l'establiment
d'itineraris multilingües en els
estudis universitaris. La ciència, la
investigació i les àrees de
coneixement necessiten
progressivament més
especialització, com l'idioma, per a
assegurar la qualitat de la
comunicació cientíﬁca i la
transferència de coneixements.
Hem d’afrontar la realitat per a
organitzar i planiﬁcar
adequadament el futur de la nostra
educació superior. Un espai
europeu d'educació superior que
puga convertir-se en un pol
d'atracció per a la comunitat
acadèmica internacional.
Professora del Departament de
Filologia Anglesa. Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació.
Universitat de València.

FOTO:A.S.

Les famílies que no volen classes de Religió per als
seus ﬁlls no han de presentar cap escrit al centre
Allioli
En els períodes de matriculació,
solen presentar-se queixes i
recursos referits a l’obligació a què
alguns centres sotmeten les
famílies perquè declaren per escrit
que no volen que els seus ﬁlls o
ﬁlles reben enseyaments de
Religió. Per la seua claredat
reproduïm alguns fragments d’un
expedient incoat per la defensora
del poble i el Departament
d’Educació de Castella-la Manxa en
un cas d’aquests.
L'expedient esmentat va partir
d'una queixa individual,“sobre la
vulneración del derecho
fundamental a no ser obligado a
declarar sobre mi ideología, religión
o creencia” (Constitución Española,
artículo 16.2) dado que en el
modelo de matrícula se me
obligaba a declarar sobre mis
creencias religiosas, al tener que
consignar obligatoriamente si
deseaba que mi hija recibiera
clases de religión católica”. La

defensora del poble, després de
considerar que “la libertad religiosa
y de culto se maniﬁesta tanto en el
ejercicio positivo de sus
facultades, sin
impedimentos de
ningún tipo, como en
el derecho a no ser
obligado a
participar o
intervenir en
ritos o
cultos

religiosos contrarios a las propias
creencias”, conclou que l'imprés de
sol·licitud de matrícula “atenta
contra el derecho a la libertad
religiosa en su vertiente negativa. Y,
en modo alguno, la gestión y
organización docente puede
prevalecer sobre la
libertad fundamental
expresada y protegida
en nuestra
Constitución”.
D’acord amb
aquesta
orientació, a
l'inici de
cada curs
escolar, i
de

manera independent a l'acte de la
matriculació, el centre ha de
comunicar als pares i tutors que
només aquells que desitgen que
els seus ﬁlls cursen els
ensenyaments de Religió han de
comunicar-ho al centre educatiu,
formalitzant la corresponent
sol·licitud.
Al País Valencià les conclusions
jurídiques són idèntiques a les de
Castella-la Manxa. Els centres
educatius només poden demanar
la declaració a aquelles famílies
que voluntàriament opten per
demanar la impartició de
l’assignatura de Religió (la catòlica
o una altra) per als seus ﬁlls. La
resta de famílies s’entén, per tant,
que no volen aquests
ensenyaments.
El Sindicat considera que cal
denunciar els centres que, obligant
les famílies a optar per una opció o
una altra, vulneren el dret
constitucional de tots els ciutadans
i ciutadanes a no declarar sobre la
seua ideologia, religió o creença.
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Crònica apassionada del Fòrum Mundial d'Educació

L’altra cara de la postal brasilera

Paraguai i l’Argentina, on hi ha les
imponents i famoses cascades.
A Nova Iguaçu, l’altra cara de la
postal turística brasilera, l’exclusió
social, la pobresa i la violència són
moneda corrent en la vida de
moltes persones que treballen amb
salaris mínims o en ocupacions
informals a Rio. En oposició a
l’ambient de la capital, a Nova
Iguaçú no hi ha grans empreses ni
comerços, i els serveis públics són
molt deﬁcients.

Tot just fa tres anys, el 31 de
març de 2005, en la mateixa nit i de
manera indiscriminada, van ser
assassinades 29 persones, entre
elles xiquets i joves. La massacre,
coneguda popularment com la
chacina, va ser atribuïda als
anomenats esquadrons de la mort,
molt actius en la història recent de
la regió. L'existència d'un govern
municipal sensible als conﬂictes
socials i políticament compromés
amb la generació que tracta
d’impulsar una transformació local,
va permetre que aquesta localitat
acollira, en 2006, el Fòrum Mundial
d’Educació (FME) , que amb el lema
“Una educació ciutadana per a una
ciutat educadora” va acollir la
presentació de diversos projectes
politicopedagògics.
Una altra volta, Nova Iguaçu va
acollir l’FME entre el 27 i el 30 de
març passats. A més de les
conferències, en què vaig
intervindre com a representant de
l’STEPV, més de 400 plafons i 310
tallers autogestionats van permetre
conéixer els avanços relatius a la
ciutat educadora al Brasil. En
aquest sentit, cal destacar el
programa Barri Escola, una
estratègia d'articulació de les
polítiques, programes i accions de
diverses regidories, un model que
es pretén traslladar a tot el país.
Aquest programa s’articula a través
d’una xarxa educativa conformada
per institucions escolars i iniciatives
educatives impulsades des dels
barris.
A Nova Iguaçu vam tornar a obrir
els ulls davant els progressos de

l'educació popular al Brasil. En
aquesta ocasió, la ciutadania va
tornar a vibrar amb el Fòrum “Una
vegada més, capital mundial de
l'educació”. Els carrers i les escoles
es van transformar en un mosaic de
colors gràcies a l’acció dels
graﬁters, més de 250 voluntaris que
van col·laborar amb l'organització.
En qualsevol racó de la ciutat et
trobaves algú que, emocionat,
t'agraïa la teua presència al Fòrum.
Però l'homenatge a les víctimes de
la chacina de 2005 va acabar de
descol·locar els convidats. Una gran
taula enmig d’un carrer congregava
actors, músics, poetes i artistes de
tota classe. L’exhibició de pel·lícules
i els recitals poètics van
acompanyar un emotiu sopar
elaborat per la gent d’un barri
estigmatitzat de perillós. Però la
integració entre les persones del
fòrum i el veïnat va aconseguir
esborrar eixa imatge. Fins i tot una
inoportuna pluja va servir perquè
els comensals, reguﬁats en
nombroses cases particulars,
conﬁrmaren l’acollida incondicional
d’aquella gent.
El taxista que em va dur de
tornada a l’aeroport, un home
pròxim a la jubilació, em va
assegurar que assistiria al pròxim
Fòrum com a voluntari per
transportar els assitents. Després
de fer-me una emocionada
abraçada en la terminal, em va dir:
“Gràcies per haver vingut a Nova
Iguaçu”. Gràcies a qui?

Organitzador (CO) que va preparar
el primer FME, amb el tema
central L'educació en el món
globalitzat. En 2002, s’hi va
realitzar, la Conferencia Especial
de l'Educació i en 2003 la segona
edició de l’FME, uns dies abans del
tercer FSM. Un any després, el

tercer Fòrum presenta la proposta
de la Plataforma Mundial de Lluites
per l'Educació, i a partir de 2005 les
trobades inicien un procés de
descentralització, en fòrums
temàtics, regionals i nacionals. Pel
que ens afecta més directament,
cal destacar l’èxit del Fòrum Social

Ibèric per l'Educació (FSIPE)
celebrat a Còrdova (Andalusia),
amb una presència i participació
destacada de militants dels STE. La
pròxima edició de l’FME (2009) se
celebrarà en paral·lel a l’FSM a
Belem, a l’Amazònia brasilera.

FOTO: A. S.

Albert Sansano
Quan vas a Nova Iguaçu des de
l'aeroport de Rio de Janeiro no
recorres el mateix camí que et duu
a Ipanema o Copacabana. Nova
Iguaçu, amb vora un milió
d'habitants, és una de les 13 ciutats
de la Baixada Fluminense, l'àrea
metropolitana de Rio, on viuen
quatre milions de persones. A
pesar de la semblança en el nom,
tampoc no té res a veure amb el Foz
do Iguaçu, a la frontera amb el

Els fòrums mundials
Després de la celebració del Fòrum
Social Mundial (FSM) de 2001, la
Secretaria Municipal d'Educació de
Porto Alegre va assumir la
responsabilitat de convocar les
organitzacions i moviments socials
que tenien relació amb l'educació,
per compondre el Comité

Una educació global i intercultural per a una ciutadania crítica
XXXIII Escola d'Estiu del País Valencià. MRP Gonçal Anaya. València, maig 2008
Dimarts 13, 19h. Ca Revolta.
Presentació Escola. Inauguració de l’exposició i projecció del
documental Shorok (Alba), sobre treballadores del Marroc.
Dijous 22, 19h. Biblioteca i Casa de Cultura (C/ Reina, 85, el
Cabanyal)
Inauguració de l’exposició Obrint camí, sobre dones de
Nicaragua.
Dissabte, 24. Des de les 9,30h. IES Abastos
El Sud reconstruït: preuís i estereotips. José A. Antón.

La metodologia reﬂect-acció, un procés d'aprenentatge
participatiu i transformador (I). Nicola Foroni.
Dissabte, 31. Des de les 10h. IES Abastos
Cap a la transformació social des d’una educació reﬂexiva i
crítica. Eines per a l aula (treball en grups). Neus Garriga i
Gema Celorio
Presentació de materials i recursos per a l'aula:
 Perspectiva de gènere i sobirania alimentària. Àlex
Guillamón.
 Entendre un món global des de la solidaritat / La

immigració i la ciutadania. Cristina Carrión, Carmen Sala.
 Cloenda i festa (Ca Revolta). amb Kuami Mensah (reggae
africà)
Informació i matrícula (ﬁns el 17 de maig)
Correu-e: 33eega@gmail.com
Web: http://www.fmrppv.org/eecc/33escola/33escola_ga.htm
Tel.: 660 477 865
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La Generalitat valenciana incompleix els seus propis plans

Prevenció de violència de gènere: molt de soroll per no res
La Generalitat Valenciana ha incomplit els
objectius que es va marcar per al segon Pla de
Prevenció de la violència de gènere. En l’anàlisi
que presentem queda clar que dels 93 objectius
prevists i pressupostats per la mateixa
administració se n’han desenvolupat ben pocs.
Ara, a punt d’acabar el termini 2004-2208, es fa

necessària una avaluació de l’administració del
seguiment de les accions i dels objectius
complits. I pel que fa als diners assignats al pla,
cal saber on ha anat a parar els que no s’han
gastat, i quina ha sigut la destinació ﬁnal de les
partides pressupostàries inicialment
assignades.

L’STEPV denuncia que cap de les àrees
plantejades en el Pla de Prevenció han assolit
els seus objectius, que la coordinació entre
totes les àrees no ha existit, i que s’ha deixat de
fer les inversions previstes. Esforços, diners i
il·lusions malbaratats sembla l’única conclusió
possible.

SEGON PLA DE PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÉNERE (2004-2008)
Àrea de prevenció

Àrea de Seguretat.

Pressupost:
2.136.652 €
Objectius: potenciar
la realització de
projectes, programes
i accions dirigits a
previndre la violència
que s'exerceix contra
les dones en els
diferents àmbits de la
societat.
Conselleries:
Benestar Social,
Cultura, Educació i
Esport, Justícia,
Interior i
Administracions
Públiques i Sanitat.
Accions previstes: 19
Accions realitzades:
només s'ha fet la
corresponent a la
realització d'activitats
dirigides a la
comunitat escolar per
a la prevenció de
comportaments i
actituds de rebot
davant la violència.
Així i tot, falta
formació i acció i
nomenar la persona
responsable de
coeducació en el
Consell Escolar, que
està determinada per
la ley integral.

Pressupost:
1.326.565 €
Objectius: establir
mecanismes i
sistemes de protecció
a les víctimes de
maltractaments en
aquelles situacions
en què puguen ser
objecte de risc físic o
psíquic.
Conselleries:
Benestar Social i
Justícia, Interior i
Administracions
Públiques.
Accions previstes: 16
Accions realitzades:
desconeixem si s'ha
fet alguna acció en
aquest àrea excepte la
instal·lació de més
dispositius de
telealarma, però el
que queda clar és que
no s'han elaborat
protocols d'actuació
per a la coordinació en
els diferents òrgans i
entitats que presten
assistència en els
supòsits de
maltractaments
(policial, judicial,
sanitari, assistencial i
d'intervenció social) i
no s'ha creat la unitat
de Policia Autonòmica
especialitzada en
violència de gènere.

Àrea de Suport i
Atenció
Pressupost:
25.253.671 €
Objectius: tractament
especíﬁc i concret a la
violència de gènere,
abordant de forma
integral les
necessitats de les
dones.
Conselleries:
Benestar Social,
Cultura, Educació i
Esport, Empresa,
Economia, Hisenda i
Ocupació, Territori i
Habitatge i Justícia,
Interior i Adm.
Públiques.
Accions previstes: 33
Accions realitzades:
només coneixem una:
el programa
d'escolarització
immediata amb
designació d'un tutor
personal per a les
ﬁlles i ﬁlls de les
víctimes de la
violència domèstica
que es vegen obligats
a canviar de domicili,
però hi ha massa
tràmits burocràtics
perquè la mesura
puga ser efectiva. Es
parla —entre altres
coses— dels centres
24 hores, que
segueixen sent tres
per a tota la comunitat
i amb pocs mitjans.

Àrea de
Sensibilització
Pressupost:
1.853.993 €
Objectius: implicar la
societat en el seu
conjunt contra la
violència que
sofreixen les dones.
En general es tracta
de campanyes
divulgatives i
informatives, tallers,
xarrades, etc.
Conselleries:
Benestar Social,
Sanitat i Economia,
Hisenda i Ocupació.
Accions previstes: 6
Accions realitzades:
només s'ha creat una
fundació i la
campanya Tolerància
Zero, amb una web
buida de contingut i
un manifest que
s'invita a signar.

Àrea de Formació

Àrea d'Investigació

Pressupost:
503.430 €
Objectius: impulsar
activitats de formació
en violència de
gènere dirigides a
professionals
implicats en aquesta
problemàtica.
Conselleries:
Justícia, Interior i
Administracions
Públiques, Cultura,
Educació i Esport,
Sanitat i Benestar
Social
Accions previstes: 9
Accions realitzades:
no s'ha realitzat cap
tipus de formació
obligatòria
especialitzada en
aquesta matèria, ni
en el sector de
Justícia (jutges i
magistrats poden
optar a aquesta
formació de forma
voluntària i privada),
ni en el sanitari o el
docent. Tampoc en
els sectors de serveis
socials, forces de
seguretat, Policia
Autonòmica i Local.

Pressupost:
498.419 €
Objectius: promoure
la investigació sobre
les causes,
circumstàncies i
conseqüències de la
violència que
s'exerceix contra les
dones en totes les
seues
manifestacions.
Conselleries:
Benestar Social,
Justícia, Interior i
Administracions
Públiques
Accions previstes: 9
Accions realitzades:
aquest àrea és difícil
de valorar, ja que no
tenim coneixement de
les investigacions ni
estudis portats a
terme, si se n'han
realitzat; aquesta és
una vella reivindicació
de les associacions de
dones: volem veure
els estudis, informes,
estadístiques que es
fan sobre aquest
tema.

TOTAL PRESSUPOST
PLA 2004-2008
31.572.730 €

PETJADES DE DONA

Maria Enríquez: dona
abans que institut
Joaquina Barba

M

aria Enríquez, el nom d’un institut a
Gandia, no és un senyal suﬁcient
per a pensar que va pertànyer en
algun moment a un ésser humà,
una dona abans que a un ediﬁci. Sembla que
aquest centre d’ensenyament de la Safor l’ha fet
tan seu que, en sentir-lo, ràpidament l’associem
amb el món de la docència i l’aprenentatge.
Però qui va ser Maria Enríquez? Què va fer
per aconseguir admirablement que el seu nom
quedara per sempre recordat en una institució
educativa? Quins mèrits l’acompanyaren en vida,
que algú va voler que fos recordada per sempre?
Es va dedicar a l’estudi? Tal vegada va ser
mestra?
Tot i que he rastrejat la seua vida, la
informació que he trobat sobre Maria Enríquez
és suﬁcient per a aﬁrmar que, en l’època en què
va viure, va ser una dona intel·ligent,
emprenedora i capdavantera, tot i que, com
tantes altres, va estar eclipsada per l’ombra

dels homes que va tindre més prop d’ella.
Maria Enríquez de Luna, nascuda el 1469 al si
d’una família castellana emparentada amb els
Reis Catòlics, va ser casada successivament
amb dos ﬁlls dels ducs de Borja de Gandia. Com
a tantes altres dones, en aquelles
circumstàncies socials, a penes enviduar, va ser
novament casada amb un membre de la família
del marit, perquè aquest aconseguira el domini
sobre ella i se n’assegurara el dot.
Per segona vegada, quedà vídua i, malgrat

En l’època en què va viure, va ser
una dona intel·ligent,
emprenedora i capdavantera, tot i
que, com tantes altres, va estar
eclipsada per l’ombra dels homes

les diﬁcultats, va aconseguir situar-se al
capdavant del ducat de Gandia ﬁns a la majoria
d’edat del ﬁll que la va substituir. Aleshores,
Maria Enríquez va marxar a l’únic lloc on podia
anar: el convent de les Clarisses de Gandia, del
qual va arribar a ser l’abadessa. No perdem de
vista que som al segle XV.
Amb l’esforç desplegat des de la seua
congregació, Maria Enríquez, un formigueta
desperta i constant, aconseguiria que l’església
de Santa Maria de Gandia fos restaurada i
ampliada ﬁns que el papa Alexandre VI la va
reconéixer com a col·legiata. Arribats al segle
XXI, l’admiració i el reconeixement que aquest
ediﬁci desperta a la comarca de la Safor, mereix
recordar a qui van pertànyer les primeres
petjades que hi ha al seu darrere.
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L’administració defuig el compromís i emplaça a una nova mesa

Ajornada la negociació per l’estabilitat de les plantilles dels SPE
Allioli
Durant la mesa tècnica celebrada
el passat 6 de maig per analitzar la
situació de les actuals plantilles
dels Serveis Psicopedagògics
Escolars (SPE), l’administració ha
lliurat un document on es constata
la situació de provisionalitat. Ara
mateix, hi ha més places
habilitades que de catàleg. Així, en
l'especialitat de Psicopedagogia, el
percentatge d'habilitacions
–respecte a les places de catàleg–
és del 45% i en l’especialitat
d’Audició i Llenguatge en supera el
52%. Hi ha localitats com Alacant,
Almoradí, Borriana o Castelló que
tenen més de 30 professionals
d’aquestes dues especialitats i
s’està valorant la possibilitat de
desdoblar aquests SPE per apropar

el servei als centres.
L’administració ha reconegut
que la situació no és bona ni per als
professionals que hi treballen, ni
per al servei que s’hi presta, ni per
al professorat que hi vol accedir per
concurs de trasllats.
L’STEPV ha exigit compromisos
concrets per estabilitzar les actuals
plantilles i ha demanat l’aplicació
de criteris objectius per
transformar, abans del proper
concurs de trasllats, el major
nombre de vacants possible. A
més, ha proposat la realització d’un
concurs previ per al professorat
deﬁnitiu. El Sindicat accepta que,
“amb la prèvia negociació en la
mesa sectorial, alguns dels actuals
SPE es puguen desdoblar i se’n
creen de nous, perquè això

Francesc Burguera, premi Vicent Ventura al
compromís cívic amb el País Valencià

El polític i periodista
suecà presideix el
col·lectiu Valencians pel
Canvi

En un acte celebrat a l’aula magna
de la Universitat de València, el
polític i escriptor Francesc de
Paula Burguera va rebre, per
l’abril, el IX Premi Vicent Ventura.
L’acte va estar presidit pel rector,
Francisco Tomás, i Margarita
Porcar, de la Universitat Jaume I de
Castelló. Ramon Lapiedra va lloar

la ﬁgura del premiat.
Burguera, nascut a Sueca, és
conegut sobretot per la seua
activitat política i periodística. Va
dirigir el Partit Demòcrata Liberal
del País Valencià i el 1977 va ser
diputat per UCD al parlament
espanyol, grup que tot seguit
abandonà per incorporar-se al

suposaria una consolidació del
sistema i una millora de l’atenció.
Caldria també que es
transformaren les places
habilitades en places de catàleg”.
L’administració no ha assumit
cap compromís concret per
estabilitzar les plantilles i ha
argumentat que això és una decisió
política que depén del fet que, en la
futura llei valenciana d’educació.
La nova normativa haurà
d’incorporar un apartat dedicat al
model d’atenció psicopedagògica.
Els representants de
l’administració han anunciat un
projecte experimental de creació
de centres d’especialitats i han
ajornat la discussió a una propera
reunió.
L’STEPV ha demanat la ﬁxació

d’una data per a convocar totes les
meses sectorials necessàries on
negociar tota la normativa
relacionada amb el desdoblament
del centres actuals i la creació de
centres experimentals. A més, ha
insisit que les plantilles han
d’estabilitzar-se abans del proper
concurs de trasllats.
En la mesa tècnica hi havia
presents les dues direccions
generals (Ordenació i Personal) i
els sindicats amb representació en
la mesa sectorial.

Grup Mixt. Va ser fundador del
Partit Nacionalista del País
Valencià, del qual fou secretari
general ﬁns a 1982. Inicià
aleshores la seua tasca com a
periodista en diversos diaris i
agències de notícies. Des de 1983
ﬁns a 1999 va coordinar i va ser cap
de premsa dels grups
parlamentaris de CiU al Senat i al
Congrés dels Diputats. En els
darrers anys, ha sigut guardonat
amb importants premis i
reconeixements cívics i culturals.

En l’actualitat presideix el grup
Valencians pel Canvi.
El premi anual en memòria i
homenatge al periodista Vicent
Ventura s’atorga a una persona o
col·lectiu que s’haja distingit per la
seua trajectòria cívica, democràtica
i de compromís amb el País
Valencià. Han rebut aquest guardó,
entre altres, Josep Lluís Bauset, la
Societat Coral el Micalet i la
Federació Escola Valenciana.

La Intersindical, en la manifestació del 26 d’abril, a Alacant / FOTO:A.S.

Intersindical Valenciana reclama més autogovern en matèria laboral
Intersindical Valenciana reclama l'establiment d'un Marc Valencià de
Relacions Laborals i la plena normalització de l'ús del valencià, des de la
unitat lingüística amb la resta de territoris catalanoparlants i l’elaboració
de la Carta dels Drets Socials de la ciutadania valenciana prevista en
l’actual estatut però que encara no s’ha desplegat.
També critica que el País Valencià siga l’autonomia més endeutada de
l'Estat Espanyol perquè la gestió econòmica de la Generalitat Valenciana

ha consistit a fer inversions aparador, faraòniques, és a dir, fabuloses
inversions en fastuosos projectes que han concentrat molts recursos
públics, mancats de viabilitat i d'un autèntic ús social, elitistes, que no
busquen la consolidació d'un sector de l'activitat econòmica del País i en
mans d'un empelt d'interessos especulatius i polítics.
Exigim un ús social del valencià i que aquest siga requisit indispensable
per a l'administració pública valenciana.
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A CASA NOSTRA

Exposició de David Mascarell al ‘Dimarts de la Intersindical’

‘El que em dóna la imatge, ho torne a l’art’
David Mascarell El relat de les
imatges (pintures). Exposició a la
Intersindical Valenciana (València).
Del 8 d’abril al 3 de juny

Carmen Senabre Llabata
Abstret, però en absolut alié a
l’enrenou que alçà la llei de
memòria històrica, David Mascarell
contemplava en la seua casa estudi
l'àlbum familiar: fotograﬁes
diminutes, algunes amb textos
precipitats i urgents, gairebé totes
preses en una guerra ja llunyana i
no obstant això desitjoses
d'abandonar l'oblit tan bon punt
una mà amiga s’hi posara. Aquesta
exposició és la resposta de l’autor a
un compromís —no escrit— amb la
mirada d'aquests rostres que
semblaven demanar la paraula. I
així com altres fa anys que intenten

trobar les restes d'aquells que han
romàs en la seua memòria i en els
seus cors. El relat de les imatges
rescata un moment històric els

protagonistes del qual han anat
desapareixent i, no obstant això, es
resisteixen a morir. David ha
escollit una manera molt bella—

alhora que arriscada— de rendir
comptes amb aquest passat recent:
la creació artística. Magníﬁc,
perquè el resultat, producte de la
combinació dels mitjans
tecnològics més recents amb la
tradició de l'avantguarda històrica,
és extremadament estètic en sentit
estricte, bell i plaent. I arriscat:
hauria estat molt més còmode
presentar-lo de forma directa,
apel·lant sense més a la
sensibilitat de l'espectador. Amb
diferents formats i materials
compon, hom diria, un sol quadre,
una aproximació íntima que ens
parla de tendresa i admiració,
també a través dels seus títols, en
aparença irrellevants. Sense
adonar-nos-en, aquest relat
adquireix una dimensió col·lectiva,
compartida, ja que l'ésser humà,
més enllà de les fronteres

geogràﬁques o temporals, encara
és capaç de vibrar amb el
sofriment alié, “davant el dolor dels
altres”, com proposava Susan
Sontag. Viure ensopits, sotmesos a
una dieta mental abundant en
horrors inﬁnits i adobada amb
diversos escàndols no és
saludable. El soldat republicà, la
fotograﬁa del qual es va convertir
en símbol de tots els pesars,
segueix —alié a la polèmica—
estenent els braços i amb la veu
que s’alça entre tanta xarrameca
gràcies a la màgia de l'art.
Professora de la Universitat de
València

EN EIXIR DE CLASSE

Angelita Sellés, mestra i sindicalista de la Vila
Allioli
Maria Ángeles Sellés Serrano (Vila
Joiosa, 1948), coneguda en els
mons de la pedagogia i el
sindicalisme com a Angelita Sellés,
ha sigut homenatjada recentment
pels companys i companyes amb
motiu de la seua jubilació. Angelita,
que ja era mestra amb només 17
anys, va aprovar les oposicions en
1966, i des d’aleshores ha
desenvolupat la seua trajectòria
professional en el seu poble, als
col·legis José Antonio (l’ara
desaparegut Castell) i Hispanitat.
Amb sa tia, son tio i el seu germà,
tots mestres, Àngela Sellés ha
compartit la voluntat i el compromís

de defensar el prestigi de l’escola
pública. De fet, en les converses
dels àpats familiars l’escola segueix
sent és un dels seus temes
preferits.
Per inﬂuència del seu germà
Vicent —un dels principals
impulsors de la Coordinadora de
Mestres a Alacant i de l’STEA en els

Àngela Sellés ha
compartit la voluntat i el
compromís de defensar
el prestigi de l’escola

anys setanta— es va unir a
l’associació d’antics alumnes de
l’Escola de Magisteri i va formar
part del grup de mestres de la Vila
que volien millorar les condicions
dels ensenyants i de l’escola
pública valenciana. Aﬁliada a
l’STEPV des de la seua constitució,
és una sindicalista activa i
reconeguda a la Marina Baixa. En
les primeres eleccions sindicals
(1987), va ser elegida secretària de
la Junta de Personal d’Alacant i en
la vaga de l’any següent formà part
del comité comarcal. Ha sigut
membre de la Junta durant dotze
anys. Des de1983, Angelita ha
participat com a professora o

alumna en successives edicions de
l’Escola d’Estiu d’Elx. Al seu poble i
a la comarca, ha animat el grup de
renovació pedagògica i s’ha implicat
en l’organitzacio de les Trobades
d’Escoles Valencianes. Des de fa
molts anys pertany, en
representació de l’STEPV, al consell
escolar municipal de la Vila Joiosa.

Per tot això, cal un impuls
deﬁnitiu a les lleis i dotar-les
d’instruments, mecanismes i
dotacions pressupostàries
extraordinàries que permeten
eliminar per sempre més
qualsevol tipus de discriminació
envers les dones, i aconseguir una
igualtat autèntica entre les dones i
els homes. Es tracta d’una
complexa però encoratjadora tasca
que la nova ministra ha de
mamprendre de manera
immediata.

Paneuropeu de la Internacional de
l'Educació, que agrupa la immensa
majoria d'organitzacions sindicals
de tot el planeta. La candidata dels
STE, que aspirava a la presidència
enfront d’una altra candidatura del
Regne Unit, va rebre el suport de
CCOO, FETE-UGT, així com d’una
àmplia majoria dels sindicats del
continent. De fet, Suárez
encapçalava una candidatura
unitària dels tres principals
sindicats de l'estat espanyol,
resultat del treball conjunt
desplegat a escala internacional
per les àrees de la dona de STE,
CCOO i FETE-UGT.
L’elecció de la nova presidenta
representa un reconeixement dels
sindicats europeus al treball
rigorós de Begoña Suárez i a
l'Organització de Dones de la
Confederació de STE, que ha
participat activament en tots els
fòrums que la Internacional de
l'Educació ha dedicat a les

Breus
Un nou ministeri per a
impulsar polítiques
d’igualtat
La creació del nou Ministeri
d’Igualtat, que la Intersindical ha
saludat molt favorablement, ha de
servir per a avançar cap a
l’autèntica igualtat entre totes les
persones sense distinció de sexe.
Les lleis d’igualtat, la integral
contra la violència de gènere i la de
dependència han sigut una aposta
valenta per part de l’anterior
govern, i que el Sindicat ha acollit
amb satisfacció. No obstant això,
els resultats no han estat ﬁns ara
els que calia esperar. Per això, el
treball del Ministeri d’Igualtat ha
des servir per a impulsar de
manera decidida l’aplicació i el
desenvolupament de les lleis

aprovades. Les noves normes ja
estan en vigor, però les realitats
social, laboral i econòmica no
reﬂecteixen encara la igualtat
efectiva. Hi ha més atur entre les
dones que entre els homes; per un
mateix treball, les dones tenen
salaris inferiors als dels homes; les
responsabilitats familiars
segueixen recaient sobretot en les
dones.
La llei de conciliació familiar no
ha modiﬁcat a penes la realitat de
les famílies. La cura de familiars
dependents recau majoritàriament
sobre les dones, ja que la llei de
dependència es va aprovar sense
disposar d’un pressupost suﬁcient
per a posar-la en marxa. La
violència de gènere, a pesar de la
llei integral, sembla una plaga
sense ﬁ. La llei de l’avortament, en
vigor des de fa més de 20 anys,
sembla farcida d’obstacles i
inseguretats per a les dones que
pretenen exercir el seu dret.

Begoña Suárez, nova
presidenta del Comité
d'Igualtat Paneuropeu
Begoña Suárez, membre del
Secretariat Confederal de STE, va
ser elegida, el 2 abril a Brussel·les,
presidenta del Comité d'Igualtat

treballadores de l'ensenyament.
L'elecció de Suárez és també
resultat del reforç de les tasques
desplegades en els últims anys per
l'àrea Internacional del Sindicat,
una atenció que la Confederació ha
dedicat també a impulsar
nombrosos fòrums socials
internacionals (FSM, FSE, FSIPE) i
a estrényer vincles amb altres
sindicats d'Amèrica Llatina, Europa
i el sud del Mediterrani.
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Primer de maig: compromís de solidaritat

Manifestació del 1er de maig, al pas per l’Ajuntament de València /FOTO:A.S.

Un any més commemorem el Dia
de la Classe Treballadora, la jornada
en què dones i homes recordem els
milers de companys i companyes
que arreu del món han estat i són
perseguits, empresonats i
assassinats per defensar els drets
laborals, la llibertat, la justícia i la
solidaritat. És una jornada de
commemoració, però també de
reivindicació i lluita, perquè cada dia
augmenta la bretxa que separa els
qui posseeixen els mitjans de
producció i el poder ﬁnancer dels
qui no tenim altra força que el
nostre treball.
La distribució de la riquesa a
escala mundial és injusta. La lluita
dels poderosos per a acaparar
recursos en detriment de les
societats més pobres és feroç. Els
drets humans es conculquen amb
menys escrúpols i els conﬂictes
armats, hui com ahir, serveixen per
a consolidar posicions de poder

mentre les dones i els homes del
poble en pateixen les
conseqüències. La prevalença dels
poders econòmics globals sobre els
drets democràtics és més gran.
S'ha consolidat un capitalisme
internacional que permet la lliure
circulació de capitals, però que
restringeix la mobilitat de les
persones, i s'ha creat una mena
d'ordre mundial en el qual les
treballadores i els treballadors
competim per un mercat de treball
restringit i dirigit per un poder
econòmic difícil d'identiﬁcar que,
ben sovint, fa servir els governs com
a instruments de dominació i
repressió. En aquest context, la
nostra lluita, tot i i ser local, forma
part d'un procés d'alliberament que
va començar fa molt de temps; un
procés que hem d'alimentar i
estendre per a recórrer el camí cap
a un altre món possible i necessari.
La realitat descrita es manifesta

també en el nostre entorn
immediat, perquè la suposada
bondat de les xifres
macroeconòmiques no oculta la
carestia que angoixa milions de
treballadores i treballadors. La
privatització i el desmantellament
del sector públic en beneﬁci
d'interessos privats deixa la
ciutadania indefensa respecte a les
operacions especulatives que posen
en perill serveis tan bàsics com el
proveïment d'energia o la xarxa de
transports. Però la deriva
privatizadora amenaça d'empreses,
la externalització de producció i
serveis o la precarietat laboral, en el
seu sentit més ampli, suposen la
consolidació d'un mercat laboral
marcat per la inseguretat i la
inestabilitat i en què els primers
damniﬁcats són les dones, els joves
i les persones immigrants. Convé
recordar que aquestes últimes, a
més, són injustament

criminalitzades des de determinats
sectors. La lluita per la creació de
llocs de treball estables, saludables
i ben retribuïts, i l'eliminació de la
discriminació salarial que afecta les
dones enfront dels homes són
bàsiques en la nostra lluita
reivindicativa. Només així serà
possible una societat sòlida i
democràtica. Tot just ara, quan ens
anuncien temps de crisi, els qui
s’han beneﬁciat tota la seua vida de
l'esforç dels qui treballem dia a dia
per fer front al pagament de la
hipoteca o el lloguer, els exigim la
seua responsabilitat en la gestació
de la crisi.
No és hora de competir entre les
treballadores i els treballadors per
les deixalles. Al contrari, exigim
solidàriament un esforç que
comprenga tots els sectors de la
societat, i no solament la classe
treballadora. A les administracions
de l'Estat els correspon garantir els

drets bàsics de la ciutadania i
desplegar una política de suport a
les classes més desfavorides,
augmentar la inversió pública,
millorar les cobertures de protecció,
promoure reemplaçaments
generacionals i, en deﬁnitiva, fer
realitat els drets socials reconeguts
en la Constitució.
En aquest Primer de Maig
recordem especialment les dones
assassinades per la violència
masclista, fruit d'una estructura
social injusta que castiga la
rebel·lia, l'afany d'alliberament i la
voluntat transformadora.
La jornada de l’1 de Maig és una
commemoració, un dia de lluita i
també de festa solidària de les
treballadores i els treballadors.
Totes i tots ens reconeixem com a
classe i exigim un ordre social més
just, lliure i solidari.
Visca el Primer de Maig!

ALLEGRO MA NON TROPPO

Reptes republicans
pendents
José Antonio Antón Valero

N

o va ser una casualitat que la
Constitució republicana reconeguera
la importància de l'educació en la
formació d'una nova ciutadania a
través del treball com a eix metodològic.
Després de la derrota militar, en 1939, el
col·lectiu docent, entre el funcionariat, va ser un
dels que més va patir la repressió. El nou règim
considerava els mestres apòstols del laïcisme,
una ideologia social i civil ciutadana totalment
contrària a la representada pel feixisme.
En aquest nou aniversari de la proclamació
de la Segona República, l’educació, que ha
tornat a ser protagonista destacada, ens recorda
algunes tasques que les treballadores i
treballadors de l’ensenyament tenim encara
pendents. Tant el partit que governa l'estat com
el que presideix la Generalitat, han de
reconéixer d’una volta, com a administracions
públiques que són, que la religió ha de quedar

fora de l'escola, la pública i la privada
concertada. També cal revisar les relacions
entre l’Estat espanyol i el Vaticà, denunciar
l’actual Concordat i aplicar els principis de
l'escola laica, tan arrelats en l'ideari republicà.
Pel que fa a la formació inicial i la permanent
del professorat, actualitzar els ensenyaments de
la II República suposa reconsiderar el sistema
formatiu, el d'accés, les oposicions i el model
generat per la nova “carrera docent”, les vies per
a la necessària actualització professional lligada
a la pràctica i al procés de treball.

Enfront de la síndrome de
l'ensenyant cremat, cal
reivindicar la motivació basada
en el compromís amb una
societat més justa i equitativa

Respecte als docents, enfront de la síndrome
de l'ensenyant cremat, cal reivindicar la
motivació basada en el compromís amb una
societat més justa i equitativa, un compromís
dels docents que identiﬁque el seu treball com
un deure moral i intel·lectual viscut amb
l'alegria de qui vol construir un altre món
possible i millor.
En compte d’aplicar de manera
descompromesa les tecnologies educatives,
recórrer a fórmules màgiques o col·leccionar
mèrits individuals, el record de l’aniversari
republicà hauria de servir-nos perquè revalidem
el compromís amb l'alumnat, com plantegen
els postulats de les millors pedagogies actives.
És tasca de tota la societat i especialment de la
comunitat educativa recuperar aquests reptes i
complir les tasques que van quedar pendents
ara fa 77 anys.
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EN PANTALLLA

ENXARXATS

NATURA VALENCIANA

Joan Cortés

Plantes paràsites (III)
El visc o vesc
Joan V. Pérez Albero

En pantalla, el psicòpata és el rei

Les noves tecnologies a l’aula
http://www.catedu.es

Begoña Siles Ojeda

No es país para viejos
Directors i guionistes: Joel Coen i Ethan Coen.
Repartiment: Tommy Lee Jones, Javier
Bardem, Josh Brolin. Fotograﬁa: Rogar
Deakins. Gènere: thriller. País: EUA 2007
Parlar en aquesta secció de la pel·lícula No es
país para viejos és una manera d'homenatjar
Javier Bardem per la seua interpretació del
psicòpata Anton Chigurh. Si Javier Bardem
passarà a la història del cinema com el primer
actor espanyol que ha rebut l’Oscar al millor
actor de repartiment, la caracterització del seu
personatge quedarà en la memòria dels
espectadors i crítics com una de les més
versemblants dutes a terme de la ﬁgura d'un
pertorbat mental. Anton Chigurh, interpretat
per Bardem, juntament amb l’Hannibal Lecter
d’Anthony Hopkins a El silenci dels anyells i
l’Alex Delange de Malcolm McDowell a La
taronja mecànica, són probablement els
personatges que conﬁguren la imatge del
psicòpata en l'imaginari col·lectiu de la nostra
societat. I no és una tasca fàcil, si es té en
compte que darrerament bona part de les
històries, tant en el cinema comercial com en
el d'autor, estan protagonitzades per
personatges psicòpates.
Fascinació postmoderna
El psicòpata, aquest personatge que des dels
anys huitanta del segle XX caracteritza el tret
postmodern de l'escriptura fílmica, fascina
tant l'espectador com el crític. Només cal
rememorar les pel·lícules premiades en els
festivals cinematogràﬁcs de més renom i
credibilitat per a conﬁrmar-ho.
La història de l’última pel·lícula dels
prestigiosos germans Coen deixa impune el
fer del psicòpata. Per això el seu clarivident
títol No és país per a vells, en el sentit que res
ni ningú no poden detindre o entendre la
devastadora acció del psicópata. Els altres
personatges es veuen abatuts per ell. I de
manera literal, perquè són assassinats, o
metafòrica, perquè són enviats a l'ostracisme,
incapaços de trobar unes coordenades de
sentit al fer i al dir del nou protagonista que
volta per les històries cinematogràﬁques i
artístiques, en general.
Només ens queda preguntar-nos si aquesta
fascinació, aquesta identiﬁcació amb Anton
Chiburgh, ﬁns al punt que cap altre personatge
o institució pot detintre’l, no és reﬂex d'una
societat establida, en part, sobre els trets de
certes psicopaties.
Com diu el xèrif Bell (Tommy Lee Jones),
“em retire”. Unes paraules que simbolitzen ara
i ací la impotència de la tasca narrativa per a
crear una representació que intenta anar més
enllà de la violència gratuïta i aleatòria que
protagonitza la psicopatia.

L’ensenyament de les matemàtiques
i les ciències
http://www.skoool.es/

El web del Centro Aragonés de
Tecnologías para la Educación ha
creat nous portals temàtics i s’ha
convertit en la porta d’entrada a
inﬁnitat de continguts. Aquests
portals naixen amb la intenció de
convertir-se en un espai de reunió
i participació dels docents que
desitgen fer ús dels seus recursos.

Aquest lloc aspira a ser un suport a
l’aprenentatge de les matemàtiques i
les ciències de primer i segon cicle
de secundària, mitjançant
nombrosos recursos i materials
didàctics i complementaris
interactius.

Navega però amb seguretat

La pau, entrem en matèria

http://www.portaldelmenor.es/

http://www.fundacioperlapau.org/r
ecursos/
La fundació de Pau treballa per a la
instauració progressiva d’una cultura
de pau. Realitza habitualment tallers
educatius adreçats a xiquets i
xiquetes, a joves i a adults. En
aquesta pàgina s’hi ofereix un nou
material pedagògic dirigit
especialment als docents i als
centres educatius.

L’objectiu és oferir una navegació
segura i de qualitat, tant a través del
portal com mitjançant els enllaços
inclosos. També ofereix a l’alumnat
nombrosos i diversos recursos
educatius, així com línies d’ajuda i
atenció per a afrontar situacions
quotidianes de la seua vida escolar.

EL RACONET DE PAU
Xela

ARA RESULTA QUE SÓC UN IL LÚS PERQUÈ DIC QUE
CAL ATURAR EL DETERIORAMENT DEL PLANETA?
AU, DEIXEU-VOS DE BROMES I SOLTEU EL TROS,
QUE EL FUTUR ÉS NOSTRE.

L’última Setmana Santa he passat
uns dies fent senderisme per Las
Merindades, comarca del nord de
Burgos, i em van cridar l’atenció unes
formacions esfèriques que creixien
entre les branques, encara
desproveïdes de fulles, dels
pollancres (Populus nigra) (cast:
chopo negro). De lluny semblava que
eren nius, però prompte vaig
abandonar aquesta apreciació, atesa
la profusió amb què es presentaven.
Sols vaig d’haver d’apropar-me a un
d’aquests pollancres per descobrir el
misteri: es tractava del visc o vesc
(cast: muérdago), que formava com
una gran botja que penjava de l’arbre
parasitat.
El visc (Viscum album) pertany a
la família de les lorantàcies i és com
hem dit una planta hemiparàsita que
creix en les branques de pollancres,
roures, pins i, ﬁns i tot d’arbres
fruiters com la pomera. El seu fruit
és una baia blanquinosa, translúcida,
que fa de 6 a 10 mil·límetres, i amb
una sola llavor. Aquestes baies són
molt apreciades pels ocells que, una
vegada menjades, es desprenen de
les llavors enganxoses i refreguen el
seu bec sobre les branques dels
arbres. Així, les llavors queden
ﬁxades sobre l'arbre i, amb unes
arrels especials (els haustoris),
comencen a xuplar la saba de la
planta envaïda.
Les llegendes sobre el visc són
molt nombroses. A França es deia
que en el seu origen era un arbre
amb la fusta del qual es va construir
la creu on morí Jesucrist; a causa
d’això Déu el condemnà a no tindre
cap lloc en la terra on endinsar les
seues arrels i, és per això que les ha
de dipositar sobre altres arbres. Fou
molt apreciat pels druides i la resta
de pobles celtes d’Europa, que van
transmetre aquesta tradició als
pobles anglosaxons. De fet, les
nombroses llegendes que hi ha sobre
el visc tenen aquesta procedència.
Té nombroses propietats
medicinals com a hipotensor,
vasodilatador, diürètic i cardiotònic.
De fet, l’homeopatia va descobrir les
seues propietats curatives i l’utilitza
per a tractar trastorns nerviosos i
cardíacs, inﬂamacions ovàriques,
epilèpsia i ﬁns i tot alguns tipus de
càncers.
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ESCRIT AHIR

ESCRIT AVUI

L’editorial Torre (1949-1966)

Eines. Revista de cultura i
ensenyament, núm 22

Escuelas para la esperanza. Una
nueva agenda hacia la renovación

El libro de Saladino

IES Pare Vitòria. Alcoi 2007. 144
pàgs.

Terry Wrigley
Morata. Madrid 2007. 199 pàgs.

Tariq Alí
Alianza. Madrid 2008. 493 pàgs.

Més d’una vintena d’autors aborden
des de perspectives diverses, en
una edició acuradíssima a tot color,
La cançó de Mariola (1947), de Joan
Valls, l’autor alcoià que en plena
postguerra va publicar aquest cant
líric a la terra, la identitat i el
patrimoni natural.

L’educació no pot obsessionar-se
amb el rendiment, per exemple en
Matemàtiques, i descuidar la
formació d’estudiants socialment
responsables, creatius i
entusiastes. El text aposta pel
compromís amb la ciutadania
democràtica, la cooperació i el
pensament crític.

L’autor paquistanés, una de les
veus més crítiques i originals del
món, desplega en aquesta novel·la
el món de les croades i de l’Orient
medieval, la vida de la gent al Caire,
Damasc, Bagdad, i les batalles,
gestes i passions de Saladí, el gran
cabdill musulmà.

Las TIC para la igualdad. Nuevas
tecnologías y atención a la diversidad

La ciutat de València
Obra completa I. Volum 1

Musiquetes per a la bressola

J. Cabero, i altres (coords.)
MAD. Alcalá de Guadaira 2007

Manuel Sanchis Guarner
Tres i Quatre.València 2007

Cançons populars dels Països
Catalans per a petits i grans

Les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació poden ser un
recurs per al desenvolupament
integral i professional de les
persones amb discapacitats. És la
tesi central d’aquest treball pioner i
d’orientació pràctica i compromesa
amb l’atenció a la diversitat.

Aquest volum, que obri l’edició dels
sis toms de l’obra completa de
l’insigne intel·lectual valencià,
abraça el marc geogràﬁc i humà
del País Valencià. L’obra, dirigida
per Antoni Ferrando, representa ja
una referència per a lingüistes i
interessats en general.

Recull de temes musicals dels
Països Catalans, posades al dia per
a menuts i grans. El disc es
distribueix amb les revistes
infantils i juvenils (com ara
Enderrock). El projecte té un espai
educatiu a la xarxa per a treballar
amb les cançons:
www.musiquetes.cat

Educació per al desenvolupament
sostenible

Cómo se elabora el conocimiento

Una educación para mañana

F. Mogensen, M. Mayer, S. Breiting,
A. Varga, Graó. Barcelona 2007

Gérard Fourez
Narcea. Madrid 2008. 188 pàgs.

Jaume Carbonell Sebarroja
Octaedro. Barcelona 2007. 123 pàgs.

Panoràmica de l’educació
ambiental en tretze països, amb
l’evolució dels distints
plantejaments i pràctiques de les
comunitats compromeses en
aquesta temàtica. Referències útils
per a les escoles que desitgen
afrontar els problemes
medioambientals del futur.

El volum explica el sentit de termes
obscurs com paradigma cientíﬁc,
model, representació,
estandardització, ideologia o ètica,
amb una explicació senzilla i
assequible. Les teories del
coneixement, explicades sobretot
als docents i estudiants
universitaris.

El director de Cuadernos de
Pedagogía mostra, al voltant de
tres eixos: la formació d’una
ciutadania democràtica, el tipus de
coneixement i la mateixa concepció
de l’escola, algunes de les
possibilitats i resistències per a
canviar i renovar l’educació.

Cèsar Ferrandis Martínez

Acabem aquesta tanda d’articles amb el
projecte editorial més llargament covat per
part del duet Casp-Adlert. L’any 1949,
l’editorial Torre traurà al carrer, després
d’anys d’intentar-ho sense èxit, una col·lecció
de llibres amb una certa periodicitat i amb
l’anagrama identiﬁcable de la Torre de
Paterna. Anys arrere, Torre ja havia intentat
donar eixida a les inquietuds literàries d’una
sèrie de poetes. Per canalitzar aquestes
creacions literàries, bàsicament poesia,
Adlert i Casp intentaren crear el 1944 la
col·lecció La Gavina però una vegada i una
altra fou denegada per la censura. Finalment,
el 1949 aconseguiren bastir la col·lecció
L’Espiga, amb llibres tant en prosa com en
vers, que reunia el bo i millor de la nòmina de
literats del moment.
Vist en perspectiva, és evident que la
qualitat d’alguns dels treballs era ben
deﬁcient. Fuster, en una carta al seu amic
Riera, ja li ho fa notar quan aquest
s´interessa pel panorama literari del nostre
país. Tanmateix, el meritori esforç humà,
comercial i econòmic fa que aquesta
col·lecció fóra un puntal en la recuperació
d’un circuit comercial de llibres en valencià,
d’un abast molt reduït si voleu, però d’una
importància cabdal.
Els llibres de la col·lecció L’Espiga —el
primer fou Raïmet de Pastor, de Josep Sanç
Moia— es presentaven en un format reduït i
els seus tiratges eren de 100 i 200 exemplars
en paper de ﬁl verjurat. Torre fou capaç de
publicar un total de 62 obres en aquesta
col·lecció, ﬁns a 1966, any del seu tancament,
amb l’entrada en vigor de la Llei de Premsa i
Impremta i no ser registrada com a empresa
comercial.
Tot seguit faré un tast d’alguns dels llibrets
publicats durant aquests dèsset anys de
L’Espiga, on trobem persones que, temps a
venir, haurien de marcar les pautes literàries
i nacionals del nostre país: Joan Fuster
(1949): Ales o mans; Vicent Casp (1949):
Polsina d’hores; Francesc de Paula Burguera
(1949): Ara que sóc ací; Santiago Bru Vidal
(1950): Ala encesa; Rafael Villar (1951): L’Alba
als ulls; Enric Valor (1951): Rondalles
valencianes (I i II) (1952); Emili Beüt (1951):
Camins d’argent. El Túria; i Joan Garcia Rigal
(1951): L’Estel a l’aigua.
Finalment, fruit de l’esperit emprenedor i
de servici al país, l’editorial Torre publicà l’any
1951 la famosa i hui gairebé introbable
Gramàtica Valenciana de Manuel Sanchis
Guarner, l’edició de la qual fou possible
gràcies al concurs generós del llibreter alcoià
establit a València, Joan G. Rigal.
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Reforçar el sindicalisme
valencià, autònom i
assembleari
Després d’un procés assembleari de debats durant dos mesos que culminarà a
ﬁnals de maig amb l’elecció de les persones delegades, dos centenars de
sindicalistes es reuniran durant els dies 13 i 14 de juny a la Universitat Politècnica
de València en el III Congrés de la Intersindical Valenciana. En el congrés
intervindran com a convidades altres organitzacions sindicals, representants
d’institucions públiques, moviments socials i partits polítics.

internacionalista i solidari, plural i
progressista, igualitari i ecologista, un
conjunt de trets identitaris que continuen
vigents.
Durant aquest temps, la Intersindical ha
eixamplat la seua presència en els centres
de treball, en els moviments socials i en el
conjunt de la societat valenciana. Els
avanços, però, no han sigut fàcils.
L’organització ha estat present en les
plataformes unitàries i les lluites socials i
polítiques, tant en el àmbit general del País
Valencià, com en les comarques i les
poblacions.
El medi ambient i l'ecologia, la defensa
del serveis públics, el feminisme,
l'alliberament nacional, la defensa del
valencià, els moviments socials o els
fòrums socials, són alguns fronts en què ha
treballat. El repte en els pròxims anys és
convertir la Intersindical en un referent
conegut i útil per al conjunt de la classe
treballadora valenciana.

El III Congrés de la Intersindical Valenciana
—confederació en la qual s’integren la
Plataforma Unitària de Treballadors (PUT),
el Sindicat de Treballadors de
l'Administració (STA) i la Federació de
Sindicats de Treballadores i Treballadors
del País Valencià (integrada alhora per
l'STEPV, l'STSPV i l'STAPV) — servirà per a
reﬂexionar sobre el projecte sindical, social
i de País, amb ponències i resolucions
sobre l’acció sindical, el model productiu
valencià, la salut laboral o els estatuts,
amb propostes per a reactivar el model de
sindicalisme nacional, confederal, autònom
i assembleari, entre altres qüestions.
El congrés constitutiu de la Intersindical
(2002) va establir que l’expansió del nou
projecte sindical era compatible amb
l'autonomia i els trets identitaris de cada
organització confederada. Cada sindicat
mantenia, per tant, la sobirania plena, amb
les estructures i línies d'actuació
característiques.
Els debats del segon congrés van
aprofundir en eixos com el compromís amb
el paciﬁsme, la defensa dels sectors més
desfavorits, la promoció de la salut i la
seguretat en el treball, la defensa dels
serveis públics, la denúncia de la
precarietat laboral i un seguit de principis
ideològics, com ara l'autonomia sindical, la
construcció nacional i la defensa d’un marc
valencià de relacions laborals. Aquest
congrés també va abordar les estratègies
d'expansió del Sindicat i va obrir les portes
a la incorporació d'altres organitzacions.
S'hi va aprovar una carta de relacions amb
el Sindicat Ferroviari (SF) i s’hi va constituir
el Sindicat de Treballadores i Treballadores
de la Indústria, el Comerç i els Serveis
(STICS), organització a què s’aﬁlien les
persones i els col·lectius del sector privat
identiﬁcats amb el projecte de la
Intersindical.
L’alternativa sindical
Set anys després de la seua constitució, la
Intersindical Valenciana representa una
alternativa sindical per a molts treballadors i treballadores, una opció compromesa amb els reptes de la societat del segle
XXI que té una experiència suﬁcient, derivada de les lluites que han protagonitzat
les organitzacions que la integren.
Des de 2002, la Intersindical s’ha
esforçat per consolidar i cohesionar un
model sindical de classe, nacional,
autònom, sociopolític, democràtic,
assembleari, reivindicatiu, confederal,

Nous reptes
Les ponències del tercer congrés plantegen la necessitat de disposar d’un model
productiu i social propi que supere els
actuals models. També estableixen les
línies de l'acció sindical, l'horitzó que
orienta tots els treballs desplegats des de
les bases per les seccions sindicals.
Deﬁneixen alguns punts clau de la política
sindical per al pròxim període, com ara la
reivindicació d’un marc valencià de relacions laborals. A més, aborden altres
temes: els canvis en la legislació reguladora de la representació sindical; el reconeixement de la pluralitat sindical; la deﬁnició
de les actuacions envers les condicions
laborals i la precarietat laboral; la necessitat d’un treball saludable i la prevenció i la
lluita contra la violència en el treball i la
sinistralitat laboral; el treball amb els
moviments socials; els drets socials; les
polítiques d'igualtat.

Intersindical manté el seu compromís amb el pacifisme, la
defensa dels sectors més desfavorits, la promoció de la salut i la
seguretat en el treball, la defensa dels serveis públics, la
denúncia de la precarietat laboral, l'autonomia sindical, la
construcció nacional i la defensa d’un marc valencià de relacions
laborals

