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Manifest unitari per la pròrroga
de la jubilació LOE

El 6 de maig,
consulta
sobre la política
educativa de la
Generalitat

L’atenció a les
necessitats
especials, pendent
encarahui
d’actualització

Allioli

L’ensenyament públic ha de ser

L’EIX DEL SISTEMA

PACTE EDUCATIU

L’educació de qualitat és incompatible amb les polítiques de privatització
i exigeix inversions en l’ensenyament públic

Tots els sindicats de l’ensenyament manifesten que el
reconeixement professional i social del docent requereix la
pròrroga de la jubilació anticipada incentivada com una de les
mesures més importants per a dignificar la professió.
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En números anteriors hem escrit sobre les relacions entre el
nostre sindicat i les diferents administracions. D’una banda,
amb el Ministeri d’Educació, personalitzat per un ministre que

va començar amb una mesura positiva, en convocar una mesa de
negociació “provisional” a l’espera de constituir la legal per decisió de
la mesa general de la funció pública. Després de vora quatre anys
des de les passades eleccions sindicals, encara no s’ha constituït, fet
que provoca que s’arrossegue una devaluació de la negociació, com
s’ha evidenciat en el cas del RD de mínims dels centres, en el RD de
concursos de trasllats i, de manera especial, del pacte per l’educació,
una “negociació” difuminada des d’altres “fòrums de diàleg social” i
s’ha fet dependent de la negociació en el vessant polític, la vertadera
protagonista del pacte. 

D’altra banda, amb la Conselleria d’Educació, amb una càrrega
important de temes tractats en Mesa Sectorial, però inconnexos i
descontextualitzats en moltes ocasions. Una mostra d’això és la

negociació del reglament
orgànic i funcional dels
conservatoris, un fet positiu i
necessari que contrasta amb
la provisionalitat del
reglaments dels centres
d’infantil, primària,
secundària... que estan
prorrogats des dels anys

noranta i sense adequar a la LOE. L’exemple anterior no és, ni de bon
tros, anecdòtic. El passat 19 d’abril, l’edició valenciana de EL MUNDO
posava en evidència el sistema educatiu valencià, que qualificava del
“pitjor d’Espanya” d’acord amb l’avanç d’un informe del Ministeri
d’Educació, que encara no s’ha fet públic. Només Ceuta i Melilla hi
van per darrere. I mentrestant, el mateix conseller que no té temps
per a promoure cap norma significativa en relació amb les moltes
deficiències que té el sistema educatiu valencià, improvisant a còpia
d’ocurrències, sembla que sí que té temps per a promoure iniciatives
legislatives per controlar-lo, des de la modificació del Consell
Escolar, fins a les direccions dels centres i la inspecció, passant per
sindicats, amb especial fixació per STEPV.

Ara, en la compareixença en les Corts Valencianes del 21 d’abril,
el conseller atribueix a una “incidència administrativa” la retirada de
subvencions a STEPV i contesta finalment a la pregunta
parlamentària en les Corts, després d’esquivar-la en dues ocasions.

La resposta del conseller no es creïble, ja que el mateix sindicat li
va presentar escrits per fer-li notar la discriminació, i sol·licitant-li
una entrevista. Doncs bé, fins ara, ni una cosa ni l’altra. 

Cal que la conselleria restituïsca els drets sindicals. Tant si es
tracta d’una “errada” (que no ho és), com si no, és urgent redreçar
l’actual situació, recuperar el consens amb la comunitat educativa,
en especial amb el sindicat majoritari, i treballar per fer eixir el
sistema educatiu valencià de la situació de provisionalitat. Si aquesta
decisió suposa un punt d’inflexió, ho diran els fets. STEPV s’ha
mostrat, reiteradament, dispost a recuperar el diàleg. Però no
acceptarem que pretenga, altra vegada, “fer-nos passar amb raons”.

EDITORIAL

Recuperar el diàleg 
o fer passar amb raons?

Cal que la conselleria
restituïsca els drets
sindicals i recupere el
diàleg per redreçar
l’educació valenciana

Allioli

EL PACTE PER
L'EDUCACIÓ,
PAS A PAS 

L’oferta d’un pacte social i polític per l’educació,
tal com va advertir el ministre d’Educació en la
seua presentació a principis de curs, suposava
una mena de renúncia al programa de govern del
Partit Socialista, una oferta que requeria a canvi
l’assoliment d’un consens polític i social ampli
sobre els grans eixos de la política educativa que
caldrà desenvolupar en els pròxims deu anys.
Des d’aleshores, l’administració ha anat

perfilant les seues pròpies propostes a través de
les que li han presentat partits polítics 
i organitzacions representades en el Consell
Escolar de l’Estat, així com altres entitats 
i plataformes cíviques o educatives, els
moviments de renovació pedagògica, entre altres
entitats. Els debats en aquest període han sigut
focalitzats al voltant de tres documents, dels
quals s’ha tret tot allò que el mateix ministre ha
considerat que podia obstaculitzar un possible
consens. De fet, des de la redacció original s’hi
han produït canvis i incorporacions notables.
El primer document, “de bases”, presentat a

l’octubre, presentava un escenari que no
incorporava cap mesura. El segon, fet públic al
gener, incorporava objectius i iniciatives més
concretes. El tercer, de febrer, més complet 
i millor estructurat, assignava a cada objectiu les
mesures concretes per a assolir-lo. Aquest últim,
que segons l’administració respon a les
aportacions realitzades per les entitats
participants, és el que més representa l’esperit
d’un “pacte”, amb el qual s’ha obert i tancat el
diàleg. Aquesta redacció deixarà pas al document
definitiu, el qual s’oferirà, durant la tercera
setmana d’abril, a la signatura dels col·lectius que
han intervingut en el procés.
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Octubre 2009
‘Bases para un pacto social y político
por la educación’
STES-Intersindical va plantejar que
un pacte per eixir al pas dels nombro-
sos problemes que afecten l’educació
ha de centrar-se en l’ensenyament
públic, que demana amb absoluta
prioritat l’atenció del govern espanyol
i de tota la comunitat educativa, per a
combatre el fracàs escolar, de mane-
ra urgent, profunda i sostinguda en el
temps. Aquest document no concreta
cap mesura. El sindicat adverteix que
en aquest escenari general caben, per
tant, algunes de les aspiracions dels
sectors més conservadors, fonamen-
talment la consolidació i l’avanç de la
privatització a través de l’extensió dels
concerts educatius per a les etapes no
obligatòries. 

Les mesures dirigides al professo-
rat s’emmarquen fonamentalment en
l’Estatut de la Funció Pública Docent,
i la carrera docent, tot dibuixant “una
educació gerencial, més identificada
amb una cultura d’empresa que amb
l’escola democràtica i responsable
d’oferir un bon servei públic”.

Gener 2010
‘Propuestas para un pacto social 
y político por la educación’
STES-Intersindical acull “amb el mà-
xim interés i compromís de col·labo-
ració” la proposta per a millorar l’e-
ducació, i valora especialment que es
fomente l’educació inclusiva, el reco-
neixement de la diversitat i la inter-
culturalitat, amb mitjans i recursos
adequats per a garantir la plena in-
corporació dels estudiants amb ne-
cessitats específiques de suport edu-
catiu. No obstant això, el sindicat veu
amb preocupació que la proposta con-
sagra la doble xarxa —pública/privada
concertada— com una mateixa oferta
per a les famílies. L’interés de servei pú-
blic de qualitat per a tothom que pre-
sideix l’acció dels centres públics és
substituït per l’afany segregador de
molts centres privats, tant per raons so-
cioeconòmiques com ideològiques i
religioses.  D’ara en avant, no podem
compartir la consideració de l’educa-
ció com un bé públic que es presta a la
mercantilització a través d’una oferta
incontrolada de finançament de centres
docents privats en tots els nivells.
Contràriament, STEs-I sosté que l’es-
cola pública ha de rebre una especial
atenció dels poders públics perquè és
inclusiva, acull i promou la diversitat lin-
güística i cultural del nostre país, amb
freqüència associades amb la innova-
ció pedagògica, i ho fa des de la gra-
tuïtat i amb la concurrència de totes les
classes socials.

Entre les mesures dedicades a l’e-
tapa d’educació infantil no n’hi ha cap
sobre la creació d’una xarxa pública
d’escoles infantils.

Respecte a l’educació primària, la
proposta omet qualsevol mesura es-
pecífica, mentre nosaltres destaquem,
entre altres mesures, la referida a
una disminució de la ràtio en l’aula, per-
què en primària és quan cal combatre
el fracàs escolar que aflora en secun-
dària.

La mesura referida a la diversifica-
ció en el 4t curs de l’ESO ha acaparat
la major part de l’atenció dels mitjans.
STES-I no comparteix la proposta en els
termes que està expressada en el do-
cument, perquè no podem renunciar a
un ensenyament comú i de qualitat per
a tot l’alumnat fins als 16 anys.

Coincidim en la necessitat dels pro-
grames de qualificació professional
inicial, però creiem imprescindible in-
crementar la seua oferta en tots els
centres públics, amb una adequada do-
tació de personal i de recursos mate-
rials.

Per a l’educació secundària —in-
sistim, com en les altres etapes— en
la reducció de les ràtios fins a situar-
la en un màxim de 20 alumnes per
aula. Per al batxillerat, reclamem la
configuració i potenciació d’una xarxa
pública de centres que garantisca a tot
l’alumnat el dret a l’educació en aquest
nivell, independentment de les cir-
cumstàncies geogràfiques i socials.
Reclamem la generalització dels en-
senyaments de règim nocturn i a dis-
tància, i l’ampliació de l’oferta de bat-
xillerats artístics i de la formació de
persones adultes. Així mateix, propo-
sem una reducció de la ràtio fins a si-
tuar-la en 25 estudiants per grup.

En línies generals, STES-I defén que
els fons públics han de destinar-se a la
formació professional pública reglada,
que ha d’estar al servei del desenvo-
lupament personal de l’alumnat i que
no abandona la seua dimensió educa-
dora. El ministeri sembla oblidar que
aquesta és una etapa educativa i que
n’hi ha d’haver una oferta àmplia, amb
un tractament equitatiu de totes les fa-
mílies professionals en funció de la
seua rendibilitat social i no només de
la rendibilitat immediata de les em-
preses.

Sobre el professorat, el document fa
esment d’una carrera docent, entesa
com un sistema d’incentius econò-
mics i de promoció professional lligat
a la millora de la pràctica docent. El sin-
dicat reclama que els plans de millo-
ra dels centres necessiten la implica-
ció de tot el professorat; per tant, no ac-
ceptem que una part puga quedar-se
al marge del procés, a costa de veure
retallades les seues retribucions, ni que
s’imposen escales salarials artificioses
aplicades, discrecionalment, sobre
una plantilla que és molt horitzontal.

Febrer 2010
‘Propuestas para un pacto social 
y político por la educación’ 

Amb la tercera proposta ministerial es
tanca el diàleg amb a les organitza-
cions de la comunitat educativa. És a
dir, es posa punt final a la part social
del pacte. La proposta del ministeri és
prolixa, cosa que ens permet compartir
moltes de les mesures o intencions
que conté, però el seu inevitable de-
fecte d’origen —la seua “virtut”, segons
diu el ministre— hi està present: el text
aspira a arreplegar a tothom, i en
aquest cas tothom és un conjunt com-
plex, a més d’atípic en el context eu-
ropeu.

El pes social de l’escola privada, ma-
joritàriament catòlica, atrau cap a si
bona part de les energies d’aquest pac-
te educatiu, com a conseqüència del po-
der que manté l’Església catòlica, amb
el vistiplau de l’estat. Actua com un po-
derós contrapés, de manera que la po-
lítica que promou el pacte no s’atreveix
a parlar de l’escola pública sense fer-
ho, al mateix temps i en peu d’igualtat
respecte a la privada.

A més, com s’ha vist de nou, la dre-
ta no dóna per tancat el debat escola
pública-escola privada, en el sentit
d’acceptar les coses com han arribat a
ser. Més prompte al contrari: vol més,
molt més. Vol el camp lliure per a arri-
bar on vulga arribar en nom de la “lli-
bertat d’ensenyament”, de “la llibertat
d’elecció de centre” i, per descomptat,
del “dret fonamental a l’educació que
cadascú vulga triar”. Això sí, pagada
amb fons públics, segons la seua par-
ticular lectura de la Constitució.

22 abril 2010
Desacords principals amb el
document final 
En primer lloc, el pacte no posa límits
a la privatització, encara que de vega-
des ho semble, ans al contrari, hi pro-
porciona tots els recursos necessaris
per a atendre la diversitat de l’alumnat,
i, a més, concedeix a la llibertat d’e-
lecció de centre una funció determinant
de la programació educativa, homolo-
ga els centres privats concertats amb
els públics i els entén com a elements
d’una mateixa xarxa.

Per que fa al professorat, una suc-
cinta però eloqüent definició de carre-
ra docent que —encara que es desen-
voluparà en l’àmbit de negociació per-
tinent, la mesa sectorial— es defineix
com un conjunt d’incentius lligats a la
millora de la pràctica docent, i que es
traduirà en una retribució desigual
del mateix treball.

L’avanç cap a la professionalització
de la direcció —acompanyada d’una
concentració de poder de decisió en els
àmbits organitzatius, econòmics i fins
i tot pedagògics, segons un model ge-
rencial i empresarial— ens allunya i
buida de sentit la concepció d’una es-
cola presidida pel treball cooperatiu 
i la potenciació de la participació i la
gestió democràtica. 

LA CRONOLOGIA DEL DIÀLEG 
I LA POSICIÓ D’STES-INTERSINDICAL

Els 12 objectius de què consta l’última proposta 
del Ministeri d’Educació

1 L’èxit educatiu de tots els estudiants.
2 Equitat i excel·lència. L’avaluació, factor per a millorar la

qualitat de l’educació.

3 Flexibilitat del sistema educatiu. Estudis postobligatoris.

Formació i ocupació.

4 Formació professional com a instrument clau per a avançar

cap a un nou model de creixement econòmic.

5 Noves formes d’ensenyar i d’aprendre: el paper de les

tecnologies de la informació i la comunicació

6 Multilingüisme. Impuls a l’aprenentatge d’idiomes.

7 L’educació com a bé públic i dret públic de tota la societat.

8 Modernització i internacionalització de les universitats.

Formació, investigació, transferència del coneixement i
responsabilitat social.

9 Dimensió social de l’educació: beques i ajudes a l’estudi.

10 Convivència i educació en valors. Implicació de la família,

del professorat i de la societat.

11 Professorat: reconeixement professional i social del

docent.

12 Educació inclusiva, diversitat i interculturalitat. Dret a la
diferència, sense diferència de drets.

Seu del Ministeri d’Educació a Madrid LUIS GARCÍA (WIKIMEDIA COMMONS)



La millora de les condicions de treball del professorat
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L’ensenyament públic va lligat a un professorat
compromés amb la seua professió, que investi-
ga i reflexiona sobre la seua pràctica, que la te-
oritza i que actua de manera activa i creativa en
un determinat context no exempt de complexitat,
un professorat amb capacitat per a prendre de-
cisions des de criteris personals i autònoms. 
Per a acostar-se a aquest model cal desenvolu-
par un conjunt de mesures que recuperen el pres-
tigi de la funció docent i la millora de les condi-
cions de treball del professorat: 
n Assegurar un nivell acceptable d’estabilitat en
les plantilles i incentivar l’estabilitat del profes-
sorat amb la finalitat de potenciar grups de tre-
ball i projectes col·lectius amb accions que esti-
mulen tant la innovació educativa com la forma-
ció en els mateixos centres.

n Millorar substancialment les condicions labo-
rals: reducció del nombre màxim d’alumnes per
docent; reconeixement professional i econòmic;
reforçament de personal d’administració i serveis
en els centres de totes les etapes; descàrrega pro-
gressiva d’hores lectives a partir dels 55 anys; des-
envolupament professional per a l’assumpció
de projectes educatius innovadors i per a accedir
a totes les etapes educatives al llarg de la vida pro-
fessional.
n Establir una nova distribució horària, que arre-
plegue totes les tasques i funcions que demana
el sistema educatiu.
Establir amb caràcter permanent els incentius
econòmics per a la jubilació voluntària als 60 anys.
n Posar fi al caràcter voluntarista de les activitats
del professorat desenvolupades fora del seu ho-

rari laboral.
nReduir la càrrega lectiva per permetre una ma-
jor dedicació en departaments, grups de forma-
ció, etc.
nDotar els centres de personal i recursos mate-
rials que estimulen la introducció de propostes di-
dàctiques innovadores i treballs cooperatius que
dinamitzen les estructures organitzatives del
centre.
n Lligar l’activitat de formació permanent del pro-
fessorat als centres de treball, una formació co-
ordinada democràticament amb altres centres,
grups i seminaris, i en horari lectiu.
n Adoptar les mesures necessàries per protegir
el dret al treball del professorat afectat per la des-
aparició d’unitats concertades.

Cosa de quatre

DE COLLITA PRÒPIA

VICENT ESTEVE

Perquè governar és establir prioritats, necessitem
que el pacte polític i social en matèria educativa es
dirigisca a aprofundir i millorar l’educació  públi-
ca, a través de la qual els enormes beneficis indi-
viduals, socials i econòmics que comporta una edu-
cació de qualitat arriben al conjunt de la ciutada-
nia, independentment del seu lloc de residència, de
les seues creences i de les seues condicions so-
cioeconòmiques.
n La política educativa s’ha de focalitzar sobre el
fracàs escolar: combatre el risc d’exclusió social,
atendre les necessitats educatives d’aquelles per-
sones i sectors socials amb menys oportunitats,
incidir en la detecció primerenca de les dificul-
tats d’aprenentatge i posar els mitjans necessa-
ris a l’abast de tots els centres educatius que els
reclamen.
n El treball docent requereix l’autoritat del co-
neixement, la mateixa que la societat concedeix
a les persones que destaquen en la medicina, la
ciència, el pensament o l’art. Això només és pos-
sible quan el professorat treballa en condicions
que potencien la seua autoestima, amb l’exerci-
ci d’un pensament crític, amb capacitat d’inicia-
tiva i amb autonomia. L’autoritat cal guanyar-
se-la en les aules, però no només en aquest àm-
bit. Amb més i millors mitjans, amb millor
formació, s’abordaria en millors condicions la
complexitat de la docència. L’autoritat del pro-
fessorat milloraria amb una major consideració
social del professorat, amb un reconeixement de
la importància de la seua funció social.
n La qualitat ha d’anar unida a l’equitat. La qua-
litat ha de ser per a totes i per a tots: accés a les
tecnologies; ensenyament plurilingüe; promoció
del coneixement, aprenentatge i ús de les llen-
gües pròpies i cooficials de cada comunitat au-
tònoma; instal·lacions dignes i ben equipades...
Però també mètodes d’aprenentatge adaptats a
les exigències derivades de l’enorme diversitat de
l’alumnat.
n L’educació de qualitat és incompatible amb les
polítiques de privatització, requereix inversions
en l’ensenyament públic i la paralització de la po-
lítica de concerts educatius amb empreses pri-
vades.
n La supressió del concert ha de ser efectiva en els

centres que incomplisquen els principis elementals
d’igualtat en les condicions d’admissió i la legisla-
ció sobre escolarització, així com els que adoctri-
nen en una determinada ideologia o religió.
nPerquè tot això siga possible, les inversions en edu-
cació han d’augmentar fins a arribar al 7% del PIB.
*Documents complets a:
www.intersindical.org/stepv/pacte2010.htm

L’ESCOLA PÚBLICA,
COLUMNA VERTEBRAL
DEL SISTEMA

L’educació de qualitat és
incompatible amb les
polítiques de privatització 
i requereix inversions en
l’ensenyament públic

E n l’anterior número vam donar
compte de l’interés que el
ministre Ángel Gabilondo ha

posat a aconseguir un pacte en matè-
ria d’educació, especialment amb el
principal partit de l’oposició (PPO). Si
aquesta aferrissada voluntat la vam
titular Cosa de dos, ara ens n’hem de
desdir, ni que siga provisionalment. Al
tancament de l’edició no coneixem el
document resultant de sis mesos de
negociació (anunciat per al 22 d’abril)
ni podem assegurar si el PPO es farà
la foto amb el ministre o no. Del pacte,
en sabem el que reproduïm en aques-
tes pàgines i el que ens contesten
quan preguntem. 

L’escenari preparat per a la solem-
ne signatura del pacte presenta quatre
bandes. De primer, els partits polítics
que es comprometen a desenvolupar
la normativa i els pressupostos neces-
saris per a la seua aplicació. A hores
d’ara, no s’hi espera el PPO i sí el
nacionalisme moderat. Ja veurem.
D’altra banda, les comunitats autòno-
mes que vulguen cofinançar, junt amb
el ministeri, els programes educatius
continguts en el pacte. Les CCAA deci-
diran no necessàriament pel color
polític del seu respectiu govern. En
aquest sentit, recordem que Font de
Mora és l’únic conseller que vetla per
la salut ocular dels estudiants i l’ergo-
nomia dels pupitres. El tercer grup
convocat el componen la gran patro-
nal, els sindicats majoritaris i els
ministeris d’Educació i de Treball. Es
comprometran a desenvolupar les
mesures destinades a fer compatible
l’estudi i el treball. Es tracta d’uns con-
vidats que, presumiblement, no falta-
ran a la cita. 

I la quarta escena la compondran
les organitzacions que representen la
comunitat educativa, tan diversa i plu-
ral. Segons el que diuen públicament,
hi acudiran majoritàriament amb els
bolígrafs preparats. La patronal dels
centres privats concertats no ha parlat
de cap ni una proposta, però afalaga el
ministre sempre que pot per haver
abandonat el seu programa polític, el
considera el millor ministre socialis-
ta. Els estudiants es reparteixen entre
els que han rebutjat la idea de bon
començament per la mateixa raó
expressada per la patronal i els que
s’hi mantenen fent propostes. Els sin-
dicats, que configuren un ampli ven-
tall d’opcions, es reparteixen entre els
copatrocinadors de la idea i els que la
veuen molt adient, sobretot perquè
inclou coses tan importants com l’au-
toritat i l’esforç, com a noves palan-
ques per a remoure el fracàs escolar.
De pares i mares, n’hi ha de catòlics i
de laics. Els primers ho veuen millor
que els segons, més crítics i reivindi-
catius d’una escola pública en el cen-
tre del debat. 

La foto final, al proper número i en
el nostre web.

Extracte de la proposta dels stes*



Allioli
"Els retards, els deutes i els impa-
gaments són moneda corrent en la
Conselleria d'Educació, que no sem-
bla gens preocupada per la inci-
dència negativa que l'incompliment
dels seus compromisos té en el
sistema educatiu valencià", ha de-
nunciat STEPV. "L’esforç inversor de
la conselleria en concertació, amb
un increment del 98% des de 2000,
contrasta amb la disminució de
partides en els pressupostos d’en-
guany per a l’ensenyament públic i
els deutes que té l’administració

amb el seu professorat, tant del sec-
tor públic com del concertat". 

D'acord amb l'anàlisi del sindicat,
són significatives les retallades en
els capítols d'inversions, en la cons-
trucció i millora de la xarxa de cen-
tres públics, d'un 26,63%, i en les
despeses de funcionament dels
centres, d'un 4,32% i d'un 2,04%, en
primària i secundària, respectiva-
ment. Especialment greu és la dis-
minució en un 35% del volum des-
tinat a la formació de persones
adultes, "enmig d’una greu crisi
econòmica que ha col·lapsat aquests

centres per la demanda de treba-
lladors i treballadores que busquen
una titulació bàsica que els situe en
condicions més favorables en el
mercat de treball".

STEPV ha instat el conseller a "si-
tuar l’ensenyament públic en l’eix
vertebrador del sistema educatiu
valencià en lloc de deixar-lo aban-
donat a la seua sort". El sindicat li
exigeix "abonar immediatament els
deutes retributius al professorat i in-
crementar les inversions en aquells
aspectes que afecten directament la
qualitat de l’ensenyament públic".

n El professorat del sector públic
està patint retards en el cobra-
ment de sexennis entre sis i dotze
mesos. 
nMés de 10.000 docents interins han
cobrat malament els triennis o no
els han cobrat encara. Un total de
2.626 i 2.555 funcionaris en pràcti-
ques (2007/08 i 2008/09, respecti-
vament) no van cobrar els triennis.
Enguany, gràcies a una campanya
impulsada per STEPV ha aconseguit
forçar el pagament a 1.951 perso-
nes funcionàries.
n Els centres d'FP van deixar d’in-
gressar vora un milió d’euros durant
2008/09 perquè Educació no va fer
efectives les subvencions compro-
meses a les empreses que van
acollir alumnat en pràctiques for-
matives, i a les quals renunciaven en
favor dels centres. 

n Les quantitats abonades per l’a-
plicació del pla de pensions al fun-
cionariat de la Generalitat són in-
correctes en molts casos.
n L'administració té pendents en-
darreriments corresponents a l’ho-
mologació de 2008 a uns 20.000 do-
cents de l’ensenyament concertat
per valor d'uns 15 milions d’euros.
n Els greus retards en el pagament
del menjador escolar (23 milions)
durant el primer trimestre del curs
ha provocat greus problemes a les
escoles. Finalment, l’anunci de mo-
bilitzacions per part de les ampes ha
permés resoldre el problema. 

Els deutes de la conselleria
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Allioli
STEPV ha reclamat a la Conselleria
d’Educació un acord global que mi-
llore les condicions laborals del
professorat i la qualitat del sistema

educatiu. La proposta inclou l’a-
dopció d’acords particulars en els te-
mes següents: retribucions, model
de jornada, plantilles de totes les
etapes, professorat interí, gestió de

borses de treball, dotació de perso-
nal per a programes específics i de
PAS per als centres de primària. El
sindicat demana l’obertura d’”una
negociació global”, que reculla tam-

bé altres aspectes “que millorarien
la qualitat del sistema educatiu i les
condicions laborals dels professo-
rat”.

“En les circumstàncies actuals,
adverteix el sindicat, el professorat
ha de realitzar tasques diverses —
proves d’homologació de llengües,
de graduat escolar, proves diag-
nòstiques...—, barata cap contra-
partida, ni horària ni retributiva. A

més, el professorat interí està patint
injustificables retards en el cobra-
ment dels triennis als quals tenen
dret des de 2007, un col·lectiu amb
molts menys drets que el funciona-
riat de carrera”. STEPV reclama fi-
nalment un sistema d’adjudicació
comarcalitzat, “que evite els llargs
desplaçaments i canvis de domicili
que han de patir any rere any”.

El Sindicat reclama a Educació un acord
que millore les condicions laborals

MANIFEST PER LA PRÒRROGA 
DE LA JUBILACIÓ LOGSE

ACTUALITAT

STEPV insta el conseller 
a pagar el que deu 
a l’ensenyament públic

L a disposició transitòria segona de la
LOE (Llei Orgànica 2/2006 de 3 de
maig d'Educació) va establir, en

l'apartat 1, un sistema transitori de
jubilació anticipada, voluntària,
incentivada i gratificada, que havia d'estar
vigent fins a l'any 2011, quan acabarà el seu
període d'implantació. La mateixa
disposició transitòria segona, en el punt 8,
estableix amb caràcter preceptiu, que
"abans de la finalització del període
d'implantació d'aquesta llei... el govern,
amb consulta prèvia a les comunitats
autònomes, procedirà a la revisió del
temps referit al règim de jubilació
voluntària, així com els requisits exigits".
Així mateix, l'EBEP (Llei 7 / 2007 de 12
d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic) en l'article 67.2, segon paràgraf,
diu: "Per llei de les Corts Generals, amb
caràcter excepcional i en el marc de la
planificació dels recursos humans, es
podran establir condicions especials de les
jubilacions voluntària i parcial."
Entre les propostes per a un Pacte

Social i Polític per l'Educació, el ministre
inclou l'objectiu titulat "Professorat.
Reconeixement professional i social del

docent", on cal incloure la pròrroga de la
jubilació anticipada incentivada com una
de les mesures més importants per a
aquest reconeixement.
En aquest context, les organitzacions

sindicals que signen aquest document,
volen manifestar:

Al Ministeri d'Educació la voluntat
d'arribar a una entesa que done satisfacció
a aquesta reivindicació, que consideren
irrenunciable per a arribar a qualsevol
principi d'acord.

Al professorat de l'Ensenyament
Públic la necessitat del seu compromís
amb les accions que, de comú acord,
aquestes organitzacions proposen, a fi de
poder assolir l'objectiu marcat: la pròrroga
de la jubilació voluntària incentivada,
coneguda com a jubilació LOE.
Per això, EXIGEIXEN l'obertura

immediata de negociacions en la Mesa
Estatal Sectorial d'Educació per arribar a
un acord per a la pròrroga de la jubilació
LOE, i animen el professorat perquè
participe en les accions unitàries que es
proposen.
València, 30 de març 2010

Lliurament de signatures a la seu del Ministeri d’Educació, durant la concentració del 21 d’abril  DALMIRO GARCÍA



ACTUALITAT
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Allioli
Malgrat els avanços, com la participa-
ció sindical en els processos concursals,
el dret a les permutes o la possibilitat –
encara que no la garantia- de la nego-
ciació sindical en les supressions i les re-
colocaciones del professorat,  els can-
vis en les baremaciones segueixen sent
molt desproporcionats entre els cà-
rrecs administratius o les càtedres i la
tasca docent, al temps que no garanteix
el dret de concurrència.  A més, intro-
dueix la baremació de l'avaluació de la

funció docent, impedeix el dret de re-
núncia en la fase provisional i limita la-
mobilitat en la Formació Professional
(Addicional 3ª). Si el Ministeri i les ad-
ministracions autonòmiques no donen
una solució satisfactòria, la nova norma
constituirà una agressió majúscula a les
condicions laborals del professorat. 
STES-i defensarà les seues propostes
durant el tràmit en el Consell Escolar de
l'Estat i proposarà en els centres les me-
sures de pressió conseqüents si no
arriben les solucions.

Diferències amb el
ministeri en la negociació
del nou concurs de trasllats

Allioli
A més de negar-se a negociar les
propostes de la Plataforma per
l’Ensenyament Públic, l’administració
educativa manté una ofensiva frontal
contra totes les instàncies crítiques
amb la seua gestió. En un gest insòlit,
el conseller va ordenar retirar les
subvencions a STEPV, l’organització
majoritària de l’ensenyament. A més,
Font de Mora ha canviat unilateral-
ment la composició del Consell
Escolar Valencià per minimitzar les
entitats crítiques i amplificar la pre-
sència de l’administració. Finalment,
ha imposat una sanció repressiva i
exemplificadora al director de l'insti-
tut de Monfort per protestar contra
l’ensenyament de Ciutadania en
anglés. Però n’hi ha més. El conseller
continua imposant normes que modi-
fiquen les condicions laborals del
professorat, com les proves homolo-
gades de llengües estrangeres.
Manté els retards en el pagament
dels triennis al professorat interí i
dels sexennis. Ha adoptat nous crite-
ris d’admissió d’alumnat segons els

seus interessos partidistes (es pun-
tua la condició d’embarassada en la
sol·licitud de matrícula en un centre
en resposta a la nova llei de l’avorta-
ment). Manté el rebuig al programa
2.0. Hi ha importants retards en el
pagament dels menjadors escolars i
de les despeses de manteniment dels
centres. No atén les peticions de cre-
ació o l’ampliació de programes en
valencià, i així una llarg etcètera.

La comunitat educativa ha conti-
nuat aquest curs la mobilització con-
tra aquesta actitud de la conselleria.
L’1 de desembre milers de persones
es manifestaven pels carrers
d’Alacant, Castelló i València per exi-
gir millores en l’ensenyament. També
acudiren a les mobilitzacions contra
la sanció al director de Monfort, espe-
cialment a la manifestació d’Elx, el
passat 17 de març. I ara, la Plata -
forma per l’Ensenyament Públic pro-
posa una nova mobilització: una con-
sulta popular, el dijous 6 de maig, en
els centres educatius. L’objectiu de la
consulta és donar a conéixer l’opinió
de la comunitat educativa sobre a la

política educativa de la Generalitat i,
particularment, del conseller
Alejandro Font de Mora. Tenim nova-
ment l’oportunitat de recordar a l’ad-
ministració que el sistema educatiu
valencià necessita canvis reals.
Només amb la pressió i la mobilitza-
ció serà possible millorar el nostre
ensenyament públic.

Consulta en l'educació
valenciana, el 6 de maig
La plataforma convoca a defendre l'ensenyament públic

Manifestació convovada per la Plataforma a Elx el passat 17 de març  ALBERT SANSANO

La diputada Anna Noguera ha pregun-
tat al conseller d’Educació sobre la re-
tirada de les subvencions al sindicat
majoritari de l'ensenyament valencià,
STEPV. A la tercera, Font de Mora ho ha
justificat com una errada administra-
tiva.  La resposta del conseller no es

creïble ja que el propi Sindicat li va ad-
vertir de la discrimació. 
Conselleria va retirar les subvencions
de forma manifesta. No va ser cap erra-
da sinó un atac a la llibertat sindical, en
un intent d’acallar la veu del sindicat
majoritari de l’ensenyament.

Font de Mora diu ara que la retirada de les subvencions a
STEPV és una “errada administrativa”

L’administració educativa
manté una ofensiva
frontal contra totes les
instàncies crítiques

L’objectiu és conèixer
l’opinió de la comunitat
educativa sobre la política
del conseller

El poder en imatges

L a recent censura d’unes fotografies en el
MuVIM de València és reveladora, no
només del caràcter autoritari dels diri-

gents polítics, sinó també del valor que atribuïm
a les imatges.

El poder no suporta veure exposades les
seues misèries. Si dels recelosos censors
depenguera, les paraules també serien domes-
ticades i les crítiques silenciades. No debades,
als periodistes se’ls impedeix sistemàticament
formular preguntes al president Camps, i fa poc
un portaveu de l’oposició va ser expulsar del ple
de les Corts.

Però el gest de retirar les fotos del museu
resulta especialment insuportable, és el súm-
mum de l’abús d’uns governants que han fet de

la política d’aparador la seua principal virtut,
gent amb un discurs buit, que només viu de cara
a la galeria. Per això defenen el seu reflex amb
ungles i dents, se senten amos de la imatge que
projecten i estan disposats a segrestar la mira-
da plural de la ciutadania, com si aquesta fóra
també de la seua propietat. A qui no pensa i
s’expressa com ells no se li permet tacar amb
una mirada autònoma el miratge polític en què
s’ha convertit l’actual govern valencià.

Un criteri semblant opera en l’absurda san-
ció contra el director de l’institut de Monfort. En
aquest cas, la imatge de Font de Mora cap per
avall ha servit de coartada per a imposar un
castic al professor. Què molesta al conseller?
Resulta grotesc que el governant haja hagut de

recórrer a tota l’artilleria del seu departament
per a reprimir de manera “exemplificadora” l’ús
de la seua imatge. S’ha emprat una parafernà-
lia sancionadora en un nou episodi de la batalla
que Font de Mora ha mamprés contra la gent
que critica la seua gestió i que condensa en la
imatge del conseller una metàfora política —no
personal—, el símbol de la seua denúncia
col·lectiva. El titular del poder confon la part —
la imatge— amb el tot per fer una lectura literal
i victimista del seu retrat invertit.

Què vindrà després? Ens prohibirà mirar-lo
als ulls quan recórrega els seus dominis insti-
tucionals? Té raó Romà Gubern quan assegura
que són infinites les patologies que provoca la
instrumentalizació de les imatges.

PA I ROSES

MARIA LOZANO ESTIVALIS

La crítica a la seua  gestió
es condensa en la imatge
de Font de Mora cap per
avall, una metàfora
política, el símbol de la
denúncia col·lectiva

Mobilització al Camp de Morvedre pels aularis d’infantil
Com cada divendres, des de fa mesos, la comunitat educativa del CP Villar Palasí de Sagunt se manifesta reivindi-
cant la construcció de l'aulari d'infantil, infraestructura oblidada per la Conselleria. La Unió Comarcal de STEPV del
Camp de Morvedre ha animat a la comunitat educativa del centre a continuar amb força i a no caure en el desànim.



Allioli
Arran la convocatòria del concurs ge-
neral de trasllats, el sindicat va de-
manar la inclusió de totes les vacants
pendents de cobrir. És el cas de les
places d’Audició i Llenguatge dels
serveis psicopedagògics escolars i
les dels mestres dels centres de for-
mació de persones adultes. En els
cossos de secundària, STEPV, que ha
reiterat la necessitat que el concurs
reculla l’oferta de totes les vacants
del sistema, presentarà a Educació

més de 150 al·legacions a les vacants
provisionals, proposades pel pro-
fessorat, departaments i instituts.

"La conselleria segueix posant
pegats a unes plantilles obsoletes,
pendents encara de negociar per a
ser adaptades a la llei d’educació
(LOE) en vigor", denúncia STEPV.
“Això  provoca un fet pervers, que les
noves places que es creen dins dels
programes experimentals, PROA,
PASE o Compensatòria, entre altres
programes, mai no isquen per ser

proveïdes als concursos. A més,
tots els anys hi ha un bon grapat de
places a temps parcial en secundà-
ria, un conjunt que Educació agluti-
na per formar vacants que mai po-
dran ser de creació i, per tant, tam-
poc no eixiran mai al concurs general
de trasllats”. A la relació de les va-
cants definitives del concurs s’hau-
ran d’incorporar, a més, unes 500 ju-
bilacions de mestres i 300 de se-
cundària, previstes per a proveir el
curs que ve. 

ACTUALITAT

BREUS

Els serveis en altres
administracions computaran en els
triennis del professorat interí
Una sentència dictada per un jutjat de València re-
coneix una professora interina el temps treballat per
a una altra administració, a efectes del còmput dels
triennis. Des de juny de 2007, amb la promulgació
de l'Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el professorat
interí té dret a percebre els triennis. La sentència,
que no admet recurs, condemna l’administració a
reconéixer aquests períodes i suposa un antecedent
per a d'altres recursos pendents de sentència.

El sindicat demana que qui aspire a
una plaça docent puga revisar els
seus exercicis
A proposta de STEPV, la conselleria estudia-
rà la possibilitat que els opositors i oposito-
res docents puguen demanar la revisió de les
diferents proves, una revisió que els perme-
tria conéixer la valoració dels exercicis i els as-
pectes susceptibles de millorar o modificar. En
canvi, Educació es nega a incorporar cap al-

tra de les propostes del sindicat, com ara el
reconeixement del títol de Filologia Catalana
per a l’exempció de la prova de coneixements
del valencià. 

El 9 i el 15 de setembre de 2010
començaran les classes en
primària i secundària
La Conselleria d'Educació ha establit el calen-
dari escolar per al curs 2010/11. Les classes co-
mençaran en infantil i primària el 9 de setem-
bre i finalitzaran el 23 de juny; el 15 de setem-
bre i el 23 de juny en secundària, respectivament;
en ensenyaments artístics, escoles d'idiomes i
formació de persones adultes, el 27 de setem-
bre i el 17 de juny. Les vacances de Nadal s'es-
tableixen des del 23 de desembre fins al 6 de ge-
ner; les de Pasqua, del 21 d'abril al 2 de maig.
A més, seran festius el 12 d'octubre, 1 de no-
vembre, 6, 7 i 8 de desembre. STEPV ha dema-
nat a la Conselleria que adapte l'Ordre d'11 de
juny de 1998 a les prescripcions de la Llei d'E-
ducació, i que l’11 d'octubre i el 7 de gener es
consideren no lectius donat que al País Valen-

cià, en primària i secundària, se supera el sos-
tre de dies lectius. L'administració ha acceptat
que les proves de secundària finalitzen el 7 de
setembre.

Múltiples protestes contra les
proves homologades d’idiomes en
els instituts
El 31 de març, van finalitzar la realització de
les proves homologades d’idiomes en els
centres educatius. STEPV, que sempre s’hi ha
manifestat en contra, va advertir en el seu mo-
ment l’administració que eren unes proves in-
necessàries i precipitades. A hores d’ara,
desenes de departaments, claustres i equips
directius han expressat la seua protesta a l’ad-
ministració. Han proliferat també les queixes
de l’alumnat perquè no ha disposat de temps
suficient per a preparar la prova, ha perdut ho-
res lectives de llengua estrangera i denuncia
l’arbitrarietat i el greuge que suposa l’exis-
tència de tantes proves diferents com centres
educatius. Entre les protestes, una concen-
tració del professorat davant de la conselle-

ria va expressar el malestar que la celebració
de les proves ha generat en molts centres, des-
bordats pels problemes organitzatius i va
demanar la constitució d’una comissió perquè
el curs pròxim realitze unes proves unificades
per a tot el País Valencià. STEPV continua exi-
gint que els currículums de llengües de pri-
mària i secundària s’adapten al marc comú eu-
ropeu, que es garantisquen els desdoblaments
en les classes d’idiomes estrangers i que es
dote tots els centres públics de laboratoris de
llengües. “Només unes mesures que afecten
tot el sistema educatiu poden garantir un en-
senyament de llengües de qualitat que per-
meta que l’alumnat assolisca el nivell de
competència en valencià, en castellà i en
una o més llengües estrangeres, sense la ne-
cessitat de fer cap examen addicional; qual-
sevol mesura parcial està abocada al fracàs.
Exigim que el professorat de secundària i de
formació professional tinga incloses dins del
seu horari lectiu les hores d’administració de
les proves, i que s’establisquen comissions de
professorat voluntari per elaborar uns exà-
mens únics per a tots els centres”.
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Insistència a Educació perquè
publique totes les vacants en
el concurs de trasllats

Allioli
El sindicat ha reiterat la necessitat que
l’acord vigent per la provisió de llocs de
treball per al professorat interí siga
substituït per un altre que millore el
sistema de provisió de llocs i les con-
dicions laborals del col·lectiu. Perso-

nal va presentar als sindicats un do-
cument amb el qual pretén conclou-
re, el 30 d’abril, un procés negociador
que s’arrossega des de fa temps. Tot
i que el sistema de petició de places no
consta en la proposta de l’adminis-
tració, aquesta serà, amb caràcter ge-

neral, telemàtica, un sistema que in-
corporarà alguna millora en la relació
amb el curs passat. Entre altres mi-
llores, hi ha la previsió d’oferir places
a temps parcials, tot i que en el mo-
ment de la petició el professorat des-
coneixerà les vacants del sistema.

“Millorar ja la provisió de llocs de treball 
i les condicions del col·lectiu interí”, 
reitera STEPV

Allioli
STEPV ha reiterat la seua oposició al
sistema d’adjudicació de places do-
cents mitjançant els procediments
telemàtics i ha demanat que es man-
tinguen actes presencials, “perquè
garanteixen una plena transparència
del procés i que a finals de juliol tot el
professorat afectat conega la plaça que
haurà d’ocupar des de l’1 de setem-
bre”. El sindicat recorda “els inconve-
nients que ja va generar l’any passat
l’aplicació del nou sistema en el cos de
mestres: “No es coneixen prèviament
les vacants, no s’ofereixen temps par-
cials, les destinacions es publiquen a
l’agost i les reclamacions només es po-
den fer en persona a les direccions te-
rritorials d’Educació.” D’altra banda,
ha advertit que “un nou acord per al
professorat interí modificaria les seus
condicions laborals, un extrem que
s’hauria de recollir en l’adjudicació te-
lemàtica”. STEPV reivindica que abans

de modificar el sistema d’adjudica-
cions, s’aborde “una negociació global”. 

Quant a les ordres de convocatòria
d’oposicions, “l’any passat la majoria
de tribunals va aprovar en la fase
d’oposició pràcticament el mateix
nombre d’aspirants que places tenien
assignades, fet que va impedir que una
part important dels aspirants foren ba-
remats en la fase de concurs, i que tin-
gué com a conseqüència la perversió
de la filosofia del repartiment de pla-
ces per tribunal, que s’havia posat en
marxa per primera vegada”, denuncia
el sindicat, el qual exigeix que es do-
nen instruccions als tribunals perquè
no tornen a repetir la situació i apro-
ven totes les persones aspirants que
ho mereixen, per tal que puguen ac-
cedir a la fase de concurs”. STEPV de-
mana també que es reconega Filolo-
gia Catalana com a títol per a l’e-
xempció de la prova de coneixements
del valencià.

Les adjudicacions
telemàtiques s’estendran
enguany a secundària

El nou document arreplega en el pre-
àmbul una referència a l’acord del 8 de
maig, “una clara inconveniència”, ha
advertit STEPV, l’únic sindicat que no
el va signar perquè “l’acord discrimi-
nava el col·lectiu interí, al qual se’l va
privar de l’increment corresponent
als sexennis, i també s’hi va restringir
la negociació d’un nou sistema de pro-
visió de llocs”. La proposta manté les

borses actuals i respecta l’ordre en
cada llista, sense cap rebaremació, i
també manté la prioritat en l’adjudi-
cació de places, com en l’acord de
1993. Recull la restricció provincial, que
només afectarà inicialment algunes de
les borses, que s’anirà ampliant pro-
gressivament. D’aquesta manera, es
permet a tothom triar una, dues o tres
províncies. També regula la conside-
ració de vacants, amb tots els efectes,
a les adjudicades fins al 31 de des-

embre, que seran obligatòries. Per
tant, el professorat que trie aquestes
places cobrarà els mesos d’estiu.

D’altra banda, en llocs de difícil pro-
visió es podrà romandre més d’un
curs. Així mateix, també regula la
desactivació temporal de les borses
per motius personals o laborals, 
i per motius de decaïment, i finalment
fa una referència genèrica a la millo-
ra de les condicions laborals, sense
cap concreció.

Què proposa Educació?

El professorat demana la inclusió de totes les vacants pendents de cobrir  ARXIU



La autoridad en las aulas, una
mirada crítica
Mal que nos pese a algunos maestros 
y maestras renovadores, las tendencias
educativas dominantes siguen
considerando la infancia y la juventud
como etapas de transición a la vida
adulta, como si cada momento de la vida
no fuese único e irrepetible y mereciese
la pena vivirlo con entidad propia. Tener
a los niños y a las niñas más de ocho
horas encerrados en los centros
escolares y ocupados en múltiples
actividades cuando salen de allí es una
muestra clarísima de cómo la gente
adulta impone su criterio y les priva, por
ejemplo, del juego y la libre
socialización, elementos esenciales en
estos periodos de su vida. En nuestras
sociedades sigue estando pendiente
volver a poner al alumnado en el centro
de la educación y recuperar modelos
pedagógicos con un fuerte componente
afectivo y emocional, centrados en sus
intereses y necesidades, interesados en
transmitir la pasión por el
descubrimiento y en la reconstrucción de
saberes relevantes, que les ayuden a
entenderse a sí mismos, a los demás y a
intervenir críticamente en la sociedad
para mejorarla.

Mª Ángeles Llorente Cortés (Cuadernos
de Pedagogía núm. 400, abril 2010)

RETALLS DE PREMSA
PEPE HERRERO

EL PARDALET

Als pederastes que
s’amaguen en la sotan,
traient profit de la seua
condició eclesiàstica, per
cometre abusos, i a aquells
que els protegeixen des del
seu lloc de priviligi en
l’Església.

Als ciutadans i ciutadanes
que han entés que el procès
contra Baltasar Garzón és
un atac a les llibertats
públiques, i que mantenen
una actitud de resistència i
de dignitat democràtiques.

OLI

ALL
Qui signarà l’acord
laboral?
Quants pactes laborals
portem des de la
desaparició del sindicat
vertical? Per a què han
servit? A qui han
beneficiat? La reforma que
ara es pasta en alguns
despatxos se’ns presenta
inevitablement associada,
de nou, amb un model
d’acomiadament més
barat. Des de les patronals
es reconeix que “als
sindicats els resulta més
fàcil arribar a aquest
acord amb un govern
d’esquerres que amb un
de dretes” i que l’atur a
què s’ha condemnat
milions de persones no
s’haguera evitat amb
acomiadaments més
fàcils. Llavors, com es pot
sostindre que abaratir el
cost de l'acomiadament
dels pencaires —ells en
diuen “flexibilitat del
mercat laboral”— animarà
l’activitat econòmica 
i estimularà nous
contractes? Qui acceptarà
el nou pas de rosca amb
què ens amenacen els
insaciables de sempre?
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A quest hivern passat ha sigut plove-
dor i l’aigua, en alguns llocs abans
secs, ha tornat a brollar. Uns quants

escorrims serpentegen encara per llits de
barranquets i sequioles i tot està més verd.
Però no ens enganyem, la petita alegria que
ha suposat tornar a sentir, circumstancial-
ment, el murmuri de l’aigua corrent no
amaga la dramàtica situació que patim. La
realitat comprovada és que la ploguda d’en-
guany no ha sigut suficient per a evitar que
vagen desapareixent les masses d'aigua
subterrànies, les fonts, els brolladors i els ai-
guamolls. Ni ha evitat que els espais fluvials
i boscos de ribera continuen deteriorats, amb
la consegüent disminució de la biodiversitat.
No. La realitat comprovada ens mostra que
els recursos hídrics són cada vegada més es-
cassos i que els espais d’aigua estan sot-

mesos a pressions insostenibles, entre altres
raons, per les demandes que produeix l’ur-
banisme salvatge que hem viscut i un mal-
baratament en l’ús general. I que calen ac-
tuacions fermes més enllà de les bonances
pluviomètriques que es puguen produir en
un moment donat.

Cal, doncs, canviar de paràmetres i pla-
nificar i viure d’acord amb una nova cultura
de l’aigua. La cultura que des de diferents fò-
rums i col·lectius com el de Xúquer Viu s’hi
proposa. I cal que aquesta cultura entre a l’es-
cola com a aprenentatge i com a pràctica.

No fa molt un company em comentava
que, en treballar el tema de l’aigua a la seua
classe de quart de primària d’una escola de
València, va preguntar als xiquets si sabien
d’on provenia l’aigua que bevien. A més de
no saber-ho ningú, un va contestar inno-

centment que “de l’aixeta”. La comicitat de
la resposta es torna dramatisme ja que és
una constatació de la llunyania física i emo-
cional entre la producció dels recursos na-
turals i l’ús que en fem. Una llunyania que es
torna ignorància, desafecció i depredació. Per
això, a més de saber què són els aqüífers,
com es produeixen i quin paper fan, què els
beneficia i què els deteriora, a més de saber
els noms dels rius, és important, d’una
banda, que les escoles practiquen l’estalvi i
la reutilització de l’aigua i, de l’altra, que afa-
vorisquen la proximitat, el contacte vivencial
amb espais naturals que la contenen. El xi-
quet que xipolleja en un riuet, que observa
la vegetació de ribera i gaudeix de l’olor de
terra banyada, aprén a estimar-lo. I a de-
fensar-lo, supose. Perquè hi ha rius que ja
no riuen.

A LA PORTA DE L’AULA

CARME MIQUEL

Rius que ja no
riuen

P er als actuals governants valencians,
plurilingüisme equival a ensenya-
ment de l’anglés. L’Ordre de 19 de

maig de 2009 planteja com a aprenentatge
plurilingüe un 80% d’anglés, un 10% de
castellà i un 10% de valencià, tot contradient
la Resolució del Consell d’Europa d’agost de
2008, la qual estén la diversitat lingüística de
la Unió a totes les llengües “minoritàries i re-
gionals”. La norma contradiu les normatives
estatal i autonòmica sobre el coneixement de
les llengües cooficials dels territoris bilingües,
i fins i tot el mateix decret de currículum:
“Element bàsic de la nostra cultura (...) ins-
trument d’aprenentatge dins del marc d’e-
ducació plurilingüe  (...) d’adquisició d’una
consciència d’identitat, de pertinença a una
cultura”. No saben ni el que escriuen ni el que
aproven, i ara fan cas omís de la normativa,

els objectius curriculars... Tot, per acabar do-
nant la raó a un individu que, en una Carta
abierta a los jóvenes de Espanya, escriu
això: “Las lenguas autonómicas, la educación
para la ciudadanía, la educación sexual, etc. son
productos de las pajas mentales que los polí-
ticos elaboran para conseguir borregos que
allanen el camino para sus objetivos”.

L’administració ha acordat ara eximir la
filla de Juan Vicente Santacreu —5é de pri-
mària, en un centre amb programa d’im-
mersió— de respondre en valencià en una as-
signatura impartida en valencià. S’empara
així una esquizofrènia pedagògica, didàcti-
ca i metodològica, contra les disposicions le-
gals de la mateixa conselleria, i es dóna la
raó a qui no respecta els preceptes demo-
cràtics, en una cerimònia de la confusió que
pot desembocar en una allau d’exigències

que ens podrien retrotraure a altres èpoques
que no volem ni recordar. La falta de respecte,
d’ordre i de cultura, traspuen en aquesta ac-
tuació de l’administració, però sembla que
el conseller pot estar tranquil.

Això és, almenys, el que pensa la gent de
la seua corda, com Julián Quirós, un co-
lumnista de Las Provincias, el diari conser-
vador del Cap i Casal que el 30 de març sig-
nava unes quantes perles com aquesta: “El
sector educativo acoge en la Comunitat el úl-
timo reducto del nacionalismo furibundo que
años atrás arrasó la política valenciana. Hoy son
una minoría encastillada en las aulas y ajenas
a la mayoría social (...) Hasta que se toparon
con Font de Mora (...) un tipo duro, o quizás un
tipo firme (...) conseller, en la defensa del mo-
delo te apoyamos a ti”.

DES DEL SUD VALENCIÀ

La norma contradiu 
les normatives estatal 
i autonòmica 

Plurilingüisme
per a la confusió

Pensades

Preguntar no és ofendre
PANXO

TUDI TORRÓ

És important que les escoles
practiquen l’estalvi i la
reutilització de l’aigua
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ENTREVISTA LAURA ALBELDA   , PRESIDENTA DE LA UNIÓ DE COOPERATIVES D’ENSENYAMENT VALENCIANES

“Tenim moltes
coses en comú 
amb l’escola
pública, més que 
amb la privada”

R.M.L.
És mestra però fa 25 anys que exerceix d’em-
presària. Laura Albelda (Carcaixent, Ribera Alta,
1950) és des de fa 25 anys la gerent de Comè-
nius, un centre de València amb uns inicis com-
plicats, que quasi acaben en bancarrota. “Els
primers cooperativistes, tots mestres, vam
treballar dos anys sense cobrar ni un duro per
fer front a la situació a què ens va dur l’equip
anterior, no teníem idea de com es gestiona-
va una empresa, però vam aconseguir refi-
nançar els deutes i remuntar la situació”. Co-
mènius, explica, “és un centre obert al barri,
amb uns 1.500 alumnes entre primària, se-
cundària, batxillerat i cicles formatius, tot
concertat, a més d’unitats suport per a aten-
dre un centenar d’estudiants d’integració”.
Amb trets i trajectòries diverses, al País Valencià
hi ha un centenar de cooperatives dedicades a
l’ensenyament integrades en la Unió de Coo-
peratives d’Ensenyament (UCEV), una entitat
que presideix Laura Albelda.

Quins problemes tenen les cooperatives?

El principal és que no se’n constitueixen, de no-
ves, hi ha moltes dificultats per al finançament
i resulta complicat establir nous concerts.
Encara que som diferents, per origen, perfil,
grandària, nivells o compromís educatiu, les co-
operatives tenim moltes coses en comú, per
això treballem juntes.

D'una cooperativa, no tot el professorat n'és
soci...

La majoria sí, a nosaltres ens interessa que la
plantilla siga estable i la millor manera d’a-
conseguir-ho és que tots en siguen socis. En
el cas de Comènius, seria difícil tirar avant un
projecte d’integració amb una plantilla que can-
viara cada any, com passa en molts centres pú-
blics. Ací intentem que s’hi implique tot el món,
des del director, el conserge, el professorat o
el personal de neteja.

Ser cooperativista, comporta contradiccions
per ser propietari i alhora treballador?

Jo crec que no, però t’obliga a implicar-t'hi més.
Els socis tenen unes responsabilitats econò-
miques afegides a la docència, però l’únic que

ens distingeix del professorat contractat és la
gestió de la cooperativa. En el aspecte peda-
gògic, no hi ha cap distinció i, de fet, totes les
persones que hi comencen a treballar com a
contractats acaben demanant ser-ne socis.

Quin procés se segueix?

Normalment un mestre comença ací amb un
contracte i, a partir del primer any, el consell
pedagògic en fa una avaluació. Els caps d’es-
tudi i els directors n'elaboren un informe i el
consell rector és el que finalment decideix. Però
els aspectes escolars corresponen a l’equip di-
rectiu pedagògic, un òrgan elegit pel claustre
i ratificat pel consell escolar. Ací, el professo-
rat contractat sempre té veu i vot.

Al principi caldrà aportar-hi diners...

S’ha de fer una aportació important de capital,
però donem facilitats, un 25% al principi i la res-
ta distribuïda en cinc anys. Totes les aportacions
es comptabilitzen i van revaloritzant-se perquè
siguen recuperades quan arribe la jubilació.

Com s’estableix el sou?

Els contractats cobren el que fixa el conveni de
l’ensenyament concertat, i els socis una miqueta
més, si la situació ho permet. 

Quines coses comparteixen amb les escoles
privades i amb les públiques?

Tenim molt més trets en comú amb les públi-
ques que amb la gran majoria de privades. Quan
estàvem en el Consell Escolar Valencià les nos-
tres posicions coincidien sovint amb els repre-
sentants de l’escola pública. Precisament va ser
una patronal, Educación y Gestión, la que ens va
denunciar per fer-nos fora del Consell, en 1998.
Però volem tornar-hi perquè som una tercera
via: no som ni centres privats ni concertats reli-
giosos. El que demanem és una qüestió de jus-
tícia.

Les coooperatives diuen que tenen una
voluntat d’escola pública...

Efectivament, donem un servei públic, garantim
un dret que té tot el món. Pel que fa a la inte-
gració, per exemple, no hi ha cap centre en tota

la Comunitat Valenciana que tinga la integració
que tenim a Comènius, particulament d’alumnat
amb dificultats motòriques. Però com que no
som centres públics l’administració no ens envia
materials, tot i que els diagnòstics de l’alumnat
d’integració els fa l’SPE, que depén de la conse-
lleria.

Vol dir que no reben cap ajuda pública fora del
concert?

Si necessitem fer obres d’adaptació o instal·lar
un ascensor en el centre, ens l’hem de pagar no-
saltres, no ens donen ni un cèntim de subvenció.

Això s’acabaria si es transformaren en
centres públics?

A mi no m’agradaria transformar-me en centre
públic com ha passat al País Basc i a Catalunya,
vull seguir autogestionant-me i seguint sent el
que sóc.

Se senten discriminats pel govern valencià?

Des de 1995, la UCEV no ha aconseguit que la
reba cap conseller d’Educació ni que assistisca
a cap esdeveniment dels que organitzem, a pe-
sar d’haver-ho sol·licitat de manera insistent.
Com que no ens subvenciona alguns serveis,
com ara el menjador a les escoles que no estan
en els nuclis urbans, l’administració ens discri-
mina en relació amb els centres públics, perquè
pagar aquest servei no està a l’abast de qualse-

vol família. Tampoc no ens subvencionen bona
part de la formació permanent, hem de buscar
ajudes d’Europa, de la federació de cooperatives.
Ara mateix, estem treballant en l’aprenentatge
cooperatiu, les tecnologies de la informació i la
comunicació, els idiomes, i fem un gran esforç
econòmic per dotar les aules de pissarres elec-
tròniques, televisors, canons, projectors, ordi-
nadors... Però tot això no entra dins del capítol de
despeses de funcionament del concert.

Quines relacions mantenen amb els
sindicats?

Amb l’STEPV sempre hem tingut molt bona re-
lació. Això és a distint nivell extensible als altres
sindicats. En general coincidim molt amb vo-
saltres, per això ens dóna molta ràbia que es
preocupeu tant per l’escola pública i obvieu les
cooperatives. 

Què vol dir?

Com que som centres concertats, les platafor-
mes i instàncies unitàries sobretot, mai conviden
a les cooperatives, a pesar d’haver-nos mani-
festat d’acord amb les reivindicacions que plan-
teja l’ensenyament públic, perquè la seua millora
repercuteix també a favor nostre. Els sindicats
que ens coneixeu bé haurieu d’explicar que no
som el mateix que altres centres concertats.

Tenen més coincidències amb les patronals?

Les patronals són una altra història. Estem molt
dolguts perquè va ser una patronal la que va
promoure que ens expulsaren del Consell Esco-
lar Valencià, tot i que ara intentem reprendre la
relació. De fet, amb l’ensenyament concertat
coincidim en tots els aspectes econòmics, ens in-
teressa que ens pugen els mòduls perquè ens
costa molt obtenir recursos de les famílies de l’a-
lumnat.

I amb la Conselleria d’Educació?

Mantenim molt poca relació perquè ens ignoren
i marginen en moltes ocasions. En l’últim acte
públic de desembre, on vam presentar la decla-
ració de la UCEV sobre la inclusivitat, va vindre
tot el món llevat de representants de l’adminis-
tració, s’hi van negar a assistir.

Laura Albelda en el pati de la seua escola Comenius AMADEU SANZ

A mi no m’agradaria
transformar-me en centre
públic, vull seguir
autogestionant-me i seguint
sent el que sóc

Coincidim molt amb els
sindicats, per això ens fa molta
ràbia que vos preocupeu tant
per l’escola pública i obvieu les
cooperatives.



ENSENYAMENT PRIVAT
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Allioli
L'alumnat que atén els centres
específics d'educació especial (EE)
presenta nivells cognitius precaris,
alteracions sensorials i problemes
de conducta greus. És l'observació
que fan treballadors i treballadores
del sector. Des de 2008, a la província
de València, han constituït una
comissió de treball per replantejar la
tipologia i qualitat de l'atenció cap a
aquest alumnat i fer front a l'actitud
dels responsables d'Educació, que a
finals de febrer es van comprometre
a "estudiar el cas".

El juliol de 2009, l'administració va
obviar davant les patronals i els sin-
dicats la proposta dels representants
del sector i va introduir quatre tipolo-
gies de mòduls nous, a més dels cinc
que ja existien en centres ordinaris.
També hi va plantejar un augment de
dedicació de dotze hores mensuals.
Pel que fa al personal complementa-

ri, es va plantejar destinar per a l'an-
tiguitat una quantitat si es presten
serveis durant set triennis, en comp-
te dels tres anteriors. L'aprovació del
document de plantilles de professio-
nals en els centres específics d'EE hi
va quedar en suspens per la discon-
formitat entre les parts. A pesar de
les múltiples gestions i entrevistes a
tots els nivells amb responsables
d'Educació, la situació no ha avançat. 

STEPV ha manifestat el malestar
per la despreocupació del govern
valencià, les patronals i altres orga-
nitzacions cap a la dignitat de l'a-
lumnat i els professionals del sector:
"És repugnant aquest menyspreu
cap a l'alumnat, persones joves amb
discapacitats intel·lectuals, a les
quals se'ls tracta com a fantasmes,
com si no existiren en la realitat".
STEPV s'ha compromés a incloure la
problemàtica d'aquests centres en
els eixos de l'acció sindical.

Sindicats i patronal
coincideixen a
demanar que es
descongele el salari
del pas
Allioli
Els sindicats i la patronal de l’ensen-
yament concertat han demanat entre-
vistar-se amb el conseller d’Educació
per desbloquejar les negociacions so-
bre els salaris del personal d’admi-
nistració i serveis (PAS) dels centres
concertats. Aquest col·lectiu no ha
experimentat cap increment retributiu
des de 2005. En una reunió conjunta,
les representacions socials i de les em-
preses van coincidir a plantejar a l'ad-
ministració que abone a compte l’aug-
ment del 0,3% del salari del professo-
rat, amb pagament delegat, per evitar
els endarreriments dels últims anys.
Les nòmines dels docents són abona-
des per la Conselleria d’Educació a tra-
vés del pagament delegat. El pagament
a compte dels increments retributius
per al professorat és una altra exigència
conjunta.

Signat el conveni de
centres d’assistència
i infantil
Allioli
El XI Conveni Col·lectiu Estatal de
Centres d’Assistència i Educació In-
fantil tindrà una vigència de quatre
anys. Entre altres novetats, es crea
un òrgan paritari sectorial i es mi-
llora de la classificació professional.
Les retribucions de 2010 s'incre-
menten en un 0,8%, amb una clàu-
sula de revisió salarial per als prò-
xims exercicis. El conveni introdueix
importants canvis per a adaptar-
se a la legislació vigent, en temes de
conciliació i salut laboral, entre al-
tres assumptes.
Text complet del conveni:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/
03/22/pdfs/BOE-A-2010-4729.pdf

Les ràtios que proposem

Els centres d'educació especial
recorden les reivindicacions del sector

València, 21 i 22 de maig de 2010

MÉS INFORMACIÓ EN EL WEB SINDICAL

Una comissió estudiarà la qualitat de l’atenció a l’alumnat

ALTRES PROPOSTES
n Un professor d'Educació Física per cada sis unitats.
n Un professor d'Educació Musical.
n Dotació d'altres professionals: treballadors socials, sanitaris, terapeutes ocupacionals, psicòlegs...

TRANSTORNS DE PERSONALITAT,
AUTISME I PSICOSI

PLURIDEFICIÈNCIES AMB I SENSE
DISCAPACITAT MOTORA

DISCAPACITAT MENTAL 
PROFUNDA I SEVERA

DISCAPACITAT MENTAL MODERADA

ALUMNES/UNITAT LOGOPEDES/ALUMNES EDUCADORS FISIOTERAPEUTES/ALUMNES

3-4
3-5

12-15
15-20

1/unitat 30-35 PROPOSTA

ARA

4-5
4-6

12-15
15-20

1/unitat 10-12
15-20

PROPOSTA

ARA

5-6
6-8

20-30
20-40

1/unitat
1/12-16 alumnes

30-35
35-40

PROPOSTA

ARA

7-8
8-10

15-25
20-30

1/24-30
1/25-40

45-50
50/75

PROPOSTA

ARA

BRIAN LANE WINFIELD MOORE HTTP://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/DOCTABU/120634414/ 

Convocatòria adreçada a delegades, afiliades, permanents sindicals.

Divendres 21
n Nòmines: aspectes bàsics i interpretació.
n Acomiadaments: causes, reclamacions, tribunals, permisos i excedències.
n Eleccions sindicals: normativa, àmbits electorals, procés, competècies de les
delegades i els comités d'empresa.

n Convenis col·lectius: representativitat, continguts, àmbits, negociacions.

Dissabte 22
Competències socials
n Actituds que faciliten una bona posició emocional. 
n Observació, autoconeixement i autoestima. 
n Comunicació verbal i no verbal. 
n Escolta, comprensió i interpretació.

Jornades de l’ensenyament privat
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Allioli
La conselleria ha anunciat que el curs
que ve tres centres més s’incorpora-
ran al pla experimental de centres
plurilingües, un pla que preveu que el
80% de l’horari s’imparteix en anglés,
i el 20% restant en valencià i castellà a
parts iguals. Això suposa la desapari-
ció dels programes d’ensenyament en
valencià o d’immersió lingüística, els
únics que garanteixen que l’alumnat
acabarà la seua escolarització amb un
domini de les competències lingüísti-
ques en igualtat de condicions que el
castellà, com exigeix la llei. El sindicat
recorda que el valencià “hauria de ser
la llengua vehicular sobre la qual
construir un model plurilingüe, però

els plans de la conselleria només se
centren en l’anglés, tot marginant
altres idiomes estrangers, com el
francés”. A més, puntualitza STEPV,
“la introducció d’una tercera llengua
ha de comptar amb plans de formació
per al professorat efectius i seriosos.
Els actuals cursos de capacitació en
llengües estrangeres, amb continguts
idèntics als cursos de capacitació de
valencià, no responen a aquests crite-
ris. A més, ni els materials ni la impar-
tició es fan en la llengua estrangera”. 

El sindicat recorda, així mateix, que
Educació incompleix la LOE quant a la
introducció generalitzada d’una terce-
ra llengua en el segon cicle d’infantil.
“L’administració s’estima més posar

en marxa una campanya propagandís-
tica que negociar, com proposa
STEPV, una planificació seriosa i acu-
rada de la introducció d’una tercera
llengua de forma gradual, amb plans
de formació per al professorat efi-
cients, noves plantilles, per assolir
l’objectiu de garantir l’adquisició de les
competències lingüístiques en igualtat
de condicions de les llengües oficials,
com marca la llei”.

Matriculació per al curs 2010/11

Davant l’obertura del període de
matriculació per al curs pròxim, el
sindicat anima les famílies que mar-
quen l’opció d’ensenyament en valen-
cià per ser la que millor garanteix el

coneixement de les dues llengües ofi-
cials i facilita l’adquisició d’una terce-
ra. Totes les avaluacions dels progra-
mes d’ensenyament bilingüe, comen-
çant per la que ha dut a efecte el
mateix Institut Valencià de la Qualitat
Educativa, dependent de la

Generalitat, conclouen que l’alumnat
que porta a cap els seus estudis en
valencià obté, en totes les àrees, ren-
diments superiors que el que du a
terme els seus estudis en castellà, i,
així i tot, segons denuncia STEPV, a
pesar que la demanda d’ensenya-
ment en valencià per part de les famí-
lies creix any rere any, la conselleria
es nega a incrementar l’oferta de pro-
grames en els centres”.

D’altra banda, apunta el sindicat,
“la decisió d’Educació d’aplicar un
“tractament lingüístic diferenciat” a
una alumna el pare de la qual no volia
que fóra examinada en valencià de
l’assignatura de Coneixement del
Medi atempta contra el desenvolupa-
ment normal de l’ús de la llengua prò-
pia en l’ensenyament, contradiu la
legislació vigent, com fins i tot ha
reconegut la conselleria, i altera els
programes lingüístics aprovats pel
consell escolar del centre”. Aquesta
situació contrasta amb la negativa a
ampliar programes d’ensenyament
en valencià, en molts centres que
tenen el suport de tota la comunitat
educativa.

Allioli
En l'últim plenari de febrer, el Consell
Escolar Valencià (CEV) va rebutjar,
per aclaparadora majoria —35 vots
contra 15, cap abstenció—, el projec-
te de llei que pretén modificar la com-
posició del màxim òrgan consultiu en

matèria educativa. El nou marc redueix
el nombre de representants del pro-
fessorat, alumnes, pares i mares, i aug-
menta el de consellers i conselleres
dependents de l’administració. Font de
Mora ha aprovat finalment la modifi-
cació parcial del decret legislatiu per

establir un règim transitori, amb una
comissió permanent de treball que al-
tera l'anterior proporcionalitat. Es
tracta, afirma el sindicat, d'"una bas-
ta maniobra" per a avançar-se a l'en-
trada en vigor del decret i guanyar la
majoria del consell. STEPV, que s'ha

oposat des del primer moment a la
nova maniobra del conseller, ha ad-
vertit que "el projecte de llei respon a
unes obscures intencions de fer callar
les veus crítiques amb la política edu-
cativa del conseller. Cap membre del
consell ha manifestat mai la necessi-
tat d’aquest canvi". 

El sindicat ha acusat Font de Mora
d’haver paralitzat durant els darrers
dos anys el funcionament d'aquest òr-
gan, "perquè els seus dictàmens i in-
formes recents no li han agradat". A
més, el sindicat ha destacat la capa-

citat del consell escolar valencià d’a-
rribar a consensos sobre els temes de
la seua competència amb la mateixa
administració. "Tanmateix, el conseller
sempre ha obviat aquests dictàmens
i informes quan no li han convingut
perquè matisaven o qüestionaven la
seua política educativa, com va passar
fa poc amb els decrets de convivència
en els centres o el d’escolarització.
Font de Mora pretén assegurar-se
majories suficients en el consell per
imposar els seus criteris i silenciar les
veus crítiques amb la seua gestió".

Font de Mora imposa un Consell Escolar
per silenciar les crítiques a la seua política

Allioli
"El diagnòstic del que ocorre en les
aules no requereix aquesta llei, quan
s’hi dóna algun cas aïllat de violèn-

cia", assegura el sindicat, "n’hi ha
prou amb aplicar el Codi Penal, ens
neguem a convertir els centres do-
cents, espais concebuts per a la for-

mació i de convivència, en establi-
ments on el professorat es dedica a
vigilar i castigar". Reconéixer per llei
el professorat com a autoritat públi-
ca, prossegueix STEPV, "no afig res
a la seua situació actual ja que tota
agressió contra un funcionari públic
està considerada un delicte contra
l’autoritat, tipificat com a tal en el
Codi Penal, amb penes de presó, d’un
a tres anys". A les aules no calen no-
ves normatives repressives, "que
tendeixen a ocultar els problemes
educatius i a convertir-los en una
mera qüestió d'ordre públic i no
aporten una solució pràctica als con-
flictes en les aules".

STEPV diu no a la llei 
d’autoritat del professorat STEPV proposa mesures de suport

als docents en l’exercici de les seues
funcions:
n Servei d’assessorament per a l'a-
juda integral en els conflictes.
nDefensa jurídica i protecció, d'acord
amb la llei d’assistència jurídica a la
Generalitat.
n Servei de prevenció de riscos la-
borals.
n Jubilació parcial prevista en la llei
7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Reducció horària lectiva per
a majors de 55 anys. Creació de

llocs singulars de treball docent.
n Personal educatiu especialitzat
en els centres, aplicació dels plans
de convivència.
n Pla de formació en estratègies 
i tècniques de gestió de la convivèn-
cia i de l’aula.
nComissió interdepartamental (Edu-
cació, Benestar Social, Immigració i
Sanitat) per a elaborar un pla inte-
gral d’atenció al professorat dels
centres amb alumnat amb risc d’ex-
clusió i problemes greus de convi-
vència.

Mesures de suport al professorat

Qui i per què?

L es polítiques públiques del PP sobre l’au-
toritat del professorat s’inscriuen en el dis-
curs més reaccionari i conservador de la

pedagogia escolàstica, un discurs caspós que res-
suscita la part més selecta de san Ignacio de Lo-
yola. Recuperen vostés aquell tresor musical, el
disc de La Mandrágora, i en la cançò de Sabina El
entierro incorporen ara les imatges del Font de
Mora o Esperanza Aguirre darrere de José An-
tonio i el Cid Campeador: és la dreta política, és
la pedagogia de la dreta política. Avui destapen
un clavegueram i demà en destaparan un altre,
i així successivament.

Perquè, en efecte, aquest és un projecte his-
tòric que ve d’antic. Reclamar la tarima o un es-
tatut jurídic superior de la persona mestre sobre
la persona alumne, és coherent amb aquest dis-
curs ancorat en la idea de la imperfecció profunda

de l’ésser humà i la necessitat d’una vara recta
i sòlida que impedisca les desviacions del camí
correcte cap a la perfecció. És l’autoritarisme so-
cial i pedagògic.

Ho vam mamar amb el franquisme, alguns de
manera molt directa: “¡Péguele, don Julpiano, us-
ted péguele, que este niño es muy malo!”.Ho vam
mamar i ho vam heretar, i aquesta herència per-
dura, ai! La democràcia formal arrossega, din-
tre i fora de l’escola, una herència sociològica de
molts anys de dictadura i hem d’estar alerta amb
l’anàlisi perquè algunes pràctiques tenen més a
veure amb aquella dictadura que amb aquesta de-
mocràcia. Gonzalo Anaya va escriure el llibre Qué
otra escuela. I aquesta és la qüestió del proble-
ma que tractem: on estem nosaltres i quina és
la nostra escola. A les lluites populars vaig des-
cobrir Ferrer i Guàrdia, Paulo Freire, i dels MRP

vaig incorporar la inestimable col·laboració de
Freinet. Els meus alumnes actuals, a les aules
de la facultat, continuen aprofundint en un dis-
curs alternatiu i popular, que ve a fer reviscolar
i cultivar una idea renovadora de l’educació. Al-
tres noms propis i altres moviments socials se
sumen al projecte històric d’una pedagogia
d’esquerres alimentada en la idea i la possibili-
tat d’unes polítiques públiques d’esquerres.

En fi, cadascú ha de saber on està. Però el
mestre que crega que serà més escoltat pel seu
alumnat pujant a una tarima —física o jurídica—
ha perdut la xaveta. El clima d’atenció i respec-
te que molts vam poder viure a l’aula amb els nos-
tres mestres depenia molt més de la seua ca-
pacitat per a aproximar-se amb intel·ligència i
afecte als nostres desitjos, biografies i expe-
riències particulars.

TEATRES DE L’ESCOLA

JAUME MARTÍNEZ BONAFÉ

El mestre que crega que
serà més escoltat pel seu
alumnat pujant a una
tarima —física o
jurídica— ha perdut la
xaveta

El sindicat es nega a què els centres 
es convertisquen en “establiments 
on el professorat es dedica a vigilar i castigar”

El valencià hauria de ser
la llengua sobre la qual
construir el model
plurilingüe

El pla experimental plurilingüe retalla
l’horari d’escolarització en valencià
Educació es nega a ampliar els programes en valencià



Allioli
El sindicat ha traslladat la seua feli-
citació a l’Associació de Professorat
de Tecnologia de la Comunitat Va-
lenciana (APTCV) "pel magnífic con-
grés" que va organitzar els dies 19 i
20 de febrer en la Universitat Poli-
tècnica de València. "Els aspectes or-
ganitzatius, la qualitat de les po-

nències, les conclusions dels dife-
rents àmbits de treball, la implicació
de les universitats i l’èxit de partici-
pació, amb més de 400 congressis-
tes, posen de manifest el compromís
del professorat de tecnologia en la vo-
luntat de millorar la seua tasca pe-
dagògica i de situar en el lloc que li
correspon l’ensenyament tecnolò-

gic en els instituts del País Valencià".
STEPV ha aprofitat per recordar a
l’administració la necessitat d'estu-
diar amb atenció les conclusions del
congrés. De manera especial, el sin-
dicat demana als responsables d'E-
ducació atendre la problemàtica del
professorat de Tecnologia, "que
aquests anys ha hagut de lluitar du-
rament per mantindre i dignificar
l'ensenyament d'aquesta matèria".
Finalment, el sindicat ha ratificat
"el compromís de seguir col·laborant
amb el col·lectiu organitzador del
congrés, i de treballar conjuntament
per assolir els seus objectius". 

Allioli
El Boletín Oficial del Estado del 12 de
març publicava el reial decret de
requisits mínims dels centres do-

cents, sense haver-hi incorporat la
majoria de les 173 aportacions a la
redacció normativa que havia pre-
sentat el Consell Escolar de l'Estat,
el màxim òrgan de participació de la
comuntiat educativa. La nova dispo-
sició, que aporta poques novetats so-
bre l'anterior —de 1991—, no per-
metrà que els centres educatius ex-
perimenten millores substancials.

El ministeri ha rebutjat millorar la re-
lació d'alumnes per unitat en tots els
trams educatius, la incorporació de
nous equipaments, el reforçament de
professorat en infantil, així com la mi-
llora de la regulació dels centres de
formació de persones adultes.

Esmenes de STES

STES-Intersindical ha expressat el

seu malestar i incomprensió per la
negativa de l'administració a accep-
tar la majoria d'esmenes de la co-
munitat educativa, a través del Con-
sell Escolar de l'Estat. "No s'entén
que, mentre el ministeri manté obert
el procés de debat i aportacions al
pacte per l'educació, publicaca una
normativa que impedeix millorar les
condicions dels centres com a re-
sultat d'aquest pacte o, si no, de les
mesures que puguen ser motiu de
consens". 

El sindicat, que va plantejar vora
de 40 esmenes, només n'ha vist re-
collides quatre, algunes només de
manera parcial:

n Els centres educatius hauran de
complir els requisits de protecció la-
boral.
n Els espais amb accions docents i la
biblioteca, tindran accés a les tec-
nologies de la informació i la comu-
nicació per a tothom. 
n Es crea un espai per cada huit uni-
tats per desdoblament de grups i un
altre per a activitats de suport i reforç
pedagògic [El sindicat en demanava
quatre].
n La redacció de la norma en masculí
genèric s'ha d'estendre a dones i ho-
mes. [La llei d'igualtat prescriu, va re-
cordar STES, que cal utilitzar fór-
mules alternatives inclusives].

Polítiques educatives
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E l 22 de febrer, la Coordinadora d'ensen-
yaments artístics superiors va organit-
zar en el Club Diari Levante de València

una taula redona sobre la integració dels ensen-
yaments artístics superiors en la universitat en
la qual va intervindre un representant del sindi-
cat. Les línies següents resumeixen les posi-
cions de la Confederació sobre aquesta integra-
ció. 

En 2005, la nostra organització va oferir al
Ministeri d'Educació una síntesi del que entení-
em que podia fer-se amb els ensenyaments
artístics superiors (EAS). En primer lloc, vam
proposar la possibilitat de la seua inserció en el
marc universitari, un extrem que va ser rebutjat
per l'administració, tot argumentant que dispo-
sava d'informes jurídics que fonamentaven la
inviabilitat del procés. Hem de reconéixer pro-
blemes importants en aquesta via relatius al
marc jurídic existent en el curs 2004/05: una llei
orgànica, la LOCE, regulava aquests ensenya-
ments, i una altra llei orgànica, la LOU, regulava
els ensenyaments universitaris. Era, per tant,
necessari modificar-les ambdues per a plante-
jar una via d'integració, la qual cosa comporta
problemes de seguretat jurídica, i a més com-
porta importants dificultats polítiques.

D'altra banda, la integració en la universitat
només es podia produir si existia una voluntat
explícita per totes les parts, és a dir, més de cin-
quanta universitats públiques, el ministeri, les
administracions de les dèsset autonomies i els
més de setanta centres públics que impartei-
xen els diferents ensenyaments superiors de
Música, Dansa, Teatre i Arts Plàstiques i
Disseny, i Restauració. En les diferents titula-
cions i centres d’EAS de l'Estat espanyol no exis-
teix consens en aquesta via: uns conservatoris
ho veuen apropiat, d'altres no; certes escoles
d'art dramàtic rebutgen de ple la possibilitat,
mentre els centres superiors d'arts plàstiques i
disseny, i els de restauració, entenen que és
molt complex compartir el mateix espai amb
titulacions semblants en les universitats. Cal
reconéixer, per tant, que la proposta d'integració
en les universitats, en 2005, i fins i tot en l'ac-
tualitat, no és objectivament una proposta de
consens.

STES també va proposar que es promulgués
una llei orgànica pròpia per als EAS, que dissen-
yés una espècie d'universitat “de les arts”. Però
desenvolupar una llei orgànica no és fàcil,
requereix l'esforç de tot el ministeri i molts
altres agents, socials, polítics i educatius. És
una via políticament potser menys complexa
que la de la integració en les universitats, però
de lenta aplicació i no evitaria els problemes
derivats de la seua definició al costat dels estu-
dis universitaris: especialment quant a la com-
petència d'emetre títols de doctorat, o la com-
petència investigadora, que la universitat
espanyola sempre ha volgut conservar com un
patrimoni propi. Per aquesta raó, com a orga-
nització sindical, en 2005 assumim una iniciati-
va més pragmàtica que en la pràctica podia
resultar més productiva, una proposta que per-
metés una adequada formació per a uns ensen-
yaments que ja en el curs 2005/06 veien impos-
sible integrar-se en l'espai superior europeu el
2010. 

El Consejo Superior de las Enseñanzas
Artísticas, regulat per la LOE, ha assolit després
de tres anys de treball el consens suficient per a
contribuir a l'elaboració d'una desena de reials
decrets, entre els quals hi ha el que estructura
aquests ensenyaments i també els que definei-
xen els plans d'estudi, normatives que situaran
els EAS en el carril de l'espai superior europeu.
Malgrat tot, si aquests centres reben el suficient
suport financer i les distintes administracions
els faciliten el desenvolupament de la seua
autonomia, les condicions d'inserció en Europa
són molt més positives, pel seu dinamisme i
versatilitat que el de les mateixes universitats.
Aprofitem-ho. I si no és així, avaluem la fórmu-
la triada a mitjà termini i, si no funciona, propo-
sem llavors la definitiva integració en les uni-
versitats. 

Óscar Urralburu és responsable confederal
d'ensenyaments artístics, STES-Intersindical

< t e a t r e >

< m ú s i c a >

< d a n s a>

< d i s s e n y >

< r e s t a u r a c i ó>

< a r t s  p l à s t i q u e s>

Èxit del I Congrés
d’Educació Tecnològica 
celebrat a València

El nou decret de requisits mínims 
no servirà per a millorar les
infraestructures escolars
El ministeri ignora la majoria
d'aportacions del Consell
escolar de l'estat, a pesar del
debat sobre el pacte

El repte dels
ensenyaments artístics

superiors, en la via
d’Europa

A propòsit de la integració dels EAS en la universitat

ÓSCAR URRALBURU

Congrés de l’APTCV, el passat febrer a la UPV  APTCV
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DIMARTS DE LA INTERSINDICAL

ESCOLA DE FORMACIÓ

Conveni entre
Wolters Kluwer
educació i Escola
Melchor Botella
1000k
En el marc del conveni signat entre
l’empresa editora Wolters Kluwer
educació i l'Escola Sindical Melchor
Botella per cooperar en relació amb
l’Educació en general i amb la forma-
ció i reciclatge del professorat en
particular, s’han realitzat diversos ac-
tes de presentació:  el 24 de febrer.a
València, amb una conferència sobre
“Pactar en la educación, el sentir de las
palabras”, a càrrec del professor Gi-
meno Sacristán; i a Castelló, el 22 d’a-
bril, amb una conferència sobre “co-
munitats d’aprenentage”, a càrrec
del professor Ramón García Flecha,
professor de sociologia en la Univer-
sitat de Barcelona. A Alacant, la con-
ferència prevista sobre “Plurilingüis-
me: l'avantatge de conviure en un
mateix espai diverses cultures i llen-
gües”,  a càrrec de Carme Junyent,
professora de la Universitat de Bar-
celona, prevista per al 25 de març, es
va ajornar per indisposició de la po-
nent.

Les dues organitzacions potencia-
ran la col·laboració mútua i amb ter-
cers en suport de la investigació edu-
cativa mitjançant la realització d’es-
tudis, informes, publicacions o
qualsevol altra forma de col·laboració.
També col·laboraran en l’organització
i difusió d’esdeveniments, trobades,
jornades, seminaris, cursos, confe-
rències, taules redones, congressos i
qualsevol activitat que es puga orga-
nitzar en la consecució dels seus ob-
jectius comuns.

El conveni de col·laboració es va
signar el passat dia 24 de novembre de
per Josep Ramon Torres Baldoví, di-
rector de l'Escola Sindical de Forma-
ció Melchor Botella, i per Eduardo Gar-
cía Guerra, de WK Espanya S.A. 
Wolters Kluwer educació és una or-
ganització de Serveis Integrals d’In-
formació Professional, amb més de 30
anys de presència, l’activitat de la
qual s’estén des de l’edició de revistes
especialitzades, llibres i manuals ac-
tualizables i productes electrònics
fins a l’organització de seminaris pre-
sencials, cursos on line i esdeveni-
ments professionals.

Quan la tristesa ofega les paraules i volem mani-
festar el nostre pesar, en moments de tanta angoixa,
ens vénen a la ment els records amb la persona es-
timada amb qui hem compartit tants projectes. Fa
uns pocs mesos acomiadàvem Pep a l’escola. Li des-
itjàvem que gaudira del temps de lleure, sense ho-
raris ni compromisos, de la música i la terra, les
seues grans passions després de l’escola, la seua
dona i les seues filles. I així ho va fer. Els ceps i la
música omplien el dia i la nit. Com els altres com-
panys jubilats, de tant en tant venia a fer-se un ca-
fenet i ens comentava els seus projectes, estron-
cats ara per aquesta mort sobtada i injusta. La pre-
sentació del disc de La Romàntica va ser el seu últim
projecte fet realitat, va ser la seua última alegria.
La seua salut estava ja tocada, però va traure for-
ces i va voler estar ahí. Aquella nit va riure, va sen-
tir, va gaudir i ens va fer compartir a tots l’estima
per la música. Ell, que era fill de músic i d’una fa-
mília de músics.

A més de músic, Pep ha sigut, per damunt de tot,
un gran mestre. Moltes generacions han passat per
la seua aula de música, hi han aprés conceptes i con-
tinguts, les cançons, les melodies, els ritmes... El
conservatori sap ben bé que molts del seus alum-
nes venien de l’aula de Pep. Perquè ell transmetia
com ningú, i això és el més important, l’estima per

la música de manera fidel i pausada, amb el goig
de les persones que la viuen. Però no es conformava
només amb això: Pep volia formar persones ho-
nestes, justes, solidàries, compromeses amb el seu
poble i la seua gent: aquest era el seu projecte i el
de la nostra escola.

Pep ha sigut una persona abocada no només a
l’escola, sinó amb altres àmbits: el pedagògic, amb
els moviments de renovació; el sindical, amb l’S-
TEPV; el polític, amb el Bloc; i tots aquells movi-
ments que han defensat el País Valencià, la nostra
llengua, la nostra cultura. Pep ha sigut un actiu de-
fensor de la nostra identitat com a poble, de la de-
mocràcia i la llibertat. Homes com ell han fet pos-
sible que generacions posteriors puguen gaudir d’un
País més democràtic, normalitzat i lliure.

Maria Jesús, Noa, Olímpia, el col·legi públic
Graüll... Ningú no podrà omplir el buit que ara ens
deixa Pep, però serem la memòria del seu testimoni
i la seua obra perquè seguirà estant viu amb tots
nosaltres.

Pep Bas i Cabera (Xàbia, Marina Alta, 1948) va
morir al seu poble el 19 de març de 2010.

Pep Bas amb La Romàntica del Saladar, a:
http://www.youtube.com/watch?v=lZRA2kr50v0&f
eature=related

En memòria de Pep Bas

Amb el lema “Potenciar l’escola pú-
blica”, la Confederació STES-Inter-
sindical, de la qual STEPV és orga-
nització membre, va organitzar unes
jornades de debat el març passat. En
els debats, es van analitzar les pro-
postes de l’anomenat pacte educatiu

i l’estatut del professorat. També s’hi
van abordar les llums i les ombres de
les lleis d’educació presentades a
Andalusia, Cantàbria i Catalunya. Les
jornades van servir per actualitzar, en
l’àmbit de l’ensenyament públic, les
reivindicacions pendents: condicions

laborals —retribucions, formació, ju-
bilació, conciliació, salut laboral, igual-
tat—; el model d’escola pública —
equitat i qualitat en l’educació, gestió
democràtica, compensació de des-
igualtats, atenció a la diversitat, for-
mació de persones adultes, escola ru-

ral i avaluació—; així com les claus de
totes les etapes educatives, obligatò-
ries i postobligatòries. Les conclusions
serviran per a determinar els com-
promisos de la Confederació davant
les pròximes eleccions sindicals, pre-
vistes per a la fi d’any.

MESTRES DEL CP GRAÜLL, XÀBIA

Homenatge pòstum a Pep Bas 

Dimecres, 26 de maig. 20 hores
Octubre Centre de Cultura Contemporània
(C/ Sant Ferran, 12, 46001 València)
Hi participaran, entre altres:
Moviment Cooperatiu d’Escola Popular,
STEPV, La Romàntica del Saladar, Urbàlia
Rurana, Colla de Dimonis de Massalfassar

Pep Bas  ARXIU

Jornades sobre el pacte i l’ensenyament públic
STES-Intersindical debat els compromisos de la confederació davant les pròximes eleccions 

Alea iacta est

L’exposició es podrà visitar de
dilluns a divendres de 9.30 a 14 h 
i de 17 a 18.30 h, fins al 30 de juny
de 2010 

de Carmina Martínez

Universitat de València Estudi General 
Edifici Carrer de la Nau

JORNADES  
MEDIAMBIENT, 
INTERSINDICAL 
VALENCIANA
5, 6, 7 i 8 de maig 2010

Informació i inscripció a les seus de INTERSINDICAL 
VALENCIANA i a la web www.escolasindical.org

VALENCIANA
ÀREA DE SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT
INTERSINDICAL

A casa nostra



Albert Sansano, Nova York
Guntars Catlaks, expert de la Interna-
cional de l’Educació (IE), ha alertat en el
seu treball L'educació després de la

crisi, presentat a Nova York a mitjan març,
que hi ha un perill justificat per a fer via-
ble l’Educació per a tothom, lema de la
proposta per al mil·lenni. Catlaks ad-
verteix que les retallades en les inversions
en matèria d’educació s’estan estenent
per tot el planeta. No obstant això, segons
l’expert, no sempre hi ha coincidència en
les mesures adoptades ni en les causes
que estan en l’origen de la situació. Al-
guns països d’Europa
occidental, per exem-
ple, intenten protegir
les despeses socials,
especialment en edu-
cació, tot i que no sa-
ben si mantindran la
seua aposta de ma-
nera sostinguda. D’al-
tres estan aprofitant la
crisi per a aplicar reta-
llades. Les reduccions
en les inversions edu-
catives ja estan provo-
cant efectes ben pale-
sos: supressió d’espe-
cialistes i professorat
de suport, programes
de jubilació o materni-
tat, fusions i supres-
sions d’escoles rurals
i d’educació especial, massificació de les
aules... En altres països, precisament els
que necessiten per al seu desenvolupa-
ment préstecs del Fons Monetari Inter-
nacional (FMI), la situació és encara
més problemàtica: el mateix FMI —
sempre generós— els exigeix prèviament
que reduïsquen les despeses socials
per a rebre les ajudes. Ací està l’origen
dels problemes per aconseguir una au-
tèntica educació per a tothom.

Els països d’Àsia, Àfrica i Amèrica Lla-
tina, amb immenses bosses de pobre-
sa, xiquetes i xiquets sense escolaritzar,
necessiten ajudes externes per al seu
desenvolupament, però també progra-
mes socials i educatius, assenyala Ca-
tlaks. L’amenaça augmenta quan un dels
programes a què s’acullen, el de l’A-
gència Espanyola de Cooperació Inter-
nacional per al Desenvolupament, pot

ser retallat a conse-
qüència de la crisi
que afecta l’Estat
promotor. És para-
doxal, d’altra banda,
que hi haja encara
països que no dub-
ten a ajudar la ban-
ca, la inversió im-
mobiliària o el des-
envolupament
d’aventures militars.

Què hi podem fer
nosaltres? Els sin-
dicats, moviments
socials i col·lectius
progressistes hau-
rem de reaccionar 
i enfortir les nostres
aliances. Però tam-
bé treballant amb

alternatives a la crisi que posen l’accent
prioritari en la defensa del manteniment
dels serveis públics. Haurem de des-
plegar campanyes i explicar a la pobla-
ció que les alternatives a les polítiques
hegemòniques dels nostres governs
són possibles. Depén de nosaltres de-
nunciar que la crisi és l’excusa que el po-
der té per a desenvolupar programes
econòmics neoliberals, privatitzadors 
i involucionistes.
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La informació més antiga sobre el conreu de
fongs prové de França. Es tracta del conreu de
xampinyó (Agaricus bisporus) que es feia, a mit-
jan segle XVII, per la contornada de París, en les
mines d’on s’extreien pedres i algeps per a la
construcció; els xampinyons creixien sobre el
fem dels cavalls. Però no serà fins a l’any 1900
quan els investigadors van descobrir com fer
germinar espores de xampinyó per a aconse-
guir-ne llavors que, degudament col·locades en
el corresponent compost, donarien collites de
xampinyons tot garantint-ne la qualitat.

La màgia que tenen els fongs vius és ser ca-
paços de digerir la lignina —pocs éssers vius po-

den fer-ho— i convertir nitrogen no proteic en pro-
teïnes. D’ací ve el valor nutritiu dels xampinyons
i dels fongs en general, caracteritzats per ser ali-
ments no calòrics: alt contingut en proteïnes, po-
bres en hidrats de carboni, greixos i colesterol, rics
en vitamines, sobretot del grup B, i pro vitamina
D o ergosterina, que sota l’acció de la radiació ul-
traviolada es converteix en vitamina D, necessà-
ria perquè els organismes animals puguen unir
el calci i el fòsfor per formar els ossos.

Encara que el xampinyó és el que més tradi-
ció té en la producció de fongs comestibles, en
l’actualitat n’hi ha d’altres, com ara la gírgola
(Pleurotus ostreatus) (castellà: seta de ostra) tan

abundant en els nostres supermercats i que es
conrea introduint el seu miceli en trossos de fus-
ta de xop.

Però no sols es conreen el xampinyó i la gír-
gola, també hi ha experiències de conreu de ceps
(Boletus edulis), rovellons (Lactarius deliciosus),na-
mekos (Pholiota nameko) o sihitakes (Lentinula
edodes), aquests últims procedents de l’Àsia
(Japó i Xina). Tots són bolets sapròfits que viuen
de descompondre la  matèria orgànica. Una al-
tra forma de conreu són els fongs micorízics, que
viuen associats amb les arrels d'arbres o arbusts
i, per tant, cal cultivar-los associats amb aquests,
però, d’això, en parlarem en un pròxim capítol.

El conreu de fongs
comestibles (I)

F a poc els mitjans de comunicació tor-
naren a fer present el Sàhara Occiden-
tal amb les seues reivindicacions. Fa 34

anys que es va proclamar la República Àrab
Sahrauí Democràtica per constituir un país in-
dependent i amb reconeixement internacional.
Però aquesta voluntat no encaixava amb l’ex-
pansionisme de les elits marroquines, espe-
cialment la corrupta monarquia i el seu entorn
mafiós. L’Estat espanyol, dominat per l’agònic
dictador, no va voler ni va poder plantar-li cara.

L'abandó dels més elementals deures pos-
tcolonials, que havien d'assegurar-hi una
transició en pau, de la colònia espanyola a la
independència, va ser traïda, pels franquistes
i també per altres governs, de signe diferent.
Des de llavors, els sahrauís han viscut en una
zona ocupada o com a desplaçats, refugiats 

i exiliats de la seua pròpia terra. L'ONU s'ha
mostrat incapaç de dur a terme les seues prò-
pies resolucions, favorables a una consulta po-
pular entre l’autèntica població autòctona.
França, els Estats Units i Espanya són els paï-
sos que mouen els fils geoestratègics en la
zona.

Aminatou Haidar es va rebel·lar a Lanzarote,
on va ser deportada per la policia marroquina
després d'arreplegar el Premi Internacional Ci-
vil Courage Award 2009. Després d'eixir de la
zona internacional i entrar en la zona espan-
yola, a Haidar se li va impedir tornar al Sàha-
ra Occidental, si abans no demanava perdó al
rei alauita i admetia la seua nacionalitat ma-
rroquina. La vaga de fam de 32 dies no va do-
blegar la seua voluntat, a pesar de les pro-
postes espanyoles de concedir-li l’estatus d'a-

pàtrida o la nacionalitat. El PSOE va tindre una
oportunitat magnífica per a ser solidari amb els
seus excolonitzats, contra una monarquia au-
toritària i agressiva, que practica una guerra
il·legal i cruel contra refugiats abandonats a la
seua sort. No obstant això, la venda d'armes
al govern marroquí, les funcions que se li ator-
guen per regular la immigració com a estat as-
sociat a la UE, de controlar els caladors de pes-
ca —sahrauís, per cert— i de vigilar l'islamis-
me radical fan que els interessos d'estat
prevalguen per damunt dels drets socials,
polítics i humanitaris.

En tornar a celebrar el Dia per la Pau en les
escoles, convindria baixar a terra i posar nom
a les lluitadores de hui; Aminatou Haidar n’és
una, d’elles.

ALLEGRO MA NON TROPPO

JOSÉ A. ANTÓN VALERO

Els interessos d'estat han
prevalgut per damunt
dels drets socials, polítics 
i humanitaris del poble
saharauí

Aminatou Haidar i la lluita activa per la pau

NATURA VALENCIANA

INTERNACIONAL

Fent camí

JOAN PÉREZ ALBERO

Els països d'Àsia,
Àfrica i Amèrica
Llatina necessiten
ajudes externes per
al desenvolupament

Els moviments socials 
progressistes haurem
de reaccionar 
i enfortir les nostres
aliances

La infància del món 
no ha de pagar la crisi

Juçara Dutra, Vicepresidenta de la Internacional de l’Educació  ALBERT SANSANO

La Internacional de l’Educació alerta 
del perill d’aplicar greus retallades 
en les inversions en educació
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L’almanac de Las Provincias va aixoplugar el
valencianisme de dreta i una bona part del ca-
talanisme cultural de mar endins i nord enllà.
L’Almanaque és un fenòmen sociohistòric que
va superar les dues dictadures espanyolistes
i, fins a la meitat del segle, el millor indicador
del nivell de la vida cultural valenciana en les
dues llengües. Hi trobe una coherència de
fons, un regionalisme conservador que dóna
suport al valencianisme cultural, només con-
dicionada en part per les inevitables conse-
qüències del feixisme. En l’almanac de 1935,
per exemple hi ha un article —¿Ja sou soci de
la Protectora de l’Ensenyança Valenciana?—
d'una militància homologable a qualsevol fu-
llet de l’actual Federació Escola Valenciana.

Els almanacs van donar suport al català en
els anys  de màxima repressió. En els de 1943
i 1944, hi trobem col·laboracions dels mallor-

quins Maria Antònia Salvà,  mossén Antoni
Pons, Miquel Ferrà i Miquel Dolç, i dels cata-
lans Josep Romeu, J. M. Ló-
pez Picó, Josep Palau i Fabré
i Josep M. de Casacuberta,
aquest darrer editor i una de
les primeres espases de
l’Institut d’Estudis Catalans.
Naturalment, molts valen-
cianistes de dreta hi publi-
caven en català: Ventura Vi-
dal, Prudenci Alcón, Enric
Duran, Francesc Caballero,
Miquel Adlert, Josep Sanç,
Xavier i Vicent Casp, Martí
Domínguez, Carles Salva-
dor, Manuel Bertran, entre
altres. I no hi mancaven es-
tudis científics, com un de to-

ponímia de Casacuberta o un altre sobre tro-
balles prehistòriques en Albalat dels Taron-

chers, de Francesc Navarro
i Francesc Esteve. Això, era
pura resistència. Ja és ben
significatiu que el bateig de
Fuster en el petit món lle-
traferit valencianista es fes
en aquestes pàgines, el 1945.

No cal dir que el fenomen
era en realitat  una herència
més, la més eficaç, de la
Renaixença valenciana. No
debades l’aleshores direc-
tor de l’almanac i del diari,
Teodor Llorente Falcó —fill
del poeta—, personificava la
part més culta i liberal dels
renaixentistes valencians. 

L’almanac de ‘Las
Provincias’: una illa de
resistència

Sud enllà. El País Valencià
vist des de Catalunya,Martí
Domínguez (ed.), Universitat
de València 2010. 189 pàgs.
Vosaltres, els valencians,nom
d’un capítol, és una oportu-
na al·lusió a l’obra de Joan
Fuster, que sura sense remei
en aquesta obra en què vint

intel·lectuals catalans comparteixen les seues
mirades, entre la preocupació, la perplexitat i la
culpa, sobre el País Valencià.

Els dramàtics de televisió,
Producció: AulaMèdia i Ob-
jectiu Comunicació, Bar-
celona 2010 (dvd)
Tercer document audiovi-
sual de la col·lecció Darre-
re la pantalla, que reuneix
diverses mirades i exerci-
cis didàctics sobre els pro-

grames dramàtics de televisió: la construcció de
la narració, la inclusió de la publicitat en les sé-
ries o els efectes en les audiències.

Mundo-consumo. Ética del
individuo en la aldea global,
Zygmunt Bauman, Paidós,
Barcelona 2010. 385 pàgs.
Aquest sociòleg, que denun-
cia un model de pensament
que ens deixa indefensos
davant els governs i les ame-

naces de forces desconegudes, ens convida a re-
pensar aquest món. La vida de consum, ens diu,
“ no consisteix a adquirir i posseir [sinó] sobre-
tot, a estar en moviment”.

¿Hacia el abismo? Glo-
balización en el siglo XXI,
Edgar Morin, Gedisa, Bar-
celona 2010. 160 pàgs.
Recopilació d’articles on el
pensador francés explica
com encarar els reptes
postmoderns en un con-
text de crisi mundial. Cal

apostar, ens diu, per la metamorfosi —com fa
una papallona— de la societat, que comporta-
rà la seua transformació i també la salvació.

Un lloc anomenat escola,
Eulàlia Bosch, Graó, Bar-
celona 2009. 223 pàgs.
L’obra respon a tres eixos
fonamentals per a l’auto-
ra: l’interés pel testimoni
que caldrà passar a la
pròxima generació, la re-
llevància de les arts com

a manifestacions per a accedir al coneixement,
i la necessitat que algú ens ajude a apropiar-
nos certs espais.

Educación intercultural.
Análisis y resolución de con-
flictos, (7ª edició actualitza-
da) Colectivo Amani, La Ca-
tarata, Madrid 2009. 290 pàgs.
Ferramentes didàctiques per
a abordar interculturalisme:
la immigració, les minories

ètniques, el xoc i el contacte cultural, els pre-
judicis, les conductes solidàries i racistes...
Propostes per al desenvolupament d’actituds 
i valors que ensenyen a viure des del respecte.

Las TIC y el desarrollo de las
competencias básicas. , Ve-
rónica Martín Díaz (coord.),
Mad, Alcalá de Guadaira (Se-
villa) 2009. 168 pàgs.
Orientacions per a docents de
primària sobre el desenvolu-
pament de les competències,

amb el suport dels recursos tecnològics que l’a-
lumnat té al seu abast. D’interés per al profes-
sorat interessat a introduir estratègies innovadores
en la construcció de coneixements.

¿Cuál es el límite de la li-
bertad en Internet?,Jane
Bingham, Morata, Ma-
drid 2009. 64 pàgs.
Són segures les compres
en línia? És contrapro-
duent intercanviar ar-
xius? Com reprimir la pi-
rateria? Cal controlar els

xats? El llibret aporta dades i arguments per al
debat sobre la llibertat en la xarxa, la protecció
de la infància, els continguts inapropiats, etc.

ESCRIT AVUI

ENXARXATS  8

ESCRIT AHIR

Després de veure aquesta pel·lícula, tots els pre-
judicis cap al cinema espanyol s'enfonsen. Des-
cartem, d’entrada, que tenim un cinema dolent,
una idea que descansa més en la inèrcia del pen-
sament dels potencials espectadors que en la
qualitat dels films produïts a casa nostra. Només
hem de rescatar de la nostra memòria les fil-
mografies de directors com Víctor Erice, Pedro

Almodóvar, Isabel Coixet, Iciar Bollaín, Jaime Ro-
sers, Álex de la Iglesia, Pere Portabella, José Luis
Guerín… I, naturalment, Daniel Monzón, amb Cel-
da 211, per a deixar de considerar que el nostre
cinema és mediocre.

Què té Celda 211perquè haja aconseguit el re-
coneixement de l'Academia Cinematográfica —
huit Goya i 16 nominacions— i del públic, amb dos
milions d'espectadors? Ni més ni menys una per-
fecta bastimentada tècnica —muntatge, foto-
grafia— i artística —direcció, guió i interpretació—
, tot sustentant una història esquinçadora de vio-
lència. Celda 211 commou en mostrar
descarnadamente com la vida, qualsevol vida, es
pot descol·locar per un moviment de l’atzar. Uns
trossos del sostre de la presó es desprenen col-
pejant el nou funcionari, Juan Ribera —interpretat
per Alberto Ammann—. A partir d'ací, la seua
existència es desplaça des de l'harmonia fami-
liar fins a l'horror del motí de la presó. Del pas-

sat imaginari junt amb la seua dona embaras-
sada fins al present caòtic d'una presó amotinada.

La història ens mostra amb gran saviesa dos
registres de la realitat de l'existència humana: l'i-
maginari de l’enamorament i el real de la vio-
lència. Però ens escamoteja un tercer registre,
el simbòlic, aquell que a través d'un saber i d’un
fer ètics hauria permés canalitzar les pulsions
de cada protagonista cap a un futur millor per a
tots.

Perquè no hi ha futur en aquesta història: ni
per a la parella de protagonistes ni per als pre-
sos. En aquest sentit, el film no s'allunya de l’ac-
tual discurs televisiu, entre les imatges imagi-
nàries de la publicitat i les imatges “reals” dels
informatius. Això no seria problemàtic, si no fóra
perquè amb això estem anul·lant la possibilitat
d'un millor futur per a tots. Un futur recolzat en
paraules de veritat, sostingudes amb actes no-
bles.

Sense eixida

EN PANTALLA

Celda 211
Director: Daniel Monzón. Guió: Daniel Monzón,
Jorge Guerricaechevarría (basat en una
novel·la de Francisco Pérez Gandul).
Repartiment: Luis Tosar, Alberto Ammann,
Antonio Resines, Carlos Bardem, Marta Etura,
Vicente Romero, Manuel Morón, Manolo Solo,
Fernando Soto, Luis Zahera, Félix Cubero,
Joxean Bengoetxea, Juan Carlos Mangas,
Jesús Carroza. Fotografia: Roque Baños.
Muntatge: Mapa Pastor. Espanya, 2009.
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Naix softvalencià, informàtica en valencià
http://www.softvalencia.org/
Conjugar els principis del programari lliure i l'ús
de la pròpia llengua és una magnífica estratè-
gia per a fer una societat normalitzada en un
país en camí de la seua normalització. Els pro-
grames més utilitzats incorporen el valencià a
les seues opcions de personalització.

Acosta't al territori... i ens coneixerem
http://www.acostatalterritori.org/
És una iniciativa de la CAPPEV, la Coordinadora
per l'Ensenyament en Valencià de la Marina
Alta, per a acostar territoris de l'àmbit lingüístic
i promoure'n la interrelació, desenvolupant ex-
periències viatgeres que estrenyen adoles-
cents allunyats per distàncies no sols físiques.

Homes per la igualtat de gènere
http://www.ahige.org/
Algú ha dit que s'haurà produït la igualtat de gè-
nere quan els homes siguen capaços d'ocupar-
se dels fills. Ací teniu una passa en el bon camí.
Un bon recull  d'eines de debat que ens faran
mirar el vessant sociològic dels rols i els ar-
quetips associats amb el gènere.

Aula intercultural, des de la diversitat
http://www.aulaintercultural.org/
Que fa que les diferències comporten tants con-
flictes? El desconeixement mutu, els recels o
el prejudicis actuen de multiplicadors per a aug-
mentar les distàncies mentals quan hom viu im-
mers en un àmbit social en què conviuen di-
verses cultures, ètnies, religions.

El fenomen era en realitat
una herència més, la més
eficaç, de la Renaixença
valenciana



Allioli
La Conselleria d'Educació ha anunciat
que catalogarà tots els llocs de treball
"d'especial dificultat" dels cossos
d'ensenyament secundari. La reso-
lució cataloga així les places del pro-
fessorat que exerceix les seues fun-

cions en els centres d'acció educati-
va singular (CAES), els de formació de
persones adultes (FPA), de tres o
menys unitats, els ubicats en esta-
bliments penitenciaris i les seccions
d'IES identificats com a "centres de re-
educació". A més, s'hi inclouen en la

relació els del professorat de secun-
dària dels programes de diversifica-
ció curricular i d'adaptació curricular
en grup, i els programes de qualifi-
cació professional inicial, en insti-
tuts de secundària i seccions. Fins ara,
l'ocupació en aquestes destinacions

en secundària no comportava l'as-
signació de punts en el barem de mè-
rits. La catalogació tindrà efectes en
els concurs de trasllats, per al pro-
fessorat amb destinació definitiva. El
Sindicat, que ha demanat que els be-
neficis de la catalogació tinguen efec-

tes per al professorat en expectativa
de destí, el desplaçat i el suprimit,
"també confia que es reconeguen
aquests llocs d’especial dificultat
quan siguen ocupats per professorat
interí, una vella reivindicació de
STEPV".
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Ensenyants joves: mateixos drets

S' acaba de constituir Intersindical Jove(IJ), un projecte de la nostra organitza-
ció per a defensar els drets laborals

dels treballadors i les treballadores d’entre setze
i trenta anys.

En el sector treballen milers de persones, in-
terines o que han aprovat l’oposició, que com-
pleixen aquest requisit i que, a més de les rei-
vindicacions comunes a tot el col·lectiu de
l'ensenyament, en tenen de pròpies per la in-
sistència de les administracions educatives, au-
tonòmiques o centrals, a dissenyar un model
de promoció professional que castiga especial-
ment el professorat més jove, trencant el criteri
de “a treball igual, salari igual”, pagant-li sala-
ris diferents per una tasca idèntica i amb un
mateix grau de responsabilitat. D'aquesta ma-
nera, es converteix la formació, el treball en
l’aula, la dedicació i l’esforç propis de la tasca
educativa, en una cursa a la qual sempre li fal-

taran molts anys per arribar. Tenim els sexennis
que limiten les retribucions de les persones jo-
ves però a més, les administracions —amb la
col·laboració necessària d’altres forces sindi-
cals— persisteixen a introduir el conjunt del
professorat en un laberint regressiu i jerarquit-
zador, amb enormes dificultats, sobretot per al
professorat amb menys antiguitat. L’anomenada
"carrera docent" contemplada entre les mesu-
res del Pacte educatiu impulsat pel Ministeri, es-
devé una proposta sustentada en la promoció de
la competitivitat, però restringida només a una
part del col·lectiu docent. "No hi ha diners per a
tothom", ens diuen.

Durant molt de temps, el professorat més
jove seguirà fent el mateix treball però haurà
d'esperar que li siga reconegut econòmicament.
Fins i tot per a participar en els concursos de
trasllats influirà la capacitació reconeguda per
l’administració. 

Des del nostre Sindicat, hem estat sempre
coherents amb aquests principis, i per això se-
guim negant-nos a acceptar —com en l’acord re-
tributiu del 8 de maig de 2007— unes situacions
injustes que aprofondeixen en les divisions sa-
larials, front a un model de treball cooperatiu i
democràtic.

La gent jove té, també a l’ensenyament, rei-
vindicacions pròpies. Però a més, com es pot lle-
gir a la declaració de principis de la Intersindi-
cal Jove, representa un pol de referència obert,
plural i participatiu des d’on treballar, a més
dels drets laborals, pels drets socials i nacionals
de la joventut, per a fomentar la participació,
proposar alternatives de formació des del sindi-
calisme juvenil, democràtic, participatiu, crític,
emprenedor i transformador. I de manera espe-
cial, IJ és un espai idoni per a defensar els valors
d’igualtat a tots els nivells.

EL MORTER

JOAN BLANCO PAZ

Intersindical Jove
representa un pol de
referència obert, plural 
i participatiu des d’on
treballar pels drets
laborals, socials 
i nacionals de la joventut

Allioli
Sis anys després de la promulgació de
la LOE, l’administració valenciana té
pendent l’actualització de la normati-
va que regula l’atenció a les necessi-
tats educatives especials de l’alum-
nat, atés que el decret encara en vigor
data de 1998. El nou equip de
d’Ordenació i Centres Docents de la
conselleria ha manifestat la urgència

de la direcció general per a enllestir el
nou decret que ha de regular l’aten-
ció a les necessitats específiques de
suport i la compensació de les des-
igualtats en educació. El document
base de la nova disposició, que haurà
de derogar el decret vigent, reuneix
normatives de distint rang, des de la
Constitució, la LOE o l’Estatut de la
Discapacitat, entre altres corpus.

Potser la urgència de l’administració
és, segons el parer de la representa-
ció sindical, responsable que el pri-
mer document de treball lliurat a les
organitzacions no haja agradat. El
grup que aborda les negociacions
entre administració i sindicats té pre-
vist celebrar quatre reunions de tre-
ball, amb la intenció d’acabar la faena
abans de l’estiu.

L’atenció a les necessitats
especials, pendent encara
d’actualització
Una comissió estudiarà la qualitat de l’atenció a l’alumnat

n El diagnòstic de l’alumnat ha de re-
alitzar-se al més prompte possible. La
funció de les famílies ha de ser relle-
vant, tot i que no és l’única instància
que hi ha d’intervindre. La detecció pri-
merenca s’ha de dur a terme en el
tram 0-3 anys per a permetre posar-
hi els mitjans adequats i fer-hi les
adaptacions necessàries.
n Les conselleries implicades —Edu-
cació, Sanitat, Benestar Social, Ad-
ministració Pública i Hisenda— han
d’intervindre i coordinar-se. L’admi-

nistració ha de garantir la presència de
personal especialista en els centres.
Cal un protocol de coordinació de les
distintes conselleries.
n Els casos detectats des dels serveis
de pediatria, dependents de Sanitat i
de Serveis Socials, han de seguir un
protocol que garantisca que l’equip de
professionals del centre educatiu ac-
tue prompte en disposar de tota la in-
formació rellevant per a planificar
l’atenció a l’alumnat.
nDes de Justícia i Administracions Pú-

bliques s’han d’adoptar les mesures
adients perquè els nomenaments del
personal especialista siguen respon-
sabilitat de les direccions territorials
d’Educació.
n L’administració ha de garantir l’e-
xistència d’equips estables de pro-
fessionals en els centres. Per a acon-
seguir-ho, la totalitat de les vacants no
s’han d’adjudicar mitjançant els con-
cursos generals de trasllats. En el curs
2009/10, els Serveis Psicopedagògics
Escolars (SPES) tenen adscrites unes

150 places d’especialistes en Audició
i Llenguatge, sense propietat definiti-
va. A aquesta xifra, hi cal afegir les més
de 250 places del curs passat.
nCal definir amb claredat i reforçar les
funcions i responsabilitats dels SPES,
com a equips multidisciplinars i mul-
tiprofessionals.
n Cal definir amb més perspectiva el
model de centre. La proposta de la
conselleria consisteix a concentrar
l’alumnat en uns centres ordinaris —
que no coincidiran necessàriament

amb els més pròxims al domicili fa-
miliar, amb les dificultats d’integració
educativa i social en el medi que això
suposa— que la mateixa administra-
ció designarà. Tot i que la mesura pos-
sibilitarà disposar de tot tipus d’es-
pecialistes, la concentració vulneraria
el dret dels pares i les mares a triar el
centre. Cal respectar el centre triat per
les famílies i dotar-lo de tots els re-
cursos necessaris, humans i mate-
rials.

Aspectes que cal regular

SECUNDÀRIA

Educació catalogarà els llocs de treball "d’especial dificultat"
STEPV demana que la mesura s'estenga al professorat interí, en expectativa de destí, desplaçat i suprimit 


