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L’
any 2010 passarà a la història com l’any de l’inici de les
retallades socials i laborals a treballadors i treballadores.
Els governs, tant l’estatal com l’autonòmic, han optat pel

desmantellament de la societat del benestar i dels serveis públics
com a fórmula per a eixir d’una crisi creada per l’especulació
financera. Les primeres mesures del govern de l’estat van afectar
les nòmines del personal que depén dels pressupostos públics –i
per tant, del professorat– que ha vist reduïdes les seues
retribucions en un 5% de mitjana aquesta segona meitat de l’any.
En un segon moment, la reforma laboral s’ha centrat a facilitar
l’acomiadament dels treballadors i treballadores. En resposta a
aquestes mesures, els sindicats van convocar dues vagues, el 8 de
juny, en el sector públic, i la vaga general del 29 de setembre. Ara
les pensions es troben en el punt de mira de més reformes.

En ensenyament, a més, la pròrroga de la jubilació LOE també ha
centrat part de la preocupació del professorat enguany. I finalment,
la mútua del funcionariat, MUFACE, deixarà d’existir pel que fa al rè-
gim de classes passives dels nous funcionaris de l’estat.

Totes aquestes mesures d’àmbit estatal s’han vist
complementades per les que ha posat en pràctica el consell. Ara, el
conseller amenaça de modificar a la baixa els programes

lingüístics que funcionen al
País Valencià des de fa anys,
en benefici del castellà i
l’anglés. Però mentre retalla
en la xarxa pública no s’està
de continuar invertint en
l’ensenyament privat. En
aquesta dècada, la inversió de
la Generalitat en aquest

sector arriba al 115%, mentre que l’ensenyament públic es queda
en un 91%, un 24% menys. Ara, a més, el conseller treballa a tota
pressa per modificar la legislació i permetre la cessió de sòl públic
a la patronal per construir més centres concertats, en el que
suposa l’agressió més important a l’ensenyament públic des de la
concertació d’infantil i batxillerat.

Totes aquestes mesures han anat acompanyades d’una política
de desgast envers els sectors més crítics amb la gestió del
conseller. El Consell Escolar Valencià n’ha vist modificada per
decret la composició, minimitzant o eliminant la presència
d’entitats crítiques que componen la comunitat educativa: pares i
mares, MRP, alumnat i sindicats. En canvi, el pes de l’administració
s’ha incrementat fins a convertir-se en el sector majoritari.

També STEPV s’ha vist especialment castigat per la conselleria
d’Educació, però les mesures discriminatòries no han aconseguit
debilitar-lo ni afeblir el seu compromís amb el professorat i amb el
sistema educatiu. Ans al contrari, ha eixit reforçat en les eleccions
sindicals del passat 2 de desembre i ha revalidat per setena vegada
consecutiva la majoria sindical, incrementant la diferència respecte
a la segona força. 

Cal la unitat d’acció dels sindicats per a frenar les retallades,
restituir els drets suprimits i posar fi a les agressions que està
patint el conjunt de treballadores i treballadors.

EDITORIAL

Plantem cara 

a les retallades

Mentre el conseller
retalla en la xarxa
pública no s’està de
continuar invertint en
l’ensenyament privat

Allioli

ACTUALITAT L’EDUCACIÓ NO ÉS PRIORITÀRIA

La publicació de les plantilles de secundària
i FP consolida la retallada de professorat
STEPV i la resta de sindicats han rebutjat radicalment l’ordre de plantilles
publicada en el DOGV i han convocat assemblees de professorat 

Allioli

El 21 de gener s’ha publicat en el
DOCV l’ordre de plantilles de secundà-
ria i FP que consoliden i incrementen les
retallades de professorat que ha patit
el sistema educatiu públic valencià
aquest curs.

Recordem que la conselleria va de-
nunciar i invalidar els acords de plan-
tilles de secundària i FP el passat 21 de
setembre i va deixar, per tant, desre-
gularitzat el sector. Aquesta desregu-
larització va crear un buit legal que afec-
ta procediments administratius com el
concurs de trasllats –que es va convo-
car el novembre i està en marxa– per-
què les plantilles determinen els criteris
per al càlcul de les vacants que han d’o-
ferir-se en el concurs. Pel mateix mo-
tiu, també afecta procediments com les
oposicions.

Conscient del buit legal que pro-
vocava en invalidar les plantilles, la
conselleria s’ha afanyat a publicar
una ordre per eixir del pas. Aquesta or-
dre va passar per la mesa tècnica i
sectorial al novembre i va rebre el re-
buig absolut d’STEPV i la resta de sin-
dicats, que van abandonar la mesa ja
que la van considerar una burla al pro-
fessorat. STEPV es va negar a nego-

ciar de l’ordre perquè era fruit de la in-
competència de la conselleria i perquè,
en cas de fer-ho, legitimava les reta-
llades. A més, va iniciar una campa-
nya informativa entre el professorat
sobre la gravetat d’aquesta mesura. 

L’ordre publicada unifica en un ma-
teix document les plantilles de secun-
dària i formació professional, recupe-
ra literalment alguns aspectes dels
acords invalidats, però també n’hi dei-
xa fora molts altres. Altres aspectes són
modificats a la baixa de manera que es
perden hores en els centres i, per tant,
professorat.

Així, en secundària, hi ha una pèrdua
d’hores per a desdoblaments i reforços,
desapareixen les referències als in-
crements de plantilla i desapareix el
compromís de catalogar lingüísticament

els llocs de treball o de cobrir les bai-
xes de professorat en set dies.

I també, en formació professional,
es restringeix el còmput d’unitats i, en
conseqüència, el professorat necessari
per atendre-les; es limiten les hores
necessàries per a llengües estrange-
res i per als desdoblaments; des-
apareix la referència a l’increment de
plantilla, a la formació del professo-
rat, a la prevenció de riscos laborals,
a la catalogació lingüística… Aquests
són alguns exemples que posen de
manifest que l’interés no és adequar
les plantilles a la nova llei d’educació
(LOE), com argumenta l’administració,
sinó consolidar i incrementar les re-
tallades en educació.

Davant d’aquesta agressió, els sin-
dicats presents en la mesa sectorial
han convocat assemblees per proposar
mobilitzacions i accions que posen fre
a les retallades.

STEPV ha fet un estudi comparatiu
de les plantilles anteriors i les de la nova
ordre de plantilles, per aclarir les greus
repercussions que tindrà la seua apli-
cació el curs que ve, i l’ha posat a la dis-
posició del professorat en el web sin-
dical: www.intersindical.org/stepv/ac-
sin/retallaFP.html

Allioli

La pretensió del conseller de cedir sòl
públic a la patronal per a la construc-
ció de centres privats barata autoritzar-
los el concert per 75 anys fa palés el fra-
càs del model de CIEGSA per a la
construcció de centres educatius. A ho-
res d’ara, no només ha sigut incapaç de
tancar el mapa escolar de 1996 i eli-
minar els barracons, sinó que, de més
a més, ha generat un deute de 2.000 mi-
lions d’euros des què es va crear.

Aquest tipus de propostes són una
mostra més de les polítiques privatit-
zadores de consolidació i ampliació
de la xarxa de centres privats, però pa-
gats amb diners públics, que compe-
teixen directament amb la xarxa pú-
blica, de què ell és el màxim respon-
sable.

Aquesta competència és, de més a
més, deslleial, perquè la xarxa pública
sosté el 86% de l’alumnat nouvingut
(que representa un increment de més

de 15 punts en una dècada), escolarit-
za el 96% de l’alumnat que estudia en
programes en valencià –que ara el
conseller considera insostenible– i pa-
teix la política de retallades en grups,
programes d’atenció a la diversitat,
desdoblaments d’FP, professorat...

STEPV ha plantejat mesures al-
ternatives que passen per garantir
una plaça pública per a tota la pobla-
ció en edat escolar, la dissolució de
CIEGSA i que la conselleria recupere
la gestió de la construcció dels centres
educatius, la distribució equitativa de
l’alumnat amb necessitats específi-
ques, l’impuls de l’ensenyament en va-
lencià en tots els nivells educatius, l’in-
crement dels programes d’atenció a la
diversitat…

PRIVATITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES

La cessió de sòl públic a la patronal
perjudica l’ensenyament públic

Desapareixen reforços 
i desdoblaments, 
la catalogació lingüística,
la substitució de les
baixes en set dies
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Allioli

El pressupost del govern valencià re-
presenta el marc que regula les des-
peses i les inversions de la Generalitat
i defineix les seues actuacions políti-
ques. En el cas d’educació, i amb les
competències de gestió del sistema
educatiu assumides des del 1984, la
quantitat que es consigna és la que ser-
virà per a atendre la globalitat del sis-
tema, tant pel que fa a l’ensenyament
públic com quant al concertat.

El pressupost per a 2011 són res-
trictius en tots els capítols i en conjunt
es limita a mantindre en uns nivells de
subsistència els diferents serveis i
programes educatius del sistema pú-
blic d’ensenyament no universitari.
Preveuen increments ridículs, si no ne-
gatius en tot allò que suposa una mi-
llora qualitativa del servei públic d’e-
ducació que s’imparteix a les escoles,
col·legis i instituts que depenen de la
Generalitat Valenciana. 

Aquest pressupost no serveix per a
fer de l’educació l’objectiu prioritari d’a-
quest govern. Una vegada més resta pa-
lesa l’opacitat i la deslleialtat amb la
ciutadania quan s’amaguen els costos
reals dels concerts amb centres privats,
fet que suposa convertir l’ensenya-
ment públic subsidiari del privat amb
un clar abandonament d’una escola pú-
blica de qualitat, democràtica i valen-
ciana. 

Tampoc no hi ha cap mesura que
puga relacionar-se directament amb
l’aplicació de la LOE, però sí que hi
consten els ingressos procedents del
fons finalistes del govern d’Espanya.

STEPV reivindica un pressupost re-
alista, però l’aprovat és continuista, per-
què segueix sense donar resposta als
problemes, i desequilibrats, perquè
entre les prioritats no es troba el sis-
tema públic d’educació, però sí que n’hi
ha d’altres, com la concertació integral
en el nivell no obligatori d’educació in-
fantil i batxillerat, o la generalització
dels concerts econòmics a la totalitat
de centres privats de secundària obli-
gatòria, la introducció d’optatives com

ara Llengua i cultura xineses, o l’anunci
de la cessió de sòl a empreses priva-
des per a la construcció  de centres que
després seran concertats.

Les retallades per capítols

Les retallades són generalitzades i
afecten tots els capítols. Així, les des-
peses de personal sofreixen una reta-
llada d’un -4,86% sobre l’any 2009 en
primària, i d’un -6,71% en secundària,
mentre les despeses de funcionament
tornen a minvar després d’haver pujat
en 2008. El capítol d’inversions reals és
el més opac, ja que només reflecteix
quantitats globals per territorials; la
promoció del valencià rep una retalla-
da del 15%, afegida a l’altra del 15% en

2010. També destaca la tisorada en for-
mació professional amb un -12,42 %,
l’Institut Valencià de la Qualificacions
Professionals, l’educació a distància, la
direcció general d’Ordenació Educati-
va, amb un -0,32%, els ensenyaments
artístics (ISEA)…

Política de concertació

Una vegada més, des del 2008, es re-
peteix la quantitat assignada als con-
certs educatius. Això vol dir que, de
nou, se’ns amaga la inversió pública en
l’ensenyament privat concertat: ni es
coneixen les xifres reals dels con-
certs, ni la despesa en salaris de pro-
fessorat, ni el pagament dels endar-
reriments d’aquest col·lectiu. La trans-

parència en la gestió dels diners pú-
blics, que és una obligació de l’admi-
nistració, torna ser escamotejada al
control públic, perquè no és creïble que
des de 2008 no s’hi consigne cap aug-
ment pressupostari. Una vegada apro-
vat el pressupost, les partides dels mò-
duls econòmics, que configuren la
base del finançament a l’escola priva-
da concertada augmenten amb modi-
ficacions pressupostàries extraordi-
nàries al llarg de l’any. D’aquesta ma-
nera, queda fora del control públic la
despesa real que suposen els concerts.
L’educació concertada ha augmentat
el seu alumnat, i els nivells educatius
que es concerten, però ha perdut en
control social.

Opacitat en les xifres
Des de 1995 fins a 2007 es podia veu-
re en detall els diferents nivells edu-
catius concertats i les quantitats as-
signades a cada nivell. I des de 1995 fins
a 2005 eren públiques les unitats con-
certades per l’administració. A partir de
2008, just en el moment en què co-
mença la quarta legislatura del PP, co-
mença una política d’opacitat sobre els
diners que van a parar a mans de la pa-
tronal. I així s’ha quedat.

Els centres concertats, que atenen
un 32% de l’alumnat valencià i que es-
tan subvencionats al 100% amb diners
públics, haurien de complir al 100% els
requisits legals establits en matèria
d’admissió d’alumnat, participació del
professorat i de les famílies en els con-
sells escolars, horaris escolars i labo-
rals, i finançament d’activitats i serveis
complementaris. No sempre és així i
l’escolarització de tot l’alumnat, sen-
se discriminació de cap tipus i de for-
ma equilibrada en tots els centres
sostinguts amb fons públics, segueix
sent un dels temes pendents. Per no
parlar dels deutes amb els treballadors
i treballadores, tant professorat com
personal d’administració i serveis.

Les inversions en educació sofriran 
una severa minva aquest curs
El pressupost d’Educació no és gens real, perquè amaga, des de 2008, 
la despesa veritable en concerts educatius
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Intersindical Valenciana es
mostra contrària al principi
d’acord sobre les pensions

El sindicat considera que el principi
d’acord sobre les pensions a què s’ha
arribat entre el govern espanyol i al-
guns sindicats suposa una regressió
i una retallada de les pensions pú-
bliques. Per a aquesta organització
sindical, els termes del principi d’a-
cord són clarament inacceptables
tant el de l’edat de jubilació (67 anys)
com en l’augment del còmput d’anys
per a calcular les pensions (25 anys)
o per a cobrar-ne la totalitat (37
anys). Intersindical afirma que l’acord
només servirà per a endurir l’accés
a les pensions i empobrir les cor-
responents a les futures genera-
cions.

STEPV convoca el
professorat aturat a
organitzar-se en la lluita
contra les retallades
STEPV ha convocat assemblees de
professorat aturat per a estudiar la si-
tuació del professorat que s’ha quedat
sense faena per la forta retallada de pla-
ces de treball en ensenyament, con-
seqüència de les retallades d’unitats,
desdoblaments i programes d’atenció
a la diversitat que ha posat en marxa la
conselleria d’Educació aquest curs.
Les reunions també pretenen crear una
xarxa de professorat aturat coordine to-
tes les accions que s’acorden per fer
front a aquesta política de retallades,
evitar que es consoliden i/o s’incre-
menten en un futur i treballar per am-
pliar i millorar les plantilles, tant de pri-

mària, com se secundària i FP. El pro-
fessorat directament afectat per aques-
ta reducció és el professorat interí. Uns
1.500 professors i professores interins
ja es van quedar sense vacant en les ad-
judicacions del juliol i molts altres,
que eren convocats a partir del se-
tembre, a hores d’ara no tenen enca-
ra cap plaça, ni vacant ni substitució. 

Revisa’t la nòmina 2011,
pròximament en el teu
Allioli de febrer
La nòmina corresponent a 2011 no va-
riarà respecte a la dels darrers mesos,
ja que estan congelades. Al setembre,
el sindicat en va publicar una actua-
lització, publicada en la Guia del pro-
fessorat (Allioli 234). En breu, tornarà
a publicar les quantitats actualitzades.
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Vicent Esteve, Marie-Dominique Haan i Miquel Soler

Allioli

El procés va començar el 30 d’abril,
però STEPV no va signar aleshores el
document, que havia de substituir
l’anterior de 1993, entre altres coses
perquè no garantia l’extensió de la res-
tricció provincial a totes les borses i no
s’havia d’aplicar fins a l’1 de setembre
de 2011.

La decisió de no signar aquell acord
suposava que el de 1993 continuava en
vigor, mentre no fóra denunciat per al-
guna de les parts. Era aquesta de-

núncia la que havia de permetre l’o-
bertura d’una altra negociació. 

L’anunci de la denúncia de l’acord
per la resta de sindicats va arribar, amb
urgència i per motius electoralistes, a
l’inici de la campanya electoral quan la
conselleria comunicava oficialment a
STEPV la denúncia i la modificació del
calendari de negociació: només hi
havia marcats els dies 17 i 19 de no-
vembre per a negociar el nou acord.

Malgrat la inoportunitat de la coin-
cidència amb la campanya electoral,

que buscava aïllar STEPV, el sindicat
va fer una nova proposta de millora en
el que es referia a l’augment de les ga-
ranties d’extensió del dret a la res-
tricció provincial en totes les borses. En
tot cas, per a aquelles borses que pre-
sentaren dificultats perquè totes les va-
cants quedaren cobertes, el sindicat
plantejava l’estudi de fórmules que ga-
rantiren aquesta provisió. Tanmateix,
l’administració, com la resta de sindi-
cats, es van negar a introduir cap
modificació al text.

A pesar d’això, el director general
de Personal, d’acord amb la posició
d’STEPV, va aclarir que la restricció de
província és perfectament possible,
amb l’única limitació que es puguen
cobrir totes les vacants i substitu-
cions de qualsevol especialitat. En
aquest sentit, en un gest de bona vo-
luntat, va mostrar dos esborranys
d’instruccions per a l’adjudicació dels
llocs de treball setmanals i dos infor-
mes sobre el procés per a sol·licitar la
restricció provincial.

D’altra banda, el sindicat va analit-
zar les repercussions de les retallades
en educació i va decidir firmar l’acord,
després de ratificada la decisió en les
assemblees convocades. Cal tindre en
compte que els sindicats han de fer front
a aquestes retallades de manera molt
unitària, una condició que, sens dubte,

cal preservar, perquè la lluita ha de con-
tinuar. En aquest sentit, cinc sindicats
units poden defendre més bé el pro-
fessorat interí, tant en la mesa secto-
rial com en la comissió de seguiment.
D’aquesta manera, el sindicat antepo-
sa, una vegada més, la defensa dels in-
teressos del professorat interí a l’es-
tratègia de confrontació sindical.

Però, a més, el fet que STEPV for-
me part de la comissió de seguiment
és una garantia per al professorat in-
terí que continuarem defenent els
seus interessos i pressionant per mi-
llorar les seues condicions laborals.
Lamentablement, la intenció expres-
sa d’altres sindicats perquè es convo-
cara la mesa en Ωcampanya electoral,
comptant que STEPV quedaria fora de
l’acord, diu a la clara que alguns ac-
tuen més per traure rèdits electorals.

STEPV signa l’acord que regula les borses
La mesa sectorial del 19 de novembre va tancar definitivament l’acord 
de gestió de les borses de professorat interí

Allioli

Amb el títol “El futur de la formació
professional des dels àmbits auto-
nòmic, estatal i europeu”, van con-
cloure les jornades sobre la forma-
ció professional que es van iniciar a
l’octubre amb l’anàlisi de les rela-
cions entre la formació professional
i la universitat. La darrera jornada,
presentada per Vicent Esteve, res-
ponsable de Política Educativa
d’STEPV, i coordinada per Imma

Giner, responsable de Formació
Professional del sindicat, va inclou-
re diverses conferències debat. La
primera, sobre l’“Espai Europeu de
Formació Professional”, a càrrec
de Marie-Dominique Haan, directo-
ra d’European Consultores i mem-
bre del Team Europa-Espanya.

La segona, sobre la formació
professional a l’estat espanyol, vaes-
tar a càrrec de Miquel Soler, direc-
tor general de Formació Professio-

nal del Ministeri d’Educació. I la
tercera a càrrec de Juan José Mataix
i José Luis González, delegats de Sa-
lut Laboral d’STEPV, que van pre-
sentar una anàlisi sobre la situació
actual de l’FP al País Valencià i la si-
tuació en què queda la seguretat en
el treball i la prevenció de riscos la-
borals entre l’alumnat i el profes-
sorat d’FP quan fan pràctiques. 

La conselleria d’Educació, va de-
cidir no respondre a la invitació.

Unes jornades de formació professional,
organitzades per STEPV, analitzen la
situació d’aquesta etapa 

Allioli

La conselleria va informar en la mesa
sectorial que l’oferta pública d’ocupa-
ció per a aquest curs es limita a 80 pla-
ces de l’especialitat de primària (mes-
tres), 20 de Física i Química (secundà-
ria) i 10 de Serveis a la Comunitat
(PTFP). Al novembre, Intersindical Va-
lenciana ja va valorar molt negativa-
ment l’acord de suspensió de les ofer-
tes públiques d’ocupació que han
adoptat les administracions públiques
o la reducció a mínims de les ofertes
que no cobreixen les necessitats reals
de sosteniment dels serveis públics.

Ara, el sindicat ha considerat que
l’oferta és mínima i simbòlica, ja que
enguany el nombre de jubilacions pre-
vistes en tots els cossos s’acostarà a
les 1.300 i la diferència amb l’oferta és
de 1.190 places, que s’amortitzaran –
és a dir, desapareixeran– com a llocs
de treball del funcionariat de carrera,
qüestió que ha confirmat el president
de la mesa. El sindicat ha exigit que es

mantinguen aquests llocs de treball.
D’altra banda, aquesta oferta no arri-
ba al 30% de la taxa de reposició que
marquen els pressupostos generals de
l’estat, la qual cosa demostra que el su-
posat esforç de la conselleria a millo-
rar les condicions laborals del profes-
sorat no és cert, ja que les places que
no s’ofereixen no es consolidaran en el
sistema i poden ser carn de noves re-
tallades.

En aquesta convocatòria, la prime-
ra prova es realitzarà al març o l’abril
i la resta de proves es desenvoluparan
en dissabtes com el model català. La
previsió de possibles participants s’es-
tima que pot ser de més de deu mil per-
sones. Per al sindicat, aquest avança-
ment, després de quatre mesos d’in-
certesa sobre la convocatòria de les
oposicions que ha generat l’angoixa i la
preocupació del professorat aspirant és
inacceptable, ja que només queda un
marge de poc més d’un mes per a pre-
parar les oposicions.

L’oferta de places per a
oposicions no arriba ni al
30% de la taxa de reposició
permesa legalment
No permetrà cobrir les necessitats reals 
de sosteniment dels serveis públics

BREUSCampanya d’STEs-i  
per la pròrroga indefinida 
de la jubilació anticipada
Paral·lel al debat sobre el futur de la
jubilació, STEs-i ha organitzat una
campanya per enviar comunicacions
al president del govern espanyol en
què s’exigisca el manteniment de la
jubilació anticipada.

STES-i, juntament amb totes les
organitzacions sindicals, ha defés el
manteniment de la jubilació LOE,
atenent el sentiment unànime del
col·lectiu. Es tracta d’una demanda
solidària amb les persones joves ti-
tulades que esperen trobar la pri-
mera ocupació en l’educació públi-
ca, així com amb el professorat interí
que segueix esperant oportunitats
justes en l’estabilitat en l’ocupació 
i en el seu accés al sistema com a

funcionariat de carrera. Les planti-
lles docents de l’escola pública ne-
cessiten amb urgència un recanvi ge-
neracional, ja que el 30 % del pro-
fessorat sobrepassa ja els 50 anys.
Aquesta renovació, a més, és també
essencial si volem un professorat ben
format que plante cara als reptes que
imposen els nous coneixements i els
avanços tecnològics. La qualitat
educativa és fonamental per a l’òp-
tima formació de les ciutadanes i els
ciutadans en la construcció d’una so-
cietat més justa i de progrés. La
pròrroga indefinida de la jubilació vo-
luntària anticipada no és, doncs, un
privilegi, sinó la garantia d’una escola
pública de qualitat. 
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Allioli

La presidenta de l’IPP esmenta una de les con-
clusions (http://www.cverdad.org.pe/) de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación
(CVR): perquè la història no es repetisca, és im-
prescindible una profunda reforma de l’educació
pública. Les dones, que en el seu país repre-
senten el 72% de la població magisterial, no as-
sumeixen en la mateixa proporció els càrrecs
de direcció de les institucions educatives, ni de
direcció sindical. Isabel Rivera Gonzales cons-
titueix una excepció ben significativa. Al llarg de
vint anys ha exèrcit de mestra titular d’una es-
cola pública de Lima, alhora que és compro-
metia com a dirigent sindical, amb el Sindica-
to Unido de Trabajadores de la Enseñanza de
Perú (UTEP). Ha treballat, també, per una al-
tra educació des de la reflexió i des de la pràc-
tica amb la seua implicació en la l’ONG Centro
de Promoción de la Mujer del Pueblo (CEPRO-
MUP) a Villa El Salvador i en la regió d’Ayacucho
com a coordinadora de Projectes educatius i de
cooperació internacional. Des de 2007 assumeix,
per segona vegada, la presidència de l’IPP. 

Com es troba l’ensenyament al Perú? 

La desigualtat creix, ja que el sistema educa-
tiu no contribueix a llimar les diferències so-
cioeconòmiques que es donen entre grups
d’estudiants, sinó al contrari, les està aug-
mentant. Els resultats de l’informe PISA van do-
nar a conéixer una situació desfavorable de la
comunitat estudiantil, i situava el meu país en
els últims llocs del rànquing.  Convé saber que
l’estat dedica només 157 euros l’any per esco-
lar, ja siga de primària o secundària, mentre que
Xile i l’Argentina se n’inverteixen més de 523 eu-
ros, i als Estats Units s’arriba als 6.272 euros.
En aquest món globalitzat s’ha donat un avanç
espectacular en les modernes tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC), però ha
comportat importants retrocessos en el des-
envolupament humà en molts països del Sud. 

La injustícia econòmica i social és el princi-
pal obstacle per al desenvolupament educatiu
i la democratització de l’educació i dels apre-
nentatges; l’educació pública es troba en estat
calamitós al Perú. 

La formació inicial dels mestres és encara
un tema que cal millorar, la situació de desànim
que viuen és una cosa que s’ha de revertir. 

Defendre l’educació pública hui implica,
per això, defendre la possibilitat d’una altra edu-
cació pública. Cal treballar des d’ambdós cos-
tats al mateix temps: des de la política educa-
tiva i des de la política econòmica i social. 

Quina és la situació de la formació del
professorat peruà? I les seues condicions
laborals i salarials? 

La formació dels mestres, tant la inicial com la
continuada, és cada vegada de menor qualitat.
S’ha augmentat la nota d’ingrés, però això no
ha significat una millora de la qualitat, perquè
la formació que s’ofereix és la mateixa. Les au-
toritats educatives volen vendre la idea que el
problema està en les persones, però en reali-
tat està en la formació.  

Hi ha una campanya de desprestigi per part
de les autoritats en contra de l’autoestima i pro-
fessionalisme del professorat, d’exigència de re-
sultats sense la dotació de mitjans i condicions
dignes de treball. El col·lectiu d’ensenyants te-
nen responsabilitats, però de cap manera se’ls
pot culpar del fracàs de l’educació. 

El pressupost educatiu al Perú és irrisori i,
amb el govern actual, ha disminuït en termes
de PIB. No es generaran augments de sous, ni
de pensions. Les recomanacions de la UNES-
CO no es tenen en compte i el 6% del PIB per
a educació és una utopia.

Quina és la situació de la dona en el sistema
educatiu peruà? 

Segons les estadístiques al Perú, el 72% de la
població magisterial és femenina, però aques-
ta realitat no es tradueix en els càrrecs de di-
recció de les institucions educatives, ni del  mi-
nisteri d’Educació, ni en els òrgans de direcció
sindical. Topem amb una gran paradoxa perquè
les dones sí que es mobilitzen, però després no
assumeixen direccions o lideratges.

Quina és la situació de les llengües natives
aimara i quítxua a l’escola?. 

Es privilegia l’ensenyament en castellà, fins i tot
en les escoles en les quals la majoria de l’a-
lumnat parla quítxua, aimara o altres llengü-
es natives. Moltes vegades el professorat des-
coneix aquestes llengües, que, d’altra banda,
no tenen cap reconeixement oficial. 

La diversitat cultural dels mestres peruans
és un potencial per a una educació intercultu-
ral, però lamentablement la formació docent no
té en compte la seua història personal i fami-
liar. L’estat no té cap interés que s’implemen-
te en el currículum la llengua materna, ni tan
sols en els llocs on es parla quítxua. En canvi,
seria fonamental que el coneixement de l’idio-
ma i la cultura local es tingueren en compte. 

L’Estat ha de preocupar-se per la formació
de mestres amb enfocament intercultural bi-
lingüe i, per a això, ha de garantir la seua for-
mació amb una política específica. També ate-
nent la població de la Amazònia. 

Cada any l’IPP organitza un seminari
internacional, amb quina finalitat? 

A partir de l’any 2003, l’institut ha organitzat
cada any un seminari internacional, que bus-
ca respostes sobre els interrogants que ens
plantegem, i que ha de permetre aclarir quin
model pedagògic ha de sustentar les polítiques
educatives: quin tipus de societat volem cons-
truir?; quin tipus de dona i d’home és necessari
formar per a la societat que volem? 

Tenim clar que un dels factors de l’actual cri-
si de l’educació al nostre país és que no té po-
lítiques coherents per a la construcció d’una so-
cietat amb democràcia, equitat i desenvolupa-
ment humà en un procés de lluita contra la
pobresa. Propiciar aquests esdeveniments en-
tre mestres de diferents llocs del país i princi-
palment dels CAD permet generar una reflexió
sobre directrius per al treball pedagògic co-
herent amb una pedagogia crítica. 

En els seminaris participen experts inter-
nacionals i nacionals, per l’intercanvi d’expe-
riències, i constitueix un esforç en el procés
d’estendre alternatives i determinar el nou rol
de la mestra i el mestre, que respon als temps
actuals de globalització i de l’era del coneixe-
ment, per apostar per un desenvolupament
transformador, que recupere el saber popular
des de la pràctica, la construcció col·lectiva del
coneixement, el respecte a la identitat cultural,
el respecte al qui és diferent, el diàleg com a
base educativa, el respecte al coneixement de
l’educand, l’establiment de relacions horit-
zontals, el compromís, la posició de la perso-

na com a subjecte dels processos de canvi, en-
tre altres millores. 

Teniu establits convenis de col·laboració
amb Ensenyants Solidaris, ONG vinculada
amb el sindicat STEI-i. Com valoreu la
cooperació? I quina és la vostra valoració 
de la participació de persones voluntàries
cooperants a les capacitacions del
professorat?

La valoració ha sigut molt bona perquè tots te-
nen un bon nivell pedagògic i meritori el treball
que han realitzat, generalment desplaçant-se
a llocs on la població és molt pobre. 

Gràcies al conveni que vam establir amb Pere
Polo, director de l’Escola de Formació en Mit-
jans Didàctics de les Illes Balears, hem rebut
suport financer de l’STEI-i i d’Ensenyants So-
lidaris en tots els seminaris internacionals que
hem realitzat, a més ha sigut possible comp-
tar amb la participació de destacats conferen-
ciants, com ara el mateix Pere Pol, l’educado-
ra Isabel Carrillo, Miguel Ángel Sánchez, Ga-
briel Caldentey, Vicent Maurí i Juan Rodríguez. 

També mantenim conveni amb el programa
de cooperants que ens han brindat un gran su-
port pedagògic a Piura, Chincha, Lima i aquest
últim any a la zona rural de Cutervo (Caja-
marca).  

A més realitzem un treball mancomunat en
l’elaboració de projectes que són gestionats a
Espanya, sobre el tema alimentari en la pers-
pectiva de la lluita contra la pobresa, o el pro-
jecte d’ajuda a la població afectada pel terra-
trémol. Una intervenció important ha sigut el
projecte Enfortiment i Lideratge dels CAD que
ha permés consolidar-se en xarxes locals, re-
gionals i propiciar trobades nacionals; actual-
ment impulsa el protagonisme dels estudiants
de secundària amb qui es treballa el tema de
lideratge i emprenedoria. 

Una gran oportunitat en la formació docent
han sigut les beques que ens atorga
Ensenyants Solidaris. 

Molt positiva la relació de treball i els llaços d’a-
mistat que han anat creixent per les coinci-
dències de buscar canvis i contribuir al des-
envolupament d’una millor educació compro-
mesa amb els interessos del poble per a
aconseguir una societat més equitativa amb jus-
tícia social. 

L’estiu del 2010, persones d’STEPV van
participar en algunes de les vostres
activitats a Cutervo i Lima, quina ha sigut
l’experiència?

De primer, vull agrair la participació dels com-
panys d’STEPV en els dos seminaris interna-
cionals desenvolupats en 2010, l’un a la ciutat
de Lima i l’altre a la província andina de Cutervo
(Cajamarca), valorem molt positivament la po-
nència de Vicent Maurí sobre "El pacte per l’e-
ducació i l’estatut docent, i el sindicat i l’ense-
nyament en una perspectiva de pedagogia crí-
tica". De Cutervo ens han enviat una resolució
de la direcció d’Educació d’agraïment i reco-
neixement al mestre Vicent. 

Estem d’allò més interessats a establir
conveni amb STEPV, sobretot per la identifica-
ció de fer un treball mancomunat en la lluita
contra la pobresa i per una millor educació, hem
iniciat comunicació sobre aquestes matèries,
però és necessari per a la institució formalit-
zar el projecte i portar-lo a terme. 

ENTREVISTA AMB ISABEL RIVERA, PRESIDENTA DE L’INSTITUTO DE PEDAGOGÍA POPULAR DEL PERÚ (IPP)

“Les autoritats educatives culpen el professorat
del fracàs del sistema educatiu al Perú”
La injustícia econòmica i social obstaculitza el desenvolupament educatiu i la democratització 
de l’educació, segons Isabel Rivera

La desigualtat creix i el
sistema no contribueix 
a llimar les diferències
socioeconòmiques

Hi ha una campanya per part
de les autoritats de
desprestigi en contra de
l’autoestima del professorat

L’estat no té cap interés 
que s’implemente en el
currículum la llengua
materna, ni tan sols en els
llocs on es parla quítxua

Isabel Rivera, dirigent de l’UTEP
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E
n STE ens vam esforçar tant com el
qui més per omplir de contingut el
pacte, i ho vam fer amb les cartes de

cap amunt: el pacte el necessitava i el
necessita l’educació pública, tot i que, amb
això, no contribuíem, precisament, a tancar
el que s’entén per un pacte d’estat. L’Estat
espanyol manté amb l’Església catòlica un
concordat preconstitucional ple de privilegis.
A això, s’hi afig que el partit conservador
atribueix a l’escola pública un paper
subsidiari: la vol per a tapar els forats que
vaja deixant la patronal de l’ensenyament
privat. Senzillament, l’escola pública no
forma part del consens nacional, dels
nostres senyals d’identitat, al contrari que 
a la major part d’Europa. 

L’escola pública troba refugi en el
programa polític, sindical i social de
l’esquerra i en la voluntat de moltes famílies
que reconeixen el seu paper compensador,
l’equitat amb què acull, el mestissatge social
i cultural amb què alimenta la convivència
democràtica, la llibertat amb què es treballa,
es participa i es conviu. Una bona part del
professorat, la que s’ha aliat amb el seu
alumnat, sap que ací sí que són possibles les
bones pràctiques, principalment si
procedeixen de la seua rebel·lia davant la
injustícia i la mediocritat. 

La condició prèvia per a materialitzar una
política progressista és que la societat i els
seus representants es creguen que
l’educació és la primera trinxera per a
esmortir les desigualtats i, per tant, no és
just que la crisi econòmica s’aborde amb un
descens de la inversió que es dedica a
aquesta matèria. Per això, reclamem als
partits polítics que es posen d’acord per a
impedir la reculada pressupostària en
educació, i un acord més important que un
pacte educatiu que dissolga l’escola pública
en el magma dels “centres sostinguts amb
fons públics”, l’únic pacte que la dreta està
disposada a acceptar, i que hauria d’impedir,
sobretot, la congelació de les dotacions per a
recursos, personal docent i infraestructures
dels centres. 

L’
informe PISA 2009 situa l’estat
espanyol en llocs intermedis i, dins
d’aquests, a la part baixa de la taula,

i torna a posar de manifest la distància que
ens separa dels països amb millors
resultats.  Mostra també  que s’ha avançat
significativament en els aspectes
quantitatius de l’educació, però segueix
pendent un salt qualitatiu en la millora de
l’aprenentatge.  Una dada que s’ha de
retindre és, pel que fa a l’equitat del nostre
sistema educatiu, que l’estat espanyol se
situa en un segon lloc, després de Finlàndia.
Per tant no estem davant d’una situació
òptima, però tampoc davant d’un desastre.

Podem afirmar que, en certa manera,
tenim aules del segle XX per a estudiants
del segle XXI. En aquest sentit, les
diferències relatives entre les nostres
comunitats autònomes són més imputables
a factors socioeconòmics que no a diferents
models pedagògics i educatius. No obstant
això, els països que abans van iniciar canvis
profunds, com en el cas de Finlàndia, abans
han aconseguit resultats excel·lents. Un
exemple molt il·lustratiu el constitueix el

tractament de les dificultats d’aprenentatge
que presenta l’alumnat. Mentre ací estem
començant a qüestionar la repetició de curs
com a solució als mals resultats, els països
que ens passen al davant fa anys que atenen
l’alumnat que ho necessita des que apareixen
els primers problemes, de manera que quasi

ningú puga quedar endarrerit. Així s’explica
que, mentre a l’estat espanyol l’alumnat amb
pitjors resultats arriba al 20%, en els altres
països està en el 10%.  

Així, doncs, si parlem d’allò que s’ha de
canviar, la investigació educativa ja ha posat
de manifest les mancances del model

pedagògic dominant: sobrecàrrega de
continguts, molt fragmentats i desvinculats
dels problemes rellevants de la vida de hui,
tractats amb metodologies passives, segons
una organització de temps i espais pensats
per a un aprenentatge mecànic, amb
recursos poc atractius i allunyats dels
mitjans que estan presents en la vida dels
estudiants. A més, segueix imperant un
model d’avaluació que té com a objectiu la
qualificació i no el coneixement de les
dificultats dels estudiants, molt lluny de
l’avaluació formativa que porte a trobar les
solucions adequades. 

En aquest punt caldria afegir que el
desenvolupament accelerat en
infraestructures educatives que es va haver
d’escometre a partir de l’extensió de
l’escolarització obligatòria que va portar la
LOGSE, ens ha llegat centres massa grans,
difícils de governar, moltes vegades amb
ràtios massa altes per a poder atendre la
gran diversitat de l’alumnat, a la qual cosa
s’afig, en els últims temps, un clar retrocés
de la vida democràtica, amb escassa
participació de la comunitat educativa i molt
menys de la comunitat estudiantil. 

Per a STE, els canvis necessaris per a
superar aquestes dificultats requereixen
actuacions de gran profunditat i, sobretot,
una acció sostinguda. El curt termini, ací, no
serveix per a res. I no qualsevol estratègia
és vàlida.

STE: L’ANÀLISI DE L’INFORME PISA 2009 

Millorar l’educació: calen canvis importants 
i polítiques educatives a llarg termini 

És possible una
política educativa
progressista?

Els resultats de l’Informe PISA 2009 es
presentaren al desembre, sense que
l’alumnat valencià haja format part de
l’anàlisi, perquè la conselleria d’Educació no
ha volgut participar-hi. Aquesta actitud només
es pot entendre com un intent de
l’administració valenciana d’amagar la
situació real del sistema educatiu valencià,
que, no obstant això, mostra un índex
preocupant de fracàs escolar, un dels més
alts de l’estat. Els responsables sindicals
declaren que “el sistema educatiu funciona,

encara que és millorable, sobretot amb la
rebaixa del nombre d’alumnes per aula, atés
que la ràtio actual, amb un alumnat tan
heterogeni, no facilita un ensenyament
personalitzat”. Per això, reclamen més
inversió en educació, alhora que es
posicionen contra les retallades dels
programes d’atenció a la diversitat i de
professorat, com ha fet el govern valencià.
Tampoc hi contribueixen les iniciatives del
govern espanyol amb les retallades salarials
al personal funcionari i al professorat.

El País Valencià fora de l’informe PISA, de nou

El curs passat vam
estar huit mesos
preguntant-nos si
era possible
aconseguir un
pacte polític 
i social per
l’educació per al
conjunt de l’estat.
En el camp polític,
uns van jugar a
marejar la perdiu
amb el concurs de
la ingenuïtat i el
“bonisme” estèril
d’uns altres. A la
resta, només se’ls
va permetre de ser
convidats de pedra.

VICENT ESTEVE
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Què analitza PISA

PISA 2009 proporciona resultats

globals i nivells de rendiment

en comprensió lectora, com a

matèria principal, i en les

competències matemàtiques 

i científiques, com a matèries

secundàries. PISA analitza

també l’equitat mitjançant la

relació entre els resultats 

i diferents factors associats,

com són els contextos socials,

econòmics i culturals, així com

circumstàncies individuals de

l’alumnat i de l’organització i el

funcionament dels centres.

Finalment, ofereix una anàlisi

de tendències, que es deriven

de la recollida cíclica de dades. 

Qui hi ha participat

En la mostra espanyola de PISA

en paper, van prendre part 910

centres i uns 27.000 alumnes,

procedents de catorze

comunitats autònomes:

Andalusia, Aragó, Astúries,

Balears, Canàries, Cantàbria,

Castella i Lleó, Catalunya,

Galícia, la Rioja, Madrid, Múrcia,

Navarra i País Basc, a més de

les ciutats de Ceuta i Melilla. 

Equitat dels sistemes

PISA ofereix una evidència

inqüestionable sobre

l’homogeneïtat del sistema

educatiu espanyol. El país amb

una variabilitat de resultats

menor entre centres és

Finlàndia. El segueixen de prop

Espanya, Suècia i Canadà, amb

valors lleugerament superiors

al 20%. El sistema educatiu

espanyol és, juntament amb el

finlandés, un dels que presenta

major equitat. 

Els ESCS

Una manera de mesurar la

capacitat dels sistemes

educatius per a contrarestar

l’efecte de l’estatus social,

econòmic i cultural (ESCS)

consisteix a valorar en quina

mesura es veu afectat el

rendiment dels alumnes segons

varia la seva ESCS. Les

diferències dels resultats quan

es considera la variable nivell

d’estudis dels pares arriben a

assolir a Espanya vora 100

punts, mentre que, en l’OCDE,

arriba als 120. Com més gran

és el nombre de llibres que

l’alumne té a casa, més alta és

la puntuació mitjana que obté. 

A Espanya, la variació en els

resultats que s’explica per les

diferències d’ESCS és la menor

dels països desenvolupats

considerats, propera als dels

sistemes més equitatius:

Portugal, Finlàndia, el Canadà,

Corea del Sud, Itàlia i Grècia.  

En els nivells

socioeconòmics més modestos,

l’alumnat espanyol obté millors

resultats que els de la mitjana

de l’OCDE i que la major part

dels països seleccionats. Això

vol dir que, per als centres que

escolaritzen aquest alumnat, el

sistema educatiu espanyol

ofereix millors resultats

relatius que en els equivalents

de l’OCDE. 

Allioli

La conselleria d’Educació ha plan-
tejat avançar les proves de recupe-
ració del setembre al juny com a for-
ma de combatre el fracàs escolar, i
ha anunciat que encarregara un in-
forme al Consell Escolar Valencià.
Davant aquest anunci, STEPV ha
posat de manifest que la lluita con-
tra el fracàs escolar s’ha de plante-
jar globalment i ha de preveure tots
els aspectes que incideixen en el pro-
cés d’aprenentatge de l’alumnat,
des del moment en què es detecten
deficiències.

El sindicat també ha recordat que
els programes d’atenció a la diver-
sitat, pensats precisament per a
combatre el fracàs, han sofrit una
retallada sense precedents aquest
curs, i que és necessari augmentar-
los, generalitzar-los i implementar-
los en totes les etapes educatives.

Els responsables sindicals dubten
que avançar les proves al juny, sen-
se adoptar mesures preventives
puga resoldre el fracàs escolar, i afi-
gen que, “no es resoldrà en un marc
de retallades de professorat i pro-
grames d’atenció a la diversitat”.
L’últim avís del sindicat és sobre el
mes de juliol: “De cap de les mane-
res, s’hauria de convertir en un pe-
ríode lectiu.” No obstant això, el
sindicat estudiarà la concreció d’a-
questa proposta, si es du a cap, i farà
les valoracions oportunes en conéi-
xer-ne els detalls.

PROVES DEL JUNY

El fracàs escolar es
combat de forma
global i no amb
recuperacions,
segons STEPV

Íñigo Benítez, 
un jubilat 
a peu dret

Ara bé: els diners públics s’han de gastar
amb prioritats clares i aquestes solament
poden establir-se amb bons diagnòstics.
Massa alumnat no arriba a culminar amb èxit
la seua escolarització obligatòria. Reduir
aquest fracàs ens duria a tindre més alumnat
en l’educació postobligatòria, especialment en
la formació professional, sense que per això
haja de davallar l’alumnat de batxillerat i amb
estudis superiors. Rescatar alumnat, hui fora
del sistema o que està tocant de nou a les
seues portes, requereix que es facen canvis de
gran abast, encara que, per a començar, se’ls
hauria d’assegurar una plaça escolar i no
deixar-los en les llistes d’espera. 

Quins canvis? La cultura escolar
predominant desincentiva, si no és que provoca
rebuig, molts joves. I si els continguts cal
posar-los en línia amb els temps, els mètodes
no poden ser “els de sempre”, el que ens du 
a renovar també els recursos i l’organització
escolar: assignatures estances en horaris
fixos, impartides en aules i instal·lacions
pobres, amb mètodes directivistes, que
comencen per requerir un aprenentatge que,
per memorístic, no arriba a ser-ho mai. Cal
gastar en què i en com s’aprén, fins i tot en
quan s’aprén, perquè hui l’aula és el món i els
centres romanen massa temps tancats o en
stand by. Aquests canvis afecten el professorat,
principalment requereixen bona formació, però
no solament. De la mà d’una renovació dels
mètodes hauria d’arribar un canvi organitzatiu
que sacsejara tot la bastida. 

Les polítiques educatives actuals demanen
una resposta

Tancada la revolució quantitativa dels sis     temes
educatius que ha fet possible la
universalització de l’educació, ens trobem
immersos en la revolució qualitativa, la que ha
d’aconseguir la millor educació possible per a
cada alumne o, al contrari, abandonar aquest
camí i fer recaure sobre cadascú la
responsabilitat del seu propi fracàs. 

Mentre el ministeri d’Educació viu una certa
paràlisi just quan acaba el període
d’implantació de la LOE, les comunitats

autònomes protagonitzen des del curs passat
la iniciativa en matèria educativa. Es tracta, en
la majoria de casos, de polítiques educatives
directament tretes del receptari neoliberal,
potser esperonades pels mitjans de
comunicació, tant per l’efecte d’una lectura
interessada i parcial dels informes
internacionals –fonamentalment PISA– com
pel que passa al centre de l’imperi. Recordem
que als EUA s’està produint un encés debat
social sobre la causalitat en els resultats
acadèmics. Obama vol, directament, restringir
la qüestió a una sola causa: el professorat. Així
que ja han començat els acomiadaments
massius vinculats amb els baixos rendiments
de l’alumnat. 

Sense arribar, de moment, a aquests
desbarats, la mà d’alguns responsables
polítics estén el seu índex cap al professorat, al
mateix temps que obvia parlar de polítiques
educatives errònies, pressuposats a la baixa,
avanç de la privatització, desatenció de les

desigualtats socioeconòmiques, erosió de la
democràcia escolar, sistema de selecció
huitcentista, una formació inicial aliena a
l’exercici real de la docència, o de la
trivialització de la formació permanent que ha
comportat el sistema de sexennis. 

Els governs més conservadors ens
entretenen amb lleis per a reforçar l’autoritat
del professorat perquè argumenten els
problemes de l’educació de hui en dia se
solucionen amb una sort de revival, consistent
a retornar l’autoritat perduda als docents i a
exigir més disciplina als discents. Hi ha lleis
d’autoritat a Madrid, a la Regió de Múrcia, ara 
a Galícia, i a casa nostra, la que ha imposat
Font de Mora, sense ni una ni mitja de les
propostes que se li van fer tant des del Consell
Escolar Valencià com des de les Corts. 

Però també n’hi ha d’esquerres que han
trobat la pedra filosofal posant el professorat
sota sospita: pretenen vincular les retribucions
del professorat amb els resultats acadèmics de
l’alumnat. Amb açò ens estan dient que,
perquè l’alumnat puga arribar a obtindre els
millors resultats possibles, cal “comprar”
abans la voluntat del professorat perquè, si no,
aquest no farà tot el que calga pel seu
alumnat. I açò ho fa un govern d’esquerres
com el d’Extremadura.

El parlament català, però, ja hi va anar molt
més lluny. Amb la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), el sistema públic d’educació, definit fins
ara com un tot, passa a gestionar els centres
per a la clara competència entre si. Per això, el
model de direcció que estableix descarta
xarxes, treball en equip i corresponsabilitat en
la gestió, i concentra totes les funcions en una
sola persona. La LEC mira més cap als
resultats, els rànquing, l’eficiència que cap a la
igualtat d’oportunitats, la millora de la qualitat
de tot el sistema públic i l’ensenyament entés
com un dret universal. 

Cal, per tant, afinar en l’anàlisi, intentar
contestar polítiques educatives que
considerem errònies o insatisfactòries sense
defugir en cap moment la responsabilitat del
professorat, adjudicant a cadascú allò que li
pertoca. 

Molt sovint la cultura 
escolar predominant
desincentiva, si no és que
provoca rebuig, molts joves

Cal gastar en què i en com
s’aprén, fins i tot en quan
s’aprén, perquè hui l’aula 
és el món

N’hi ha d’esquerres que 
també han trobat la pedra
filosofal posant el professorat
sota sospita

Allioli

El passat mes de desembre es va ce-
lebrar al Villar un sopar d’homenatge
al company Íñigo Benítez amb motiu
de la seua jubilació. Allí s’aplegaren
companyes i companys de la Serrania
i el Racó, de la Ribera i del Camp de
Morvedre, de la Hoya de Buñol, de Va-
lència, de la inspecció… i també una
delegació d’STEPV, el seu sindicat. 

Vicent Maurí, en nom del sindicat,
va descriure Íñigo com una persona
que té la llibertat com a base, la igu-
altat com a mitjà i la fraternitat com a
finalitat. També en va destacar l’acti-
tud de col·laboració quan era president
d’ADIDE i l’immens agraïment pel
treball, l’amistat, l’exemple, i la lluita
per un ensenyament per a tothom i per
una societat més justa. 

Una lluita que sempre ha fet a peu
dret, com en el poema de Mario Be-
nedetti en què “seguir en pie quiere de-
cir coraje”.

Així, ben plantat, ha estat sempre,
i així el volem veure molts anys més.  

un espai reservat per a l’afiliació

espai.intersindical.org



L’última

238 / GENER 20118

Amadeu Sanz

Des dels anys seixanta, la taxa d’estu-
diants estatunidencs que acaba els
estudis superiors ha descendit fins a
ocupar, en l’actualitat, la posició vintena
entre els 28 països més desenvolupats.
Per a una societat orgullosa de la seua
supremacia econòmica, militar i cien-
tífica, aquesta minva en la competitivi-
tat educativa és sentida com una au-
tèntica catàstrofe i el debat sobre la re-
forma del sistema educatiu ocupa en els
mitjans de comunicació un lloc tan re-
llevant com el vessament de petroli al
golf de Mèxic i, en un país que milita en
l’individualisme com a principi meto-
dològic d’anàlisi social, els protago-
nistes implicats assoleixen una di-
mensió heroica.

Michelle Rhee és l’estrela d’una de
les sensacions de la passada tardor en
les cartelleres dels EUA, la pel·lícula Es-
perant Superman (Waiting for Superman),

de Davis Guggenheim, autor també
d’altres reportatges amb voluntat po-
lèmica com Una veritat incòmoda, ins-
pirat en les tesis de l’exvicepresident Al
Gore sobre el calfament global. Rhee,
que va ser consellera d’educació del sis-
tema escolar públic de Washinton DC,
sosté que el sistema és ineficaç per la
incompetència d’un professorat enve-
llit, desmotivat i sobreprotegit per uns
sindicats més preocupats per l’estabi-
litat laboral dels seus afiliats que per la
formació de l’alumnat i el futur del país:
"Una xiqueta de set anys no arribarà a
la universitat perquè la seua mestra tin-
ga dues dècades d’experiència o un
màster en pedagogia; ho farà si la
mestra és eficaç i la compromet en la
seua carrera a l’èxit. Per contra, una
mala mestra, al llarg de la seua carre-
ra, pot condicionar el desenvolupa-
ment de centenars, potser milers,
d’estudiants", diu Rhee en el manifest
signat conjuntament per un grup de
consellers i superintendents d’educa-
ció americans, i publicat el passat oc-
tubre en el The Washington Post. "La di-
ficultat per a acomiadar el professorat

incompetent ha sumit en la impotència
les administracions educatives i, pitjor
encara, ha privat d’un futur real milions
d’infants."

Els sindicats del professorat esta-
tunidenc no comparteixen aquesta vi-
sió. Randi Weingarten, presidenta de la
United Federation of Teachers, que
junt amb la National Education Asso-
ciation suma 4,6 milions d’afiliats, de-
fén el paper que hi han jugat, a partir
de les dècades dels cinquanta i els sei-
xanta, en la millora d’una professió his-
tòricament mal remunerada, sotmesa
al clientelisme polític i a les pràctiques
tiràniques dels equips directius, i on s’e-
xercia sistemàticament la discrimina-
ció de gènere sobre una força laboral
predominantment femenina. A més,
Weingarten argumenta que hi ha una
correlació en les escoles que funcionen
millor on es registra un índex més ele-
vat d’afiliació sindical.

L’alternativa reformista 

La llei coneguda com a No child left be-

hind va instaurar un sistema pel qual
les escoles, a la manera de les em-
preses, havien de rendir comptes de
l’evolució dels resultats acadèmics de
l’alumnat (accountability), mitjançant
tests estandarditzats. El resultat dels
tests condicionava la quantia dels
fons públics que havien de rebre les
escoles en funció de la superació
d’uns objectius establits. Aquelles
escoles que no els compliren perdrien
part o el total d’aquests fons, es po-
dria acomiadar el professorat i els
equips directius o, directament, serien
tancades. Tanmateix, moltes admi-
nistracions han topat amb la resis-
tència dels sindicats del professorat
a la supressió d’un dret històric, ano-
menat tenure, un compromís d’esta-
bilitat laboral d’inspiració garantista:
establit en les universitats a la pri-
meria del s. XX per defendre la llibertat
de càtedra, el professorat no pot ser
fàcilment acomiadat per un admi-
nistrador incòmode amb una mestra.

Després de la comptabilitat, l’altre
principi vertebrador dels reformistes és
la llibertat d’elecció d’escola per part de
les famílies. Per mitjà del xec escolar,
de primer, i el foment de les charter,
equivalents als nostres concerts edu-
catius, s’intenta fomentar la competi-
tivitat i estimular les escoles públiques
ressagades. Per als partidaris de les re-
formes, les charter tenen una sèrie d’a-
vantatges: depenen de la iniciativa pri-
vada i això les fa més àgils i rendibles
que les burocratitzades escoles públi-
ques. Així, poden contractar el profes-
sorat amb unes condicions més flexi-
bles que les que imposa el contracte es-
tàndard que avalen els sindicats, en què
s’estableix el nombre màxim d’hores de
classe, una remuneració en funció de
l’antiguitat, i una garantia d’estabilitat
laboral (tenure) després d’un període
variable de pràctiques, normalment
de tres anys. Així, algunes charter re-
muneren el professorat en funció dels
resultats acadèmics de l’alumnat.

La intervenció en el debat sobre la
reforma educativa als EUA de perso-
nalitats com Bill Gates, a través de do-
nacions de la Bill & Melinda Gates

Foundation, o Mark Zuckerberg, fun-
dador de Facebook, ha donat un nou im-
puls mediàtic a la popularització de les
escoles charter com a alternativa a l’ob-
solet sistema públic. També el president
Obama i la seua administració, amb la
iniciativa Race to the top, aposten per
aquest model al preu de refredar les
tradicionalment excel·lents relacions
amb els sindicats del professorat, com
demostra el fet d’haver sigut un dels
principals suports en la campanya
presidencial.

Vida i mort del sistema educatiu

Altres veus independents expressen ob-
jeccions a la deriva que està prenent el
debat educatiu. Així, la historiadora de
l’educació i professora de la Universi-
tat de Nova York Diane Ravitch, que ha-
via sigut una de les assessores del pre-
sident Bush per a la reforma educati-
va i, per tant, una de les responsables
de No child left behind, ha esdevingut
una de les veus més crítiques. En el seu
llibre The death and life of the great ame-

rican school system,Ravitch rebat els fo-
naments ideològics en què recolzen les
postures dels reformistes: “No tenim
cap evidència que l’elecció d’escola
millore l’educació de la majoria dels in-
fants.” Per il·lustrar-ho, es refereix a la
ciutat de Milwaukee, “un dels millors
exemples que tenim de llibertat d’e-
lecció d’escola”. Milwaukee ha gaudit
de llibertat d’elecció des del 1990, més
temps que qualsevol altre lloc als Es-
tats Units, de primer amb els voucher,
el xec escolar,  i després amb la proli-
feració de les charter; tanmateix, és una
de les ciutats amb un rendiment esco-
lar més baix. Ravitch hi cita també l’es-
tudi CREDO de la Universitat d’Stanford
sobre les charter per a qüestionar la
seua suposada superioritat sobre les
escoles públiques: "Només una de
cada sis charter té millor rendiment que
el col·legi públic del barri, mentre que
dues de cada sis es comporta pitjor, i la
resta obté els mateixos resultats."

En una recent entrevista en el ma-
gazín Good, en ser qüestionada pels re-
sultats de l’informe PISA, on els EUA no
queden ben parats quan se’ls compa-
ra amb l’ideal finlandés, Ravitch observa
que "és molt més fàcil parlar d’aco-
miadar el professorat que de fer quel-
com respecte a la pobresa. Almenys un
vint per cent dels nostres infants viuen
en la pobresa, xifra que ens anivella
amb els països del Tercer Món, com
Mèxic i Turquia. Davis Guggenheim, di-
rector de Waiting for Superman, ens
compara amb Finlàndia. Finlàndia té
menys d’un quatre per cent dels infants
en situació de pobresa. No es pot dir que
les escoles són les responsables de la
pobresa; no, és l’economia, és la in-
dustrialització, és la deslocalització de
dels treballs. Tenim problemes econò-
mics greus i d’alguna manera sembla
que tota la responsabilitat siga dels
mestres."

Michelle Rhee afirma que tota la res-
ponsabilitat dels problemes de l’esco-
la estatunidenca és d’un professorat in-
competent. Diane Ravitch hi contrapo-
sa  un factor que no sol comparéixer en
el debat, el del condicionant familiar,
que depén també del seu context social:
"La família és la que pren les decisions
i crea, o no, un context entorn dels in-
fants perquè arriben a l’escola prepa-
rats per aprendre; si una llar té llibres
i revistes, o no; si la família es compon
de persones amb una educació uni-
versitària, o no; si hi ha un diccionari a
casa, o no. Tot això té un impacte
enorme en la preparació per a l’apre-
nentatge dels infants quan arriben a
l’escola.”

La reforma del sistema educatiu i el paper
dels sindicats acaparen un intens debat en
la societat estatunidenca
Especialistes en educació, artistes i celebritats prenen partit en el debat polític
més transcendent, després de la reforma sanitària i el vessament de petroli al golf

“Una mala mestra, al
llarg de la seua carrera,
pot condicionar el
desenvolupament de
centenars, potser
milers, d’estudiants.”
Michelle Rhee

“És molt més fàcil parlar
d’acomiadar el
professorat que fer
alguna cosa respecte a
la pobresa.”
Diane Ravitch

Michelle Rhee, Diane Ravitch i el matrimoni Bill i Melinda Gates, alguns dels actors del debat educatiu estatunidenc


