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EDITORIAL

El Conseller obri
una guerra escolarManolo Picó

Secretari General
FE CCOO PV

“EL QUE VA MAL, sempre pot anar pitjor”. Això és el 
que està passant en l’educació valenciana, gràcies a la política 
erràtica i ocurrent del conseller Font de Mora. La inexistència 
d’una línia concreta de planificació educativa, fa que tot el 
que ens presenta és un ventall de propostes desficaciades per 
amagar els problemes que té l’educació valenciana. No em 
referiré massa a la qüestió de l’educació per a la ciutadania en 
anglés. Ara sabem ben bé que és un intent de boicot a les lleis 
de l’Estat i el suport efectiu a un model d’escola tradicional 
inspirat per la Conferència Episcopal. L’ordre d’educació per a 
la ciutadania contenia en la opció B una idea ben volguda per 
aquest sector; llevar-li al professorat l’autoritat acadèmica en la 
impartició del currículum i donar als pares el poder sobre què 
poden i què no aprendre els seus fills i filles. Aquest sistema de 
reduir el paper de l’escola com a element centralitzador d’allò 
que les institucions públiques han determinat com a adquisició 
d’un currículum bàsic, d’unes competències i en definitiva d’uns 
valors universals, condueix a devaluar el paper de l’escola com 
a escola de la vida en el seu paper socialitzador  i de lloc comú 
per a la igualtat d’oportunitats.

a afrontar la negociació de la Llei valenciana d’educació i 
exercir pressió sobre el Govern valencià per tal que done res-
posta als incompliments i a la erràtica política educativa. Tant en 
l’ensenyament públic com en el privat es preveu mobilitzacions 
durant el mes d’octubre i de novembre. Trobareu en l’interior de 
la revista una àmplia informació de fets i situacions en els quals 
ens trobem en l’ensenyament valencià.

Davant d’aquesta situació, però sobretot davant del 
perfil de la política educativa del Consell, La Federació 
d’Ensenyament de CCOO PV promourà al llarg del 
mes d’octubre contactes amb la resta d’agents socials i 
consultes amb les treballadores i els treballadors per a 
afrontar la negociació de la Llei valenciana d’educació i 
exercir pressió sobre el Govern valencià.

La Federació d’Ensenyament de CCOO PV continu-
arà exigint en aquest període el compliment de les lleis 
educatives, un pla de xoc per a evitar el retard escolar, 
plantilles especialitzades als centres per als nous reptes 
que ens demana la nova Llei, la negociació col·lectiva 
plena, l’acompliment dels acords pactats i un gir clar de 
la política educativa.

L’intent de control polític arriba també als equips directius, 
a la inspecció educativa i a les AMPA, per això cada vegada més 
allí on no controlen s’exerceix una pressió com ha sigut la visita 
fiscalitzadora de la Inspecció educativa per a veure com s’està 
donant l’educació per a la ciutadania.

Ja hem fet un repartiment de les idees i propostes que estan 
llançant, l’última, fer una televisió educativa “El mestre en casa” 
que reforça la idea dels teocons educatius: llevar-li a la institució 
escolar certes funcions bàsiques i traslladar-les a les famílies i al 
poder polític dominant.

Tot açò ha produït reaccions enèrgiques tant dels equips 
directius, dels claustres i de les AMPA. Davant d’aquesta situa-
ció, però sobretot davant del perfil de la política educativa del 
Consell, La Federació d’Ensenyament de CCOO PV promou-
rà al llarg del mes d’octubre contactes amb la resta d’agents 
socials i consultes amb les treballadores i els treballadors per 

Però han passat més coses, algunes positives com és el fet 
que hem aconseguit al sí del document de PAVACE II, que és un 
acord de concertació social on es pacten algunes mesures sobre 
ocupació, formació, polítiques públiques, proposar l’extensió 
d’un model d’educació infantil de caràcter públic i establir una 
homogeneïtzació de l’escolarització de l’alumnat immigrant en 
tota la xarxa sostinguda amb fons públics.

També s’han donat passes per a encetar una negociació 
col·lectiva del personal de les universitats valencianes amb la 
Conselleria d’Educació. La voluntat de la nova secretària auto-
nòmica i els rectors de les universitats públiques ha sigut positiva 
per encetar un procés en principi positiu. Les diferències entre 
el Govern valencià amb el conseller Font de Mora i al si de la 
mateixa Conselleria són bastant evidents.

POSAR-SE A LA FEINA
La Federació d’Ensenyament de CCOO PV continuarà 

exigint en aquest període el compliment de les lleis educatives, 
un pla de xoc per a evitar el retard escolar, plantilles espe-
cialitzades als centres per als nous reptes que ens demana la 
nova Llei, la negociació col·lectiva plena, l’acompliment dels 
acords pactats i un gir clar de la política educativa per part de 
la Conselleria d’Educació. Continuarem amb les propostes com 
sempre hem fet però alhora continuarem amb l’oposició més 
ferma a la política de deixadesa del PP en matèria educativa.

Si hi ha proposta de Llei valenciana d’educació, ha de ha-
ver-hi un acord ampli amb tots els agents socials i polítics, si no 
aquesta estarà comdemnada al fracàs.
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“Nosotros que fuimos tan felices…”

INDEPENDENTMENT del balanç que s’ha de fer al 8é 
Congrés d’Ensenyament de CCOO PV, informe balanç d’acti-
vitats, de guanys aconseguits i de febleses constatades, un no 
pot per més de dirigir una mirada tendra a la memòria personal i 
col·lectiva del que han sigut quasi tota una vida en les Comissions 
Obreres en l’ensenyament. El que era una flama contestatària i 
juvenil per donar una resposta contundent al franquisme i a par-
ticipar en un altre model de canvi en la transició, s’ha convertit 
en una organització forta i responsable que vol donar resposta 
a tots el canvis socials, polítics i educatius al País Valencià. 

Aquest no és un comiat formal i personal després de dotze 
anys amb responsabilitat en el sindicat d’ensenyament del 
País Valencià sinó també un comiat generacional. Aquells que 
estiguérem pels començaments del sindicat d’ensenyament 
poc a poc anem passant a altres tasques o jubilant-nos a edats 
primerenques (gràcies a la jubilació LOGSE). 

Ja sabeu allò que es diu que l’única pàtria possible és la 
infantesa. Jo afegiria que també la teua generació o aquelles 
en les quals has conviscut formen part del paisatge de la 
memòria. Una menció també a les persones amb vincles fami-
liars que han sigut patidores de la nostra dedicació de vegades 
obsessiva en aquest projecte. Una memòria que necessàriament 
és i serà col·lectiva. Per això als que passaren, als que estan i als 
que continuaran, la meua gratitud per haver compartit moments 
de penes i glòria i amb els quals podies seguir en moments 
de desànim. Seré injust per no nomenar-los a tots però un no 
deixa de recordar Manolo Parra, Encarna Signes... i tants i 
tants altres. He tingut la sort de conviure en la Federació una 
continuïtat d’experiències amb persones de diverses generaci-
ons. Tinc especial afecte a aquells que encara continuen i que 
varen estar en els inicis d’aquesta història: Pepa Ramis, Luis 
García Trapiello i Rafa Doménech o a aquells que vingueren 
a continuació com Xus Pérez o Miguel Ángel Vera. La nostra 
condició federal també m’ha permés tindre i obtindre amistats 
i experiències inoblidables. La companyia de l’afiliació, de les 
companyes i dels companys delegats, dels amics i de les ami-
gues que ens han donat la seua confiança ha sigut una condició 
imprescindible per a arribar on estem i m’han confirmat que la 
pluralitat d’opinions enriqueix el debat i enforteix la capacitat 
d’intervenció. El nostre sindicat és ara una organització ferma 
i consolidada i crec que hem aportat al debat educatiu amb la 
proposta i la resposta opinions que són respectades i apreciades. 
La petita història i la gran estan indubtablement lligades a les 
actuacions del nostre sindicat. El nostre activisme al costat de la 
Confederació sindical de CCOO del País Valencià amb la resta 
de treballadors i treballadores de tots els sectors ens ha donat la 
mesura i el coneixement de les coses. Això ens ha costat anys i 
esforços col·lectius. No s’estranyeu si dic que el temps ha sigut 
curt i la nostàlgia és forta.

He rebut i he aprés més del que he donat i per això estic 
agraït.

Ara ens queda tot el futur.
Manuel Picó i Tormo

“Vinc de molt lluny i vaig lluny encara
 ple de somnis i llum”

Miquel Martí i Pol
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POLÍTICA EDUCATIVA

Educació per a la Ciutadania:
Conselleria amenaça el professorat
i ataca l’autonomia dels centres

5 País Valencià

Luis García Trapiello
Política Educativa

ASSISTIM des de primavera a una cascada de disbarats que 
han culminat en un atac directe a la dignitat del professorat i 
a l’educació pública. El conseller Font de Mora i la secretària 
Conxa Gómez estan fent un torcebraç contra la sensatesa i contra 
les lleis que han de defendre. L’últim pas ha sigut (fins al moment 
d’escriure aquestes línies; no sabem què noves barbaritats se’ls 
ocorreran) obligar a entrar un “traductor/a” en les aules. 

Recordem que gràcies al recurs de CCOO es va impedir la 
cobertura legal a l’objecció i la possibilitat d’avaluar l’alumnat 
en anglés. Encara així, la confrontació orquestrada pel PP contra 
la LOE s’ha mantingut en el sense trellat de donar les classes en 
anglés a un alumnat incapacitat per a entendre-les. I açò últim sí 

que és responsabilitat de Conselleria, que no fa res per impartir 
anglés (o francés) en segon cicle d’infantil.

Des de CCOO hem denunciat també aquestes últimes 
instruccions i juntament amb UGT i STEPV hem començat una 
campanya conjunta d’informació i de mobilitzacions contra la 
desastrosa política educativa de la Generalitat. Tindreu infor-
mació puntual de les convocatòries que es vagen succeint.

Volem oferir-vos ací un extracte de les notícies aparegudes 
sobre el tema i penjades en la nostra web

www.pv.ccoo.es/ensenyament

• CCOO PV presenta la formalització de la demanda contra l’Ordre d’educació per a la ciutadania de la Conselleria 
d’Educació:
http://www.pv.ccoo.es/ensenyament/HTM-DOCS/HTM-DOCS/080922epcRECURS.pdf

• Entrevista a Manolo Picó en el periòdic El Punt: El secretari general de la FE CCOO PV, el sindicat que ha aconseguit la 
suspensió cautelar de part de l’Ordre que regula EpC, analitza l’abast del pronunciament judicial. 
http://www.pv.ccoo.es/ensenyament/HTM-DOCS/HTM-DOCS/080914picoEPCelpunt.pdf

• Model orientatiu per al professorat de Geografia i Història, de Filosofia o d’Anglés que haja d’impartir EpC (model per a 
sol·licitar la impartició de la classe sense el professorat d’anglés). 
http://www.pv.ccoo.es/ensenyament/HTM-DOCS/HTM-DOCS/080915EPCresposta_instruccionsSET.pdf

• Documents lliurats per diversos IES (Ballester Gozalvo, Las Lomas, Bellaguarda i Pascual Carrión) en relació a l’assignatura 
d’EpC. 
http://www.pv.ccoo.es/ensenyament/HTM-DOCS/HTM-DOCS/080911_docs_ies_EPC.pdf

• Documents lliurats per diversos centres educatius relatius a EpC: Carta des de l’IES Enric Valor de Picanya, Document del 
claustre de l’IES Tirant lo Blanc d’Elx i novetats de la Plataforma per l’Ensenyament Públic d’Elx. 
http://www.pv.ccoo.es/ensenyament/HTM-DOCS/HTM-DOCS/080923_elx_epc.pdf

• CCOO PV recorrerà davant dels tribunals les instruccions relatives a EpC dictades per Conselleria i els actes d’adjudicació 
de places d’aquesta assignatura. 
http://www.pv.ccoo.es/ensenyament/HTM-DOCS/HTM-DOCS/080910mes_recursos_epc.pdf

• La proposta de Conselleria per a l’assignatura d’EpC recupera la figura folklòrica del ‘’versador”. 
http://www.pv.ccoo.es/ensenyament/HTM-DOCS/HTM-DOCS/080904versador.pdf

• La Conselleria d’Educació promou la falsa objecció de consciència i aboca al caos als IES.
http://www.pv.ccoo.es/ensenyament/HTM-DOCS/HTM-DOCS/080903epcINICI.pdf
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ENSENYAMENT PÚBLIC

Curs 2008-2009: És hora
de posar-se a la feinaMiguel Ángel Vera

Secretari
d’Acció Sindical

L’INICI D’AQUEST CURS no ha sigut marcat pel col·lapse 
del sistema, la immensa majoria de l’alumnat de l’ensenyament obli-
gatori del País Valencià ha assistit a classe amb normalitat i la gran 
majoria del professorat ha inaugurat la seua tasca docent tal i com 
fa habitualment; però aquest bon funcionament del nostre sistema 
educatiu no ha sigut fruit de la tasca de l’Administració educativa 
autonòmica ni de les idees felices del conseller d’Educació sinó de 
l’esforç i de la professionalitat de les treballadores i dels treballadors 
de l’ensenyament i de l’esforç de la ciutadania que està educant al 
conseller en allò que fa referència a exercir els seus drets.

Les disbauxes perpetrades pels responsables autonòmics 
–secretària autonòmica i conseller– per aturar la impartició de 
l’assignatura educació per a la ciutadania, la mala gestió en l’adjudicació 
de places per al professorat interí, la no inclusió de l’ensenyament 
de l’anglés en l’educació infantil, la gestió insuficient i ineficaç 
dels programes de reforç i compensació educativa, la inactivitat 
a solucionar els dèficits crònics estructurals –o barracons, com se 
solen denominar– i la demora reincident en l’aplicació d’acords 
laborals i desenvolupaments normatius de la LOE i altres lleis 
estatals, orienten la nostra tasca sindical en una direcció molt 
marcada: l’exigència d’un canvi radical en la política educativa 

autonòmica i la mobilització social de la comunitat educativa per 
a assolir aquest objectiu.

Aquest diagnòstic sobre la política educativa del Consell pot 
veure’s definitivament agreujat o fer un gir decisiu en positiu depe-
nent de quina siga l’orientació que agafe l’elaboració i la redacció de 
l’anunciada Llei valenciana d’educació. Des de la Federació d’Ense-
nyament de CCOO PV valorem que si se segueix la línia política 
desenvolupada fins ara per la Conselleria d’Educació, aquesta LVE 
serà una forma més d’avalar la seua inacció política i l’aturada de 
la plena implantació de la LOE i considerem a més a més que en 
aquesta Llei és ineludible afrontar les altes taxes de fracàs escolar i 
d’abandonament primerenc que estigmatitzen el nostre País.

El nostre missatge és clar: Cal canviar totalment la política 
educativa autonòmica en totes les seues vessants: laboral, social 
i educativa i cap aquest objectiu aniran adreçats tots els nostres 
esforços sindicals.

Educació primària i infantil: Plantilles incompletes
i molt deficient implantació de l’anglés en infantil

Prop del 60 % dels centres docents de titularitat pública de 
primària i infantil han iniciat el curs sense la plantilla completa. La 
causa es pot trobar en la política sobre oferta d’ocupació pública, 
sobre provisió de llocs de treball, l’adjudicació de comissions de 
servei en l’últim moment i en el manteniment de mecanismes de 
provisió i d’adjudicació arcaics i amanuenses.

D’altra banda, solament un 25 % dels centres docents públics 
oferiran l’anglés en educació infantil tal i com estableix la LOE, 
la majoria acollits des de fa temps als programes PEBE (Programa 
d’Educació Bilingüe Enriquit). Un altre problema important, tal i com 
CCOO PV va denunciar en l’arranjament escolar del curs passat, 
és l’augment de les ràtios en infantil, la qual cosa fa més urgent la 
necessitat de noves construccions escolars; problemàtiques a les 
quals hem d’afegir l’existència de barracons, a causa principalment 
que l’Administració educativa s’ha negat a elaborar un nou mapa 
que permeta atendre adequadament les necessitats actuals. 

D’altra banda, en l’escola rural la cosa es complica i en aquest 
cas la planificació de construccions, la dotació de personal suficient 
i a temps són crucials en un àmbit necessitat d’atenció especial i en 
l’ensenyament privat concertat el problema se centra en infantil 
i en educació especial: En infantil duguem anys intentant tancar 
la negociació de plantilles, atés que amb les actuals no es pot 
garantir l’ensenyament en anglés que prescriu la LOE i respecte 

Inseguretat normativa, dèficits crònics i demores en l’aplicació d’acords
i de desenvolupaments legislatius promouen un novembre “calent”.
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d’educació especial, és un fet reconegut per la mateixa secretària 
autonòmica d’Educació que les plantilles dels centres concertats 
específics són insuficients, tant pel que fa al professorat com al 
personal complementari. 

Ensenyament secundari: un curs cabdal per fer front
al fracàs escolar i pal·liar l’abandonament primerenc

Des de CCOO PV ja hem denunciat en diversos àmbits i 
medis alguns dels símptomes que considerem indicadors d’una 
clara necessitat de millora immediata:

— Els índexs de l’abandonament primerenc se situen prop del 
40% (alumnat que no cursa cap ensenyament secundari 
postobligatori).

— El fracàs escolar, d’acord amb dades del Ministeri d’Educa-
ció, ens situa a la cua de les comunitats autònomes.

— Els programes per a reduir el fracàs escolar es convocaren 
tard i malament i el programa ÈXIT que cofinançava l’Estat 
va quedar reduït a una invitació al voluntarisme del profes-
sorat i ha tingut una repercussió imperceptible.

— L’alumnat no té garantida la continuïtat en la modalitat de 
línia lingüística seguida en primària.

— L’absència de comissions d’escolarització permanents per 
districte tal i com apunta la LOE, dificulta i de vegades 
impossibilita l’escolarització equilibrada, la responsabilitat 
i l’esforç compartit en igualtat de condicions de tots els 
centres sostinguts amb fons públics.

— El mapa de recursos i necessitats de nous centres educatius 
de 1997 està per acabar i pel que fa a les noves construc-
cions la inversió en els seus anuncis sembla importar més 
que la seua realització.

— Milers d’alumnes de 12 a 18 anys estudien en barracons 
(més de 1.100 aules prefabricades el curs passat).

— Els centres educatius no tenen plans d’emergència ni 
d’evacuació homologats i eficaços.

— Els instituts més menuts tenen els mateixos recursos 
d’atenció a la diversitat i de reforç que els grans.

— En l’ensenyament privat concertat, el problema de les 
plantilles afecta especialment als cicles formatius, ja que 
la dotació de professorat es limita a les hores docents 
estrictament necessàries per a impartir el currículum.

— En el desenvolupament normatiu de la LOE s’han modi-
ficat, reduït o suprimit especialitats (filosofia, tecnologia, 
música, francés o informàtica entre d’altres) sense criteris 
acadèmics o pedagògics, potser obeint a directrius de 
grups de pressió i dissenys de polítiques educatives de 
“cap de setmana”.      

Tractament a banda mereix el fet que una assignatura amb poca 
càrrega lectiva i amb un disseny senzill, educació per la ciutadania, 
ha donat el to de quin és el model de gestió del Govern valencià 
en allò que fa referència a l’educació: El conseller i la secretària 
autonòmica han desplegat una frenètica activitat anunciant les 
seues idees, els seus canvis d’opinió i la seua particular interpretació 
dels actes judicials.

Per contra, les associacions de pares i mares i el professorat 
han fet tot tipus de declaracions i campanyes per posar seny i 
mantindre la pràctica educativa dins de la legalitat.

Sembla per tant, que la comunitat educativa es gestiona 
sobreposant-se a la feina del conseller. La pregunta és: per què 
els ciutadans i ciutadanes hem de pagar-li el sou a qui es dedica a 
dificultar el funcionament dels serveis que té al seu càrrec?

La FE CCOO PV promourà mobilitzacions conjuntes
amb la resta d’agents socials per despertar de la inacció
la Conselleria d’Educació

Aquestes dades són per tant, una clara senyal que l’ensenya-
ment valencià ha de canviar i l’Administració educativa ha de dedi-
car els seus recursos a gestionar aquest servei i no a publicitar-se.

La urgència és clara i l’oportunitat també: el Conseller ja 
havia anunciat el curs passat que promourà una Llei valenciana 
d’educació. Aquest projecte ens fa parlar d’un curs crucial que 
pot servir per dissenyar una estructura i una organització del 
sistema educatiu autonòmic que permeta afrontar la millora de la 
seua eficàcia, reduir el fracàs escolar i l’abandonament primerenc. 
Des de la Federació d’Ensenyament exigim que l’Administració 
autonòmica deixe de malbaratar els recursos públics en anuncis 
publicitaris a favor de les seues ocurrències “originals” i es dedique 
a elaborar una Llei basada en el diàleg i la recerca de l’efectivitat  
i que, en conseqüència, convoque i acate les decisions agafades 
participadament del Consell Escolar Valencià i en la Mesa de 
Negociació Sectorial.

Davant d’aquesta situació, però sobretot davant del perfil de 
la política educativa del Consell, la Federació d’Ensenyament 
de CCOO PV promourà al llarg del mes d’octubre contactes 
amb la resta d’agents socials i consultes amb les treballadores 
i els treballadors per afrontar la negociació de la Llei valenciana 
d’educació i exercir pressió sobre el Govern valencià per tal que 
done resposta a les tasques que manté pendents.

Esperem per tant, que els responsables autonòmics inicien un 
gir en la seu política educativa i si no és així caldrà lluitar des de 
la pressió i la mobilització social.
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ENSENYAMENT PÚBLIC

De dades de les oposicions 2008

L’EMBOLIC d’inici de curs creat per la Conselleria d’Educació 
i la seua “mania”, per dir-ho educadament, d’introduir l’anglés en 
l’assignatura d’educació per a la ciutadania com siga sembla que 
ha dissimulat altres problemes del nostre sistema educatiu. Però 
no, per això estem nosaltres, per recordar, reivindicar, denunci-
ar, publicitar, aconseguir... tot allò que afecte els treballadors i 
les treballadores de l’ensenyament i al mateix sistema educatiu 
valencià.

Enguany hem tornat a tindre una bona oferta, gràcies al 
nostre esforç, d’ocupació pública docent, 1.650 places de tots 
els cossos i ja portem 10 anys amb convocatòries successives de 
quasi totes les especialitats docents, algunes més que altres. Però no 
totes les places s’han cobert, ja que n’han quedat 36 de l’especialitat 
d’anglés del cos de mestres i 1 de llatí sense cobrir. Resulta curiós 
que siga precisament l’especialitat d’anglés de primària la única del 
cos de mestres que no ha donat totes les places, l’any que s’hauria 
d’haver implantat en el 2n cicle d’educació infantil l’aprenentatge 
d’una llengua estrangera. A més, ha sigut, aquesta especialitat, la 
que ha tingut la nota de tall més baixa per accedir-hi. I per sií tot 
això fora poc, sols 50 persones s’han incorporat a la borsa d’aquesta 
especialitat després de l’oposició. La resta d’especialitats sí han 

cobert totes les seues places i han generat uns llistats de noves 
incorporacions a les borses ja existents prou nombroses.

L’any passat, malgrat que l’Administració no ens va donar 
cap informació sobre els resultats de les oposicions sabem que 
aprovaren prop del 78% de personal interí. Enguany aquesta 
proporció ha pujat fins al 81% tot i que va haver prova pràctica 
en les especialitats que l’any anterior no tingueren.

Altres dades que cal ressenyar són:

• que del tram de persones que es presentaren a les oposici-
ons i tenien una edat de 21 a 25 anys han aprovat un 15%. 
Cosa que vol dir que són persones que per primera vegada 
es presentaven a oposicions majoritàriament.

• que del tram d’edat de 26 a 30 anys han aprovat un 33%.
• que del tram de 31 a 35 anys han aprovat el 23%.

Aquestes dades ens diuen que el 71% de les persones que en 
aquests moments són funcionàries en pràctiques en tenen menys 
de 35, la qual cosa implica una molt bona renovació als equips 
docents de la nostra Comunitat. A més, es pot deduir que són 
persones que no porten molts anys com a personal interí. D’altra 
banda, trobem que el 2,41% que ha aprovat tenia entre 51 i 55 
anys, de les quals 46 eren interines i 12 no ho eren; enhorabona 
per a elles per l’esforç i per la persistència a aconseguir canviar la 
seua condició, de treballadora o treballador, precari en fix.

Més dades interessants. Aquestes relatives al gènere de les 
persones aprovades. En el cos de mestres el 83% han sigut do-
nes, fet no molt rellevant, atés que aquesta etapa educativa està 
majoritàriament feminitzada. En el cos de secundària el 66% 
d’aprovades han sigut dones. Pel que fa al cos de PTFP el 51% són 
dones les que han accedit a la funció pública docent i aquesta sí 
que és una dada molt rellevant atés que les especialitats d’aquest 
cos han sigut quasi sempre ocupades per homes. A les EOI el 
percentatge de dones aprovades ha sigut en un 74%.

La ràtio final de totes les persones aprovades ha sigut de 3,5 
dones per 1 home. El nostre sistema continua “dominat” per les 
dones i sembla que els titulats superiors opten per altres eixides 
professionals diferents a la docència. Però aqueixa és matèria per 
a un altre article.

Finalment cal ressaltar que en aplicació d’allò que estableix 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, enguany per primera vegada 
quan una persona renuncia a la plaça obtinguda en el concurs-
oposició corre la llista dels aspirants que després d’aprovar no 
han tret la plaça. Això és el que ha passat en les especialitats de 
geografia i història (fins a quatre persones) i anglés de secundà-
ria. Del cos de mestres s’han beneficiat d’aquesta possibilitat les 
especialitats de pedagogia terapèutica i música.
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PERSONAL DE SERVEIS EDUCATIUS I COMPLEMENTARIS

La batalla continua

EL PASSAT 1 DE JULIOL vam tindre una reunió conjunta tots 
els sindicats amb el director general de l’Administració autonòmica, 
Pedro García Ribot i el director general de Personal de la Conselleria 
d’Educació, David Barelles, fruit de la pressió per les concentracions 
que duem a terme en el sector.

Des de CCOO vam exposar la necessitat d’abordar urgentment 
les carències laborals tant del col·lectiu educador com del de fisio-
terapeutes que exerceixen la seua tasca en educació especial i infantil. 
Primerament vam proposar el traspàs orgànic d’aquests col·lectius a 
la Conselleria d’Educació, per a així poder tractar específicament les 
casuístiques laborals, d’aquests i aquestes professionals, però desgra-
ciadament la resposta a la nostra demanda va ser ràpida i contundent: 
no volen en cap concepte canvis orgànics. 

No obstant això, com a contraproposta, ens van plantejar crear 
una comissió mixta entre la Conselleria d’Educació i la de Funció 
Pública amb tots els sindicats presents en la Mesa per a negociar 
condicions laborals exclusivament d’educadors i de fisioterapeutes 
i ens van instar a enviar cada organització les nostres plataformes 
reivindicatives dels temes que cada sindicat considerés necessari per 
a negociar en aquesta comissió.

CCOO va acceptar l’envit, considerant que els objectius a acon-
seguir no han canviat i que qualsevol nova via de negociació que 
s’òbriga, en principi, és ben rebuda, màximament tenint en compte 
que és la primera vegada que aconseguiríem que les dues conselleries 
tracten  específicament i de manera conjunta la problemàtica laboral 
tant del personal educador com la dels fisioterapeutes. 

Això sí, CCOO va exigir una data concreta i pròxima per a 
obrir la negociació amb caràcter urgent i així pactar un calendari de 
treball. Vam aconseguir el dia 11 de setembre. 

Amb data de juliol, des de CCOO vam enviar la nostra plataforma 
de negociació, que més avall es detalla, lamentablement, el dia anterior 
a la data fixada, l’Administració va suspendre la Mesa, argumentant 
que les organitzacions STES, IGEVA i CSIF no havien  presentat  les 
seues propostes i que tornarien a convocar-nos en data pròxima.

Per part de CCOO no entenem que es desaprofite l’oportunitat 
de calendaritzar una negociació tan esperada que pretén aconseguir 
millores per a aquests treballadors i treballadores, al mateix temps que 
pensem que no es pot parlar de noves mobilitzacions abans de saber 
si l’Administració accepta o no les propostes sindicals. 

Al tancament d’aquesta edició estem esperant la nova data de 
reunió, ja que hem sol·licitat a l’Administració que la Comissió es 
reunisca en breu.

No obstant això, si no és així, o bé si les negociacions no foren 
tan productives com tots i totes desitgem, des de CCOO no dubtarem 
a cridar a noves mobilitzacions.

PROPOSTA DE LA FECCOO
SOBRE TEMES A TRACTAR EN

LA COMISSIÓ MIXTA DE CONDICIONS 
DE TREBALL DEL PERSONAL EDUCADOR 

D’EDUCACIÓ ESPECIAL I INFANTIL I 
FISIOTERAPEUTES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

— MODIFICACIÓ DE LES FUNCIONS. Actualitzar, 
revisar, adaptar les seues funcions als perfils profes-
sionals reals.

— EQUIPARACIÓ DE L’HORARI I DEL CALEN-
DARI AL DEL PERSONAL DOCENT. Tenint en 
compte on, com i amb qui desenvolupen la seua 
tasca.

— AUGMENT DELS NIVELLS RETRIBUTIUS.

— REVISIÓ DE LES CONDICIONS LABORALS. 
Horari lectiu d’atenció ambulatòria per als xiquets i 
les xiquetes atesos pels fisioterapeutes.

— DOTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. Tant de 
substitucions com de vacants. 

— PARTICIPACIÓ EN ELS CENTRES. 

— VIGILÀNCIA DE LA SALUT. Confecció i anàlisi 
del mapa actual de riscos laborals d’aquests col-
lectius.

— OFERTA I RECONEIXEMENT DE FORMACIÓ 
EN LES DUES CONSELLERIES COMPETENTS.

— ESTUDI DE LES NORMATIVES NOVES DE 
DESENVOLUPAMENT LOE QUE AFECTEN 
AQUEST PERSONAL. 

— OFERTES PÚBLIQUES D’OCUPACIÓ I DE 
CONCURSOS DE TRASLLATS.

— COMPLIMENT EFECTIU DEL DECRET 106/2005 
QUE PERMET L’ADAPTACIÓ O EL CANVI DE 
LLOC DE TREBALL PER MOTIUS DE SALUT 
O ESPECIAL SENSIBILITAT ALS RISCOS LA-
BORALS.

— TOTES AQUELLES CASUÍSTIQUES QUE 
PUGUEN PRODUIR-SE I AFECTAR  AQUEST 
PERSONAL. Tal és el sentit de la petició de CCOO 
que aquesta comissió tinga caràcter permanent.

La Proposta detallada es pot consultar
a la nostra pàgina web:

www.pv.ccoo.es/ensenyament

Pilar Paniagua
Secretaria PSEC
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Pepa Ramis
Secretaria

d'Ensenyament Privat

ENSENYAMENT PRIVAT

Mobilitzacions en Concertada

VAM ACABAR el curs passat parlant de tots els temes pen-
dents de negociació, i de les quantitats que devia la Conselleria a 
tot el personal dels centres, incloent-hi el professorat, el personal 
complementari i el PAS, i anunciàvem mobilitzacions.

CCOO, FSIE i FETE-UGT, com a sindicats signants del 
V Conveni, iniciem una sèrie de gestions: entrevistes amb la 
Conselleria d’Educació, amb la d’Hisenda, escrits al president de la 
Generalitat, recollides de signatures, notes de premsa...

En la reunió de la Comissió de seguiment del 25 de setembre 
la Conselleria ens ha confirmat el que ens havia dit per separat 
al començament de setembre a les distintes organitzacions: en 
la nòmina de setembre començarà a pagar les pagues d’antiguitat 
que deu, i té intenció de pagar a totes les persones afectades abans 
d’acabar enguany. I en la d’octubre pagarà al professorat el deute 
de 2007 (210 € per a primària i entorn de 190 € per als llicenciats 
de secundària).

Des de CCOO valorem positivament que es paguen per fi 
aquestes quantitats, i considerem que les accions que hem dut 
a terme tenen alguna cosa a veure en aquest resultat. Però, no 
obstant això, no estem satisfets.

— En primer lloc, perquè, encara que a la fi es paguen els deutes, 
s’ha causat un gran perjudici als treballadors i a les treballadores. 
Hi ha persones que van complir l’any 2005 els 25 anys d’antiguitat, 
i cobraran la paga que els corresponia cobrar llavors a partir de 
setembre de 2008! És a dir, amb més de tres anys de retard.

— Amb el deute de 2007 ocorre el mateix: cobrarem per 
l’octubre de 2008 allò que ens corresponia pel gener de 2007. Aquí 
només parlem de 22 mesos de retard.

— Encara no hi ha data per al pagament de les diferències per 
triennis de 2006. Transcorreguts més de 34 mesos en aquest cas, 

suposem que la quantia d’aquestes diferències (0,48 € per trienni per 
a primària i 0,60 € per a secundària), no justifica que ni tan sols hi 
haja data prevista per al seu pagament. Estem segurs que aqueixes 
quantitats no desequilibraran el precari equilibri de les finances de 
la Conselleria.

— I respecte al deute de 2008 (entre 535  i 700 euros), la Con-
selleria continua dient que no hi ha diners per a pagar-lo dins d’aquest 
any, que reconeix el deute i que l’ha inclòs en els Pressupostos de 
2009. El pitjor és que aquesta història es repeteix tots els anys, i a la 
fi, com hem vist, es cobra, però amb quasi dos anys de retard.

— L’increment del capítol “d’Altres despeses”, que s’ha in-
complit durant diversos anys consecutius (incompliment que ens 
ha dificultat negociar amb les patronals la pujada del complement 
del PAS), també “s’ha inclòs en l’avantprojecte de pressupostos per 
a 2009”. Ho podrem comprovar aviat. 

— I el deute del personal complementari d’educació especial 
segueix en parador desconegut.

En resum: açò no pot seguir així, i en aquests moments hem de 
fer tots els esforços necessaris per a assegurar que durant 2009 no 
ens tornarà a ocórrer el mateix.

Un altre capítol tan important (o més) com l’econòmic és el 
referent a la negociació. Des de fa diversos anys no hem negociat 
pràcticament res. Encara més, en alguns aspectes hem retrocedit, 
ja que la Conselleria qüestiona acords que s’havien adoptat amb 
anterioritat i s’estaven complint sense problemes (indemnitzacions 
incentivades a persones afectades per centres en crisi, indemnitzaci-
ons parcials, indemnitzacions a personal complementari d’EE...).

En aquests moments tenim pendents encara les plantilles d’edu-
cació infantil, de cicles formatius, d’educació especial i de batxillerat, 
així com solucions per a les persones afectades per reducció d’unitats, 
i l’aplicació dels sexennis (perdó, el complement de formació) al 
professorat de concertada.

En la Comissió de Seguiment hem proposat canviar el mèto-
de de negociació, fixant una periodicitat en les reunions, així com 
anar tancant temes, en compte de tractar-los tots i deixar-los tots 
a mitges. Però les patronals, especialment CECE, s’han oposat a 
aquesta senzilla mesura: ells prefereixen fixar en cada reunió la data 
de la següent. També en aquest punt tenim experiències nefastes. 
És complicat casar les agendes de vuit organitzacions, màximament 
quan alguna d’aquestes posa com a impediment a una data per a 
una reunió al matí una cosa tan peregrina com que a la vesprada 
un dels seus membres ha de desfilar en una processó. Pot semblar 
una anècdota, però és tot un símbol del valor que li dóna aqueixa 
organització a la negociació.

És necessari canviar aquesta dinàmica, i assegurar que la negoci-
ació es realitza, com a mínim, partint de la bona fe de totes les parts. 
I per a aconseguir açò també haurem de mobilitzar-nos. 
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EL NOSTRE GOVERN autonòmic està actualment a les mans 
del Partit Popular del País Valencià però a la vista de les seues últimes 
actuacions és fàcil plantejar-se fins a quin punt és encertat referir-se 
a aquestes persones com a responsables autonòmiques.

Les últimes i deplorables actuacions del Consell davant de 
les resolucions judicials del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana ens aboquen a qualificar-los d’irresponsa-
bles atés que anteposen el seu interés partidista, electoralista 
o simplement  publicitari a l’exercici de la seua responsabilitat 
com a governants.

Centrant-nos en el tema de la política lingüística, des de la 
Federació d’Ensenyament volem recordar almenys les dues sentèn-
cies del TSJCV relatives a dos recursos contenciosos administratius 
interposats per CCOO PV contra les ordres de convocatòria d’opo-
sicions en les quals no s’inclou la titulació de filologia catalana com 
a eximent de la prova d’acreditació de coneixements del valencià. 
Aquestes dues sentències de desembre de 2005 i d’abril de 2007 
(val a dir que el Tribunal ha considerat suficient dictar dues, enfront 
dels nombrosos recursos interposats, un per cada convocatòria 
d’oposicions) no han servit perquè a les següents convocatòries 
la Conselleria d’Educació rectifique aquesta discriminació injusta 
i arbitrària. 

No sembla doncs, que els polítics valencians del Partit Popu-
lar els preocupe molt el sistema educatiu ni les resolucions de la 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

El Govern valencià:
ni responsable ni autonòmic

justícia. Aquesta contínua desobediència a la justícia normalment 
no té majors repercussions sobre les persones que es presenten 
a les oposicions docents que crear una gran confusió i incertesa 
sobre de quina forma s’han de presentar les titulacions a l’hora de 
sol·licitar l’exempció de la prova de valencià/català: en la pràctica 
la majoria de les persones aspirants presenten la seua titulació en 
filologia catalana i els és revalidada, però aquesta esmena no està 
assegurada i no podem avaluar l’efecte de filtre que produeix en 
provocar que algú no es presente pensant que tindrà problemes en 
l’admissió a les proves.

En definitiva, l’actuació del Govern valencià és pràcticament 
de desobediència civil davant de la justícia i la valoració d’uns 
responsables polítics que no admeten la separació de poders per 
la seua negativa a acatar les resolucions judicials deixa en molt baix 
nivell la seua pràctica democràtica.

A la irresponsabilitat caldria afegir la paradoxa que les per-
sones que ostenten els càrrecs democràtics electes autonòmics 
no reconeixen la vàlua de les decisions del màxim òrgan judicial 
del seu àmbit i les sentències han sigut recorregudes davant del 
Tribunal Suprem.

Des de CCOO pensem que aquests recursos no prosperaran 
ateses anteriors sentències tant del Suprem com del Constitucional 
i atés l’entestament dels nostres representants polítics estudiem la 
possibilitat de demandar-los també en costes per desobediència rei-
terada a la justícia. Tot açò sabent que mai no podrem cobrar-los les 
costes, però les pagarem solidàriament amb la resta de ciutadanes i 
ciutadans, generades al sistema educatiu valencià per aquesta batalla 
publicitària i contraproduent que intenta qüestionar la identitat 
lingüística valencià - català - balear.

En resum, estem davant d’un grup de persones que aprofiten 
la confiança dipositada en elles per les ciutadanes i els ciutadans 
en elegir els governants per mantindre les seues línies publicitàries 
sense importar-los les conseqüències que aquestes campanyes 
puguen tindre sobre el sistema educatiu que gestionen o sobre la 
resta d’habitants del País Valencià que no volem participar d’aquest 
intent de descrèdit cultural de la nostra llengua.

No es tracta d’una única línia d’acció, tal i com hem vist en el cas 
de l’assignatura d’educació per la ciutadania en la qual la Conselleria 
d’Educació ha arribat al màxim en la seua mania de dur endavant 
qualsevol caprici o idea peregrina en desobeir la normativa marcada 
per la LOE i la Suspensió cautelar decretada també pel TSJCV. 
Efectivament, la capacitat d’actuar irresponsablement no es re-
dueix a la política lingüística de la Conselleria d’Educació, però 
el capficament en aquesta línia d’acció ens fa sentir que el Govern 
d’aquest País està clarament a les mans d’irresponsables que ni tan 
sols semblen saber qui els ha escollit per a quines coses.

Ferran Vicent Garcia
Secretari de Comunicació
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PAU I SOLIDARITAT

Interactuem a l’escola
UNA NOVA proposta educativa de la Fundació 

Pau i Solidaritat PV, que continua amb l’experiència i 
materials didàctics dels projectes MOU-TE EN DRETS 
I ALTRA INFÀNCIA EN AQUEST MÓN, ampliant-los 
amb nous recursos educatius: uns materials audiovisuals 
i una pàgina web.

INTERACTUEM A L’ESCOLA és el nou projecte de 

la Fundació Pau i Solidaritat, que va adreçat a diferents ni-
vells educatius (infantil, primària i secundària). Amb aquest 
projecte pretenem fomentar, de manera adaptada per a cada 
nivell i amb materials innovadors, la capacitat d’anàlisi crítica 
i transformadora de l’alumnat davant de la realitat del món 
actual, abordant les conseqüències que el procés de globa-
lització té sobre les persones i els éssers vius que habitem el 
planeta, especialment en els països del sud.

interactuem a l’escola
QUINES ACTIVITATS PROPOSEM?

Infantil i primària
• Exposició de fotografies. Altra 

infància en aquest món, 33 cartells 
de 40 x 50 cm. plastificats. Les 
fotografies estan realitzades a 
Amèrica Central, i agrupades en 
quatre blocs temàtics: Habitatges 
i poblats, Escoles, Coses de xiquets i 
xiquetes i Treball infantil.

• Guia didàctica, a realitzar a 
l’aula a partir de l’exposició de 
fotografies i del conte Un puñado 
de semillas.

• DVD que conté dos vídeos: Zoé, 
la gota viatgera, dedicat al tema 
de l’aigua; i Menors amb drets, que 
dóna a conèixer la Declaració dels 
Drets de la Infància.

Secundària, batxillerat i cicles formatius
• Acció teatral, dirigida al públic 

juvenil i adult, on una actriu es 
trasllada al centre, i intentarà que 
l’alumnat siga capaç de sentir i 
viure les experiències que planteja 
la història.

• Materials didàctics: amb què 
possibilitem al professorat treballar 
de manera autònoma, senzilla i 
participativa amb l’alumnat en la 
seua aula. Consta de:

— CD-rom amb activitats multimèdia i vídeos so-
bre temes actuals (treball, consum, desigualtats, 
violència i poder), anomenat Mou-te en Drets.

— DVD amb material audiovisual sobre experi-
ències de joves valencias i peruans, anomenat 
Correspondències (nou d’enguany).

— Pàgina web (que estem elaborant).

ASSESSORAMENT oferit des de la Fundació Pau i Solidaritat…

Al professorat se li ofereix assessorament perquè puga portar a terme el projecte INTERACTUEM A L’ESCOLA de 
forma adequada. És per aqueix motiu que abans de la realització de les activitats, la coordinadora del projecte es desplaçarà 
al vostre centre per mantenir una reunió formativa amb el professorat participant, on s’explicarà la proposta didàctica i es 
proporcionarà el material didàctic. Així mateix, i després de la intervenció, de nou la coordinadora torna a fer contacte per 
avaluar el projecte.

QUINS REQUISITS ES NECESSITEN PER PARTICIPAR-HI?

Un grup de professorat que s’involucre en la preparació, 
l’execució i l’avaluació.

Alumnes per centre: 50 com a mínim.

Que el centre o un grup de mestres s’involucre en la 
preparació, l’execució i l’avaluació.

Alumnes per centre: 200 com a mínim.
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Cursos de formació en educació 
per al desenvolupament

AMB LA COL·LABORACIÓ dels CEFIRES d’Ontinyent i Gandia, es realitzaran cursos de formació d’edu-
cació en valors dintre l’aula, per a tot el professorat que estiga interessat a ampliar coneixements i aprendre a emprar 
metodologies participatives i recursos didàctics amb noves tecnologies.

De moment els cursos que se portaran a terme són:

Si voleu sol·licitar més informació o participar en INTERACTUEM EN L’ESCOLA:

Contacteu amb nosaltres o envieu-nos la inscripció a: Fundació Pau i Solidaritat PV, c/ Convent Carmelites, 1. 
46010 València, telèfon: 96.339.26.46, fax: 96.393.29.28 pauisolidaritat@pv.ccoo.es.

ACTIVITAT PROMOGUDA PER: Fundació Pau i Solidaritat PV, que va ser creada per la Confederació Sindical de CCOO-PV, 
amb la intenció de cooperar amb organitzacions populars, sindicals i de base d’Amèrica Llatina i l’àrea mediterrània. La fundació treballa 
en dues línies d’actuació: d’una banda, participant en projectes de desenvolupament i, d’una altra, traslladant a la nostra societat el debat 
sobre el paper de la cooperació en la construcció d’un nou ordre internacional i la reflexió al voltant de la consecució d’un món més just.

Activitats gratuïtes gràcies
a la col·laboració de:

 Lloc  CEFIRE ONTINYENT           CEFIRE GANDIA

 Títol «Mou-te en drets». Ferramentes pràctiques i Instruments per a treballar
  Recursos didàctics per a útils per a treballar en educació en valors. «Altra
  l’educació en valors. tutories educació en valors. infància en aquest món».
   «Mou-te en Drets». 

 Professorat Internivell Secundària, batxiller i cicles Infantil i primària
   formatius 

 Dates Octubre (14, 16, 21, 23 i 30) Novembre (4, 6, 11, 13, 18 i 20) A partir de gener 

INSCRIPCIÓ A INTERACTUEM A L’ESCOLA:

❑ Infantil i primària  ❑ Secundària

CENTRE ESCOLAR:

ADREÇA:

CP:      LOCALITAT:     PROVÍNCIA:

TELÈFON:         FAX:

CORREU ELECTRÒNIC DEL CENTRE:

PERSONA RESPONSABLE (nom, cognoms i, si es possible, correu electrònic):

NIVELLS EDUCATIUS O CURSOS QUE PARTICIPEN EN L’ACCIÓ,
NOMBRE D’AULES I D’ALUMNAT:

HORA I TELÈFON DE FÀCIL LOCALITZACIÓ:
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FPA

L’educació de persones adultes en la cruïlla.
Els reptes de l’EPA “Vicent Ventura”

L´EDUCACIÓ de persones adultes viu moments d´incertesa: 
canvien les demandes i canvien, des de fa temps, els col·lectius que 
s´hi acosten. La realitat social ens avança constantment i les respos-
tes que donem no sempre arriben a temps ni caminen en la direcció 
correcta. Això no vol dir que tot ho fem malament; per sort abunden 
les experiències on les Escoles de Persones Adultes han liderat el 
canvi de les seues respectives comunitats. Amb tot, el debat sobre 
quina EPA exigeix la societat actual continua obert.

La nostra experiència és particular, com no podia ser d´una 
altra manera, fruit de la nostra pertinença a CCOO-PV i a un 
context social i humà concret. Però també participa dels desafia-
ments als quals han de fer front totes les escoles de persones adultes. 
Des d´aquestes línies volem contribuir a les reflexions sobre quin 
model d´ EPA volem.

ELS REPTES

L´EPA “Vicent Ventura” entén els reptes com una mena de 
full de ruta que ens guia i dóna coherència a les nostres accions. 
Nosaltres hem triat set. En tot els casos, el camí ja s´ha encetat, així 
la reflexió parteix de l´acció i al contrari. Cada repte està formulat 
com si d´un somni es tractés: “que la nostra Escola esdevinga un 
espai de ciutadania...”.

ESPAI DE CIUTADANIA

Lluny dels debats estèrils sobre l´Educació per a la ciutadania, 
atiats per interessos estrictament polítics, concebem l´EPA com un 
espai obert, acollidor i participatiu. L´exercici d´una ciutadania 
plena ha de ser el motor de totes les nostres accions. Aquest fet 
cobra especial rellevància entre un col·lectiu com el de les persones 
d´origen estranger, que no sempre tenen garantits els seus drets. 
D’una altra banda, en l´àmbit del nostre Centre aspirem a aprofundir 
en dinàmiques d´acollida i de participació.

ESPAI DE FLEXIBILITAT

Pràcticament tots els col·lectius als quals s´atén en l´Escola 
demanen programes i accions formatives amb una durada més 
curta que el curs escolar i agrupacions més flexibles, que permeten 
la incorporació de l´alumnat en diferents èpoques de l´any amb 
un aprofitament màxim. Partint d´aquest fet, queda clar que 
és l´Escola qui s´ha d´adaptar a l´alumnat i no a l´inrevés. Seria 
bo, doncs, caminar cap a organitzacions més modulars o de caire 
intensiu, quadrimestral, etc. 

ESPAI D´ORIENTACIÓ
Hauríem de fer de la tutoria un element clau del procés 

educatiu. I en una doble direcció: valorativa i orientadora. Hau-

Claustre EPA “Vicent Ventura” CCOO PV

ríem de disposar d’instruments més eficaços (com ara entrevistes en 
profunditat) per tal de valorar els coneixements i les experiències 
prèvies de l´alumnat i poder així adaptar els currícula a les seues 
necessitats. Es tractaria de dissenyar itineraris formatius individua-
litzats que orientaren l´alumnat cap a futurs aprenentatges i/o cap 
al món del treball.

ESPAI PER AL SABER

En aquest àmbit les possibilitats de l´EPA són immenses. Així, 
per exemple, el treball al voltant de temes d´interés social o 
científic pot ser, a banda d´ un element engrescador, una bona 
manera d´organitzar els continguts del currículum. D’una altra 
banda, l´ aula d´informàtica-autoaprenentatge alhora que un mitjà 
per al desenvolupament de les diferents accions formatives pot 
convertir-se en un recurs molt fructífer per a la captació de nou 
alumnat. També creiem que la creació d´una biblioteca pot ajudar 
a la consolidació d´iniciatives en el terreny de l´animació lectora. 
Igualment seria interessant la creació d´un fons documental per al 
tema de la immigració i de l´aprenentatge de les llengües.

ESPAI PER A APRENDRE LLENGÜES

L´aprenentatge de llengües ha d´ocupar un lloc central en 
qualsevol EPA. El caràcter instrumental de les llengües fa que del 
seu domini depenguen futurs aprenentatges. Ara bé, l´EPA no pot 
quedar al marge dels nous enfocaments sobre l´ensenyament de 
llengües. Així, no podem separar l´ensenyament del castellà (o 
del valencià) d´aspectes relacionats amb el fet migratori. Hauríem 
d´adaptar l´ensenyament de llengües al Marc Comú Europeu de 
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Curso de valencià oral anual 
 LA OFICINA de Promoción y Uso del Valenciano junto a la 

EPA Vicent Ventura de la CS CCOO PV ha organizado un curso 
de valenciano oral dirigido a castellanohablantes. Este curso tiene 
como finalidad preparar el primer nivel de la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià de Conselleria (Nivell de Coneixements 
Orals), y pretende ser una primera toma de contacto con el habla 
valenciana y perder así los miedos y dificultades que comporta 
siempre el uso de una nueva lengua. 

C A R A C T E R Í S T I C A S  del  CURSO:

• Período: empieza en septiembre de 2008 y finaliza en 
mayo de 2009.

• Horario: martes y jueves de 19 h a 20.30 h.
• Lugar: C/ Convento Carmelitas, núm.1 (Forem- EPA 

Vicent Ventura).

• Precio: GRATUITO.
• Número de personas: 25 alumnos/as.

M A T R Í C U L A del CURSO:

Matrícula: a partir del 10 de septiembre.
Horario matrícula:
  — miércoles de 9’30 a 13’30 h y de 17 a 19’30 h.
  — viernes de 9’30 h a 13’30 h.
Precio: GRATUITA.
Lugar:  EPA Vicent Ventura. C/Convento Carmelitas,1 (Va-

lència)  Teléfono: 96 393 51 26
Necesario aportar 3 fotografías y fotocopia D.N.I.

C E R T I F I C A D O:

Certificado de horas reconocido por Conselleria.

✄

CURS VALENCIÀ ORAL 
(Curso de Valenciano Oral)

NIVELL ORAL (nivel oral)    DNI

NOM (nombre) 

COGNOMS (apellidos) 

ADREÇA (dirección) 

CP     POBLACIÓ (población) 

TELÈFON (teléfono)      C/E (e-mail) 

  ❑ AFILIAT/ADA  FEDERACIÓ:        ❑ NO AFILIAT/ADA
     (afiliado/ada)              (no afiliado/ada) 

OBSERVACIONS:
  (observaciones)

✄

Referència per a les Llengües (MCER), tot buscant equivalències 
amb els cursos ofertats a les Escoles d´Idiomes.

ESPAI DE COL.LABORACIÓ
Ateses les especials característiques de l´ EPA “Vicent Ven-

tura”, aquesta pot convertir-se en una plataforma idònia des de 
la qual col·laborar amb altres institucions educatives. L´alumnat 
en pràctiques de la Facultat de Pedagogia i de l´Escola de Magis-
teri realitza una tasca més que satifactòria. Caldria doncs reforçar 
aquest aspecte alhora que seria interessant la incorportació de més 
voluntariat que permetés la posada en marxa d´experiències en la 
línia de les comunitats d´aprenentatge.

ESPAI DE FORMACIÓ SINDICAL

La relació que s´ha mantés de forma continuada amb diferents 
secretaries, federacions i fundacions de CCOO PV s´ha vist re-
flectida en una comunicació més fluïda, l´augment de la presència 
en l´òrgan de direcció de l´Escola, l´impuls a iniciatives formatives 
i la reflexió al voltant d´assumptes que es refereixen a la formació, 
fonamentalment en tot allò relacionat amb la nova formació profes-
sional. A banda d´això, creiem que l´EPA pot aportar coneixements 
i experiències en qüestions relacionades amb la formació sindical 
en fenòmens migratoris.



16 País Valencià

Curs de valencià mitjà intensiu
30 HORES 2008

Les teues dades seran incorporades a un fitxer del qual és titular CCOO. La finalitat del tractament de les dades en aquests fitxers és el manteniment de la teua relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els Estatuts. Pots exercir els teus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada de la fotocòpia 
del teu DNI i indicant «PROTECCIÓ DE DADES» a: CCOO-PV, situada a Plaça Nàpols i Sicília, 5 - 46003 València.

 L’OFICINA de Promoció i d’Ús del Valencià de la 
CS CCOO PV ha organitzat un curs intensiu de valencià 
mitjà, per a preparar la prova del 22 de novembre de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià. Es tracta d’un 
curs de 30 hores lectives repartides en cinc setmanes, on es 
farà un repàs exhaustiu dels continguts exigits.

• Començament: 20 d’octubre.

• Acabament: 19 de novembre.

• Horari de vesprada de 17.00 h a 20.00 h.

• Sessions de tres hores, dos dies a la setmana (dilluns 
i dimecres).

• Per començar el curs és necessari un mínim de 15 
persones matriculades.

• Preu de la matrícula: 41 euros (afiliació) i 79 
euros (no afiliació). Material  necessari inclòs en 
el preu.

Si t’hi interessa, no dubtes a venir a partir del dia 29 de 
setembre i fer efectiva la teua matrícula. El curs està limitat 
a un nombre màxim de persones i l’admissió seguirà l’ordre 
de pagament.

MATRÍCULA

Dies: des del 29 de setembre fins a esgotar les places. 
Horari: matí de 10 h a 14 h.
 vesprada de 16 h a 19 h.
Preu: afiliació: 41 euros (pagament en metàl·lic) 
 no afiliació: 79 euros.

Lloc:  Pl. Nàpols i Sicília, 5-3a planta.
         Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià.

* Recordeu que el període de matrícula dels exàmens de 
la JQCV finalitza el 30 de setembre (hi tenim instàncies de 
pagament de taxes a la vostra disposició).

Més informació:

Purín Morant 
Pl. Nàpols i Sicília, 5-3a  planta. 46003 València
Tel. 96 388 21 00 -ext. 413 
Fax 96 388 21 07 (si envieu alguna cosa per fax telefoneu 
per saber si hi ha arribat correctament)
pmorant@pv.ccoo.es


