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Xelo Valls

@XeloValls

xelo.valls@
pv.ccoo.es

Xelo Valls Gregori

secretària General 
de la FE CCOO PV

El marc estatal es dibuixa amb el nostre sindicat en el carrer, exigint canvis d’actitud 
a la patronal en la negociació del nou Acord per a l’Ocupació i la negociació Col·
lectiva per a arribar a un acord que trasllade als convenis col·lectius la recuperació i el 
creixement que ja estan tenint les empreses.

al País Valencià hem realitzat assemblees, manifestacions i concentracions de pro-
testa davant de les seus de les patronals valencianes. La redistribució de la riquesa 
creada, pujades salarials dignes, mesures contra la precarietat i major igualtat en les 
condicions de vida i treball de les dones i homes del treball són reivindicacions per a 
tots els sectors laborals i que compartim al nostre sector educatiu.

En aquesta lluita sindical per la negociació col·lectiva, la FE CCOO PV hem partici-
pat també amb reivindicacions pròpies per a l’ensenyament valencià, destacant entre 
d’altres les relatives als Ensenyaments artístics superiors.

La FE CCOO PV exigim al director general de l’IseACV la participació en l’elabo·
ració del ROF, l’Rlt i la resta de normes que puguen afectar a drets laborals de 
la plantilla.

La protesta sindical es basa en el fet que el futur rOF de centres de l’IsEaCV s’està 
elaborant en un grup de treball sense presència dels representants de treballadores 
i treballadors. La FE CCOO PV ha demanat formalment en mesa que es retire el do-
cument fins que els sindicats representats en mesa sectorial puguen participar en 
l’elaboració de la norma.

Però també hi ha altres realitats amb actituds que entrebanquen la negociació en els 
diferents sectors que atén la FE CCOO PV.

seguim exigint alhora que fent propostes en la negociació de les condicions la·
borals del personal educatiu complementari: educadores d’educació especial, 
fisioterapeutes i educadores d’educació infantil.

Els conflictes del professorat associat de la uVEG i la uPV estan tensant la comissió 
de negociació del conveni laboral de les universitats valencianes on es presenta una 
proposta unitària per tot el personal laboral.

La sindicalització del conflicte del professorat associat que s’ha portat a terme a la 
uPV ha significat la retirada de la resolució que havia imposat el rectorat sobre ser-
veis mínims. la FeCCOOpV vam interposar recurs davant el tsJ que va anul·lar 
eixos serveis mínims. La pressió per poder assolir condicions laborals més dignes 
pot establir un escenari de diàleg que, tot i ser encara complicat, ha de conduir neces-
sàriament a millores retributives i noves figures contractuals.

també seguim treballant en el manteniment de les condicions laborals del professorat 
afectat per les modificacions en unitats concertades al si de la comissió de seguiment 
d’ensenyament concertat. I tant en el conveni d’infància i adolescència com en el de 
diversitat funcional seguim en negociació per mantenir les condicions laborals i el res-
pecte a les millores que s’assoliren abans de la reforma laboral, així com aconseguir 
pujades salarials que recuperen el poder adquisitiu.

Els agents socials som els representant democràticament legitimats per negociar les 
relacions laborals, no farem ni un pas enrere en la defensa dels drets laborals i 
socials. amb la força de treballadores i treballadors organitzats ho aconseguirem.
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#BretxaFp:
la gran bretxa de gènere 

del sistema educatiu

El 10 i 16 de maig es van celebrar en 
la seu de CCOO del PV les jornades 
titulades “Debat sobre nous models 
d’FP - #Bretxa FP” organitzades per 
la Federació d’Ensenyament del País 
Valencià en col·laboració amb CCOO 
Indústria del PV. Com a experiència pi-
lot ambdues sessions es van retrans-
metre per reproducció contínua o stre-
aming en el canal de Youtube de la FE 
CCOO PV i estan disponibles per a qui 
les vulga veure.

Dirigides a la comunitat educativa, van 
tenir com a objectiu fer patent la bretxa 
de gènere existent en els cicles forma-
tius, uns profundament masculinitzats i 
uns altres, per contra, summament fe-
minitzats. Es va debatre sobre arbitrar 
eines que permeten corregir aques-
ta segregació i propostes concretes 
d’actuació encaminades a l’eliminació 
d’aquesta bretxa de gènere que té una 
translació directa en l’ocupació.

silvana Cuesta 
Martínez

@silCuestaCCOO

scuesta@pv.ccoo.es

Les jornades, que comptaren amb 
nombroses intervencions, van ser in-
augurades per Xelo Valls, secretària 
general de la FE CCOO del PV i per 
Javier Galarza, secretari general de 
CCOO Indústria del PV, i van tenir com 
a eix conductor el projecte “Orienta”. 
En aquest estudi realitzat conjunta-
ment per les federacions d’Educació i 
Indústria de CCOO es planteja la se-
gregació de gènere que es produeix 
tant en els estudis dels cicles forma-
tius com en el seu posterior trasllat a 
l’ocupació.

D’altra banda, és important destacar 
l’aposta que ha fet la Federació d’En-
senyament del PV per aprofundir en 
el treball participatiu. En aquest sen-
tit, una de les seues línies d’actuació 
se centra a fer protagonista l’afiliació 
en la vida i en la construcció del seu 
sindicat. Per a aquesta ocasió es va 
sol·licitar la col·laboració dels centres 
d’ensenyament amb la finalitat que 
amb els seus telèfons mòbils grava-
ren uns microvídeos amb declaracions 

silvana Cuesta 
martínez

Permanent
d’Educació Pública
FE CCOO PV
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d’alumnes i del seu professorat. Inici-
ativa que va tenir una àmplia resposta 
per part dels centres d’FP.

a partir de tot el material recopilat es 
va editar un documental que va servir 
com a punt de partida de les jornades. 
En ell, xiques matriculades en cicles 
formatius en els quals en són minoria 
i xics matriculats en cicles formatius 
tradicionalment de xiques, van co-
mentar quines foren les motivacions 
de la seua elecció, com s’havia desen-
volupat la convivència amb la resta de 
companys i companyes i com veuen el 
seu futur professional. D’altra banda, 
alguns dels seus professors i profes-
sores també van plasmar les seues 
opinions i vivències personals.

acabat el vídeo, santiago Mateu del 
Grup raïm va reflexionar entorn del 
marc legislatiu sobre la Igualtat de Gè-
nere en el currículum de l’FP.

LA REALITAT EN EL TEIXIT 
EMPRESARIAL VALENCIÀ

La primera de les sessions de les jor-
nades va tenir dos interessants panells 
d’experiències. El primer presentat per 
Nuria Lázaro, secretària d’Igualtat de 
CCOO Indústria del PV, mostrava la re-

alitat de les empreses del teixit indus-
trial valencià en sectors masculinitzats 
on Joan José Pastor, d’alcoa-aludim, 
va parlar del Pla d’Igualtat de la seua 
empresa, Pedro Martín, de stadler, so-
bre FP dual i, la tutorització de l’alum-
nat de FCt va estar a càrrec de Víctor 
Morajejo, de l’empresa Kamak tusa. a 
continuació, van intervenir les alumnes 
dels IEs Bernat Guinovart d’algemesí, 
ana rubio (automatització i robòtica 
Industrial) acompanyada pel director 
del centre Juan Francisco de l’amor 
i de l’IEs La Marxadella de torrent, 
Lluna Mateo (Electromecànica de ve-
hicles automòbils) juntament amb la 
seua professora Mª José Fajardo.

El segon dels panells d’experiències 

que va tractar sobre la realitat empre-
sarial en sectors feminitzats va ser pre-
sentat per Lola Garcia, secretària d’Or-
ganització de CCOO Indústria PV i, en 
ell, Mercedes soler, de Fontestad, va 
tractar sobre les diferències de salari i 
de categoria professional entre homes 
i dones i Carmen Benavent, de Green-
med, va parlar sobre el Pla d’igualtat. 
Per part dels centres educatius, comp-
tàrem amb la presència d’abdennour 
Belouahrani, alumne d’allotjament 
i Bugaderia del CIPFP Canastell de 
sant Vicent del raspeig, acompanyat 
de Carlos Navas, director del centre.

Presentació del Projecte orienta

Ja en la segona sessió de les jornades 
i en el marc de l’exposició del Projec-
te Orienta, Begoña Fuentes (secretària 
d’Igualtat i polítiques LGtBI de la FE 
CCOO PV) va presentar Carmen Here-
dero, qui va parlar sobre la “segrega-
ció de gènere en el sector industrial: 
estratègies educatives i laborals”, i va 
subratllar “la falta de perspectiva de 
gènere que encara avui dia tenen els 
currículums” així com que “l’orienta-
ció professional està summament es-
tereotipada segons els rols de gènere 
patriarcals”. Va destacar que l’única 
manera per a revertir aquesta realitat 
és a partir de la coeducació en l’àmbit 
educatiu i en l’àmbit empresarial mit-
jançant la implementació real i efectiva 
dels plans d’igualtat.
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D’altra banda, Belén de la rosa en la 
seua ponència titulada “Propostes en 
ensenyament” va destacar la impor-
tància de començar a trencar els este-
reotips de gènere des de les primeres 
etapes de l’escolarització i que, per a 
això, és estratègic fer visibles les dones 
en totes les assignatures. també va dir 
que cal eradicar totes aquelles expres-
sions que formen part de la quotidi-
anitat de les aules/tallers/laboratoris 
tals com, “llimes com una dona”, “no 
sigues nineta”, ”perds oli”, etc. que 
conformen el currículum ocult i que 
passen inadvertides en moltes ocasi-
ons. si no s’actua tallant-les, també 
s’educa. En un altre ordre de coses, 
va destacar que és fonamental que les 
xiques accedisquen al mòdul de for-
mació en centres de treball en igualtat 
de condicions que els seus companys, 
encara que es tracte d’un sector labo-
ral summament masculinitzat.

La mesa següent de la vesprada va 
tractar sobre la intervenció dels agents 
socials enfront de la bretxa de gènere 
i en ella Marina sánchez, directora ge-
neral d’FP de la Conselleria d’Educació 
del PV, va accentuar com des de l’ad-
ministració educativa s’ha establit una 
línia de beques per a alumnes matri-
culades en cicles formatius industrials, 
molt masculinitzats i que l’any 2015 
l’import d’aquesta quantia es va in-
crementar per a estimular la matrícula 
femenina. Però malgrat aquest esforç, 
no s’ha concedit ni la meitat del total 
pressupostat. això demostra que les 
“accions empreses per l’administració 
no són suficients”. Va posar l’accent 
que “hi ha moltes places vacants en 
els cicles formatius industrials que han 
de ser ocupades per dones i que és 
necessari limitar l’oferta en els cicles 
de serveis com l’hostaleria i l’educació 
infantil entre uns altres, que estan sa-
turats i la indústria ens està demanant 
una altra cosa”.



persona tindrà fills o filles. seria molt 
injust no contractar una dona per si es 
queda embarassada. Va subratllar que 
la cura dels fills i filles és una tasca de 
coresponsabilitat i no una qüestió de 
conciliació de la vida laboral i familiar 
únicament de la mare.

L’última intervenció de la sessió va es-
tar a càrrec de Milagros Escalera (se-
cretària de Formació per a l’ocupació 
i formació sindical de CC OO) que va 
presentar la guia “aprenents, becari@s 
i treball precari” editada per CCOO i va 
comentar les principals modalitats de 
pràctiques retribuïdes i no retribuïdes 
i els contractes per a l’aprenentatge 
existents.

Les jornades van acabar amb unes 
“Clownclusions” a càrrec de l’Esco-
la de Clown Fills d’augusto on, amb 
molt d’humor, es va fer un resum de 
les dues sessions.
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Estella acosta, coordinadora del Con-
veni entre les federacions d’Ensenya-
ment i Indústria va destacar que l’FP 
és un instrument clau per a la justícia 
social i ha d’implementar els princi-
pis bàsics de l’OIt, que són l’equitat 
com a qüestió fonamental més enllà 
de la igualtat d’oportunitats, la quali-
tat, la pertinença a allò que necessita 
el sistema productiu i les facilitats per 
a l’ocupació. Va voler destacar que 
s’ha d’eradicar de la societat la falsa 

creença que les dones perquè poden 
parir tenen limitades certes capacitats. 
Els biaixos en els perfils professionals 
provenen d’estereotips socials i no són 
únicament un problema de les empre-
ses o del sistema educatiu. 

Mª del Junc riera, directora general de 
l’empresa Enerficaz, va comentar que, 
a l’hora de triar el personal de la seua 
empresa mai ha fet distinció entre 
home o dona i no ha pensat si aquesta 
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amat.sanchez@uv.es

Amat sánchez

President de la 
Junta de PDI de 
la universitat de 
València

El recent conflicte protagonitzat pel 
professorat associat, amb vagues a la 
universitat de València i la universitat 
Politècnica de València, ha estat la con-
seqüència lògica d’un procés de degra-
dació de les condicions laborals del PDI 
universitari, més intens en els col·lectius 
més febles, que ve de llarg i que és el 
resultat de l’acumulació de diversos 
factors. D’una banda, el fet que el mo-
del de professorat que va dissenyar la 
LOu ha quedat clarament obsolet i no 
dóna resposta a les necessitats reals 
de la tasca docent i investigadora que 
han d’aportar les universitats al conjunt 
de la societat. el professorat associ·
at fa molt de temps que va deixar de 
correspondre’s exclusivament amb el 
model teòric de la llei (professionals 
que aporten la seua experiència la·
boral a l’ensenyament universitari) i a 
hores d’ara integra realitats molt diver-
ses, entre les quals es també freqüent 
la presència de persones que han vist 
frustrades les seues possibilitats de de-
senvolupar una carrera docent i investi-
gadora per les vies que haurien de ser 
les habituals.

D’altra banda, les polítiques de retallades 
imposades amb l’excusa de la crisi han 
agreujat encara més la ja molt degradada 

situació del PDI universitari. La brutal da-
vallada dels pressupostos aportats a les 
universitats publiques (al País Valencià 
es troben a hores d’ara al nivell del 2006) 
i les limitacions legals a la reposició de 
plantilles (la irracional taxa de reposició) 
i a la seua ampliació han configurat un 
panorama on davant la impossibilitat de 
convocar suficients places estables i ni 
tan sols d’ajudants Doctors, les univer-
sitats s’han vist abocades a utilitzar in-
correctament la figura d’associat com 
a única via d’incorporar efectius per tal 
d’impartir la docència. 

Finalment, les universitats també tenen 
la seua part de responsabilitat en aques-
ta situació perquè no només s’han llançat 
decididament a la utilització d’aquesta fi-
gura pràcticament sense límits, ni quan-
titatius ni qualitatius, sinó que a més a 
més han mantingut i intensificat la degra-
dació de les seues condicions laborals.

tot plegat, el resultat és ben conegut: 
una extensió irracional del nombre de 
professorat associat i un empitjorament 
de la seua situació professional i acadè-
mica. Des de la perversió de la figura, el 
seu ús per a finalitats ben diferents a les 
que marca la llei o la seua utilització per 
a cobrir docència estructural, a la conti-

mobilitzacions del 
professorat associat

Conselleria té la paraula
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nua degradació de les seues condicions 
laborals (retribucions, jornada...) i el nul 
reconeixement acadèmic de les seues 
tasques, que van més enllà de la simple 
impartició de classes. tot plegat ha anat 
enquistant una situació altament preca-
ritzada i en la que el professorat Asso·
ciat es configura com a un instrument 
per aconseguir mà d’obra barata i co·
brir, amb un cost molt baix i una altís·
sima flexibilitat, creixents necessitats 
docents en un context de reduccions 
pressupostàries. Les mancances i dis-
criminacions que afecten el professorat 
associat continuen dibuixant un pano-
rama impropi d’una universitat que es 
pretén avançada i compromesa amb la 
qualitat docent i investigadora.
 
En aquest context, que el conflicte es-
clatara obertament era només qüestió 
de temps. a dues de les més importants 
universitats públiques valencianes ho 
ha fet en forma de vaga indefinida. a la 
universitat Politècnica, on la Platafor-
ma d’associats va demanar el suport 
sindical, CCOO ha convocat la vaga. a 
la universitat de València, per contra, la 
Plataforma va decidir dur endavant la 
seua mobilització al marge dels sindi-
cats. En aquesta universitat, CCOO ni 
ha donat suport ni ha deixat de donar-lo 
a una mobilització sobre la que no se 
li ha demanat opinió i que alguns han 
volgut plantejar justament, no tan sols 
al marge, sinó fins i tot en contra dels 
sindicats.

CCOO ha defensat des de fa molt de 
temps i continua defensant les prin·
cipals reivindicacions del professorat 
Associat: retribucions dignes, creació 
d’una nova figura contractual per a les 
substitucions i interinitats, noves vies 
de promoció i estabilització, reconei·
xement dins de la seua dedicació del 
conjunt de les tasques que realitza, 
plena participació en totes les activi·
tats acadèmiques en igualtat de con·
dicions, millora de  l’assignació de la 
docència, etc. Ja en anys anteriors hem 
aconseguit acords per a millorar la situ-
ació d’aquest professorat i a hores d’ara 
hem arribat a acords, com ara a la Mesa 
Negociadora de l’uV, per avançar en la 
millora de les  seues condicions laborals 
i continuem negociant per aconseguir 
avançar encara més. acords que han es-
tat inicialment rebutjats per una minoria 
del col·lectiu, que amb la seua intransi-
gència ha bloquejat, de moment, l’apli-
cació d’aquestes millores a tot el PDI 
associat.

Les convocatòries de vaga dels darrers 
mesos han fet palesos diferents fets 
que han de moure’ns a la reflexió. D’una 
banda, que la vaga és un instrument i 
no, com pretenen alguns, una finalitat 
en si mateixa. Cal plantejar, per tant, al 
col·lectiu no tan sols propostes de mo-
bilització, sinó també eixides al conflic-
te. D’altra banda, resulta ben evident 
que cal sindicalitzar els conflictes 
laborals i inserir·los en el conjunt de 
reivindicacions de treballadores i tre·
balladors de les universitats. Preten-
dre mirar només pels propis interessos, 
per molt justos i legítims que siguen, al 
marge de la situació global de les plan-
tilles universitàries té, i més encara en 
una institució pública, un recorregut 
molt curt. 

Finalment, és molt important reafirmar 
que cal mantindre i reforçar els meca·
nismes de negociació  col·lectiva com 
són les meses negociadores de les 
universitats, àmbit en el que es resolen 
els problemes que afecten a tot el per-
sonal, siga Pas o PDI i siga quina siga la 
seua categoria professional. No és una 
qüestió de protagonisme sindical, sinó 
de preservar i reforçar un àmbit de nego-
ciació que ha costat molt de consolidar. 
Obrir qualsevol altra via de negociació al 
marge de la Mesa Negociadora suposa-
ria encetar un camí molt perillós de frag-
mentació de les relacions laborals, que 
acabaria afectant negativament al con-
junt de la plantilla de la universitat i so-
bretot als col·lectius amb menys poder 
de negociació. Cal resoldre els proble-
mes del PDI associat, però sense deixar 
desprotegits a la resta de treballadores i 
treballadors, sobretot als més febles. La 
nostra responsabilitat és contribuir a re-
soldre aquest conflicte, però també tots 
els que vindran en el futur i per la via de 

les negociacions fragmentades serà im-
possible.

CCOO exigeix que es resolguen ur·
gentment els problemes que afecten el 
professorat Associat, començant pels 
mes sagnants, i que s’encete decidida-
ment la millora de les seues condicions 
laborals i acadèmiques, sobretot perquè 
algunes d’elles ni tan sols necessiten de 
mes recursos pressupostaris. Cal, per 
tant, començar a abordar urgentment 
tant per part dels rectorats com també 
des de la Generalitat i el Govern central 
les reivindicacions plantejades. Els rec-
torats han de resoldre aquelles qüesti-
ons que són de la seua competència i la 
Comissió Negociadora del Conveni Col-
lectiu del Personal Laboral de les univer-
sitats Públiques Valencianes ha de ser el 
marc en el que s’ha de donar resposta 
a moltes de les qüestions plantejades  
(retribucions, càrrega de treball, noves 
figures…), però sobretot és fonamental 
que la Conselleria d’educació prenga 
les mesures que són de la seua com-
petència, agilitze les negociacions del 
Conveni Col·lectiu i aporte el finança·
ment necessari per a les millores retri-
butives del professorat associat. Bona 
part de la responsabilitat de finalitzar les 
negociacions i aconseguir un bon Con-
veni Col·lectiu que millore, entre altres, la 
situació al PDI associat depèn, per tant, 
de la Conselleria, que ha de presentar ur-
gentment una proposta econòmica i ha 
d’assumir el compromís del seu finança-
ment.

És en aquesta línia que CCOO continu-
arà treballant, conjuntament amb el pro-
fessorat associat, amb la negociació i la 
mobilització, per millorar les condicions 
de treball i la universitat pública. 
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la Fe CCOO pV exigeix 
ser interlocutor en totes 

les fases i decisió de 
l’arranjament escolar

dossierdossier > Ensenyament privat

La nostra Federació actualment i en 
els últims anys ha mostrat el seu total 
desacord amb la gestió de la infor·
mació que la Conselleria d’Educació 
ha realitzat respecte de l’ajust escolar 
dels centres docents acollits a règim 
de concerts educatius en els darrers 
anys. una informació poc transparent 
i que no explica tots els criteris que se 
segueixen per a l’arranjament escolar.

Hem exigit, des de fa molts anys, infor-
mació sobre les modificacions, deses-
timacions o supressions que es realit-
zen pel que fa a tots els nivells educa-
tius. En concret, en l’última comissió 
de seguiment de la Mesa d’Educació 
concertada del dia 18 de maig de 
2018, vam tornar a sol·licitar a l’admi-
nistració la creació d’una comissió en 
la qual se’ns informe de les possibles 
variacions.

Com novament s’han produït notifi-
cacions de reduccions sense tenir en 
compte a la part sindical, des de la 
FE CCOO PV hem tornat a sol·licitar, i 
aquesta vegada per escrit, la creació 
d’aquesta comissió ara que encara 
estem en temps d’al·legacions.

De nou, no es pren en consideració 
la nostra organització i les altres or-
ganitzacions representatives. No té 
cap sentit que la Federació se n’as-
sabente de les modificacions a través 
de la informació que ens faciliten els 
nostres delegats i delegades o els ma-
teixos centres que ens consulten. En 
cursos anteriors ens hem assaben-
tat de la globalitat de les supressions 

per la premsa i la seua publicació en 
el DOGV. Des d’ací volem recordar al 
govern valencià el seu compromís de 
transparència i negociació en totes les 
seues decisions polítiques que afecten 
la ciutadania. 

tot açò ens impedeix tenir una visió de 
conjunt, ja que durant tot aquest pro-
cés la Conselleria ens manté al marge 
en no permetre la creació de la comis-
sió exigida ni facilitar la informació que 
s’hauria de consensuar en aquesta 
comissió i que li estalviaria molt de tre-
ball, ja que no hauria de revisar tantes 
al·legacions de les variacions en les 
unitats.

En aquestes condicions no es pot 
traslladar cap tipus d’informació als 
treballadors i les treballadores respec-
te de les modificacions i es fa molt difí-
cil l’assessorament per a presentar al-
legacions a les diferents resolucions.

respecte dels efectes de l’ajust es-
colar sobre el sistema educatiu fem la 
valoració següent:
 
en nivells no obligatoris, els criteris 
seguits per a mantenir un concert en 
Batxillerat són:

1. tenir el concert des de 1985 (anti-
gues filials i algun centre d’FP).

2. Escolaritzar alumnat amb neces-
sitats específiques d’atenció edu-
cativa.

anac@pv.ccoo.es

Lluís Marhuenda Garcia

@lluisotCCOOPV

lmarhuenda@pv.ccoo.es

Ana Crespo

Permanent 
d’Ensenyament 
Privat de la
FE CCOO PV

lluís marhuenda

Permanent 
d’Ensenyament 
Privat de la
FE CCOO PV
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3. Desenvolupar programes d’inno-
vació educativa.

4. Escolaritzar alumnat del municipi o 
zona en la qual es troba el centre. 

5. Haver recol·locat professorat de la 
borsa de concertada.

6. ser cooperativa.
 
Entenem que aquests criteris s’ajus·
ten a la proposta de Fe CCOO pV de 
considerar l’atenció educativa com 
a prioritària i també a la defensa 
dels drets laborals.

Enguany tornàrem a conèixer pel 
DOGV i la premsa quantes unitats 
s’han suprimit en FP Bàsica i cicles 
formatius, en Educació infantil o en 
Educació especial de suport a la in-
tegració i insistim en la nostra crítica 
que no podem valorar l’aplicació dels 
criteris en cada centre.
 
en els nivells d’escolarització obli·
gatòria la situació és la mateixa que 
en els nivells no obligatoris.

No veiem clars els criteris que s’han 
seguit en altres cursos perquè s’aug-
mentaren unitats de primària a centres 
com El Vedat, el Madre sacramento de 
torrent o el seminari de sogorb, men-
tre que van suprimir en certs centres 
de caràcter molt social, sense tenir 
informació sobre aquestes decisions. 
I novament, aquest curs se suprimei·
xen unitats en aquells centres que 
són cooperatives i/o són centres 
amb una clara labor social. 
 

Des d’aquesta Federació valorem com 
a encertats els criteris d’atenció edu-
cativa i les mesures que permeten 
al professorat afectat acollir·se als 
acords de recol·locació, però de-
mandem a la Conselleria d’Educació 
reunions, bé de la comissió de segui-
ment o reunions bilaterals, on es pu-
guen tractar les modificacions centre 
per centre i els casos concrets que 
s’han desestimat de noves sol·licituds 
de concert, sobretot en els nivells edu-
catius obligatoris.
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Les educadores i educadors d’Educa-
ció Especial són personal funcionari de 
la Generalitat, i desenvolupen la seua 
activitat professional en centres edu-
catius públics duent a terme l’atenció 
a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials.
 
Per a dimensionar la importància i la ne-
cessitat del seu reconeixement profes-
sional i específic és necessari conèixer 
les tasques que desenvolupa el col·lectiu 
d’educadores i educadors:
 
aquests professionals ocupen llocs d’Es-
pecialistes en Educació Especial, atenent 
a l’alumnat en el desenvolupament de 
programes per a l’autonomia personal, 
aplicant al costat d’altres professionals 
docents la programació escolar i en ge-
neral participant dels programes educa-
tius en aquells centres docents públics 
(col·legis d’Infantil i Primària, CEE i insti-
tuts) on realitzen la seua tasca. 
 
són en definitiva, professionals que al 
costat d’uns altres com a mestres, pro-
fessorat de secundària, fisioterapeutes 
o especialistes en audició i Llenguatge, 
formen part d’equips multidisciplinaris 
d’atenció a l’alumnat, la tasca educa·
tiva del qual està fora de tot dubte en 
el dia a dia dels centres educatius. 
 
sense els educadors i educadores 
d’educació especial no és possible 
una inclusió real de l’alumnat amb ne·
cessitats educatives especials.
 
Des d’un punt de vista laboral, són pro-
fessionals que depenen orgànicament 
de la Conselleria d’administracions Pú-
bliques i pertanyen al Grup de classifica-
ció C1, per la qual cosa se’ls exigeix com 
a requisit per a ocupar el lloc de treball 
el batxiller superior. No obstant açò en 
dependre funcionalment de la Conselle-

ria d’Educació i donades les característi-
ques i simptomatologia de l’alumnat que 
atenen, requereixen especialització, per 
açò i a iniciativa pròpia adquireixen for-
mació específica fóra de la seua jornada 
laboral.
 
Des de la Confederació sindical de 
CCOOPV i la Federació d’Ensenyament 
de CCOO PV hem instat a l’administra-
ció Valenciana, a través dels seus re-
presentants en el Consell Valencià de la 
FP, a establir un itinerari formatiu per 
al col·lectiu d’educadores i educa·
dors d’educació especial, mitjançant 
un procediment de reconeixement de la 
competència professional adquirida per 
l’experiència laboral, o mitjançant pro-
cessos de formació a distància, que els 
permeta obtenir el títol de tècnic supe-
rior en Integració social. 
 
Igualment reivindiquem que, després 
d’aquest procediment, els llocs de tre·
ball d’educadores i educadors d’edu·
cació especial siguen reclassificats 
en el Grup B dins del Cos de tècnics 
de Gestió en Integració social i Educació 
Especial de l’administració de la Gene-
ralitat.
 
Cal assenyalar que educadors i educado-
res realitzen des de fa anys les funcions 
establides per al grup de classificació B, 
és més, tutoritzen a l’alumnat que cur-
sa el cicle formatiu d’Integració social, 
i que realitza la FCt o les anomenades 
pràctiques en centres educatius del País 
Valencià.
 
Per açò des de la FE CCOO PV con·
siderem urgent i imprescindible que 
aquest col·lectiu obtinga la formació 
especialitzada que realment requereix 
i el reconeixement professional que la 
seua especialitzada tasca educativa me-
reix.

la Fe CCOO pV reivindica el 
reconeixement professional i 
específic de les educadores i 

educadors d’educació especial

dossier

mada macià 
Ballester

secretària PsEC
FE CCOO PV
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Defensem els drets
de la infància:

projecte Interactuem

Després d’aprovar-se en l’any 1989 
la Convenció dels Drets del Xiquet, 
nombrosos han sigut els avanços en el 
desenvolupament de polítiques de pro-
moció i reconeixement dels drets de la 
infància i adolescència. La garantia i de-
fensa d’aquests drets permet a milions 
de xiquets i xiquetes de tot el món, gau-
dir d’una millor qualitat de vida en l’àm-
bit familiar, sanitari, escolar, econòmic, 
en l’accés a l’habitatge, el temps d’oci, 
la participació... 

Encara que nombrosos països han rati-
ficat els acords internacionals que cons-
titueixen el marc legislatiu en defensa 
d’aquests drets i la majoria d’aquests 
posseeixen lleis que protegeixen la infàn-
cia, molts d’aquests drets no es com·
pleixen ni es garanteixen per a milers 
de xiquets i xiquetes a tot el món. Con-
siderem essencial donar a conèixer, res-
pectar, promocionar i garantir els drets 
dels xiquets, xiquetes i adolescents per-
què aquests siguen una realitat. 

La proposta didàctica que us presentem, 
dins del projecte INtEraCtuEM, pretén 
donar a conèixer, respectar, promoci·
onar i garantir els drets dels xiquets, 
xiquetes i adolescents perquè aquests 
siguen una realitat.

En què consisteix la proposta

Dos o més centres d’infantil i de primària 
d’un mateix municipi treballen durant un 
trimestre, a partir de les programacions, 
materials i fitxes de treball facilitades per 
la Fundació Pau i solidaritat PV, els Drets 
de la infància en l’àmbit de cada centre. 
a la fi del trimestre es proposa realitzar 
una sèrie d’accions conjuntes entre els 
centres participants fóra de l’escola per 
tal de donar visibilitat al què s’ha treba-
llat al conjunt del municipi.

Accions que es desenvolupen

Primerament, proposem realitzar les 
Jornades formatives Recursos per a 
l’educació en drets humans i drets de 
la infància per a docents, de 8 hores, 
homologades per la Conselleria d’Edu-
cació, on donem a conèixer els materi-
als didàctics del projecte es presenta la 
proposta didàctica per nivells educatius, 
es fa lliurament dels materials i s’acor-
den les accions conjuntes a realitzar. Els 
materials que proporcionem són: la Guia 
Didàctica Una altra infància en aquest 
món, exposició de fotografies sobre 
la realitat de la infància a Mesoamèrica, 
conte Chavela vol anar a l’escola, con·
te Rai es trenca un braç, i altres recur-
sos disponibles en la web www.interac-
tuem.org.

a partir d’aquesta formació i durant un 
trimestre, cada centre, posa en marxa el 
projecte amb els materials proporcionats 
intentant que aquesta proposta es con-
vertisca en fil conductor de les activitats 
de tot el centre.

Àrea d’educació per 
al desenvolupament 
de pau i solidaritat 
pV
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Per últim, les accions conjuntes que fa-
rem amb els centres que hi participen 
són: 

per a educació infantil: proposem re-
alitzar unes sessions de contacontes. 
La persona que realitze el contacontes, 
anirà a cada centre educatiu en la data 
que acordem i realitzarà tantes sessions 
com alumnat d’infantil hi haja al centre. 
L’espai més adient és la biblioteca o aula 
multiusos. 

per a l’alumnat de primer i segon de 
primària: realitzem una trobada lúdica: 
una Festa dels Drets dels xiquets i les 
xiquetes. aquesta es realitza en un es-
pai obert del municipi al qual es despla-
ça l’alumnat participant de cada centre. 
Desenvolupament: un grup d’animació 
realitza una dinàmica de benvinguda i 
situa els i les participants; a partir d’ací 
i dividits per grups es realitza una gim-
cana amb proves relacionades amb els 
articles de la Declaració dels Drets de la 
Infància. 

per a l’alumnat de tercer i quart de pri·
mària: realitzaran al centre educatiu una 
exposició paral·lela a l’exposició de 
fotografies on mostraran la relació entre 
les fotografies que allí es mostren i els 
drets del xiquets i de les xiquetes.

per a l’alumnat de cinquè i sisè de pri·
mària: participarà juntament amb auto-
ritats locals responsables de garantir els 
Drets, en un Parlament dels Drets que 
tindrà lloc a la sala de plens del muni-

cipi, on presentaran als responsables i 
les responsables polítics quines són les 
seues reivindicacions perquè els drets 
siguen una realitat. 

podeu trobar més informació del pro·
jecte a www.interactuem.org/experi·
encies

sI VOleu pARtICIpAR en el pRO·
JeCte O ReBRe’n mÉs InFORmA·
CIÓ, pOseu·VOs en COntACte AmB 
nOsAltRes en: 

Fundació Pau i solidaritat PV.
C/ Convent Carmelites, 1 València 46010. 
telèfon 963 392 646.       
edc·pauisolidaritat@pv.ccoo.es

Activitat gratuïta gràcies a la col-
laboració de




