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després del procés congressual, comencem nova etapa amb equips que combinen 
experiència i renovació. 
Ho fem amb il·lusió i força per emprendre la lluita per un sistema educatiu amb més 
garanties d’equitat i contribuint a la construcció d’una societat més justa i més huma-
nitzada.

En els darrers temps el sector d’atenció a menors està experimentant un canvi de 
model, alhora que també en alguns centres ja venen acumulant-se mesos i mesos d’im-
pagaments a treballadors i treballadores. des de la FE CCOO PV hem estat acompa-
nyant amb mobilització i negociació a les plantilles de centres amb impagaments, com 
és el cas d’EMaUS-rELLEU, que podria ser l’exemple de què ha passat amb una gestió 
deficitària per part de l’empresa i que afecta directament a treballadors i treballadores.
dins del que pot significar el canvi de model, també estem treballant en el cas que els i 
les menors es reubiquen. 
Els vincles creats entre persones treballadores i menors durant els anys de permanència 
en el centre han de tenir continuïtat en el cas que les persones en situació de protecció 
ixquen del centre cap a altres centres, tant públics com privats. És el cas del centre 
“La Foia de Bunyol”, però també podrien ser en altres. Segons el nostre estudi jurídic 
aquesta recol·locació és factible tant pel que fa a centres gestionats públicament com 
pel que fa als de gestió privada. 

altre camp de treball ha estat la negociació de les instruccions sobre jornada d’edu-
cadores i educadors d’especial, d’infantil i també fisioterapeutes.
durant aquest curs hem mantingut negociacions per arribar a un acord que modificara 
la distribució de tasques dins de la jornada laboral d’aquests col·lectius. El 2 de juny 
l’administració va lliurar l’esborrany final. El procés ha estat complicat i a més, amb un 
trencament en la unitat sindical per part d’Intersindical Valenciana que ha entrebancat 
els resultats d’una convocatòria de vaga, feta a més en mig de la negociació. 
La vaga és l’expressió màxima de mobilització que tenim la classe treballadora i que 
sempre cal usar quan ja no hi ha diàleg i negociació. no ha sigut el cas.
La FE CCOO PV, respectant els compromisos de transparència i participació, hem con-
sultat a la nostra afiliació en relació a la signatura de l’acord per posar en marxa eixes 
noves instruccions. L’opinió majoritària ha estat que no hem de signar i així li ho hem 
manifestat a l’administració.
Queda la reflexió de si la ruptura de la unitat sindical i la no modificació de les instrucci-
ons ens portarà a una situació de millora o no.

en relació a la construcció de noves polítiques, la FECCOOPV participarà activament 
en l’elaboració de dues lleis que en aquest moment està plantejant el Govern Valencià:
   — La Llei d’Infantesa, per part de la Conselleria de Polítiques Inclussives
    — La Llei Valenciana d’Educació, per part de la Conselleria d’Educació

En els dos casos volem ser agents actius per tal de portar les propostes de política edu-
cativa que defensem des del sindicat. 

I per acabar posar de manifest el treball del Grup d’Acció lGtBI de CCOO pV i en 
particular les companyes i companys d’ensenyament que hi participen en l’organit-
zació de les jornades sindicals que la CES organitza al voltant del WOrLd PrICE 2017 
(LGTB) que enguany es celebra a Madrid. El treball sindical inclusiu també és part de la 
nostra política i tasca.
La FECCOOPV estarem presents en la Manifestació Estatal de l’Orgull LGTBI a Madrid, 
que aquest any coincideix amb el World Pride.
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una vaga necessària

El passat 9 de març es va convocar una 
vaga en totes les etapes educatives i a 
tot l’Estat. des del nostre punt de vista, 
aquesta iniciativa va ser una mesura en-
certada per les raons que anomenarem 
en el desenvolupament d’aquest article. 
de fet, el nostre propòsit és establir una 
comparació entre la realitat social i les 
polítiques que s’hi apliquen i, a partir 
d’això, jutjar si aquestes últimes són les 
apropiades per aconseguir els fins que 
proposen. Entenem, a més a més, que 
fent això estarem en situació de valorar 
quina ha de ser la nostra resposta, indi-
vidual i col·lectiva, respecte de la situa-
ció que descrivim. 

És clar, per tant, que la primera part 
d’aquest escrit ha de tindre per objectiu 
analitzar quin és el moment en què es 
troba l’educació. Som conscients que la 
realitat pot ser observada des de dife-
rents punts de vista, així que únicament 
utilitzarem dades procedents de fonts 
oficials. d’aquesta manera, a més, úni-
cament farem servir la informació proce-
dent dels mateixos organismes la políti-
ca educativa dels quals es va qüestionar 
el passat 9 de març.  

En primer lloc, és important tindre en 
compte que la despesa educativa es-
panyola és inferior a la mitjana dels 35 
països que integren l’OCdE en totes 
les etapes educatives. Fins i tot, des 
d’aquest organisme s’ha advertit a l’Es-
tat espanyol que «una educació d’alta 
qualitat necessita un finançament soste-
nible». La majoria dels països han man-
tingut durant els anys més durs de la 
crisi (2008-2013) la inversió en educació 
—prop d’un 11 % respecte de la despe-
sa pública—, mentre que a Espanya ha 
descendit un 1 %  fins a situar-se al 8 %. 
de fet, si es rebaixa una dècima del PIB 
en educació —com es preveu en els do-
cuments Ministeri d’Hisenda—, ens en-
frontarem a una nova retallada de 1.000 
milions d’euros. així les coses, l’any 
2018 es concretaran en 10.000 milions 
d’euros menys per a educació. Cal dir 
que, respecte a les partides dedicades 
a educació compensatòria —i que, per 
tant, tenen una influència directa sobre 
la igualtat d’oportunitats—, Espanya es 
troba per sota de la mitjana de l’OCdE 
en termes de PIB —3,89 davant d’un 
5 %1 en relació amb la inversió total en 
educació—.  

————
1 Panorama de la Educación 2016: Indicadores de 

la OCDE.

Jordi Brull

Junta de Personal 
de València per  
FE CCOO PV
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d’altra banda, segons la informació que 
es desprén de l’estudi Eurydice 2015-
2016, juntament amb les dades publi-
cades pel Ministeri d’Educació, Espanya 
és el nové país entre els 37 analitzats 
dins aquest estudi amb els preus pú-
blics del sistema universitari més ele-
vats. aquest fet és una conseqüència 
directa del rd de Medidas Urgentes de 
racionalización del Gasto Público en el 
ámbito educativo, aprovat pel PP l’any 
2012, un dels objectius del qual va es-
tar reduir la diferència entre el cost dels 
serveis acadèmics i el preu de les taxes 
universitàries.  

Tenint en compte tot això, la implantació 
del 3+2, a més de la política i gestió de 
les beques durant els últims anys, és clar 
que no es poden considerar garantides 
les condicions perquè tot l’alumnat puga 
accedir als estudis universitaris. ans al 
contrari, la situació descrita fa que les 
condicions econòmiques puguen es-
devindre un entrebanc per a accedir a 
determinats estudis i, en conseqüència, 
impedeix que l’educació puga ser ente-
sa com un mitjà d’igualació i de progrés 
social. En aquest mateix sentit cal recor-
dar que, segons dades de l’OCdE, Es-
panya és el país en què més ha crescut 
la desigualtat.

Pel que fa a les condicions laborals del 
professorat, hem de recordar que la 
pèrdua de poder adquisitiu acumulada 
des de les primeres retallades de 2010 
supera ja àmpliament el 10 %. de fet, 
segons l’últim estudi publicat a aquest 
respecte per l’OCdE als docents espa-
nyols són als que més se’ls ha baixat el 
salari juntament amb els portuguesos, 
cosa que encara resulta més greu si te-
nim en compte la impossibilitat de de-
senvolupar una carrera professional en 
les mateixes condicions que la resta de 
països analitzats. a més, la manca d’una 
oferta pública d’ocupació ajustada a les 
necessitats reals del sistema, ha fet que 
la taxa de temporalitat en l’àmbit estatal 
siga superior al 20 %.  En aquest con-
text és important tindre present que, 
segons dades del Ministeri d’Educació, 
des del curs 2009/2010 els centres pú-
blics han perdut un 4,61 % de docents, 
mentre que als centres concertats n’han 
augmentat un 4,81 %.

a més a més, hem de recordar que una 
bona part de les retallades imposades 
tenen el caràcter de bàsic i, en conse-
qüència, impliquen limitacions en el sos-
tre de la despesa que no poden ser so-
brepassats per la resta de les aP. aquest 
és el cas de les hores lectives, els des-
comptes aplicats durant els processos 
d’IT, la imposició dels 10 dies hàbils per 

a cobrir baixes o el límit de la taxa de 
reposició.

Una vegada descrit breument l’estat en 
què es troba l’educació, resulta fàcil de-
duir quines han estat les polítiques edu-
catives que l’han fet possible. aquesta 
situació encara és més greu si pensem 
en quin pot ser l’efecte que tindrà so-
bre aquesta realitat l’aplicació d’instru-
ments legals que, lluny de combatre la 
desigualtat, sembla que estan destinats 
a legitimar-la. És per això que la LOMCE 
resulta ser una llei tan regressiva, perquè 
estableix mecanismes de selecció social 
en un context molt sensible per a l’edu-
cació pública —i els valors que aquesta 
representa—. només hem de pensar en 
els criteris establerts per a la planifica-
ció i l’organització de la xarxa de centres 
docents i, més concretament, en la in-
troducció de la «demanda social» com 
a referència. És clar quin pot ser l’efecte 
d’aquesta «elecció» si prèviament es re-
dueix la inversió en el sistema públic o 
es concentra l’alumnat amb necessitats 
educatives especials al mateix temps en 
què es redueixen els recursos per aten-
dre’l. 

La LOMCE, a més a més, implica un 
canvi de paradigma educatiu que no pot 
ser menystingut. Hem de recordar que 
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és una norma que desconfia del pro-
fessorat —fa necessària una revàlida i 
una avaluació externa—, que sobredi-
mensiona la importància de determinats 
instruments d’avaluació —nega altres 
tan importants com l’observació, o el 
progrés experimentat per l’alumnat— i 
que associa els resultats positius a res-
postes concretes i determinades —els 
estàndards d’aprenentatge filtrats a la 
premsa són evidents en aquest sentit—.  
Es tracta, al cap i a la fi, d’una norma en 
què la persona deixa de ser el seu prin-
cipal fi i passa a ser un ens que ha de ser 
avaluat constantment. L’avaluació, per 
tant, deixa de ser un procés al servei de 
l’aprenentatge i esdevé un mecanisme 
amb funcions ben diferents, com servir 
de filtre per a la selecció de l’alumnat o, 
una vegada publicats els resultats, as-
signar un valor als centres educatius. 
Cal dir en aquest sentit que la LOMCE 
estableix que els resultats de les avalua-
cions seran publicats segons indicadors 
comuns, s’oposa així a un informe de la 
UE (Eurydice, 2010) en què es recomana 
el contrari. 

Per últim, tampoc no hem d’oblidar que 
la LOMCE és la llei que permet concertar 
centres que segreguen l’alumnat, que fa 
que la religió tinga valor acadèmic en el 
càlcul de l’expedient o que ha despos-
seït d’una part de les seues funcions 
els principals òrgans de participació de 

la comunitat educativa. La LOMCE és, 
al remat, una norma concebuda a partir 
d’un model de societat molt determinat. 
Les declaracions de Juan Vicente Her-
rera, responsable de la ponència sobre 
educació en l’últim congrés PP, així ho 
corroboren: «calidad sin equidad es pura 
y lisamente elitismo; equidad sin calidad 
es socialismo y paternalismo inútil; y un 
sistema que no prepare para el empleo 
ni tiene calidad ni equidad». 

aquesta vaga, a més, responia a deter-
minats criteris d’oportunitat política que 
han de ser valorats adequadament. En 
són un bon exemple l’aprovació dels 
PGE per a l’any 2017 i la negociació de 
l’anomenat pacte educatiu. En aquest 
últim cas cal fer evident la necessitat de 
tenir un ampli acord social en què les re-
ivindicacions de la comunitat educativa 
siguen ateses com cal. Per això tam-
bé era important participar en aquesta 
vaga, perquè el fet de ser convocada per 
la Plataforma por la Enseñanza Pública, 
li atorgava un component ciutadà i, per 
tant, evitava que els seus fins pogueren 
ser confosos amb una demanda exclusi-
vament sectorial. 

La necessitat de la vaga —com diu el 
títol d’aquest article— es justificava en 
últim lloc per poder disposar d’un relat 
propi sobre la situació de l’educació en 
aquest país. Les declaracions del minis-
tre d’Educació aquest mateix dia així ho 
proven. només d’aquesta manera s’en-

tén que tinguera tanta pressa a afermar 
que «no hi havia raons objectives per 
a la vaga» i que «aquesta no tenia cap 
sentit».

així doncs, entenem la vaga del 9M 
com una resposta a la corrent neocon-
servadora que vol situar l’educació com 
a valor de canvi i a la persona com a 
capital humà, és a dir, com un produc-
te de consum individual en la carrera 
meritocràtica. aquest paradigma com-
bina la ideologia de la llibertat d’elecció 
en el mercat educatiu i les correlatives 
polítiques d’austeritat junt amb el con-
trol extern i no democràtic de resultats. 
Per a la mentalitat neocon, l’educació 
democràtica i l’ensenyament públic és 
l’enemic número u, perquè representa 
uns principis —llibertat, igualtat i soli-
daritat— que es tradueixen en una edu-
cació amb valor d’ús, no vinculada a 
interessos estrictament econòmics, no 
repressiva i no discriminadora. Una edu-
cació que promou, de manera inevita-
ble, l’esperit crític i la participació com a 
aspectes claus per a la transformació de 
les institucions. Tenim, com a ciutadans 
i ciutadanes, treballadores i treballadors, 
la responsabilitat de posicionar-nos i ac-
tuar amb coneixement de causa, perquè 
som ciutadania, som educació.
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el paper de CCOO pV
en el nou model 

d’intervenció amb menors 
tutelats

La FECCOOPV ve denunciant fa anys 
que el model de tutela i empara de me-
nors està caducat i no és l’adequat per a 
l’atenció soci-educativa de la infància.

Els factors que impedien un disseny efi-
cient són múltiples. Moltes vegades no 
s’ha actuat des de l’interès superior del 
menor enviant a molts dels xiquets a re-
cursos que existeixen i no adaptant cada 
recurs a les seues necessitats. Tampoc 
s’han creat els mecanismes suficients 
perquè el xiquet siga escoltat i es tinga 
en compte la seua opinió. Les polítiques 
austericides i economicistes d’aquests 
10 últims anys han desproveït de mitjans 
suficients, tant humans com materials, a 
molts dels centres de menors i ha minvat 
la capacitat de famílies d’acolliment per 
a una atenció de qualitat. L’impagament 
i retard en els pagaments a entitats sen-
se ànim de lucre que mantenen molts 
dels recursos ha sigut una altra de les 
qüestions recurrents i encara no resolta. 
La falta d’inspecció i control de centres 

d’altra banda, aquest sector històrica-
ment és atès per entitats sense ànim de 
lucre, laiques o religioses amb un siste-
ma de concert que va funcionar des de 
l’any 2002 fins al 2013. Les polítiques de 
retallades van suposar que aqueix siste-
ma concertat pioner en el sector i que va 
donar certa estabilitat als centres va ser 
escabotat el 30 novembre de 2013 i l’ad-
ministració del PP valencià va obligar al 
fet que passaren a un sistema de licitació 
absolutament inadequat per la insufici-
ència pressupostària afegida, la inesta-
bilitat que suposava i perquè mercadeja 
a la baixa al sector, ponderant més la re-
baixa econòmica que el projecte tècnic.

Moltes han hagut de ser les mesures 
preses perquè tot el sistema no caiguera 
com si fóra una torre de naips i en açò 
els treballadors han sigut peces clau. 
des de l’any 2011 porten sense pujada 
salarial entre altres temes.

En aquestes últimes setmanes s’han suc-
ceït diferents notícies amb gran impacte 
mediàtic sobre la situació dels nostres 
menors (Monteolivete, Sogorb...); no és 
d’estranyar que hagen ocorregut. davant 
el paisatge exposat, les primeres mesu-
res que l’actual govern valencià ha pres 
per a bé o per a malament han fet escla-
tar alguna cosa previsible: les transfor-
macions d’un sistema massa anquilosat i 
poc controlat ha fet que es qüestione tot. 
Les noves inspeccions -s’ha incrementat 
el nombre d’inspectors- han tret a la llum 
certes pràctiques dubtoses, afortunada-
ment poques, que han suposat el tan-
cament provisional o definitiu de dos o 

pel mínim nombre d’inspectors també 
ha permès certs conflictes enquistats o 
il·lícits que haurien d’haver-se eradicat 
immediatament. I si cap més important, 
la situació estructural i de mitjans en la 
qual estan els centres d’acolliment de ti-
tularitat pública, que ha permès:

a) en els centres de gestió pròpia: 
una deterioració en instal·lacions, 
falta de mitjans, professionals aban-
donats. Tot per a justificar privatit-
zacions, que no s’haurien d’haver 
produït en la majoria d’elles.

b) en els centres públics externa-
litzats a entitats sense ànim de 
lucre: retallades pressupostàries 
i de personal d’un any per a un al-
tre, falta d’inversió i control de les 
instal·lacions, ja que aquestes són 
públiques encara que gestionades 
privadament (qui havia de reparar 
els desperfectes...), licitacions que 
rebaixen les partides econòmiques 
a límits insostenibles havent d’estar 
els treballadors permanentment en 
situació de conflicte per a exercir els 
seus drets i mantenir l’aplicació del 
conveni i dels plans de formació i 
salut laboral.

toni Jiménez

àrea infància
i adolescència
FE CCOO PV

Toni Jiménez Galván

@ToniJimnezGalv

ajimenez@pv.ccoo.es
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tres centres en els últims mesos i, a més, 
la situació insostenible d’algun centre 
públic com Monteolivete a València, la 
deteriorada estructura del qual unida a 
una negativa relació amb l’entorn i els 
conflictes que açò suposava, ha sigut 
clausurat.

aquesta situació que ha de resoldre’s 
amb valentia i decisió. El model d’inter-
venció amb menors ha de transformar-
se urgentment; també tota la legislació i 
normativa autonòmica que facilite un pas 
més coherent amb l’atenció als menors 
tutelats. Però ha d’anar unit a dos pro-
cessos: negociació cap a una concerta-
ció social amb tots els agents socials i 
una homologació de tots els treballadors 
i treballadores que treballen en els dife-
rents recursos. CCOOPV ací està.

d’altra banda, a la FECCOOPV li preo-
cupen diverses qüestions que el govern 
valencià ha de resoldre abordar valenta-
ment: 

•  Agilitació de les tramitacions en tota 
aquesta àrea de serveis socials que 
“rescaten persones”. 

•  Una planificació a mitjà termini per a 
evitar situacions d’immediatesa que 
poden danyar tant la vida dels me-
nors acollits com la dels treballadors 
que els atenen, com és el cas de la 
reorganització del centre Monteo-
livete i la seua repercussió en el de 
Bunyol.

•  Si ha de revertir-se un centre de pri-
vat a públic CCOOPV proposa dues 
opcions: una, com a lema, “on va el 
menor, va el treballador” per a quan 
es canvia als menors a un altre cen-
tre. La segona, si es reverteix un cen-
tre públic el personal que està con-
tractat es manté com a indefinit 
no fix. açò ja s’està fent en diverses 
administracions.

•  CCOO volem i hem d’estar en les de-
cisions.

•  Finalment, i més que mai, s’ha de re-
soldre la situació d’impagaments o 
retards.

I, no volem acabar aquest article, sen-
se un record a la situació extrema i de 
lluita que els companys i companyes 
d’EMaUS - rELLEU estan portant du-
rant 6 anys, resistint i patint com ningú 
a causa del PUFO que va deixar l’antic 
gestor d’aquesta entitat. En aquests dies 
s’estan resolent els espertenecs del con-
curs de creditors que manté a tots els 
treballadors en una situació de màxima 
incertesa. no obstant açò, han apostat 
per aguantar fora mida per a mantenir-se 
en les seus volgudes comarques de les 
Marines i perquè els xiquets que estan 
amb ells puguen mantenir-se també en 
el seu entorn natural. Una enorme abra-
çada per a tots ells i tots els treballadors 
de centres, serveis i programes que tre-
ballen per un món millor.

La lluita continua. dossier



4 9
e n s e n y a m e n t

Juny 2017  |  te359
e n s e n y a m e n t

Juny 2017  |  te359

dossierdossier > Seguim avançant

Benvolgudes companyes, benvolguts 
companys: arriben juny i juliol i, parafra-
sejant als nostres amables vigilants de 
HazteOir, açò va a començar a amari-
conarse bastant, omplint-se de bolleras, 
óssos, úrsulas, marimachos, mariquites, 
muskulokas, dives, travelos, biciosas i 
biciosos (sí, amb b de bisexual, please) i 
altra gentola de la mateixa mena  abans 
que condisca el pànic, permeteu-me uns 
minuts del vostre preuat temps per a 
aclarir/explicar certs conceptes que, en-
cara que sé que la majoria els coneixeu i 
esteu amb nosaltres en aquesta lluita, no 
està de més tornar a recordar a manera 
de guia per a sobreviure a aquests temps 
que se’ns tiren damunt:

per què ens manifestem el 28 de 
juny?

Perquè el 28 de juny de 1969, després 
de constants i successives batudes per 
part de la policia en el pub novaiorqués 
Stonwell (lloc de trobada de persones 
lgtbi quasi en la clandestinitat), per pri-
mera vegada aquestes persones es van 
oposar a la seua detenció i van respon-
dre resistint-se. aqueixa resistència a 
tornar a ser detingudes, vexades i vili-
pendiades com sempre, la van encapça-
lar principalment dones transexuals afro-
americanes i sud-americanes. La seua 
actitud revolucionària va prendre com la 
pólvora en la zona i, al matí següent de la 
batuda, havia regirades i manifestacions 
en moltes ciutats d’Estats Units exigint 
que la policia deixara de perseguir a les 
persones lgtbi pel simple fet de ser així. 
d’allí, les protestes i revoltes es van es-
tendre a nivell internacional.

Juny,
el mes de l’orgull de ser 

lGtBI

ents que estem ací, desoint i desobe-
int les seues normes. res els fastigueja 
més. res ens agrada més.

Una manifestació de l’Orgull LGTBI mai 
serà agra, amb empipament o acritud. 
I no perquè no ho sentim, sinó perquè 
sabem que la millor resposta enfront 
d’aquells que ens odien és mostrar-nos 
lliures, felices, contentes, desinhibides, 
encantades i orgulloses de ser com som. 
La música, les batucades, els balls, les 
carrosses i la nostra aparença no ens 
resten res de legitimitat en la reivindica-
ció dels nostres drets i llibertats.

Orgull Gai? Orgull de madrid?

Ja sabem totes la invisibilització que 
patim les dones en tots els àmbits. ací 
també. no hem de parlar d’Orgull Gai, 
perquè en tal cas, solament ens estem 
referint als homes. És l’Orgull LGTBI, 
el de totes les persones amb relacions 
afectiu-sexuals diverses i el de totes les 
persones amb diferent orientació i/o ex-
pressió de gènere. Siguem inclusives, 
per favor. recordeu que el que no es no-
mena, no existeix.

I no, no és l’Orgull de Madrid. És l’Or-
gull Estatal, solament que sempre s’ha 
celebrat a Madrid (i sempre hi ha rumors 
que ho van a fer itinerant per tot l’Estat) 
I se celebra a Madrid perquè és on es 
concentra el poder polític que té la capa-
citat de canviar la nostra situació legal. I 
ens presentem allí més de milió i mig de 
persones per a dir-li al poder que «som 
legió», no ens podeu ignorar, no ens po-
deu callar.

En totes les províncies de l’Estat Es-
pañol se succeeixen les manifestacions 
de l’Orgull el cap de setmana previ a la 
manifestació estatal (bé, no en totes. Les 
nostres companyes d’alacant ho cele-

a tot el món, el 28 de juny celebrem aquell 
dia en què no suportem més humiliaci-
ons i persecucions per ser diferents i ens 
alcem en lluita. El dia en què per fi li vam 
dir al món que no ens ocultàvem més en 
la clandestinitat per a no molestar/ofen-
dre i que ens sentim OrGULLOSOS de 
ser com som.

Per norma general, aqueixa celebració 
de l’Orgull LGTBI es trasllada al primer 
dissabte després del 28 de juny, si és 
que aquesta data cau entre setmana. 
Enguany serà l’1 de juliol, coincidint amb 
la conclusió del nostre congrés confede-
ral estatal.

manifestació, Desfilada o Cavalcada?

aquesta pregunta, en aquest meravellós 
fòrum, és molt fàcil de contestar: El 1º 
de maig és una manifestació? És una 
desfilada? O és una cavalcada? doncs 
el mateix el 28 de juny. És una manifes-
tació reivindicativa, de lluita per a exigir i 
conquistar els drets LGTBI.

I si és una manifestació, per què us 
disfresseu de forma tan estrafolaria i 
grotesca? 

Primer: no ens disfressem. Ens vestim 
com ens dóna la gana. Que la nostra 
vestimenta i aparença no encaixa amb 
les regles heteronormatives establides, 
és un símbol més de resistència i lluita.

Segon: Per provocar i visibilitzar. Per 
provocar a aquells que ens insulten, hu-
milien, burlen, agredeixen  Les persones 
LGTBI hem convertit en art l’apropiació 
dels insults que hem rebut. Per açò mol-
tes ens manifestem amb una cuidada 
interpretació de nosaltres mateixes (abi-
llament, maquillatge, granadures, etc.). 
Fem ostentació de la visibilitat, perquè 
aquells que ens exigeixen que portem «el 
nostre» en privat i no en l’àmbit públic, 
no puguen evitar veure’ns, ser consci-

Begoña Fuentes

Secretaria de la 
dona i polítiques 
LGTBI
FE CCOO PV



e n s e n y a m e n t
Juny 2017  |  te359310

dossier

dossierdossier > Seguim avançant

bren al juliol a causa de la coincidència 
amb Les Fogueres) I cada vegada més 
ciutats i municipis decideixen celebrar 
la seua pròpia manifestació de l’Orgull o 
realitzar activitats que visibilitzen al col-
lectiu LGTBI del seu entorn.

Què és açò del World pride 2017 a 
madrid?

El World Pride és una celebració a nivell 
mundial de l’Orgull LGTBI. Se celebra 
cada 5 anys i la ciutat triada per a alber-
gar-ho és seleccionada per votació entre 
els membres de l’associació InterPride. 
Madrid va ser triada perquè en aquest 
2017 fos la capital del World Pride. Quan 
una ciutat europea és triada per al World 
Pride, el EuroPride (Orgull LGTBI Euro-
peu) se celebra en la mateixa ciutat al 
mateix temps. Per tant, el pròxim 1 de ju-
liol a Madrid se celebrarà la Manifestació 
Estatal de l’Orgull LGTBI, el EuroPride i 
el World Pride. dit en nombres, s’espera 
que prop de 3 milions de persones de tot 
el món estiguen a Madrid per a aquei-
xos dies. Us podeu imaginar que és una 
oportunitat única perquè CCOO estiga 
present i siga visible com el referent sin-
dical LGTBI.

a més, durant el mes de juny es van a ce-
lebrar multitud d’actes, esdeveniments, 
activitats internacionals LGTBI a Ma-
drid. Entre elles cal destacar que la CES 

(Confederació Europea de Sindicats) ha 
convocat una Jornada Sindical LGTBI 
que se celebrarà dins d’unes jornades 
sindicals internacionals que organitzem 
conjuntament CCOO i UGT, per encàr-
rec de la Internacional d’Ensenyament 
i la Internacional de Serveis Públics. La 
Federació d’Ensenyament de CCOO i el 
seu grup LGTBI participaran en aquestes 
jornades i en tota activitat on puguem re-
alitzar acció sindical i mostrar i visibilitzar 
el treball sindical que desenvolupem en 
aquest àmbit.

per què hi ha un Dia Internacional 
lGtBI i no hi ha un altre per als 
heterosexuals?

Fàcil. El 17 de maig de 1990, l’Organitza-
ció Mundial de la Salut va decidir retirar 
del seu llistat de malalties mentals l’ho-
mosexualitat. 1990! açò va ser fa quatre 
dies. Per açò, a tot el món se celebra el 
17 de maig el dia contra la LGTBIfobia. 
És el dia en què, a ulls de la societat, dei-
xem de ser unes malaltes per a començar 
a ser considerades persones «normals» 
(odiem aqueixa paraula, de debò).

Si el fet de ser heterosexual s’haguera 
considerat un sol minut en la Història de 
la Humanitat com un defecte, una malal-
tia, una qüestió antinatural, una deixalla 
social, les persones LGTBI seríem les 
primeres a recolzar-vos i exigir la cele-
bració del dia Internacional de les Perso-
nes Heterosexuals. Sense dubtar-ho.

dir-vos finalment que en la Federació Es-
tatal d’Ensenyament de CCOO hi ha un 
grup de treball LGTBI, on desenvolupem 
sindicalisme i activisme social orientat a 
les persones LGTBI i el seu entorn labo-
ral i social. aqueix grup estatal va rebre 
el confirme unànime de les delegades i 
delegats participants en el nostre recent 
12º congrés estatal. de la mateixa ma-
nera, es van aprovar resolucions que 
insten i urgeixen a la creació d’un grup 
estatal confederal LGTBI. resolucions 
que també s’han aprovat per unanimitat 
en la majoria dels congressos territorials 
i de les diferents federacions estatals de 
la CS de CCOO.

Us animem a compartir amb nosaltres 
aquests dies d’orgull i reivindicació, i a 
seguir treballant perquè les nostres Co-
missions Obreres siguen les de totes i 
tots. Som el sindicat referent en l’àmbit 
LGTBI. La nostra acció sindical LGTBI, 
la nostra formació LGTBI en l’intern i en 
l’extern genera adhesions, afiliacions 
i prestigi, tant a nivell estatal com a in-
ternacional. Lluitem juntes, #orgulloses 
de ser com som, de ser les Comissions 
Obreres. Feliços juny i juliol plens d’or-
gull. 
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l’acord per a la millora
de l’ocupació pública:

una oportunitat per a la 
consolidació

dossierdossier > Seguim avançant

El 29 de març CCOO, juntament amb 
UGT i CSIF, va signar amb el Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública l’ “acord per 
a la millora de l’ocupació pública”. Una 
vegada acabe la seua aplicació aqueix 
acord va a suposar la major oferta 
d’ocupació pública de les últimes dèca-
des. La finalitat és que en 2020 s’arribe 
a una taxa de temporalitat per baix del 8 
%, que haurà de mantenir-se.
  
recordem que des que van començar 
les retallades no s’ha pogut superar 
una taxa de reposició del 100 % (con-
vocatòria únicament de les jubilacions 
produïdes en un any), per la qual cosa 
la taxa de professorat interí s’acosta ja 
al 25 % en País Valencià. L’aplicació de 
l’acord suposarà passar de l’actual nom-
bre de més de 12.000 docents interins a 
un nombre d’al voltant de 4.000, per a 
no superar el 8 %. açò, unit a les més 
d’1.000 jubilacions anuals, farà neces-
sària la convocatòria de més de 13.000 
places en 3 anys.
 

Hi ha diverses sentències del Tribunal 
Constitucional que entren a valorar el 
que es considera “límit del tolerable” 
quant a la valoració de l’experiència: 
185/1994, 67/1989 i 83/2000. Coincidei-
xen en el que s’ha dit en l’art. 61.3 del 
EBEP: “la valoració de mèrits dels aspi-
rants... no determinarà, en cap cas, per si 
mateixa el resultat del procés selectiu”.
  
La jurisprudència també deixa clara la 
impossibilitat de l’accés restringit (la 
convocatòria d’oposicions o de places 
restringides a persones interines). La 
sentència del Tribunal Constitucional 
27/1991 acaba amb les oposicions res-
tringides per a interins que es realitzaven 
des dels anys 70.
 
La FE CCOO PV sí planteja canvis possi-
bles en el sistema d’ingrés: reducció dels 
temaris, major optativitat, adequació de 
temaris, major ajust de les proves pràc-
tiques a la pràctica docent, fases no eli-
minatòries en l’oposició o major pes (fins 
al límit permès per les sentències del 
Constitucional) de l’experiència docent. 
 
Haurem de plantejar aqueixos i qualsevol 
altre canvi que no conculque els drets de 
ningú per a aprofitar aquesta oportunitat 
de consolidació i millora de l’ocupació 
pública oberta per l’acord aconseguit 
per CCOO.

El que també diu l’acord és que els pro-
cessos selectius garantiran els principis 
de lliure concurrència, igualtat, mèrit, ca-
pacitat i publicitat, podent valorar-se el 
temps de serveis sol en la fase de con-
curs.
 
Els principis d’igualtat, mèrit i capaci-
tat estan arreplegats en la Constitució 
(arts. 23.2 i 103.3), que també diu que 
l’ingrés en la funció pública es farà se-
gons el que diga una norma amb rang 
de Llei. Les que regulen ara l’ingrés són 
el EBEP (rdL 5/2015, de 30 d’octubre, 
articles del 55 al 62) i LLOE/LOMCE (dis-
posició addicional dotzena). aqueixes 
Lleis estan desenvolupades en rd 276, 
amb dos sistemes d’accés: el transito-
ri (arts. 18 al 28), vigent durant els anys 
d’implantació de la LLOE, i l’ordinari 
(arts. del 59 al 66), vigent des de 2011. 
Podria haver-hi un nou sistema extraor-
dinari d’accés, amb rang de Llei i sempre 
que es compliren els principis assenya-
lats.
 
L’art. 61.1 del EBEP consagra la lliure 
concurrència; no pot haver-hi discrimi-
nació en les vies d’accés. no pot haver-
hi “doble via”. 
 
La FE CCOO PV defensa la consolidació 
d’ocupació: la transformació d’ocupació 
precària i temporal en ocupació estable 
de qualitat. Per a açò defensem la ne-
cessitat d’un procés extraordinari basat 
en convocatòries de concurs-oposició 
àmplies que permeten valorar fins al mà-
xim legal l’experiència docent i alhora 
donar l’oportunitat d’accedir a la funció 
pública a qui no la tinga.
 

Feccoopv
roberto romero

@FECCOOPV
roberto

roberto.romero
@pv.ccoo.es

elblogderoberto
romero.blogspot.
com

Roberto Romero

Secretaria de 
Pública
FE CCOO PV
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educar per la igualtat
amb les xarxes socials: 
schnapchat i instagram

pràctica educativaÅ · ¼ < È Á ³ \

enric senabre 
Carbonell

departament de 
Filosofia.
IES Escultor F. 
Badia. Foios

Les xarxes socials en el mòbil,
un mitjà eminentment emocional

És absolutament inqüestionable que els 
nostres joves estan creixent en un nou 
món. Un món interconnectat, en xarxa, 
comunicat instantàniament, virtual i ape-
gat a una andròmina que ha passat a 
formar part de la nostra vida però amb 
la qual ells han crescut, l’smartphone. 
aquest nou context pot anomenar-se 
“societat xarxa”, en el sentit que ho fa 
Manuel Castells. El “tercer espai o E3” 
d’aquesta nova “Tecnòpoli” constitueix 
la societat digital que ha transformat 
les formes d’expressió simbòlica i les 
maneres d’autocomprensió cultural. En 
aquestes condicions és evident que el 
“món de la vida” de les noves generaci-
ons es mou en un context digital i mòbil, i 
si volem arribar a connectar amb els seus 
interessos, comprendre la seua manera 
de viure i participar d’un projecte comú, 
haurem de viure també en aquest “món 
de la vida” virtual i mòbil que l’smartpho-
ne ha implantat.

En un article aparegut en la revista l’Espill 
comente les característiques d’aquest 
nou mitjà: En primer lloc produeixen un 
distanciament emocional, també impli-
quen una sensació d’invisibilitat i d’om-
nipotència, si bé hem de tenir en compte 
el caràcter nou i poc experimentat dels 
nous dispositius, amb poca experiència 
d’ús i dels seus efectes. aquestes ca-
racterístiques exigeixen un tractament 
educatiu adequat, que ha de passar 
per una conscienciació moral sobre els 
efectes reals dels actes virtuals a través 
d’una sensibilització moral. Però aques-
ta sensibilització no és un fenomen que 

s’aconseguesca de manera teòrica, sinó 
que és necessari un període d’instrucció 
i de pràctica, amb errors i encerts, que 
ens assenyalen el camí més correcte. 
L’únic camí per trencar aquest cercle vi-
ciós és fomentar altres usos més gratifi-
cants que acaben imposant-se als usos 
negatius.

En aquest sentit, només un treball educa-
tiu que sensibilitze, exercite i consciencie 
sobre els efectes reals de l’ús dels termi-
nals digitals. només des d’una educació 
emocional que s’amplie a l’espai virtual i 
que ajude a reconéixer el patiment propi 
i l’alié i només des d’una moralitat que 
efectue una actualització dels principis 
ètics clàssics que s’han d’aplicar als 
nous contexts, serà possible la creació 
d’un espai social apropiat i favorable a la 
convivència i la ciutadania. només des 
de l’experimentació, la sensibilització i 
l’empatia moral serem capaços d’albirar 
els efectes que la facilitat d’utilització de 
les noves tecnologies implica. Els nous 
dilemes morals afecten persones que no 
veiem, impliquen un dolor invisible que 
queda massa lluny per relacionar-lo amb 
actuacions tan privades com escriure 
unes paraules al mòbil. Però la relació 
existeix, i es produeix, i els efectes són 
tan reals com els que fem en directe.

Educar les emocions associades a 
la igualtat

Posem-nos, per tant, a la faena. Haurem 
d’educar l’emocionalitat, i haurem de fer-
ho des dels mitjans digitals que els joves 

@Enrisena

Enric Senabre Carbonell
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empren diàriament, i que sabem que te-
nen un llenguatge molt emocional, fins i 
tot amb una emocionalitat espontània i 
directa.

Per això hem de començar per distingir 
entre emocions i sentiments, com ho fa 
Segura, la primera missió que tenim en 
l’educació emocional és convertir les 
emocions, imprecises, espontànies, in-
controlades, en sentiments més reco-
neguts, més treballats i volguts. És un 
primer pas que només per ell mateix ja 
justificaria una activitat, perquè el món 
de les xarxes és un món més emocional 
que sentimental, i per tant, un món que 
controla en compte de ser controlat pels 
joves. En aquest sentit és cert, com diu 
Lacroix que vivim un món d’emocions 
explosives i passatgeres, per això l’edu-
cació ha d’ajudar a fer el pas al món dels 
sentiments.

Un segon pas, seria anar més enllà, i fer 
amb els sentiments una reflexió moral, 
com bé diu Marina, si volem accedir i fer 
més crítica i personal la moralitat dels jo-
ves, haurem d’entrar per la primera via 
d’accés a l’autoconeixement i la convi-
vència, les emocions i els sentiments, 
per tal d’acabar fent una reflexió moral 
més profunda. Som “sentimentalitat 
intel·ligent” com afirma Marina, i no po-
dem per tant, abandonar els sentiments 
com a motiu de reflexió moral. 

En aquest sentit, i seguint a Segura, que 
enumera un catàleg d’una trentena de 
sentiments i d’emocions, hem de treba-
llar-les per tal de fer-les més assumides, 
conscients i controlades. de la trentena 
d’emocions que ell enumera, jo he triat 
les que tenen més relació amb la vivèn-
cia de la igualtat, per tal de treballar-les 
amb les xarxes socials que m’he propo-
sat. aquests sentiments o emocions són 
els següents: 

— Superioritat masculina davant 
d’inferioritat femenina.

— respecte i igualtat mutus.

— Prepotència (supèrbia, arrogàn-
cia).

— Proximitat (amistat, senzillesa).

— Vergonya, culpa i humiliació.

— autoestima.

Els sentiments i les emocions poden ser 
positius o negatius, però necessitem re-
conéixer-los tots per tal de poder gestio-
nar-los millor, per això comencem per fer 
visible el sentiment negatiu o tòxic per tal 
de fer-lo conscient, i a continuació pro-
posem el positiu o l’enriquidor per tal de 
substituir-lo o mostrar-lo, si més no. 

L’objectiu final de l’activitat és alfabe-
titzar emocionalment, com diu Marco, 
dins del context de foment de la com-
petència social i ciutadana, dins de la 
qual es trobaria l’emocional. alfabetitzar 
emocionalment és l’objectiu que pretén 
aquest treball, acompanyar l’alumnat en 
el reconeixement dels sentiments tòxics 
entorn de la igualtat de gènere i mostrar 
les alternatives positives i enriquidores 
d’uns sentiments mediats racionalment. 
d’alguna manera és el que proposa nus-
sbaum i aquest trànsit es realitza en les 
xarxes socials als nostres dies.

Clarificació dels objectius i de les 
competències:

Les competències implicades en aques-
ta activitat són la social i ciutadana i la 
digital, a més d’aprendre a aprendre i 
d’iniciativa personal. 

Els objectius es poden referir a:

— Utilitzar l’smartphone i les xarxes 
socials associades amb finalitats 
educatives.

— acompanyar l’alumnat en la gestió 
de les emocions, els sentiments i 
els valors associats a l’igualtat 
entre homes i dones.

— Identificar i rebutjar les emocions 
negatives associades a les re-
lacions entre sexes, com la pre-
potència, superioritat masculina, 
vergonya i culpa.

— reforçar les emocions i els senti-
ments associats a la igualtat, com 
el respecte, la proximitat, l’amis-
tat, la col·laboració l’autoestima.

Maneres de fer

La metodologia pretén ser significativa i 
lúdica, amb la utilització de l’smartphone 
com a eina de treball fonamental. És evi-
dent que el mòbil està associat amb el 
temps lliure i personal, per tant l’alumnat 
inicia el treball amb una motivació afe-
gida, que s’ha de mantenir. Per això les 
activitats no poden ser massa complica-
des de realitzar, ja que si augmentem la 
complexitat disminuïm la motivació. Una 
reflexió més elaborada pot fer-se poste-
riorment a l’aula, però les activitats bàsi-
ques han de ser similars a les que l’alum-
nat fa quan utilitza el mòbil normalment. 
amb la finalitat de fer més espontani i lú-
dic el treball de l’alumnat, la majoria de 
les activitats s’han realitzat al pati.

Seqüència d’activitats

— Fer una foto original amb una situ-
ació que insinue superioritat mas-
culina, amb un comentari crític 
afegit a la foto. Penja-la a la teua 
història d’Snapchat i/o envia-me-
la a mi directament.

— Fer una foto original amb una si-
tuació que mostre una suposada 
inferioritat femenina amb alguna 
emoticona o modificació que la 
convertisca en burla, broma. Pen-
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ja-la a la teua història d’Snapchat 
i/o envia-me-la a mi directament.

— Fer una foto original que mostre 
una situació d’igualtat amb algun 
filtre, emoticona o comentari que 
la reforce. Penja-la a la teua his-
tòria d’Snapchat i/o envia-me-la a 
mi directament.

— a InSTaGraM busca una imatge 
d’Internet que mostre una situa-
ció de prepotència masculina i 
puja-la a Insta. Els companys han 
de fer un comentari crític a la foto 
amb el hashtag #IgualtatBadia

— Busca una imatge d’Internet que 
mostre col·laboració, sintonia, 
amistat i puja-la a Instagram. Els 
companys han de fer un comen-
tari crític a la foto amb el hashtag 
#IgualtatBadia

— a SnaPCHaT fer una foto original 
en la qual s’expresse el sentiment 
d’una dona que senta vergonya 
de ser dona, o sentiment de cul-
pa o humiliació. afegir algun filtre 
que reforce aquest sentiment. 
Penja-la a la teua història i/o en-
via-me-la a mi directament.

— Fer una foto original en la qual 
s’expresse el sentiment d’una 
dona orgullosa d’ella mateixa, el 

sentiment d’autoestima, d’orgull i 
de satisfacció. Penja-la a la teua 
història i/o envia-me-la a mi di-
rectament.

— a InSTaGraM. Busca imatges de 
dones famoses per destacar en 
qualsevol camp i penja-les a Ins-
tagram. afegeix un comentari que 
explique el perquè has triat la foto 
amb el hashtag #IgualtatBadia.

— Elabora un vídeo que fomente la 
igualtat utilitzant filtres o ginys 
que permet Snapchat i penjar-lo 
a la vostra història.

Conclusions

Podem dir que la seqüència d’activitats 
ha aconseguit els objectius plantejats, ja 
que:

a) L’alumnat ha identificat les emo-
cions associades a la igualtat i la 
discriminació i els ha represen-
tat en el sentit adequat. Per tant 
hem aconseguit el primer nivell 
de l’educació emocional, la iden-
tificació de les emocions pròpies 
i un primer nivell de reflexió sobre 
aquestes.

b) L’alumnat ha preferit els senti-
ments positius, ha experimentat 
la gratificació personal que sig-
nifica sentir i fer sentir emocions 

positives i ha rebutjat les negati-
ves. amb la qual cosa hem acon-
seguit un segon nivell de madura-
ció emocional, la de la preferèn-
cia per les emocions positives i 
la seua conversió en sentiments 
més estables i gratificants. 

c) També s’ha produït un ús empà-
tic del mòbil i de les xarxes so-
cials, ja que tot i tractar-se d’una 
activitat escolar i per tant, fictí-
cia, l’experiència emocional ha 
quedat ahí, s’han vist ells com a 
subjectes d’emocions negatives i 
positives, han identificat els seus 
companys com a iguals i amb 
emocions semblants a les seues, 
i han pogut generalitzar l’experi-
ència a qualsevol persona en la 
mateixa situació.

d) I per fi, hem aconseguit utilitzar 
els smartphone i les xarxes so-
cials amb una finalitat educativa, 
partint d’un ús quotidià. amb 
això hem mostrat altres possibles 
usos d’aquests artefactes i hem 
aconseguit també partir de les 
seus experiències vitals.




