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La Fe CCoo PV i la Confederació estatal de CCoo mateixa hem aprovat un 
codi de bones pràctiques, en el qual destaca l’esforç per la participació com 
a eix fonamental de les persones afiliades i també la transparència, tant de les 
decisions, com de la informació de les actes dels òrgans, dels comptes del 
sindicat, dels cursos de formació, etc.
 
Ja hem realitzat coses anteriorment, i encara ens queden moltes per fer. aquest 
Te específic va justament d’això. la Fe continua amb les seues convocatòries 
d’assemblees per a l’afiliació, però també amb formularis per a sol·licitar 
l’opinió i poder decidir fins i tot la posició sobre els temes candents de 
l’actual negociació. Per això, tant la comissió executiva, com el Consell Federal 
han sigut informats de l’opinió majoritària de les persones afiliades i han pogut 
decidir en conseqüència comptant amb ella. els col·lectius afectats han sigut 
consultats, però també el conjunt de l’afiliació del sector. i una vegada coneguda, 
hem actuat en conseqüència.
 
no són coses noves, no és una forma de GesTionar diFerenT, És Tornar a 
Cridar i deManar, deMandar de nou Que neCessiTeM La ParTiCiPaCió 
de ToTs i ToTes VosaLTres, Per a iMPuLsar La ParTiCiPaCió i iMPedir 
MaLes PràCTiQues. Hi ha una implicació a respondre i ser el més transparent 
possible, i per tant ser la referència d’una forma de gestionar, i sobretot 
de treballar per a les persones afiliades i per a les treballadores del món de 
l’educació i dels àmbits de dependència i de menors que representem i defensem. 
 
Precisament en la mateixa línea, el dimarts 12 de gener el Consell escolar 
Valencià va convocar una sessió extraordinària sobre participació i 
instruments de participació. Tant José Manuel Martínez com Victoria alzina, un 
des de la teoria i una altra des de la pràctica, van desenvolupar la importància 
de promoure tant la participació com els instruments que tenim, o les formes de 
motivació per a promoure-la. Cal dir que el Consell escolar Valencià feia molt 
temps que estava mort, sobretot des de l’aprovació de l’única llei educativa 
del govern del Partit Popular. una/Única llei feta precisament per a modificar la 
composició i controlar el Consell escolar Valencià, i per a canviar el nom i posar 
el de Comunitat Valenciana. Per tant, a partir d’aquest moment es va poder posar 
r. i. p. en aquest. Ja no vam tornar a guanyar cap votació.
 
el 2016 és també un any important, és el nostre desig i la nostra exigència 
que la lOmCe siga derogada i que el nou govern actue. És per tant un 2016, 
de traspàs, ple d’esperances per a recuperar la inversió en educació i també 
en aquells sectors socials més desfavorits. endavant companyes i endavant 
companys.
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proposta 1•	 :

La Fe CCoo PV participarà en el 
debat confederal sobre la viabili-
tat de la gestió de la formació des 
de la experiència de la secretaria de 
Formació i des dels criteris que mar-
que la Comissió executiva. sobre 
aquest tema es consultarà a l’afilia-
ció mitjançant algún procés partici-
patiu.

proposta 2•	 :

publicarem mitjançant la web el 
pla de formació de la Fe CCOO pV 
explicant l’origen del finançament 
dels cursos, la política formativa que 
tenim i els resultats obtesos: forma-
ció empleats públics, persones atu-
rades, formació sociopolítica, etc.

proposta 3•	 :

Mantenim els criteris que ja tenim 
incorporats a la organització: li-
mitació de 2 mandats per a la 
secretaria General, almenys un 
50% de dones a la comissió exe-
cutiva, obligació de participar a les 
reunions dels òrgans presentant pla 
de treball i balanç. Treballarem per 
a que aquests criteris s’apliquen a 
tots els òrgans de decisió de la Fe 
CCoo PV.

proposta 4•	 :

La Fe CCoo PV portarà al seu pro-
per Congrés la proposta de limi-
tació per dos mandats de totes 
les secretaries de la seua Comissió 
executiva. 

proposta 5•	 :

se proposarà potenciar la par-
ticipació en l’elecció per a la 
Comissió executiva i per a la 
secretaria General, de manera que 
siga a la vegada participatiu i ajustat 
a la nostra realitat sindical (elecció 
directa, primàries, etc...). 

proposta 6•	 :

els noms, correu electrònic de 
contacte, i un breu currículum dels 
membres de l’òrgan de govern 
seràn públics. També seràn publics 
els noms i correu electrònic de con-
tacte dels nostres representants en 
els Consells escolars Municipals, 
Consells socials, i Comissions exe-
cutives.

proposta 7•	 :

Participar i col·laborar en aquelles 
auditories que es posen en marxa 
des de la Cs de CCoo PV i des de 
la Fe CCoo.

proposta 8•	 :

aprofundir en el compromís de con-
sultar a l’afiliació mitjançant as-
semblees, formularis on-line i altres 
eines de consulta. especialment es 
realitzaran consultes en el moment 
de la signatura d’un acord o conveni 
col·lectiu, així com la convocatòria 
de vaga. Fer públics els resultats de 
les consultes i les decisions preses.

proposta 9•	 :

Com a orientació general, cal cercar 
formes de potenciar i augmentar la 
participació presencial i on-line de 
tota l’afiliació. aquest treball també 
estarà orientat d’una manera espe-
cial a delegats i delegades. es treba-
llarà en facilitar i millorar el contacte 
de cada afiliat o afiliada amb el o la 
permanent sindical del seu centre de 
treball.

proposta 10•	 :

Com a criteri general, tenim la tasca 
permanent de desenvolupar i enfor-
tir les xarxes de delegats i delega-
des de centre com a enllaç neces-
sari amb el conjunt de l’organització 
i com a expressió de sindicalisme 
de proximitat. revisió periòdica dels 
llistats de membres de les xarxes 
de delegats i delegades per tal de 
tindre-les actualitzades

proposta 11•	 :

establir mecanismes d’informació i 
comunicació quotidiana entre la or-
ganització i els seus permanents, i la 
xarxa de delegats i delegades sobre 
l’actualitat socio-laboral i sindical: 
correus, butlletins digitals, trobades 
i assemblees, etc. a més es facilita-
rà la creació d’espais de debat con-
crets (grups de treball, fòrums, etc) 
que ajuden a desenvolupar i actua-
litzar el nostre propi discurs com a 
sindicat sociopolític.

proposta 12•	 :

ampliar la nostra presència en 
les xarxes socials i facilitar la col-
laboració i participació de l’afiliació 
mitjançant aquestes eines de comu-
nicació tant pel que fa a la relació 
entre nosaltres com amb la resta de 
treballadores i treballadors i altres 
àmbits de participació social.

Aprovades al Consell Federal 
ampliat de la Fe CCOO pV

del 7 de febrer de 2015

propostes de transparència
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i n g r e s o s

L’any 2013 vam ingressar un total de 
463.702,64 € (58.559,10 € més dels 
405.143,54 € de€ingressos previstos en 
el Pressupost).
el primer que volem assenyalar és que 
des de fa sis anys no percebem abso-
lutament cap quantitat per subvencions. 
L’última subvenció que vam rebre va ser 
l’any 2009, per un import de 10.442 €.

70: Ingressos per serveis: 0 €€

71: Operacions internes: 75.219.98 €€, 
un 16,22% dels ingressos totals, amb 
dues procedències:

Confederació CCOO pV: 34.486.86 €€ 
(quotes d’afiliació de l’Horta, recuperació 
de despeses per gestió de plans de for-
mació, facturació de serveis Jurídics).
Federació estatal de CCOO: revista 
Te, per publicitat en la Te i per recupera-
ció de despeses de viatges a reunions i a 
jornades de formació.

72: Ingressos propis de l’organització: 
388.255,74 €, dels quals 382.398,24 €€ 
procedeixen de quotes de l’afiliació de 
tot el PV. La resta (entorn d’uns 5.800 €€), 
són ingressos per la venda de la loteria 
de nadal o recuperació de despeses per 
mobilitzacions conjuntes amb altres or-
ganitzacions (pancartes, lloguer d’equips 
de so o publicitat conjunta) a manifesta-
cions amb autobús, etc.

75: Ingressos financers: 0 €

77: Ingressos excepcionals: 226,92 € 
(regularització quotes endarrerides 
d’anys anteriors).
 
en resum: excepte la recuperació de 
despeses avançades per la Fe CCoo PV 
i els ingressos per la venda de la loteria, 
la resta dels ingressos procedeixen de 
les quotes de la nostra afiliació.

el resultat final de 2014 és de 78.396,73 €. en el pressupost 
hi havíem previst un resultat equilibrat, per ser un any on 

es produeix la major despesa de les eleccions sindicals. no 
obstant això, acabem l’any amb aquest saldo positiu.
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d e s p e s e s
   
el capítol de despeses ascendeix a 
385.143,545 € (19.837,63 € menys dels 
405.143,54 € pressupostats).
 
També en aquest cas les despeses 
s’agrupen bàsicament en dos apartats:

61: Operacions internes: 132.823,99 € 
(un 34,47% del total), en dos apartats:

pagaments a la Confederació: despe-
ses i serveis comuns de totes les seus 
en totes les comarques (lloguer de lo-
cals, neteja, llum, aigua, personal admi-
nistratiu, recepcionistes… Comptes de 
correu, missatges sMs, …). 
També s’inclouen ací taxes judicials.
 
pagaments a la Federació estatal: 
16.284,40 €, pel suplement de la revista 
Te i el seu enviament.

62: serveis exteriors: 196.439,36 € (un 
50,98% del total de despeses), que es 
desglossa així:

Arrendaments i cànons: 962,35 € (auto-
busos contractats per a manifestacions, 
equips de so, …etc.).
 
Reparacions i conservació: 335,07 €
 
serveis professionals independents: 
3.440,03 €: pancartes, treballs de dis-
seny de cartells, calendaris, vídeos…
 
Viatges i reunions: 64.932,76 €. bàsica-
ment, quilometratge i dietes de les per-
sones permanents sindicals per visites a 
centres. Les dietes per menjar es paguen 
amb un màxim de 10 €, o menys si el 
cost és menor, i sempre amb presentació 
prèvia del tiquet corresponent.
 
serveis bancaris: 95,38 €

publicitat, propaganda i relacions pú-
bliques: 11.705,92 € (impremta, falques 
ràdio i anuncis de manifestacions en la 
premsa, samarretes, llibretes, llapis, bolí-
grafs, disseny Te…).
 
subministraments: 105.566,69 €. Te-
lèfons, reproducció, material d’oficina. 
Correus i missatgeria, subscripcions 
premsa, papereria i despeses diverses.

Altres serveis exteriors: 9.401,16 € 
(emmagatzematge Google, aPPs, provi-
sió Congrés…).

63 tributs: 315 € (0,08% del total), taxa 
per recurs contra Conselleria.

64: Despeses de personal: 46.590,76 
€ (un 12,09% del total). inclou salaris i 
quota patronal de la seguretat social del 
personal administratiu contractat per la 
Fe CCoo PV (dues persones, una d’elles 
amb jornada reduïda), i el pagament d’al-
guna ponència de formació.

65: Ajudes monetàries: 3.915,50 € 
(l’1,02% del total de despeses). desti-
nataris: la FPa Vicent Ventura, Pau i so-
lidaritat, el Congrés de l’alcúdia, plata-
formes en defensa de l’escola Pública, 
escola d’estiu FPa….

67: partides proc. immobiliaris i des-
peses excepcionals: 500 € (un 0,13% 
del total), corresponent al pagament de 
costes al jutjat d’alacant.

68: Dotacions per a amortitzacions: 
4.721,30 € (1,23% de les despeses).

e n  r e s u m

— L’any 2013 vam tenir un superàvit de 78.396,73 €. 

— tots els nostres ingressos provenen de les quotes, excepte els ingressos 
que hem comentat més amunt (loteria, etc.).

— la formació ens produeix despeses (FPa Vicent Ventura, Congrés de l’alcú-
dia, escola d’estiu FPa....), en absolut ingressos. 

— la pràctica totalitat de les despeses es dediquen al servei i l’atenció de 
l’afiliació, directament o indirecta (manteniment dels locals, atenció telefòni-
ca, visites als centres, despeses d’impremta, enviaments en paper, personal 
per a atenció, ...), encara que també, l’any 2014, hi ha un capítol important 
dedicat a mobilitzacions: cartells, autobusos, pancartes, samarretes, falques 
publicitàries en la ràdio, lloguer de megafonia, etc.) i a eleccions sindicals (més 
visites de les habituals, cartells, díptics i un altre material de propaganda).

— les persones permanents sindicals no perceben, en cap cas, cap com-
plement salarial.
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transparència
en l’afiliació

el repte d’augmentar l’afiliació és perma-
nent en CCoo, ja que és garantia de la 
nostra independència com a organit-
zació sindical. a més, ens permet man-
tenir serveis, negociació, salut laboral, 
assessorament laboral i jurídic, i igualtat 
d’oportunitats. 

en l’actualitat, la Fe CCOO pV té vora 
7.400 persones afiliades. Les xifres 
globals d’afiliació es mantenen estables 
els dos darrers anys. Les variacions d’un 
any a un altre amb prou feines són d’un 
1%. la majoria de baixes responen a 
motius econòmics, segons expressen 
les persones mateixes.

Les dades de la Fe CCoo PV:

1. l’any 2014 l’afiliació va pujar en 66 
persones. 

2. a mitjan 2015, l’afiliació ha descen-
dit en 116 persones. 

3. Les oscil·lacions de la quantitat 
d’afiliació (en positiu o negatiu) és, 
amb prou feines, d’un 1% en qual-
sevol cas. 

4. en el sector de funcionaris de pú-
blica és on es produeixen més bai-
xes. És destacable que en el sector 
d’interins de pública i en el PseC, 
l’oscil·lació és mínima (en total 
augmentem 2 persones). 

5. la crisi econòmica ha influït ne-
gativament en l’evolució de l’afilia-
ció: cal destacar que la majoria de 
les baixes estan relacionades amb 
motius econòmics, un 42,5%. Les 
baixes per lliure decisió, sabem per 
experiència que també solen ser per 
motius econòmics.

les dades en l’àmbit Confederal:

en el primer semestre de 2015, mentre 
continua el període de concentració del 
procés electoral, CCoo compta en l’àm-
bit de País Valencià amb 10.351 repre-
sentants sindicals.

en l’àmbit confederal, CCoo torna a al-
çar-se amb com a sindicat majoritari en 
les eleccions sindicals amb un percen-
tatge de representació del 38,6% i un 

dossier

diferencial de 601 representants respec-
te a la segona força sindical, a la qual 
avantatja en més de 2 punts. des de les 
anteriors eleccions sindicals fins avui, el 
tancament d’empreses i la reducció 
de les plantilles ha provocat la pèrdua 
de 2.880 representants.

Més informació i dades de la nostra afi-
liació:

http://recuperemelfutur.org/

José manuel García

responsable 
d’afiliació
Fe CCoo PV
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treballadors i  proposar temes, 
dissenys de cursos i ponents al-
tament qualificats.

— Formació descentralitzada, ja 
que la formació s’ha desenvolu-
pat en la majoria de les comar-
ques del PV.

— utilització de la xarxa de FORem 
pV en tot allò que està relacionat 
amb la gestió dels cursos i la jus-
tificació econòmica d’aquests.

— Facilitar el debat sobre grans 
temes educatius: la FP, la FPa, 
sobre les diferents lleis educati-
ves, etc.

— Col·laborar amb les diferents 
fundacions que té la Fe CCoo.

— Formar les persones que treba-
llen en l’àmbit educatiu en la mi-
llora de les seues competències 
professionals.

els canvis introduïts per la Llei 30/2015 
comporten que el model actual desa-
pareix. L’accés a subvencions per a la 
formació queda supeditat a les con-
sultores acreditades que seran les que 
gestionaran aquests fons. Queda per 
desenvolupar el paper que els sindicats 
i la Patronal tindrem en el nou sistema, 
però amb un govern del PP que ha apli-
cat les seues receptes neoliberals sense 
consens ni diàleg fa que el nou model 
de formació no s’ajuste a les neces-
sitats de formació dels treballadors i les 
treballadores.

transparència
en la formació

Alejandro lorente

secretari de Formació
Fe CCoo PV

La formació subvencionada i desenvo-
lupada per la Fe CCoo PV en aquests 
anys s’ha emmarcat en els iV acords de 
Formació i la seua posterior pròrroga el 
2010. el marc normatiu ha sigut el de-
rogat decret 395/2007. en aquest marc 
els plans de formació desenvolupats 
han sigut:

— Plans de formació dirigits a em-
pleats i empleades públics (aFe-
daP).

— Pla estatal de formació d’ense-
nyament privat.

— Pla sectorial de serveis d’atenció 
a persones dependents d’àmbit 
autonòmic.

— Pla intersectorial d’àmbit auto-
nòmic.

La Fe CCoo PV ha realitzat durant 2015 
un total de 33 accions formatives, en 

les quals han participat 642 alumnes, 
i un total de 724 hores de formació. 
els criteris per a elaborar i programar les 
activitats formatives vinculades als dife-
rents plans han sigut:

— Facilitar l’obtenció del Certificat 
de Professionalitat en atenció 
sociosanitària, dirigida a les tre-
balladores i els treballadors del 
sector de dependència.

— Acostar la formació al centre de 
treball, d’una banda es facilitava 
l’accés a la formació i per altra, 
l’aplicació pràctica dels contin-
guts treballats. això és fonamen-
tal quan les activitats formatives 
van dirigides a programes de 
mediació escolar, convivència, 
cooperació per al desenvolupa-
ment, salut laboral o innovació 
educativa.

— programar una formació a de-
manda de les treballadores i els 
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La publicació de la Llei 30/2015 que re-
gula el sistema de formació per a l’ocu-
pació en l’àmbit laboral ha comportat un 
canvi radical en el model de formació 
dels treballadors i les treballadores. 
 
L’anterior sistema regulat pel decret 
395/2007 de 23 de març era manifesta-
ment millorable, però el govern del PP va 
apostar per un nou model en lloc d’ava-
luar el model anterior i corregir les defici-
ències detectades.
 
la formació es finança amb fons apor-
tats pels treballadors i les treballado-
res, que cotitzen un 0,1% de les seues 
retribucions, així com les empreses que 
cotitzen un 0,6%. aquests fons són fi-
nalistes, és a dir, únicament es poden 
destinar a la formació. 

La Fundació Tripartida era l’organisme 
encarregat de la gestió de la formació, 
estructurat en comissions paritàries amb 
representació dels agents socials i l’ad-
ministració.

en aquest model, els agents socials 
formats per les organitzacions sindicals 
més representatives (CCoo i uGT) i les 
diferents patronals accedien a la gestió 
directa de fons de formació.
 
 

en quina situació ens trobem en 
aquests moments? d’una banda es 
confirma que el nou marc jurídic com-
porta de fet una desregularització de 
tot el sistema de formació, un exemple 
el tenim en la recent convocatòria de for-
mació per a joves de 2015 (dotada amb 
40 milions de ). CCoo i uGT hem denun-
ciat per frau de llei l’esmentada convoca-
tòria i hem sol·licitat la seua paralització 
immediata. entre les moltes irregularitats 
detectades en aquesta convocatòria ve-
iem com hi ha una entitat que sol·licita 
33 cursos d’idiomes per a un sol alum-
ne o un centre de formació que declara 
149 docents per a realitzar cursos a 15 
alumnes. 

en la proposta de rd ens trobem que 
aspectes fonamentals de la llei no es 
desenvolupen i simplement s’obliden:

— no es desenvolupa l’exercici del 
dret a la formació dels treballa-
dors i les treballadores i, per tant, 
no està garantit.

— s’hauria de concretar i desenvo-
lupar la justificació econòmica 
de la formació bonificada que 
realitzen les empreses a compte 
de les quotes de formació.

— Desapareix tot allò relacionat 
amb el sistema d’informació, 
avaluació i qualitat de la forma-
ció.

— no s’arreplega la previsió de re-
anualització i retorn de la quota 
de formació i es vulnera el seu 
caràcter finalista.

— no queda clar el desenvolupa-
ment del xec de formació, la re-
gulació del qual és confusa. Tam-
poc es desenvolupa el compte 
de formació.

— no es defineix el paper de la 
rLT (representació Legal dels 
Treballadors i les Treballadores), 
sobre el control de la formació 
bonificada.

— es modifica el rd 1224/2009 so-
bre el reconeixement de l’expe-
riència laboral sense cap con-
sens ni negociació.

en definitiva, el desenvolupament que 
el reial decret fa de la Llei 30/2015 va 
més dirigit a flexibilitzar i liberalitzar 
la formació bonificada que a una pro-
posta, l’objectiu de la qual hauria de 
ser la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència del 
sistema. se suprimeixen o desregularit-
zen els sistemes de control del sistema 
i s’aparten d’una banda les organitza-
cions sindicals més representatives i 
patronals del control i gestió del sistema 
així com a la representació Legal dels 
Treballadors i les Treballadores, cosa 
que ha propiciat l’aparició de xarxes de 
consultores i centres de formació que 
aconsegueixen elevades valoracions 
tècniques en les convocatòries i utilitzen 
tot tipus d’artificis que si bé tenen apa-
rença de legalitat no compleixen amb 
les finalitats de les convocatòries ni els 
principis d’eficàcia i eficiència que ha de 
presidir la gestió de subvencions públi-
ques segons la llei.

la formació per a
l’ocupació

dossier

alorente@pv.ccoo.es



pau Diaz

secretari de 
Comunicació
Fe CCoo PV

Pau diaz

@paudiazboils

pau.diaz@pv.ccoo.es

treballaralescolapublica.org
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Per què consultar els docents, els pares 
i les mares, sobre lleis educatives com 
la LoMCe? Per què consultar els valen-
cians i les valencianes sobre el tanca-
ment de la seua televisió pública rTVV? 
Per què consultar la ciutadania sobre la 
reforma de la Constitució? Preguntes 
d’aquest tipus ens hem estat fent du-
rant aquests anys de retallades mentre 
la ciutadania exigia en els carrers que 
pararen les retallades i que es posara la 
democràcia i l’economia al servei de les 
persones i no al servei dels bancs.

des del sindicalisme participatiu ente-
nem que la ciutadania està demandant 
que també els moviments socials matei-
xos i el sindicalisme fem passos enda-
vant per aprofundir en la transparència 
de la presa de decisions.

una de les mesures clau que la Fe CCoo 
PV ha decidit aprofundir i impulsar des 
de fa ja mesos és el de les consultes a 
treballadors i treballadores pel que fa a 
qüestions que els hi incumbeixen direc-

tament, i sobre les quals el sindicat pot 
incidir.

la consulta en línia és una pràctica 
habitual des de fa, almenys, un parell 
d’anys quan les organitzacions socials 
i ciutadanes les van començar a utilit-
zar assíduament. els acords del nostre 
Consell Federal de “transparència, par-
ticipació i proximitat” del 7 de febrer de 
2015 han formalitzat el suport i l’impuls 
a aquesta aposta. Va ser precisament en 
aquest Consell on es va aprovar fer pú-
blics els nostres comptes i l’estat de la 
nostra afiliació com ja feia la nostra orga-
nització sindical en l’àmbit confederal.

per un sindicalisme participatiu

la participació, la consulta i el debat 
assembleari no són patrimoni d’una 
sola organització ni d’un sol moviment. 
seria injust si, la nostra organització o 
qualsevol altra, la volguérem reivindicar 
en exclusiva. Faríem un flac favor a la 

per què consultar la gent?
És veritat que vivim uns temps en els quals no ens 

consulten sobre molts temes que afecten directament
les nostres vides.
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Algunes de les consultes de 
l’últim curs

algunes de les consultes en línia i pre-
sencials que hem fet en els últims mesos 
i en les quals han participat centenars de 
docents, educadors i educadores:

— novembre de 2014: pel que fa a 
les nostres propostes laborals i 
educatives en vista a les elecci-
ons sindicals: consulta en línia 
organitzada en tres blocs (labo-
ral, educativa i social) combina-
des amb tres assemblees en les 
seus del sindicat (alacant, Cas-
telló i València), i amb entrevis-
tes a partits polítics.

— Febrer 2015: Consulta “recupe-
rem l’educació”. Propostes als 
partits polítics que es presenta-
ven a les eleccions municipals 
i autonòmiques de maig. Per a 
debatre i impulsar amb orga-
nitzacions socials i polítiques la 
necessitat del canvi educatiu.

— març 2015: Consulta sobre con-
dicions laborals del professorat 
interí. amb un formulari molt ex-
tens dirigit al professorat interí 
afiliat al sindicat. en paral·lel, 14 
assemblees presencials com-
plementàries.

— Abril 2015: sobre currículum de 
secundària. Consulta puntual 
sobre els decrets de currícu-
lum dirigida específicament a 
professorat de secundària. Molt 
alta participació.

— maig de 2015: sobre roF 
d’isea. Per consultar els nos-
tres afiliats i afiliades d’ensenya-
ments artístics sobre el decret 
que regula el funcionament dels 
seus centres educatius durant el 
procés de negociació amb l’ad-
ministració. Combinat també 
amb assemblees.

— setembre 2015: Valoració d’inci-
dències dels centres educatius 
l’inici de curs 2015/16.

— Octubre de 2015: durant la ne-
gociació de l’addenda a l’acord 
de professorat interí, es van re-
alitzar dues consultes en línia al 
llarg del procés de negociació i 
es van realitzar diverses assem-
blees al llarg del país.

4 11

ciutadania organitzada si l’atribuírem a 
un sol grup o col·lectiu. La història del 
moviment obrer està farcida d’experièn-
cies diverses de participació social, lluita 
i protagonisme del poble. També multitud 
d’organitzacions populars i moviments 
socials (feministes, veïnals, ecologistes, 
pacifistes,…) s’han format i han practi-
cat la democràcia directa i participativa. 
Des del naixement de les organitzaci-
ons obreres a principis del segle passat, 
passant per les lluites de la transició, 
fins a les revoltes del 15m i les marees 
educatives de la nostra recent història 
social, l’assemblea ha sigut el lloc pri-
vilegiat de debat, consulta i presa de 
decisions.

actualment, el repte precisament con-
sisteix a concretar i desenvolupar la 
participació ací i ara: en les comunitats 
educatives, entre els treballadors i les 
treballadores de l’ensenyament i tam-
bé en el sindicat. Que no es quede en 
mera retòrica o maquillatge, sinó que 
siga real alhora que útil en la defensa 
dels nostres interessos. Que utilitze els 
mètodes i eines actuals i que ens per-
meten aprofundir en democràcia i agilit-
zar la presa de decisions amb consultes 
àmplies.

algunes de les eines que ja utilitzem 
són: assemblees en els centres de tre-
ball (col·legi, institut o centre educatiu), 
assemblees en el sindicat amb diversos 
col·lectius en conflicte, grups de treball, 
fòrums de discussió en línia i consultes 
telemàtiques entre d’altres. Hem d’en-
tendre que aquests mitjans no condici-
onen la nostra organització i els nostres 
òrgans democràtics sinó que, al contrari, 
els reforcen.
 

dossier
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en el darrer Congrés de la Fe CCoo PV 
celebrat pel novembre de 2012 ens pro-
posàrem donar impuls a allò que denomi-
nàrem Xarxa de delegats i delegades de 
centre, afiliats i afiliades compromeses a 
portar la veu i la presència de CCoo al 
seu centre. Però no només això, també 
pretén ser un actiu de participació, una 
relació que enriqueix la marxa i l’acció 
sindical.

el compromís per generar bones 
pràctiques i fer més transparent l’orga-
nització va cristal·litzar en un consell ex-
traordinari que celebràrem el 7 de febrer 
de 2015 i en el qual vam voler reforçar 
el nostre compromís en transparència i 
participació mitjançant un document de 
13 propostes.

el document de propostes es pot con-
sultar a:

recuperemelfutur.org

transparència i participació:
Xarxa de delegats i delegades

de centre

i les propostes concretes es poden 
veure al punt 4: Mesures per reforçar la 
transparència, la proximitat i la participa-
ció des de la Fe CCoo PV.

Per a nosaltres, un exercici de transpa-
rència és fer partícip a la xarxa de dele-
gats i delegades de tota la vida sindical, 
i intenta cada dia la relació i la retroali-
mentació necessària. 

Com a tal, en la proposta 11a del nostre 
document marquem com a línia de bona 
pràctica mantenir viu el llistat d’aques-
ta xarxa, és a dir, que cada permanent 
sindical revise periòdicament aquelles 
persones que conformen la xarxa dels 
centres que li són assignats.

aquesta manera de treballar es pot faci-
litar moltíssim (i així ho estem fent) mit-
jançant les tecnologies de la informació. 
Cada setmana s’elabora un butlletí 
perquè la Xarxa de delegats i delegades 
tinga informació puntual i actual.

També tenim recollit en aquest docu-
ment l’establiment d’espais de debat 
concrets que ajuden a desenvolupar 
i actualitzar el nostre discurs de sindi-
cat sociopolític i com es relaciona amb 
l’educació valenciana.

seguim avançant en aquests compro-
misos que ens hem marcat, convocant 
assemblees presencials amb aquesta 
xarxa per reflexionar i debatre els nous 
processos congressuals que s’acosten. 
Volem potenciar el debat proper i parti-
cipatiu.

Ccoo PV 
Xelo Valls

@XeloValls

xelo.valls@
pv.ccoo.es

Xelo Valls

secretària 
d’acció sindical 
d’ensenyament 
Públic no 
universitari
Fe CCoo PV
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“participació
per a
construir
el canvi”



parar i començar, o 
com portar el carrer a 

l’aula
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Asunción Vives 
martínez

“parar i Començar”,  és un treball audi-
ovisual realitzat i produït pel Grup Raïm* 
el 2015  que planteja una reflexió sobre 
el fenomen de la vaga en l’actualitat. 
aquesta peça és el resultat d’un pro-
jecte que es va iniciar amb ocasió de 
la vaga general del 14 de novembre de 
l’any 2012, acordada dins la Confede-
ració europea de sindicats i convocada 
tant a l’estat espanyol com a Portugal, 
per rebutjar les mesures d’austeritat i 
defensar l’estat del benestar.

La idea fonamental de “Parar i comen-
çar” és aportar un material per a re-
flexionar sobre la participació dels 
ciutadans i les ciutadanes en la confi-
guració de les normes que els afecten 
com a subjectes d’una comunitat. a 
partir d’aquesta idea, la vaga es mostra 
com un fenomen que ha de ser obser-
vat des de diferents punts de vista per 
abastar el seu significat complet. reco-
neixem que existeixen diferents formes 
d’aproximar-se al coneixement social, 
que cap és neutra, i que posicionar-se 
en una ens dóna capacitat d’objectivi-
tat. així, el documental pretén fer valdre 
l’instrument de la vaga a partir d’una in-
terpretació de la realitat fonamentada 
en una dimensió col·lectiva. optem 
d’aquesta manera per afavorir aprenen-
tatges desestabilitzadors, amb capaci-
tat d’emancipació i que desencadenen 
actituds inconformistes per promoure 
tant la defensa dels drets democràtics i 
socials com la transformació i la creació 
d’institucions en pro seu com de l’ auto-
nomia individual i col·lectiva. 

santi mateu Blasco

el mateix procés creatiu del treball va 
determinar que el documental vaja di-
rigit a un públic més ampli que aquell 
per al qual havia estat pensat inicialment 
—estudiants de formació professional—. 
aquest fet és una conseqüència directa 
de la diversitat de matisos i consideraci-
ons que van aportar al projecte les en-
trevistes realitzades i que, tal vegada, no 
siguen fàcilment identificables per estu-
diants sense una experiència laboral o 
sindical prèvia. de fet, aquesta mateixa 
circumstància és la que justifica la con-
veniència d’una proposta didàctica en 
què es plantegen una gran diversitat 
d’activitats que permeten tractar a fons 
i reflexionar al voltant del tema. La vaga 
és un tema complex i les formes per 
aprofundir al seu significat ho han de ser 
també. així, les diferents activitats que 
s’hi proposen pretenen prendre en con-
sideració condicions molt diferents per 
a l’aprenentatge. Tot això, però, no sig-
nifica que aquest siga un treball dirigit 
exclusivament a l’àmbit acadèmic. així, 
és possible fer un ús més personal,  fins 
i tot considerar-lo com un pretext per a 
reflexionar sobre la vaga a partir d’una 
proposta que fa servir formes i llenguat-
ges ben diversos.  

La proposta de treball que planteja raïm 
és una proposta oberta, en eixe sen-
tit les activitats que s’hi proposen han 
de ser interpretades com a alternatives 
complementàries l’aplicació de les quals 
pot i ha de ser sotmesa a un criteri par-
ticular. des d’aquest punt de vista, con-
siderem necessari reivindicar l’àmbit 
docent com un espai de llibertat. el 
treball que es realitze ha d’adaptar-se a 
un entorn concret en què els interessos i 
les capacitats dels seus destinataris han 

asuncion.vives
@gmail.com

santimateu
@gmail.com
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de ser considerats molt especialment. 
Per tot això, la proposta ha estat pen-
sada per poder ser ampliada o reduïda, 
però també perquè puga ser aplicada 
de formes diverses segons les conside-
racions com el tipus d’agrupament o el 
temps. 

les finalitats de la proposta de treball, 
imbricades amb les metodologies basa-
des en la pedagogia social, són:  pro-
moure la reflexió i l’esperit crític, poten-
ciar la cooperació i la praxi col·lectiva i 
provocar la creació social autònoma.

Les activitats que es proposen després 
del visionat del documental, però, no 
l’han de tindre com a única referència và-
lida. Per aquest mateix motiu és impor-
tant que el seu destinatari el considere 
com un material a partir del qual ha de 
construir el seu coneixement sobre la 
matèria. des d’aquest punt de vista, el 
resultat del seu aprenentatge no pot ser 
considerat com l’adequació pel que fa 
a una proposta prèviament definida. Per 
fer possible aquesta interpretació del 
seu treball és del tot imprescindible que, 
una vegada acabat, l’aprenent compte 
amb un material tangible que haurà de 
ser considerat com una traducció autò-
noma i personal de la proposta que li ha 
estat facilitada.

totes les propostes estan desenvolu-
pades a partir d’una mateixa estruc-
tura. en primer lloc, es justifica quin és 
l’objectiu fonamental de l’activitat i com 
el seu desenvolupament pot contribuir a 
produir un aprenentatge transformador. 
seguidament, posem alguns exemples 
d’activitats que han estat elaborades 
prenent com a referència el visionat del 
documental i que haurien d’estar inter-
pretades com una forma, entre moltes 
altres possibles, de dur a la pràctica 
aquesta proposta. des d’aquest punt 
de vista, és necessari que siguen inter-
pretades com una simple orientació 
pràctica i que es relativitze el seu valor 
per tal d’ evitar condicionar el treball de 
l’estudiantat. a continuació, s’inclouen 
una relació de pautes metodològiques 
per servir de guia per a l’elaboració de 
l’activitat. Per acabar, es proporcionen 
algunes qüestions relacionades amb el 
procés d’elaboració de l’activitat seguit 
per l’estudiant. en últim lloc, conside-
rem convenient establir una pauta per 
a l’avaluació basada en el diàleg amb 
els i les alumnes. aquesta hauria de tin-
dre com a resultat una pauta negociada 
que faça possible generar una expecta-
tiva personal sobre el treball que ha de 
ser desenvolupat posteriorment. 

Les diferents activitats de la proposta de 
treball s’articulen en vuit àmbits: pRe-
JuDICIs,  com a activitats d’introduc-
ció i de visibilitzar coneixements previs; 
ImAGInARIs, que pretén reflexionar 
sobre els diversos significats al voltant 
d’una imatge; testImOnIs, que apro-
xima l’aprenent a realitats i històries prò-
ximes; La reLaCió aMb eL temps, 
per visibilitzar el conflicte i la lluita social 
al llarg de la història; TraCTaMenT de 
lA InFORmACIÓ, amb la finalitat de 
generar un esperit crític al voltant dels 
diferents instruments de manipulació 
mediàtica; CÒmICs, eL Pas a L’AC-
CIÓ i La mÚsICA que abasten la face-
ta creadora, bé combinant l’art amb la 
difusió de les reflexions pròpies; bé ini-
ciant campanyes i accions directes; bé 
utilitzant el llenguatge musical que ens 
aproxima a les emocions.

santi mateu Blasco
Asunción Vives martínez

Professors de FP i membres
del col∙lectiu Raïm

*el grup raÏM, és un col·lectiu de treball, 
estudi i reflexió permanent, format per tre-
balladors i treballadores de l’ensenyament 
públic. entre els seus fins, trobem treballar 
nous llenguatges educatius, així com la 
promoció i defensa d’una ciutadania ac-
tiva. 

Web deL GruP raÏM:
http://grupraim.com/

Web deL doCuMenTaL:
http://xn--pararicomenar-sgb.es/

FaCebooK deL GruP raÏM:
https://www.facebook.com/raim.folgrup

MaiL deL GruP raÏM:
grupraim@gmail.com




