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Albert Sansano
Fa uns dies, en llegir que a més de convertir-
nos en autoritat, pretenien reinstal·lar les
tarimes a les aules, recordava quan, en els
meus temps d'estudiant d'educació, un
professor ens recordava com la tarima va ser
l'evolució natural de la trona, per transformar
les aules en el nou espai transmissor de la
cultura dominant, quan l'ensenyament encara
era patrimoni exclusiu de l'Església.
No puc deixar de citar ací l'autoritat que, a

l’institut, exercia sobre nosaltres el professor
de filosofia. Don Fernando, que ja havia fet
classe a ma mare, no necessitava tarima, ni
alçar la veu, ni expulsar ningú. Des del seu
saber i coherència —sabia reconéixer en públic
els seus errors i defendre'ns davant alguna
injustícia— havia aconseguit establir unes
relacions de reconeixement i d'estima mútues.
Érem adolescents i no faltaven altres espais
autoritaris del centre on desenvolupàvem les
nostres estratègies de rebel·lia. 
I és que amb el debat sobre l'autoritat i

sobre els pactes en educació, hi ha qui només
vol marejar la perdiu. És cert que hi ha
problemes de disciplina en els centres i que hi
ha un sector del professorat que es queixa i a
més busca solucions. Però, quin és el problema
en xifres?
En primer lloc, cal denunciar la falsedat de

les dades que se'ns presenten. Ja fa anys que
el departament de Sociologia de la Universitat
de Salamanca denuncia els qui viuen de
l'alarma social, especialment organitzacions

corporativistes, fent passar nyaps per
investigacions, donant dades a qui les vol sentir.
També l’informe Talis de l’OCDE (juliol, 2009)
indica que només un 18% del professorat de
l'Estat espanyol situa la disciplina com la
primera de les seues preocupacions, i en canvi,
és un 61% el que exigeix major i millor
formació com a solució, un 26% en noves
tecnologies i un 35% en necessitats especials
d'aprenentatge.
I ara parlem d’Alejandro Font de Mora,

conseller valencià d’Educació i bon mestre a
marejar la perdiu. Sobre la convivència escolar,
per exemple, què ha fet el conseller que el
legitime per a parlar de pactes escolars i exigir
a l'estat que resolga la qüestió a través d'un
pacte educatiu? Efectivament, no res. Font de
Mora va ignorar els dictàmens del Consell
Escolar Valencià (CEV) sobre el pla de prevenció
de la violència i la promoció de la convivència

en els centres escolars (PREVI). També va
marginar el CEV de l'Observatori per a la
convivència escolar en els centres. Font de
Mora diu que el decret que regula la
convivència en els centres docents valencians ja
estableix que “el professorat té dret a tindre la
consideració d'autoritat pública”. És a dir, no
amplia —com no podria ser d'una altra
manera— el que recullen altres disposicions
generals sobre la consideració dels funcionaris
com a autoritat pública. 

Res de res
Hem denunciat l’absoluta falta de
transparència sobre les actuacions del pla
PREVI. El País Valencià és l'únic lloc on la
comunitat escolar no participa en l'observatori

per a la convivència. Un organisme per cert
que, des de la seua creació, no ha fet públic cap
informe rigorós sobre la situació de la
convivència a les nostres aules. I no ha fet res
perquè, després de més d'un any, no es
coneixen els resultats de les mesures previstes
en el decret mencionat.
Així, per exemple, les unitats específiques

per a atendre l'alumnat amb trastorns greus,
permanents o temporals, de la personalitat o
de la conducta, no s’han constituït. Ara se n'ha
creat una, amb caràcter experimental, en el
centre d'educació especial Hortolans de
Borriana. I què passa amb l'alumnat de
València i d'Alacant que no té cap centre de
referència com aquest?
No ha fet res perquè, respecte a les aules de

convivència, no ha informat si han estat
creades i quin és el resultat del seu
funcionament. Pel que fa a la mediació, una de
les poques mesures acceptades a instància del
CEV, els equips de mediació per a la resolució
de conflictes ja funcionaven abans del decret.
És el professorat, l'alumnat i les famílies els
que els fan funcionar, al marge dels
responsables de l’administració. Coneixem
centres amb grups que tenen conflictes amb
una professora o un professor. Coneixem
experiències en què davant els inevitables
conflictes escolars s'ha optat —malgrat
l'administració— per una resolució dialogada i
democràtica. En uns casos, es promou la
figura dels estudiants mitjancers; en altres,
s’hi estableixen contractes amb els estudiants i
les seues famílies. En alguns col·legis públics,
en zones especialment conflictives, la
comunicació amb l’entorn familiar és tan fluïda
i oberta que les agressions són simplement
inconcebibles. En tots aquests centres la
valoració social del professorat és altíssima. El
millor clima escolar sol emergir quan els
docents tenen un lloc de treball estable i més
experiència, quan col·laboren entre ells i quan
el nombre d'alumnes per aula és menor.
També sabem que els qui aposten per la mera
transmissió directa dels coneixements, per
adjudicar a l'alumnat una funció passiva i poc
participativa, solen percebre un clima escolar
pitjor. De què parlem, llavors? De tornar a la
trona?

Allioli
Segons la  LOE, els concerts educatius
tenen per objecte garantir la imparti-
ció de l’educació bàsica obligatòria i
gratuïta en centres privats, mitjan-
çant l’assignació de fons públicsper a
satisfer necessitats d’escolarització,
atendre a poblacions escolars de con-
dicions socials i econòmiques desfari-
des o realitzar experiències d’interès
pedagògic. 
La Generalitat, però, ha aprovat

aquest curs concerts públics amb tres
col·legis privats catòlics de la província
de Castelló: els centres Miralvent i To-
rrenova a Betxí, pertanyents a Foment
de Centres d'Ensenyament (controlat per
l'Opus Dei), i el Mater Dei a Castelló. Ni
a Castelló ni a Betxí, aquests centres no
atenen precisament poblacions escolars
de condicions desfavorides. Però, a
més, els centres Torrenova i Miralvent

segreguen l’alumnat per raó de sexe a
Primària. Torrenova és mixte en Infan-
til però exclusivamnet per a xiquetes en
Primària i Miralvent per a xiquets. El curs
passat ja es va concertar infantil i en-
guany s’ha extés el concert a totes les
etapes educatives, de Primària a Bat-
xillerat.
Mentre a Castelló hi ha 300 barra-

cots i nombrosos centres necessitats de
remodelació o reforma, mentre només
es pot impartir anglès en infantil en el
50% de les escoles per falta de profes-
sorat, mentre per estalviar dietes es ca-
taloguen com a compartides i no itine-
rants escoles situades a més de 40km
(Almassora i Torreblanca), mentre es
restringeix any rere any la inversió en
l’escola pública, el senyor Font de Mora
promou concerts amb  centres religio-
sos ultraconservadors, elitistes i se-
gregacionistes.

CONVIURE I PREVINDRE 
LA VIOLÈNCIA

A.S.
� Un pla de prevenció de la violència i de
promoció de la convivència ha de tindre en
compte uns eixos bàsics:
� Dotar els centres d'un equip
psicopedagògic més i millor dotat.
� Incrementar les hores de tutories.
� Dotar el centre de major flexibilitat
horària per a organitzar els seus
programes.
� Desenvolupar l'actuació del consell
escolar de centre. El professorat, les
famílies, l’alumnat i el personal
d'administració i serveis han de complir el
reglament de règim intern aprovat
democràticament.
� Desenvolupar equips de mediació
intersectorials.
� Impulsar una formació en centres, amb
programes de mediació per a tots els
membres de la comunitat educativa.
� Impulsar programes per a capacitar el
professorat en el tractament del nou perfil
d'alumnat que té a les aules:
ensinistrament amb les noves tecnologies,
atenció a les necessitats específiques…

La Conselleria aprova concerts
amb centres de Castelló 
que  segreguen l’alumnat

Educació pagarà els triennis
al funcionariat docent en
pràctiques

I SI INSTAL·LEM
TRONES?

APORTACIONS A UN DEBAT 

SOBRE L’AUTORITAT DEL PROFESSORAT A L’AULA

Amb el debat sobre 
l'autoritat i sobre els pactes 
en educació, hi ha qui només 
vol marejar la perdiu

ENSENYAMENT

Allioli
La Conselleria s’havia negat fins ara
a reconèixer al professorat que estava
en situació de funcionari en pràcti-
ques el dret a percebre les retribu-
cions corresponents als triennis que
venien cobrant com a funcionariat in-
terí, incomplint així l’article 10.3 de les
ordres de convocatòria d’oposicions.
STEPV va iniciar el curs passat una

campanya per reivindicar que al pro-
fessorat opositor del 2008 –i ara del
2009- que, com a interins, tenien re-
coneguts triennis, se'ls reconeguera
el dret a percebre durant la fase de
pràctiques la remuneració corres-
ponent més els triennis reconeguts.
Doncs bé, la Conselleria ha anunciat
que el professorat en pràctiques
d’enguany, és a dir, els opositors del
2009, cobraran els triennis durant la
fase de pràctiques sempre i quan s’a-

cullen a l’article 10.3 esmentat que
diu: “Els aspirants que havent supe-
rat les fases del concurs i oposició ja
estiguen prestant servicis remunerats
en l’administració com a funcionaris
de carrera, interins o com a personal
laboral, sense perjuí de la situació ad-
ministrativa o laboral que d’acord
amb la normativa vigent els corres-
ponga, hauran de formular opció
per la percepció de remuneracions,
durant la seua condició de funciona-
ris en pràctiques, de conformitat
amb el que preveu el Reial Decret
456/1986, de 10 de febrer, modificat
pel Reial Decret 213/2003, de 21 de
febrer”. STEPV es congratula de l’è-
xit de la campanya i que finalment
l’administració aplique la seua prò-
pia normativa i desbloquege una si-
tuació injusta que es venia arrosse-
gant des dels darrers anys.
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