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A CASA NOSTRA / ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

permet identificar punts de confluència útils 
per a avaluar la idoneïtat del treball que 
realitzen altres centres i així adaptar a les 
aules valencianes les estratègies educatives 
més adients. De manera simultània, la visita 
serveix per a compartir amb les companyes 
i i els companys europeus les pròpies 
experiències professionals. 

L’Escola Sindical preveu complementar 
aquesta iniciativa amb intercanvis en 
la Xarxa Etwinning i altres activitats de 
difusió. Al capdavall, totes les accions 
contribueixen a difondre entre el 
professorat múltiples accions docents, amb 
testimonis professionals independents del 
discurs oficial.

un nombre significatiu de places docents, 
amb la possibilitat de negociar alguns 
aspectes de les convocatòries d’oposicions 

que permetran accedir a la Funció Publica 
a un nombre important de professores i 
professors. No obstant això, aquest sistema 
obsolet reclama una reforma integral.

D urant el curs 2018/19 s’afegirà 
a l’habitual mobilitat dels 
estudiants el Programa Job 
Shadowing, consistent en la 

visita, durant una setmana, del professorat 
seleccionat a distintes activitats 
programades en centres educatius d’altres 
països europeus. Durant la visita als 
respectius destins (Irlanda, Itàlia, Portugal 
i Malta), al grup l’acompanya un o una 
docent en actiu del país receptor.

Amb la perspectiva d’harmonitzar els 
sistemes educatius en tot l’espai europeu, 
aquest programa serveix per a comparar la 
docència pròpia amb la que realitzen altres 
col·legues d’Europa. L’experiència directa 

T ot i estar d’acord amb les veus que 
clamen contra les oposicions, un 
eventual canvi del sistema d’accés 
a la docència en centres públics 

podria tindre conseqüències imprevisibles. 
Cal recordar que durant l’època negra –amb 
la gestió dels governs del Partit Popular– 
la falta d’oposicions va provocar un seguit 
d’actuacions arbitràries que amenaçaven la 
independència del professorat. El clientelisme 
s’evidenciava en les escasses places que en 
aquell període eixien a oposició. Igualment, 
resultaven sospitoses determinades 
situacions: influència de persones pròximes a 
centres i acadèmies de preparació d’aspirants 
al funcionariat, tribunals triats a dit sense 
garanties d’independència, comissions 
de serveis arbitràries amb favoritismes 
evidents... Aquestes i altres irregularitats 
constituïen un conjunt d’actuacions 
denunciables, però difícilment demostrables.

Si bé l’anomenat Govern del Botànic no ha 
resolt tots aquests problemes, s’ha convocat 

UN PLA DE FORMACIÓ  
QUE MIRA A EUROPA

FORMACIÓ DE PERSONES OPOSITORES

Amb la gestió dels  
governs del Partit Popular 
la falta d’oposicions 
va provocar un seguit 
d’actuacions arbitràries 
que amenaçaven 
la independència 
del professorat

Un any més, l’Escola Sindical mira al  
Vell Continent. Ja són vint els instituts 
valencians que participen en el Programa 
Erasmus+, a través de la gestió del 
consorci creat a propòsit per l’Escola 
Sindical Melchor Botella i STEPV.

Durant el primer trimestre de 2019, l’Escola Melchor Botella ha programat un pla  
de formació adreçat especialment al professorat no funcionari. Tot i això, els seus 
continguts també poden interessar al professorat que desitja millorar les seues 
competències professionals.

STEPV és conscient que bona part del 
professorat sense un lloc de treball 
estable necessita superar les oposicions 
per a accedir-hi i amb aquesta finalitat 
molts docents acudeixen a instàncies 
formadores, més interessades en el negoci 
que en la formació pedagògica.
Des d’una altra perspectiva, el pla de 
formació de l’Escola Sindical Melchor 
Botella per al professorat opositor, més 
que un curs monolític, preveu un conjunt 
de mòduls independents en què cada 
docent tria el que més li interessa en funció 
dels seus interessos. La proposta aporta 
elements de reflexió útils per al conjunt de 
professorat i s’articula en tres eixos:
�� Actualització de les bases teòriques amb 
especial incidència en la programació de 
models educatius renovadors i alternatius.

�� Adequació de les propostes 
renovadores a la normativa i la 
legislació.
�� Millora de les habilitats discursives 
per a les intervencions orals en públic.
contractes d’interinatge. 
�� Recuperació del poder adquisitiu perdut 
per les retallades dels governs de 
Zapatero i Rajoy.
�� Homologació retributiva amb la 
xarxa pública. Reconeixement del 
complement de formació i dels 
sexennis: “a igual treball, igual salari”.
�� Reducció de la jornada: 25 hores 
lectives. en totes les etapes educatives.
�� Millora de les condicions laborals 
en tots els convenis col·lectius, 
aproximació a les condicions del 
Conveni d’Ensenyament Concertat.

EL NOSTRE PLA DE FORMACIÓ


