
te355
treballadors/es de l’ensenyament.

Març 2016

s u p l e M e n t

editorial  L’Escola Vicent Ventura

compleix 20 anys

dossier EPA Vicent Ventura

pràctica educativa  Inestables

per l’educació

Å · ¼ < È Á ³ \

ensenyament

w
w

w
.p

v.
cc

o
o

.e
s/

en
se

ny
am

en
t

Å · ¼ < È Á ³ \



 

editorial 

L’Escola Vicent Ventura compleix 20 anys

Miguel Ángel Vera 3

dossier > EPA Vicent Ventura

Per una ciutadania universal

Coloma Mestre Vila 4

Escoles enllaçades

Maximiliano Alcañiz 6

“Sembrant diversitat” 

M.ª José Marín, Pilar Xamani i Pablo Valverde 9

L’Escola Vicent Ventura de CCOO  

Joan Sifre 11

L’educació i el poder de narrar la pròpia vida 

Coloma Mestre Vila 13

Formar-se a distància: graduat en línia EPA
“Vicent Ventura” 

Juan Carlos Orero Cortés  15

pràctica educativa 

Innovar, comptant, a l’escola de CCOO

Vicent Calixt Juan i Martí 17

Inestables per l’educació   
Rafa Palomares 18

te355

COOrdInA LA rEdACCIó:
Pau díaz

COOrdInA LA PubLICACIó:
roberto romero

COnSELL dE rEdACCIó:
Miguel Ángel Vera, Xelo Valls, ramón 
Martínez, Pepa ramis, Ferran Garcia,
Mada Maciá, Pau díaz, Lourdes Peñalver,
Alejandro Lorente, Maribel belda, neus 
Carrasco, roberto romero, Mila García,
Pura díaz

COL·LAbOrA: 
dolors Monferrer - Maite boscà

COL·LAbOrACIó GràFICA: 
Ximo Antón
Joanot de «Camacuc»

Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià de 
CCOO PV:
Purín Morant - Lluïsi Armero

EdItA:
Federació d’Ensenyament   
de CCOO PV
www.pv.ccoo.es/ensenyament

país valencià
federació d’ensenyament

El Consell de redacció de la t.E.
del País Valencià, juntament amb l’Oficina

de Promoció i d’Ús del Valencià
de CCOO-PV, són responsables de les 

traduccions dels articles.

La Federació d’Ensenyament de CCOO del País 
Valencià no s’identifica neccessàriament amb 
les opinions exposades en els articles signats.

Imprès en paper reciclat  

dIPòSIt LEGAL: M.  4406-1992
ISSn: 1131-9615

ensenyament

treballadors/es de l’ensenyament.
Març 2016 Å

dossier

Å · ¼ < È Á ³ \



e n s e n y a m e n t
Març 2016  |  te355

Miguel A. Vera Mora

@mavera1956

mavera@pv.ccoo.es

l’escola Vicent Ventura 
compleix 20 anys

Miguel Ángel 
Vera
Secretari General
FE CCOO PV

editorialÅ

Å

4 3

Enguany coincideixen esdeveniments que per a la FE CCOO PV són molt importants. Esdeveniments 
i celebracions que assenyalen un camí, una història anterior i sobretot una exigència de com actuar 
de cara al futur. Els temps canvien i l’organització ha d’adaptar-se a les noves eXIGÈnCIes I ne-
CessItAts. Aquest temps d’incertesa ha de ser d’oportunitats per a enfortir el nostre treball amb 
els sectors més desfavorits de la societat, dels treballadors i de les treballadores més precaris, de les 
persones joves que no tenen ocupació o tenen subocupacions que no els permeten eixir de la po-
bresa. de reforçar el nostre front de dones sindicalistes, de canviar certa cultura organitzativa perquè 
puguen integrar-s’hi millor i puguen desenvolupar el seu treball.

Enguany 2016, celebrem el 50 aniversari de la constitució de la Confederació de CCOO pV, des 
de la clandestinitat a la creació, consolidació del primer sindicat de treballadores i treballadors del PV, 
tant en afiliació com en delegats i en delegades electes en aquests moments. des de la clandestinitat 
com molt bé explicà el primer secretari general Antonio Montalbán, la consolidació com va assenyalar 
Joan Sifre fins a l'actualitat amb Paco Molina. És veritat en cinquanta anys tos els Secretaris Generals 
han sigut homes, però els temps canvien i potser no està llunyà que una dona puga ser la màxima 
dirigent d'una organització obrera. Més avui, quan estic redactant aquest editorial vespra del 8 de 
Març i per tant moments per a reflexionar sobre el paper de la dona en el sindicalisme sobretot com 
a quadres i dirigents sindicals. potser el model necessari de canvi organitzatiu que seria necessari 
passaria també per açò. La pressió és forta i segur que ho aconseguim.

Altres temes coincidents en l'origen, ja que un va donar lloc a l'altre, és la celebració dels 20 anys de 
l'aprovació de la llei valenciana de formació de persones adultes, en l'últim període de govern 
del PSPV i sent conseller Joan romero. una llei en la qual CCOO va participar activament en la seua 
negociació, i que per primera vegada aquesta va partir dels col·lectius que havien donat lloc a la 
Mesa d'Agents Socials per la FPA (MASxFPA), una llei pionera quant al desenvolupament i l'atenció 
de la formació de totes les persones al llarg de la vida, una llei que desenvolupa els objectius per a les 
conselleries i per a les administracions que treballaven i treballen en el món de la FPA. Coordinar tres 
conselleries i l’Administració local, diputacions i Generalitat no és fàcil, però partia del reconeixement 
del treball de totes i assenyalava l'objectiu final a aconseguir. La llarga ombra del PP, va fer que la Llei 
no fóra anul·lada —els col·lectius la defensàvem— però que no fóra desenvolupada: només el mínim 
imprescindible i res més. Així durant 20 anys. Amb motiu d'açò vam cridar Licinio Lima, catedràtic de 
la universitat de braga i expert en la formació al llarg de la vida, a una Jornada de debat al sindicat, i 
vam poder comprovar que la Llei avui és igual d'útil i dóna resposta a les necessitats canviants d'una 
societat en crisi. L'acte el realitzàrem el passat mes de gener i des d'ací vull agrair l'esforç i l'interés 
de Licinio, i als companys que ens van ajudar Pep Aparicio i dolors Monferrer... que molt van tenir a 
veure amb la mateixa Llei de 1996.

L'altre tema és el 20 aniversari de la creació de l'escola de FpA Vicent Ventura en el si de la 
confederació de CCOO PV. En aqueix moment es van crear dues escoles, la d'uGt recentment de-
sapareguda i la de CCOO, a altres organitzacions també se'ls va donar la possibilitat però no s’hi van 
acollir.

La nostra Escola Vicent Ventura, compleix 20 anys, motiu d'alegria, però un any més motiu de pre-
ocupació. Estem 20 anys, sense possibilitat de creació de forma "legal". Primer el PP, que no va ser 
capaç de donar-li una enfilada dins de la legalitat, ara seguim igual per falta de temps material per al 
seu reconeixement...

Vint anys per la qual han passat milers de persones per a la seua formació, des de persones que no 
sabien llegir i escriure, fins a immigrants que han aprés castellà i valencià, estudiants desnonats en 
els seus instituts que han pogut aconseguir el seu graduat, persones que s'han preparat per presen-
tar-se en diferents proves, accés a cicles, majors de 25 anys. Ciutadans i ciutadanes de multitud de 
països que a través de la nostra Escola han aconseguit realitzar i aconseguir la seua integració, el 
seu contracte de treball, etc. Fins a treballadors i treballadores per als quals l'Escola ha sigut la seua 
salvació amb vista a una formació que necessitaven per a la consolidació de la seua ocupació i amb 
vista a seguir millorant-la.

Esperem que dins de 20 anys, els problemes siguen uns altres, i puguem dir que seguim treballant 
per la millora de l'educació valenciana, aportant el nostre granet d'arena amb una Escola que pa-
guen tots els ciutadans i les ciutadanes del nostre País Valencià.
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per una ciutadania 
universal

els joves nouvinguts
a l’epA Vicent Ventura

En la parada del bus, en la consulta del 
metge... escoltes irats discursos que es 
queixen d’aquelles persones que vénen 
de fora a furtar-nos el treball i, damunt, 
en aquest punt l’orador puja la veu car-
regat de raó, no fan cap esforç per inte-
grar-s’hi. 

discursos fruït de la manipulació (inte-
ressadíssima) de classe, la por atàvica 
a l’altre i un grandíssim desconeixement 
de la realitat. 

La realitat parla que no hi ha integració 
si no ens sentim inclosos, i no hi ha 
inclusió si no podem exercir els drets in-
herents a la condició de ciutadà/ana. 

Pot exercir el jove nouvingut/uda el dret 
a l’educació? La realitat que toca cada 
curs puntual a la porta d’aquesta escola 
ens conta que hi ha joves a partir dels 16 
anys que arriben al nostre país i troben 
serioses dificultats a l’hora d’incorpo-
rar-se al sistema educatiu. La positivi-
tat d’una llei educativa que dóna cober-
tura als joves fins als 18 anys als centres 
d’educació secundària no garanteix de 
manera efectiva el dret a l’educació per 
a aquest sector de la població. Proble-
mes burocràtics, tècniques dissuasòries 
d’alguns equips directius convençuts 
de no poder atendre’ls adequadament, 
mancança d’una oferta formativa que 
els tinga en compte i per tant integre, 
quan siga necessari, l’aprenentatge de 
la llengua dins el desenvolupament d’un 
currículum adaptat... totes aquestes 
qüestions van alçant un mur que ex-
clou a qui acaba d’arribar de la con-

dició de ciutadà i, per tant, impossibilita 
la seua integració. Impossibilita també el 
desenvolupament personal dels afectats 
i afectades, qüestió no menys impor-
tant, recollida en la declaració de drets 
universals.

Cada curs obrim la porta a la realitat i in-
tentem donar-li una resposta adequada. 
Quina resposta donem als joves nouvin-
guts que no s’han pogut incorporar al 
sistema educatiu espanyol? La principal 
resposta és el grup de Base.

Al grup de base arriben joves des de la 
classe d’espanyol, o gent més gran que 
ja té un domini major de la llengua, però 
dificultats per seguir el currículum de 
GES (graduat en educació secundària).

una de les característiques principals 
del grup de base és la flexibilitat, ne-
cessària per a atendre necessitats va-
riades i circumstàncies canviants (cal 
tindre en compte que la necessitat de 
menjar guanya a qualsevol altra i així 
s’imposa l’imperatiu de fer la temporada 
de la taronja, fer extres en un bar...) 

Al grup de base es treballa al voltant 
de dos àmbits, un àmbit científic ma-
temàtic i un àmbit sociolingüístic, però, 
a banda que la majoria assisteixen des 
de l’inici del curs a les classes d’espa-
nyol mitjà, són pocs els alumnes que al 
llarg del curs no amplien horari amb el 
curs de preparació a la prova d’accés 
a cicles formatius, amb assignatures 
de graduat o fins i tot classes de reforç 
específiques perquè ells i elles puguen 

Coloma Mestre 
Vila

Mestra de l’EPA
Vicent Ventura

coloma.m.v@gmail.com

enredrat2.wordpress.com
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assolir les competències bàsiques que 
els permeten seguir el seu itinerari for-
matiu. 

Es tracta de facilitar una qualificació 
que els servisca per continuar avançant. 
Com a mínim obtenen el 3r nivell del 
cicle I d’educació d’adults (nivell oficial 
que correspon al grup de base), però 
en quan és possible se’ls va donant el 
nivell i per tant la certificació de GES 1 i 
després de GES 2, se’ls prepara i orienta 
cap a les proves lliures... En definitiva, 
intentem que vagen recorrent el camí, 
de la forma més eficaç possible, cap a 
la formació professional. 

durant el camí, el caminant, per no de-
fallir, ha de percebre com a possible 
el punt d’arribada. És important, per a 
aquest menester, saber on està cadascú 
en cada moment (tutories i revisió cons-
tant d’allò que es va fent), és important 
sentir-se acompanyat (l’escola com a 
espai d’acolliment i el grup com a marc 

de convivència); és important sentir-se 
valorat (currículum vertaderament inter-
cultural; construcció entre tots i totes del 
coneixement, completant la perspectiva 
occidental amb les seues perspectives 
per a acostar-se a una veritat que mai 
és absoluta).

És essencial també que utilitzem una 
metodologia activa i participativa que 
aprofundisca en la relació entre l’alumne 
i l’escola, i entre l’escola i el seu entorn. 
L’escola ha de ser una porta sempre 
oberta per a accedir al coneixement del 
medi en el qual estan vivint; d’ací la im-
portància de projectes que plantegen 
activitats conduents al reconeixement 
del medi físic i social, principalment de 
la ciutat de València, amb el grup, amb 
l’escola o en companyia d’altres col-
lectius. 
Projectes com “la música de les es-
feres”, en què s’abordaren qüestions 
relatives a astronomia, matemàtiques i 
arquitectura a través d’una exposició, un 
taller de construcció de poliedres, i una 
passejada per València per a l’observa-
ció de cúpules de diferents èpoques, 
han desenvolupat aquesta metodologia 
en l’àmbit científic. Programes com “Vi-
ajero 7000 millones” en què es planteja 
el curs com un viatge, el destí del qual 
és el món —i qui millor que el mateix 
alumnat, gent d’arreu del món, per gui-
ar-nos? qui millor que la docent per gui-
ar pel ací i ara de València a través de 
la història i les passejades, museus...?— 
és un exemple de com es treballa des de 
l’àmbit social. 

I continuarem repensant la nostra fei-
na, continuarem aprenent de l’alumnat i 
continuarem obrint sempre que la reali-
tat toque a la nostra porta, perquè pen-
sem que l’única ciutadania possible és 
la universal en la qual tots i totes estem 
inclosos.
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La innovació educativa no sempre passa 
per grans projectes d’enginyeria peda-
gògica. Per això, des d’aquestes línies 
volem mostrar una experiència educa-
tiva diríem de proximitat. Per proximitat 
entenem tot allò que tenim a l’abast i que 
podem mobilitzar sense grans dificultats. 
En el nostre cas, lectors de dues escoles 
de persones adultes (l’EPA Vicent Ven-
tura de València i el CEPA Pitiüses d’Ei-
vissa) i un propòsit comú: la lectura de la 
novel·la El temps de cada cosa (rbA La 
Magrana) de l’escriptora de bétera, ra-
quel ricart. I és que pensem que crear 
espais de cruïlla entre persones i me-
tes comunes de ciutadania hauria de 
ser una de les demandes que la societat 
fes a l’escola pública. Algú podrà pensar 
que això que ací descrivim tampoc no és 

tan innovador, i tindrà raó. Ara bé, si és 
que hi ha una certa novetat en aquesta 
proposta, hauríem de buscar-la no en 
el què sinó en el perquè, no en el com 
sinó en de quina manera el com esdevé 
un per a què. I això és el que farem tot 
seguit.

Amb aquest projecte que anomenem Es-
coles enllaçades hem volgut desmuntar 
les lògiques conservadores i neoliberals 
que s’havien instal·lat en el món educatiu 
en els darrers anys de governs del PP, 
arreu de l’Estat, i al País Valencià i a les 
Illes balears de manera ferotge. Aques-
tes lògiques nosaltres les desmuntem 
així:

— Davant una ciutadania passiva i ato-

escoles enllaçades.
una experiència de lectura compartida
entre l’epA Vicent Ventura de València

i el CepA pitiüses d’eivissa
Maximiliano 
Alcañiz
Mestre del CEPA 
Pitiüses d’Eivissa

maxialgar@
hotmail.com
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mitzada, una ciutadania activa i co-
hesionada. Amb el nostre projecte 
volem contribuir, ni que siga de ma-
nera modesta, a generar xarxes de 
pensament crític a partir de la lectura 
compartida d’obres literàries. La lite-
ratura esdevé així l’excusa perfecta 
per parlar de les societats contempo-
rànies i com aquestes es fonamenten 
en mecanismes de control i domini. 
En el cas d’El temps de cada cosa, 
els lectors i lectores generen pensa-
ment crític al voltant, entre d’altres, 
de qüestions com ara el patriarcat i 
els nous rols de dones i homes a la 
societat actual.

— Davant l’escola dels mercaders, l’es-
cola dels valors sociomorals. En 
aquest sentit, fem ús de procedi-
ments com ara el diàleg i l’empatia. 
El diàleg l’exercitem a dins de cada 
escola (entre tots els lectors i lecto-
res) i entre les dues escoles (gràcies 
al blog i a la trobada virtual). respec-
te a l’empatia, la novel·la de raquel 
ricart ens ofereix nombroses oca-
sions per posar-nos en la pell d’uns 
personatges que han d’enfrontar-se 
molt sovint amb algun dilema vital.

— Davant les escoles que competeixen, 
les escoles que cooperen. Lluny de 
la lògica del mercat que imposa a 
les escoles competir pels potencials 
clients i que les ordena en rànquings 
d’acord amb els seus resultats, aquest 
projecte nostre neix amb voluntat de 
generar marcs de cooperació, d’unir 
esforços i de compartir experiènci-
es. Aquesta hauria de ser la força de 
l’escola amb vocació de servei públic 
i els que hi treballem ho hauríem de 
tenir sempre més present.

— Davant una escola tradicional (enroca-
da en uns continguts academicistes 
i en unes metodologies obsoletes), 
l’escola innovadora (que sap que 
els aprenentatges es fan dins i fora 
de l’aula i que cerca metodologies 
més actives). El nostre projecte vol 
participar d’aquesta ànima: comple-
ta els aprenentatges més acadèmics 
amb d’altres fora de l’aula, fora del 
centre o, fins i tot, amb un altre cen-
tre. L’alumne ací sí que és l’autèntic 
protagonista dins d’una veritable co-
munitat d’aprenentatge, per això es 

parteix del reconeixement de la seua 
intel·ligència cultural i per això el dià-
leg en igualtat de condicions esdevé 
el procediment moral que tot ho fa 
possible.

— Davant les polítiques en contra de la 
nostra llengua, una aposta decidi-
da per la llengua que compartim 
valencians i eivissencs. després 
d’anys de bel·ligerància per part dels 
governs del PP al País Valencià i a les 
Illes balears, i amb l’excusa de l’ano-
menat multilingüisme, hem de seguir 
creant espais per fer de la nostra llen-
gua una eina indefugible de ciutada-
nia. tot i que modestament, el nostre 
projecte es nodreix d’aquest esperit.

— Davant les didàctiques de la llengua i 
la literatura més tradicionals, una di-
dàctica crítica cap a la transforma-
ció social. El nostre enfocament co-
municatiu ens fa pensar que les llen-
gües s’aprenen practicant-les, i això 
és el que fem en Escoles enllaçades: 
llegim, escrivim, escoltem, parlem, 
dialoguem... La literatura, més que 
com a objecte de culte i reservat per 
a unes elits, la concebem com a cosa 
nostra, assequible i propera. La lite-
ratura seria així aquell espai on coin-
cideixen autors i autores amb lectors 
i lectores, i on entre tots i totes cre-
em significats mitjançant un veritable 
diàleg. Som, per tant, d’aquells que 
pensen que la lectura compartida val 
per dos.

— Davant un ús de les noves tecnologi-
es deshumanitzat, un altre al servei 

de les persones. En aquesta línia, 
tant el blog com la trobada virtual ens 
són útils en la mesura que ens per-
meten acostar-nos els uns als altres. 
És la manera que tenim de conjurar 
la distància i l’aïllament. Sabem que 
no podem substituir el contacte cara 
a cara, pell a pell, però sí que podem 
dotar les eines tecnològiques de les 
majors dosis d’humanitat de què 
som capaços. Per això ens enviem 
cartes, vídeos, pengem missatges al 
mur, ens deixem comentaris...

descriurem ara com hem organitzat l’ac-
tivitat en un intent per mostrar de quina 
manera el com esdevé un per a què, com 
havíem dit a l’inici. Així les nostres Es-
coles enllaçades han passat per quatre 
passos:

— primer pas: 

•  D’on venim? tant a l’EPA Vicent 
Ventura com al CEPA Pitiüses de-
senvolupem al llarg dels anys di-
verses activitats lectores: club de 
lectura, concursos literaris, cele-
bració del dia del Llibre, trobades 
amb autors i autores, xerrades... 
Creiem que en tots dos centres 
hem entés que, sense menystenir 
les altres, la competència comu-
nicativa hauria de ser al centre 
dels nostres projectes educatius. 
A Escoles enllaçades la comuni-
cació ocupa aquest lloc central 
perquè sabem que l’accés a la 
paraula (escoltada, pronunciada, 
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llegida o escrita) és la pedra de 
toc que pot fer la diferència pel 
que fa a accedir o no al coneixe-
ment.

•  Com es va decidir el llibre que 
llegiríem? Va ser fàcil. des de fa 
anys la Vicent Ventura manté un 
vincle molt estret amb l’escripto-
ra raquel ricart. Aquesta autora 
ha visitat en nombroses ocasions 
l’EPA Vicent Ventura i l’alumnat 
de l’escola ha assistit a molts dels 
actes protagonitzats per raquel. 
L’estima potser siga un d’aquests 
intangibles que defugen tot intent 
d’explicació per part dels teòrics 
de l’educació, però és l’única ma-
nera que tenim d’explicar per què 
una activitat com aquesta té mol-
tes possibilitats de sortir bé. El 
corrent de simpatia entre autora 
i comunitat educativa és tal que 
el camí per generar un bon clima 
ja estava fet. Això i els indubta-
bles valors literaris d’El temps de 
cada cosa van facilitar-ne l’elec-
ció. I com es van afegir els lectors 
eivissencs? L’espurna, per dir-ho 
d’alguna manera, va venir de la 
mà d’un professor-pont que ha 
treballat en tots dos centres. des-
prés, involucrar les professores 
de català i amb elles els alumnes 
va ser ben fàcil. Fet i fet, vam es-
tablir el contacte els professors 
de les dues escoles, vam deci-
dir com ens organitzaríem, vam 
comprar uns quants exemplars 
de la novel·la, vam crear el blog 
i ens vam posar a llegir amb la 
promesa de trobar-nos via Skype 
cap a mitjans de març. 

— segon pas: 

•  Qui ha fet la lectura? A la Vicent 
Ventura han pogut llegir el llibre 

els alumnes de valencià dels dife-
rents nivells, a més de les lectores 
del Club de Lectura d’Enredra’t. 
Al CEPA Pitiüses, els alumnes 
de català dels diferents cursos i 
d’altres alumnes i professors in-
teressats per la lectura. Al CEPA 
Pitiüses ha funcionat el préstec, 
tot i que també hi ha alumnes que 
han optat per comprar l’obra. 

•  Com ho estem fent? Està sent 
una lectura el més acompanya-
da possible, amb activitats a les 
diferents classes i amb el suport 
del blog (eltempsdecadacosa.
blogspot.com) com a eina per a 
l’aprofundiment i l’intercanvi. 

— tercer pas:

•  Com ens trobarem els dos cen-
tres per comentar el llibre? A 
mitjans de març ens haurem de 
trobar els lectors i les lectores de 
les dues escoles i l’escriptora (que 
acudirà a l’escola de València). 
Ho farem via Skype. És per això 
que encara no podem valorar-ne 
el resultat. El que sí que sabem és 
la il·lusió que tots els lectors de 
ambdues vores de la mar tenen 

per la trobada virtual. de moment, 
estem preparant la trobada per 
mirar de minimitzar els obstacles 
derivats del format triat.

— Quart pas: 

•  I després què? Quan tot haurà 
passat, valorarem com ha anat 
la cosa per decidir si continuem 
amb l’activitat (no estaria mala-
ment que el pròxim llibre fos una 
proposta feta des d’Eivissa), per 
decidir si l’ampliem, per corregir 
allò que no haja funcionat del 
tot... ànims no ens han de faltar!

I ja per acabar, i a l’espera de l’avaluació 
final, dir que el que sí que sabem és que 
està mereixent la pena. En el transcurs 
d’aquesta lectura compartida ens reafir-
mem en l’intent per buscar una ciutada-
nia activa i cohesionada, en una escola 
dominada per valors sociomorals, en uns 
centres que cooperen, en una escola in-
novadora, en una aposta decidida per la 
nostra llengua, en una didàctica crítica 
cap a la transformació social i en una 
tecnologia al servei de les persones. És 
temps d’Escoles enllaçades i és que ha 
arribat el moment, seguint la cita bíblica 
que encapçala la novel·la de raquel ri-
cart, d’abraçar: “Per a cada cosa hi ha 
un moment, / i un temps per a tot, sota 
el cel. / ... / Hi ha un temps d’abraçar”. 
Abracem-nos, doncs!



e n s e n y a m e n t
Març 2016  |  te355 4 9

dossierdossier > EPA Vicent Ventura

La ciutat és un ecosistema

Sovint parlem als nostres alumnes d’eco-
sistemes llunyans com la selva, el mar, 
les muntanyes. no obstant açò, al nostre 
voltant tenim un ecosistema complex 
format per centenars d’espècies arbòri-
es, que a més de proporcionar grans be-
neficis a la ciutadania, són un clar exem-
ple d’ecosistema.
En la naturalesa els arbres no estan aï-
llats, sota aquests viuen altres plantes 
més xicotetes, tant arbust com herbes i 
entre aquestes es produeixen sinergies 
que proporcionen un sòl viu, un sòl que 
respira, on l’aigua s’infiltra fàcilment i els 
diferents microorganismes col·laboren 
en la degradació de la matèria orgànica.
Però en les ciutats açò no és així i caldria 
preguntar-se… per què ens hem acostu-
mat a veure uns arbres envoltats de ci-
ment o en un petit espai compactat en 
el qual no deixem que visca ningú? no 
solament açò, sinó que s'apliquen cons-
tantment herbicides per a eliminar la vida 
de sota els arbres, amb els efectes se-
cundaris que açò comporta, a pesar que 
està demostrat que la simplificació de 
l'ecosistema provoca major fragilitat.

Sembrar en els escocells pot ser 
una opció

Els escocells de les voreres dels carrers 
propers a la nostra escola, com els de to-
tes les ciutats, es podrien aprofitar per 
a la sembra de plantes que servisquen 
de refugi a insectes, milloren l'estructura 
del sòl, augmenten la infiltració, propor-

Taula 1. Beneficis de sembrar escocells

cionen benestar als vianants i augmente 
la biodiversitat en les ciutats. 
d'altra banda, la introducció de plantes 
amb flor permet a les abelles i altres pol-
linitzadors realitzar la pol·linització.

El nostre projecte “SEMBRANT 
DIVERSITAT” 

Aquest projecte es realitza en col-
laboració entre el dept. d’Ecosistemes 
Agroforestals de la universitat Politèc-
nica de València. La regidoria de Parcs 
i Jardins de l’Ajuntament de València i 
l’escola de persones Adultes Vicent 
Ventura de CCOO.
Ens plantegem fer més atractiu l'espai 
urbà mitjançant la introducció d'espè-
cies de vegetació en els escocells dels 
carrers que envolten l’EPA Vicent Ventu-
ra, millorar la salut dels arbres i del sòl, 
augmentar la biodiversitat en la ciutat, 
reduir l'ús de plaguicides en l'espai pú-
blic, crear un instrument pedagògic, 
sensibilitzar els ciutadans/anes sobre la 
importància dels arbres en la ciutat i fo-
mentar la participació ciutadana.

“sembrant diversitat”
un nou projecte de l’epA Vicent Ventura

en col·laboració amb l’Ajuntament
i la upVMaría José Marín 

Martínez

Professora de l’EPA 
Vicent Ventura

pilar Xamani i 
Monserrat

tècnic d’universitat 
Politècnica de 
València

pablo Valverde 
lópez

tècnic del Servei 
de Jardineria de 
l’Ajuntament de 
València

masemarin@
gmail.com

pixamon@
gmail.com

pvalvarde@
valencia.es
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Els nostres objectius

1. ecològics - Biològics
Millorar la vida en el sòl a través de 	
les arrels de les plantes i dels micro-
organismes associats a aquestes.
reduir l’ús de plaguicides, les flors 	
proporcionen pol·len i nèctar als in-
sectes beneficiosos que poden aju-
dar a controlar possibles plagues.
Crear un espai més confortable per 	
al vianant, perquè la gent estiga més 
interessada a traslladar-se a peu, en 
ser els carrers més agradables.

2. educatius
Mostrar als alumnes les interaccions 	
que es produeixen en aqueix xicotet 
ecosistema.
Experimentar de manera senzilla els 	
beneficis de la sembra en escocells.
Manejar tècniques de recollida de 	
dades per a l’avaluació i el seguiment 
de l’evolució de les espècies introdu-
ïdes.
Acostar la biodiversitat als estudi-	
ants, de manera que puguen arribar 
a veure-la com un valor a protegir.
Mostrar que la biodiversitat és una 	
entitat mesurable i que forma part de 
la sostenibilitat dels ecosistemes.

3. socials - polítics
Crear vincles emocionals amb l’ar-	
brat urbà, ja que tant els alumnes 
com els ciutadans poden col·laborar 
en la seua cura i millora.
Generar debat sobre la utilització de 	
l’espai públic.
Activar el debat sobre l’ús de pla-	
guicides i per extensió sobre altres 
contaminants químics amb els quals 
estem en contacte constantment.

4. estètics
Fer més atractiu l’espai urbà en crear 	
un contrast de color i forma que mi-
llora l’estètica del paisatge.

5. econòmics
no augmentar el cost del manteni-	
ment dels arbres urbans.

6. psicològics
Millorar la salut en afavorir el contac-	
te amb la naturalesa, ja que aquest 
produeix estats fisiològics més diste-
sos en els humans.

Pla d’acció 

Hem seleccionat els escocells localit-
zats en els carrers propers a l’EPA Vicent 
Ventura, des del carrer Primat reig fins 
al carrer de la trinitat i des del carrer Al-
massora fins al carrer Pintor Genaro La-
huerta. 

Figura 1. Zona motiu de sembra d’escocells

Els tècnics de la uPV i de l’Aj. han se-
leccionat les barreges de llavors següent 
amb diversos objectius entre uns altres 
el de la floració.

Tasques del projecte

tAsCA 1 Preparació d’escocells. L’A-
juntament prepararà els escocells durant 
els dies 15 al 17 de març.
tAsCA 2  Sembra. S’iniciarà el 22 de 
març amb els alumnes de l’EPA, els res-
ponsables de l’Ajuntament i de la uPV.
tAsCA 3 Seguiment i avaluació de les 
espècies sembrades amb mesuraments 
del creixement, de la humitat del sòl i altres 
valors necessaris perquè cresquen correc-
tament.
Mesuraments per a controlar la quantitat 

de llum de cada escocell per poder analit-
zar la influència del sol en el creixement de 
les plantes.
Comptatges per a comprovar si el nombre 
de vianants de cada carrer afecta l’estat de 
les diferents espècies sembrades.
Anàlisi de les dades.
tAsCA 4 Sensibilització. Xarrades in-
formatives als ciutadans del barri, associ-
acions de veïns i centres escolars amb la 
finalitat d’aconseguir la màxima implicació 
amb el projecte.
Enquestes a peu de carrer per a sensibilit-
zar els vianants sobre el projecte i sondejar 
el seu impacte.
tAsCA 5 Avaluació del projecte. Aquest 
projecte es revisarà anualment amb totes 
les parts implicades.
Estem convençuts que amb aquest pro-
jecte es pot influir en la salut ambiental de 
la nostra ciutat, ja que la reducció de l’ús 
d’herbicides per a gestionar les plantes 
dels escocells pot influir positivament 
en la salut dels ciutadans. també pot 
canviar la percepció que tenen els alum-
nes dels arbres urbans, ja que aprendre 
d’aquesta manera els beneficis de l’ar-
bre en les ciutats i col·laborar en la seua 
cura ajuda a crear vincles emocionals 
que afavoreixen l’aprenentatge. de la 
mateixa manera ofereix alternatives d’ús 
de l’espai públic. Així com un instrument 
potent d’aprenentatge significatiu per als 
nostres alumnes.

taula 3. període de floració de les plantes sembrades

taula 2. Barreges de llavors a utilitzar

dossier
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l’escola Vicent Ventura
de CCOO

“tota persona té dret a l’educació” 
(declaració universal dels drets humans, 
art. 27).

“tota persona té dret a l’educació i 
a l’accés a la formació professional i 
permanent”, (Carta de drets fonamen-
tals de la unió Europea, art. 14).

El reconeixement efectiu del dret a l’edu-
cació ha de produir-se per una actua-
ció coherent dels poders públics, però 
d’acord amb la nostra idea de demo-
cràcia, correspon a tota la ciutadania 
contribuir, en la mesura que puga, a 
aquest objectiu declarat.

Al nostre País el dret a l’educació està 
lluny de tenir aquest suport, si s’analitza 
en profunditat tant les polítiques prac-
ticades (inversions, desenvolupament 
d’instruments...) com el suport ciutadà 
per a aconseguir els objectius i les fina-
litats d’aquestes proclamacions solem-
nes.

Les estadístiques (EPA, Eurostat...) diuen 
que una tercera part de la població ma-
jor de 16 anys no disposa de formació 
equivalent a l’educació obligatòria i un 
altre terç que sí en disposa no té una cer-
tificació professional que li done valide-
sa. Per això cal considerar dramàtic que 
al nostre país es duplique el percentatge 
de joves que no assoleixen els objectius 

i finalitats d’escolarització, respecte del 
conjunt de la uE. Així, el dret a l’educa-
ció, hi comprenent l’accés a la formació 
professional i permanent, està lluny de 
ser efectiu. (F.J. Hernàndez i dobón).

És sobre aquest rerefons que es pot en-
tendre la importància de l’Escola d’Adults 
Vicent Ventura, que ara compleix 20 
anys. L’Escola Vicent Ventura nasqué 
com un projecte molt participat. Però cal 
agrair a les persones que des del seu 
inici dissenyaren el projecte, participa-
ren en el seu desenvolupament, integra-
ren els successius equips docents, feren 
costat i acompanyaren cadascuna de les 
seues activitats o “s’enredaren” en l’es-
cola... els seus esforços, posant en valor 
el camí fet. 

La nostra Escola ha jugat un gran paper 
en l’escolarització i millora de persones 
que tenen interés a desenvolupar-se 
mitjançant la formació permanent. Ha 
facilitat que persones joves puguen rein-
corporar-se a l’educació reglada, asso-
lint diverses titulacions que els capacite 
i permeta continuar estudis o accedir a 
proves de selecció per a un lloc de treball. 
Però a més ha desenvolupat programes 
i activitats educatives en un sentit ampli, 
comptant no sols amb el claustre de l’es-
cola, sinó amb el suport de FOReM i de 
la resta de fundacions de CCOO pV, 
del conjunt de les organitzacions confe-
derals i de grups de voluntariat.

Joan sifre

Ex-Secretari 
General CCOO PV

@joansifre

jsifre@pv.ccoo.es
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Per això es pot dir que la Vicent Ventura 
ha contribuït de forma modesta i clara 
a mantenir un concepte d’educació de 
persones adultes que va més enllà dels 
aspectes compensatoris de recuperació 
d’oportunitats perdudes per a perso-
nes grans. s’ha implicat en la respos-
ta educativa a la situació de crisi de 
l’ocupació i del treball, buscant una 
presència més qualificada, facilitant l’ac-
cés a noves ocupacions o atenent les 
noves demandes que condicionen el 
manteniment en aquestes. Però, a més, 
exemplificant que aquest servei públic 
educatiu, perquè ho és, ha de fer realitat 
que “els éssers humans s’eduquen entre 
si, mediatitzats pel món”, com deia Pau-
lo Freire. És a dir, que la proposta edu-
cativa de la Vicent Ventura ajuda al de-
senvolupament solidari de les persones, 
atenent les seues situacions, les exigèn-
cies i possibilitats de l’entorn. Facilita la 
comprensió i interpretació de les seues 
experiències socials, per a constituir-se 
en subjectes que aprenen a aprendre 
en una societat complexa, de risc, de 
vegades injusta i indecent (A. Margalit).

Aquest aniversari es pot dir que està 
també lligat al de la llei de formació de 
persones adultes (Llei 1/95), i la nostra 
escola, que és “sindical” en sentit ple, 
reivindica i tracta d’ajustar-se a l’espe-
rit que animava la demanda ciutadana 
d’aquella llei. 

des de la particular visió de qui ha sigut 
testimoni, en la distància, de l’esdevenir 
de l’escola Vicent Ventura, assenyalaria 
el que podrien ser tres grans objectius 
ara per a continuar desplegant les seues 
potencialitats:

— Assegurar el compromís públic en 
el seu desenvolupament. no sols 
reforçant jurídicament el seu estatus, 
sinó ponderant el que és i la filosofia 
que hi subjau. Volem prestar un bon 
servei a la ciutadania, cercant la im-
plicació activa de totes les persones 
que s’hi relacionen. La seua partici-
pació genera una coresponsabilitza-
ció solidària en un projecte que nas-
qué de la participació.

— Reforçar les relacions amb el sindi-
cat, per aconseguir que les organit-
zacions de CCOO consideren l’esco-
la com una obra seua, que els permet 
completar i enriquir el seu compro-
mís amb les treballadores i els tre-
balladors, en les seues condicions i 
aspiracions més personals, buscant 
camí a la satisfacció de necessitats 
objectives, mitjançant una acció col-
lectiva, educativa i propositiva de 
construcció i reconstrucció popular.

— Contribuir a fer de l’educació un 
dret a guanyar efectivament i que 
inclou moltes expressions, formes i 
oportunitats d’aprenentatge. Fer que 
es valore, no per raons instrumen-
tals, sinó com a part d’una exigència 
ètica, d’humanització i de democra-
tització a la nostra societat. L’escola 
per això ha de continuar ajudant a 
enfortir l’educació en totes les seues 
expressions i particularment la for-
mació professional i permanent. dossier
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Fem 20 anys i convé fer memòria. El 3 
d’octubre de 2014 el professor José bel-
trán Llavador pronuncià una conferència 
a la nostra escola, “La gramática del bien 
común. Aprovisionamientos formales y 
vitales en la educación de personas adul-
tas”, on afirmava el següent: la educaci-
ón a lo largo de la vida ofrece una valiosa 
oportunidad para salir del imaginario do-
minante, para desplazar nuestros marcos 
de sentido, para encontrar alternativas 
hacia otros mundos posibles. Esto no 
es retórica, lo estamos viendo y viviendo 
día a día en nuestras aulas, con personas 
a las que vemos crecer re-significando 
identidades, cambiando sus habitus, sus 
prácticas culturales y sociales. Esto, de 
nuevo, es lo que estáis haciendo en la 
Vicent Ventura cotidianamente, acom-
pañar a los sujetos en sus biografías y en 
su biograficidad: no es poca cosa.

I tant que no és poca cosa, però té real-
ment l’educació al llarg de la vida aquest 

efecte? aconsegueix l’EPA Vicent Ventu-
ra acompanyar l’alumnat en la seua bio-
graficitat i col·laborar així en la construc-
ció d’un món millor? 

Ens agrada pensar que sí, però, per a 
ser serioses agafarem l’afirmació de J. 
beltrán només com una hipòtesi que 
necessita ser validada, i durant aquest 
20é aniversari realitzarem un treball d’in-
vestigació per tractar d’aportar proves 
de la seua veracitat. 

Ens centrarem en els aprovisionaments 
vitals. Per als aprovisionaments formals 
podríem haver inclòs en aquest article 
més d’una gràfica (nombre de graduats 
escolars expedits cada curs, nombre 
de persones d’origen estranger que es-
tudien cada curs a l’escola, nombre de 
treballadores i treballadors que obtenen 
el graduat gràcies a l’opció en línia, cer-
tificats de llengua castellana i valenciana 
expedits cada curs...) on les xifres seri-

l’educació i el poder
de narrar la pròpia vida

Històries de vida i educació
en l’epA Vicent VenturaColoma Mestre 

Vila

Mestra de l’EPA
Vicent Ventura

coloma.m.v@gmail.com

enredrat2.wordpress.com
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en molt eloqüents, però ara es tracta 
d’encarnar les xifres, de comprovar si 
el nostre projecte d’escola aconsegueix 
millorar la vida de les persones des d’una 
perspectiva més existencial. 

Vivim narrant-nos la pròpia vida, repen-
sant el que hem fet, el que ens ha passat, 
el que hem viscut. I aqueix repensar 
som també nosaltres. No somos lo que 
somos, sinó lo que hacemos para cambi-
ar lo que somos, deia Eduardo Galeano. 
Pensem que l’educació i l’escola tenen 
un poder immens per acompanyar i po-
tenciar aquesta reflexió que significa un 
procés d’autoconstrucció de la narració 
de la pròpia vida i per tant de la identi-
tat. 

Com sabrem si la hipòtesi és vàlida? 
Haurem de donar veu a qui no en sol 
tindre, entrevistar l’alumnat perquè com-
partisca amb totes nosaltres les seues 
històries de vida.  

Al llarg d’aquest curs en el qual celebrem 
el 20é aniversari, les dones del progra-
ma formatiu Enredra’t estan formant-se, 
amb l’ajuda dels sociòlegs de La dula, 
en la tècnica de l’entrevista per poder re-
alitzar posteriorment entrevistes d’his-

tòries de vida lligades a l’educació a 
altre alumnat de l’escola. A l’hora, el pro-
fessorat està treballant en els diferents 
grups i de molt diverses maneres sobre 
els records de l’escola, vida i escola... 
d’aquesta manera està sent una inves-
tigació horitzontal, participativa, amb la 
qual pretenem investigar per investigar-
nos, amb la qual volem que cada indi-
vidu esdevinga autor conscient de la 
narració que és la seua vida, al mateix 
temps que reconstruïm la història coral 
de l’EPA Vicent Ventura, no la dels núme-
ros sinó la de les vides.

Les entrevistes seran filmades pel cine-
asta Miguel baxauli, que, juntament amb 
les alumnes d’Enredra’t, muntarà un do-
cumental. Documental que serà part 
de la nostra memòria i per tant part 
d’aquest camí que volem continuar anant 
fent, però serà també una reflexió sobre 
els aprovisionaments vitals que propor-
ciona l’educació al llarg de la vida, i que 
proporciona qualsevol projecte d’esco-
la que, com el nostre, defuig apuntalar 
l’status quo, per a, ben al contrari, posar 
els fonaments del canvi social que ens 
conduisca a la humanització d’aquest 
món nostre. dossier
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El curs de graduat en educació secundà-
ria a distància és un dels projectes més 
innovadors i valorats de l’epA VICent 
VentuRA. Es va iniciar amb caràcter 
experimental durant el curs 2011-2012 
amb la col·laboració de les federacions 
d’Ensenyament i Sanitat per atendre un 
grup de vint treballadores i treballadors 
de residències d’atenció a disminuïts fí-
sics i psíquics que necessitaven obtenir 
la titulació acadèmica per acreditar-se en 
el seu treball.

Amb la posada en marxa d’aquest curs 
l’escola tenia en ment dos objectius:

— Permetre a treballadores i treba-
lladors en actiu i aturats, amb di-
ficultats per a cursar estudis pre-
sencials, accedir a una titulació 
reglada necessària en el mercat 
de treball i, alhora, construir un 
pont per a l’accés als cicles for-
matius de grau mitjà.

— estendre la nostra presència, la 
nostra acció com a escola, a to-
tes les organitzacions territorials 
de CCOO en les quals poguérem 

intervenir amb la implicació de 
companyes i companys del sindi-
cat, que col·laboraren en la difu-
sió del projecte i en l’acompanya-
ment de l’alumnat que realitzava 
els cursos.

 
El primer any el treball va resultar dur, 
ja que alhora que s’editaven materials 
escrits de les àrees de llenguatge, ma-
temàtiques i socials i s’adaptaven al nou 
model de formació, s’estava consoli-
dant una relació acadèmica estreta i 
estable amb la fundació FOReM PV 
per a la posada en marxa del projecte i 
s’iniciava la cerca de col·laboradors per 
a la seua extensió a Castelló i Alacant. 
FOrEM PV va posar a la disposició de 
l’EPA VICEnt VEnturA la seua plata-
forma de formació, i també recursos hu-

mans pedagògics i tècnics, per a crear 
un aula virtual del graduat en educació 
secundària a distància, la qual en l’actu-
alitat s’encarrega de mantenir.
 
El segon any de vida del projecte, curs 
2012-2013, es va ampliar l’àmbit 
d’aquest i ja tinguérem alumnes d’Ala-
cant, Castelló i dénia.
 
L’ampliació del curs de graduat a distàn-
cia a Castelló i Alacant ha sigut possi-
ble per l’ajuda desinteressada que han 
prestat i presten les col·laboradores i col-
laboradors dels diferents territoris (gràci-
es Maria, Isidoro, dolors, Gustau, Alfons, 
Elíes, neus... malauradament ramiro ja 
no es troba entre nosaltres).  Aquestes 
persones actuen com a organitzadores, 
orientadores, ensenyants i animadores.
 
El curs està organitzat de manera que 
cada alumne entra en l’aula virtual en el 
moment que ho necessita, però a més 
és assistit pels seus professors o per les 
persones col·laboradores, per telèfon o 
presencialment, quan així ho requereix.
 
Per l’aula virtual de graduat en educa-
ció secundària de l’esc0la han passat, 
durant aquests anys, 109 persones, 50 
dones i 59 homes. Seixanta-sis han ob-
tingut el seu títol de graduat en educació 
secundària, el 90% aproximadament, 
de l’alumnat que ha pogut completar el 
curs.
 
En aquest curs tenim 38 alumnes matri-
culats. El curs és molt valorat pels alum-
nes. n’estem orgullosos. Cal continuar 
la línia de treball encetada.

Presentació del 2014/15 curs a València

Presentació del curs  2012/13 a Alacant

dossier

Formar-se a distància:
graduat en línia epA

“Vicent Ventura”
Juan Carlos Orero 
Cortés

Mestre de l’EPA
“Vicent Ventura”

juancarlosorero@
gmail.com
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1. Es tracta d’un joc per a dos jugadors. 
Es disposen sobre la taula dos muntons 
de fitxes. Els jugadors agafen fitxes se-
guint un torn. En cada tirada poden fer 
una d’aquestes accions: agafar totes 
les fitxes que els interessa d’un muntó 
o bé, agafar el mateix nombre de fitxes 
de cada muntó. Guanya el jugador que 
agafa l’última.
Cada vegada que utilitza aquest joc per 
començar la classe i observa l’activitat 
que provoca, segueix sorprenent-se. 
Moltes vegades li costa esperar, dei-
xar-los que juguen un poc més, abans 
d’intervenir-hi. Coneix l’estratègia gua-
nyadora i utilitza aquest recurs per a 
treure-li més partit al problema. És un 
dels terrenys en què es troba més a gust 
perquè comprova que tots els alumnes, 
les alumnes, hi participen de forma 
entusiasta sense que els orígens, la llen-
gua materna, l’edat, el grau de formació 
o l’experiència afigen dificultat. Compta 
amb un grapat de jocs d’arreu del món. 
Alguns són populars, d’altres s’han in-
ventat per distreure o buscar estratègies 
guanyadores o no perdedores. Aquests 
divertiments provoquen una activitat ge-
nuïnament matemàtica, jugar, on tot el 
món pot aprendre.
Si la cosa funciona, com tantes vegades, 
sap que cal preparar situacions i d’altres 
jocs, per dedicar-li més sessions on pu-
guen fer-se preguntes i utilitzar estratè-
gies de resolució de problemes. Caldrà 
que parlen molt, molt, que codifiquen per 
poder comunicar els descobriments, que 
riguen, que observen resultats arreple-
gats en alguna taula, que el regalen  als 
amics. Fins i tot és possible que continue 
altre dia narrant historietes d’investigació 
matemàtica en jocs de lògica i estratè-
gia.
 

— Les superfícies corbes generades 
amb rectes d’Andreu Alfaro, les figu-
res impossibles d’Yturralde i Escher 
que ens han enlluernat, alguns s’han 
atrevit a capturar i, fins i tot , a cons-
truir...

Està pensant ja la propera ocasió de 
tractar l’espai i la seua representació, lle-
gir de nou algun d’eixos texts... i sembla 
que falta massa temps...

i 3. Comptarem avui?
Si mira les anotacions al diari de classe 
aquesta és l’activitat més freqüent amb 
tots els grups. La presència dels nú-
meros i les operacions al món actual 
és cada vegada major i més complexa. 
requereix treball diari d’alfabetització 
numèrica, millora en la comprensió del 
significat, en l’ús del número, indispen-
sable per a conéixer i intervindre en la re-
alitat. tanmateix, el caràcter instrumental 
de les matemàtiques no és l’únic as-
pecte visible: sempre que planteja situ-
acions numèriques pretén que estiguen 
presents el procés de construcció cul-
tural de les matemàtiques i el plaer que 
poden provocar.
Ho contarà un altre dia.

Vicent Calixt Juan i Martí
València, febrer de 2016
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Innovar, comptant, a 
l’escola de CCOO

2. Quins objectes i figures, observeu 
a “Melancolía I” d’Albert Durero? Quina 
forma té el poliedre? Com està construït 
el quadrat màgic? 
Amb el gravat a la vista, i preparant les 
preguntes per a la visita a l’exposició del 
museu St. Pius,  s’amunteguen les imat-
ges, els objectes, les paraules, a quina 
més bonica, que han posat al seu abast, 
des dels àmbits social i lingüístic. Ha po-
gut fer matemàtiques a l’aula, al centre, 
al carrer, a espais d’allò més variats. La 
contemplació i l’anàlisi d’imatges, qua-
dres, escultures, edificis, finestres; la 
lectura i el comentari de converses, acu-
dits i text; les passejades, xarrades, ses-
sions d’observació i construcció, li han 
fet descobrir, i apreciar amb l’alumnat,  
autèntiques meravelles:

— poliedres i com es construeix un po-
liedre truncat i fer-ne algun a classe 
amb els polígons encunyats.

— Mark Haddon, E. A. Poe, J. Verne, J. 
banville, A. tabucchi... aprofitar un 
tros d’un llibre, molt gastat, per plan-
tejar un problema amb paraules en-
llaçades fantàsticament.

— Mirar, comentar i intentar construir 
els dibuixos de Leonardo pel llibre de 
Luca Pacioli. Quin triarem per fer el 
calendari d’enguany?

— L’esfera, el cos perfecte, i caminar la 
ciutat observant cúpules i fixar-se al 
seu emplaçament en edificis civils i 
religiosos, i després a l’escola, fins 
recrear la col·locació d’una clau de 
volta.

— Construir cossos en els quals apo-
sar-se quan comptem sèries, suc-
cessions, de números quasi familiars 
(quadrats, triangulars, de Fibonac-
ci...) i fer figures que il·luminen alguna 
fosca tira de números.

— El triangle (?) de la finestra de la ca-
tedral i mirar la forma dels cilindres 
d’algunes màquines, les broques 
d’altres perforadores o les rodes de 
bicicletes que les empren.

Å · ¼ < È Á ³ \

Vicent Calixt Juan 
i Martí

Mestre de l’EPA
“Vicent Ventura”

vice.jm@hotmail.com



Inestables per l’educació,
un pla artístic i pedagògic per 

a divulgar les arts escèniques i 
l’educació artística

318

pràctica educativaÅ · ¼ < È Á ³ \

e n s e n y a m e n t
Març 2016  |  te355

Teatro de lo inestable és un grup de per-
sones que està més prop dels quaran-
ta que dels trenta, algunes de les quals 
es desenvolupen professionalment en 
el seu si i uns altres quants exerceixen 
oficis com a professor, assessor lingüís-
tic o productor cinematogràfic. un grup 
de persones amb formació humanística 
i sensibilitats afins, que s’apassiona per 
l’art escènic i que s’emociona amb el 
compromís d’un art crític i innovador. 
Teatro de lo inestable és un projecte de 
vida per a aqueix col·lectiu.
I amb aqueixa pulsió vital i de compro-
mís social naix i es desenvolupa la seua 
proposta educativa, inestables per 
l’educació, aquest pla d’acció de cre-
ació de nous espectadors, de formació 
teatral per a professionals de l’educa-
ció, de divulgació del treball dramàtic i 
educatiu dels professionals de l’educa-
ció, d’experimentació en la creació per 
a joves i xiquets, d’animació lectora de 
textos dramàtics o de reflexió teatral.
A més, la decisió de posada en marxa 
d’aquest pla d’acció cobra especial 
rellevància en un context econòmic 
de crisi profunda, que inevitablement 
també afecta els àmbits en els quals 
s’inscriu: el de les arts escèniques a la 

Comunitat Valenciana i el de l’educació a 
Espanya, com a conseqüència de la po-
lítica de retallades que comporta l’aus-
teritat imposada en les administracions 
públiques.

Objectius del pla d’acció inestables 
per l’educació

— realitzar una tasca de divulgació de 
les arts escèniques i del valor didàc-
tic de les tècniques dramàtiques en-
tre alumnes i docents.

— realitzar una tasca d’animació a la 
pràctica del teatre entre alumnes i 
docents.

— Formar en la cultura teatral i en la 
utilització del teatre com a recurs di-
dàctic.

— Potenciar el desenvolupament inte-
gral: social, afectiu i intel·lectual en 
un context lúdic com és el joc dra-
màtic.

Des de la seua posada en marxa, el curs 2013-2014, la Federació 
d’Ensenyament CCOO PV col·labora amb teatro de lo inestable en 
la seua tasca de difusió de les arts escèniques i la seua aposta per 

l’educació artística. una tasca que s’emmarca dins d’inestables per 
l’educació, el pla d’acció artística i pedagògica d’aquest col·lectiu per a 

divulgar les arts escèniques entre els xiquets i joves valencians.

Origen i motivació del pla

El col·lectiu teatro de lo inestable és un 
projecte que en l’últim trimestre de 2015 
va complir disset anys com a companyia 
teatral (inclosos ací els seus cinc anys 
de teatre universitari) i dotze com a sala 
d’exhibició, amb la denominació espacio 
inestable, situada des de 2011 en el c/ 
Aparisi i Guijarro, 7b (Ciutat Vella).
Teatro de lo inestable és un projecte ar-
tístic que sent, pensa i lluita per les arts 
escèniques, per la qual cosa treballa 
en diferents línies la difusió, la refle-
xió i la investigació teatral, de manera 
que: programa teatre, dansa i uns altres 
contaminants en espacio inestable (sala 
d’exhibició); crea espectacles de teatre 
i  dansa classificats com a contempora-
nis; ofereix exposicions en el seu ambigú 
(inestabiliz-art); edita una publicació es-
pecialitzada en arts escèniques titulada 
xarxa escènica; gestiona projectes artís-
tics d’àmbit internacional mitjançant la 
gestora inestable; i escolta i parla amb 
tot aquell que vulga conversar sobre arts 
escèniques i educació artística.

Rafa palomares

Codirector de teatro 
de lo inestable i 
afiliat de CCOO
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— Afavorir relacions entre els docents 
que empren el teatre com a recurs 
didàctic entre si mateixos i amb es-
pacio inestable.

— Aproximar als alumnes a propos-
tes escèniques contemporànies i de 
compromís social.

— Constituir espacio inestable en punt 
de trobada del teatre de joves i de 
xiquets.

— Crear públic teatral i ciutadans crítics 
i solidaris.

Accions artístiques i pedagògiques 

La primera acció consisteix a progra-
mar en matinals de dilluns a dimecres, 
successives temporades de teatre per 
a joves i xiquets en espacio inestable. 
Aquesta inclou primera espectacles per 
a totes les etapes educatives i en caste-
llà i valencià. tots són espectacles que 
garanteixen l’objectiu fonamental que 
tota eixida escolar al teatre ha de com-
plir: que després de l’eixida els alumnes 
vulguen tornar a anar al teatre. Entre 
les companyies i els artistes programats 
es troben: CRIT (Companyia de Recerca 
i Innovació Teatral), Cia. Patrícia Pardo, 
Valentí Piñot, Rodamóns teatre, i la ma-
teixa, Teatro de lo inestable.
La segona és dinamitzar entre els cen-
tres i els docents que ho desitgen de 
forma gratuïta, una maleta repleta de xi-
cotets objectes, textos, músiques, màs-
cares, teles, etc. batejada com la maleta 
viatgera del teatre, un recurs didàctic 

que permet treballar el teatre o amb te-
atre en les aules d’ESO. Aquest recurs 
l’ha dissenyat María José Guisado, una 
membre del col·lectiu inestable.
una altra acció és la formació per a 
alumnes i per a docents. Per a alumnes 
es planteja un mes de juliol d’aprenentat-
ge i gaudiment en espacio inestable tre-
ballant teatre per a potenciar la seua cre-
ativitat, la seua intel·ligència emocional, 
la seua afició. Sessions de taller, amb un 
poc d’expressió corporal, d’escriptura, 
de lectura, de vídeo i facilitant el seu crei-
xement com a persones sensibles. Per a 
docents, s’ofereixen cursos per a facilitar 
l’aprofitament de totes les prestacions 
de la maleta viatgera del teatre i sobre 
didàctica de la dramatització.  
La quarta acció és la creació i distribu-
ció d’un espectacle per a adolescents 
sobre l’adolescència, amb el llenguatge 
escènic de la companyia: directe, actual, 
fragmentari, poètic. L’obra es titula Diaris 
d’adolescència i té versions en castellà i 
valencià.
una acció més és distribuir de forma 
gratuïta red escénica, els nombres ja 
editats entre les biblioteques escolars 
de centres d’ESO i de batxillerat. Sí cal 
recordar que red escénica és una revista 
especialitzada d’arts escèniques i resul-
ta un document important que arreple-
ga l’activitat teatral coetània i la reflexió 
sobre les manifestacions escèniques úl-
times.
La sisena, més que una acció és una 
celebració. Anualment es convoca a la 
primavera, aquest curs 2015-2016, serà 
la tercera edició, la trobada de teatre a 
l’educació en espacio inestable. una 
celebració del teatre en l’educació, en 
una sala d’exhibició professional, perquè 
els alumnes facen i vegen i els docents 
compartisquen i gaudisquen. Veure els 
alumnes amb totes les possibilitats tèc-
niques sobre l’escenari i a uns altres com 
ells en els seients del públic durant les 
matinals de tota una setmana és una fes-
ta, que es completa amb tallers i menjar 
de convivència al Parc del riu túria. En-

guany 2016 tindrà lloc entre el 25 i el 29 
d’abril.
A més d’aquestes accions, s’han posat 
en marxa diferents col·laboracions amb 
agents educatius d’interés per la seua 
afinitat ideològica o sintonia pedagògica: 
així s’ha realitzat, com ja es va anome-
nar, amb Fe CCOOpV, amb l’associació 
AVEC teatre i amb el Màster de teatre 
aplicat (uV). també, s’ha obert una línia 
de promocions per a docents i alumnes 
en la taquilla dels espectacles progra-
mats en la programació regular d’espa-
cio inestable, que és de dijous a dilluns 
de setembre a juliol.

Dades d’interés i contacte

Com resulta evident, aquesta iniciativa 
està oberta a qualsevol docent interes-
sat, en qualsevol de les accions o en 
qualsevol moment del curs, de fet, sen-
se l’acceptació i participació dels pro-
fessionals de l’educació, aquest pla no 
té sentit ni futur, de moment, té present 
perquè ja són més de 350 els mestres i 
professors que estan inclosos en la base 
de dades del pla i hi participen, segons el 
seu interés, en alguna de les propostes 
de teatro de lo inestable, i més de 6.000 
els alumnes que han passat per espa-
cio inestable.

espacio inestable
C/ Aparisi i Guijarro, 7b (Ciutat Vella)
telèfon: 963 919 550 o 635 610 695
correu:

inestablesporlaeducacion@espacioinestable.com
www.espacioinestable.com 
també en Facebook i twitter.




