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BUNYOL Divendres 28 de febrer, 
Assemblea Comarques de l’Interior, a les 11 hores, a la seu de Bunyol.

BENIDORM Dimarts 3 de març: Assemblea a les 10 hores,a la seu del 
sindicat.

DÉNIA Dimecres 4 de març, Assemblea a les 10 hores, a la seu del 
sindicat.

ALACANT Dijous 5 de març,  10.30 hores, 
Assemblea de CiS, sector neteja, a la seu del sindicat.

Divendres 6 març: Assemblea 8M, a les 9.30 hores, a la seu del sindicat.
Amb presència de la secretària d’Elena Blasco, secretària confederal de Dones i Igualtat de CCOO; 

Cloti Iborra, secretària de Dona i Polítiques LGTBI de CCOO PV i Maria Candelas, secretària d’Igualtat 
i Formació de la UI CCOO l’Alacantí-les Marines.

CASTELLÓ Dilluns 24 de febrer, Assemblea de CiS, sector neteja, a les 
10.30 hores, a la seu del sindicat.

Divendres 6 de març Assemblea, a les 10 hores, a la seu.
Amb presència de Cristina Ochando, de la Secretaria de la Dona de CCOO PV i Dori López, secre-

tària de la Dona CCOO Comarques del Nord.

ELX Dimarts 3 de març, Assemblea a l’edifici Arenals, Sala de Graus de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, a les 10 hores.

XIVA Dimarts, 3 de març. Assemblea a les 11.30 hores, a la Llar de Perso-
nes Jubilades de Xiva (San Juan Bautista s/n).

Intervencions sobre la situació del diàleg social i de la conjuntura socioeconòmica, a càrrec de 
Fernando Lezcano, secretari d’Organització CCOO i d’Arturo León, secretari general de CCOO PV; i 

sobre les reivindicacions del 8 de Març, a càrrec de Cloti Iborra, secretària de la Dona de CCOO PV.

VALÈNCIA Dilluns 17 de febrer: Assemblea de la FSC ‘Preparant el 8M’, 
a les 11.30 hores, a la seu del sindicat.

Dimecres 4 de març, Assemblea de CiS, sector neteja, 10. 30 hores, a la seu 
de València.

Dijous 5 de març:

10 hores, Performance “El violador eres tú”, plaça Nàpols i Sicília.
10.30 hores, Assemblea CCOO PV Dia de les Dones, a la sala d’actes, amb les intervencions del 
secretari general de CCOO PV, Arturo León i de la secretària de Dona i Polítiques LGTBI, Cloti Iborra.
11 hores, Conferència de Yolanda Domínguez artista visual, fotògrafa i activista que desenvolupa 
temes de consciència i crítica social relacionats amb el gènere i el consum a través de la ironia i la 
descontextualització.
A continuació, monòleg de Patricia Sornosa, humorista i actriu.

ACTES PREVIS:

2 La llapissera violeta - Butlletí Informatiu

ensenyament Secretaria de Dona i Polítiques LGTBI

Editorial

Els plans d’igualtat com a ferramenta sindical 
educativa

G enerar problemes 
on no hi ha és una 
estratèg ia mol t 

usada per ideologies reacci-
onàries que només busquen 
privar a persones de lliber-
tat en nom de la llibertat que 
enarboren, curiosament .

Quan a meitat de setembre l’organització “HazteOir” 
va remetre circular a tots els centres informant de la 
campanya sobre el consentiment específic per a la 
formació de contingut afectiu-sexual impartida en 
horari escolar per part de les famílies, la FE CCOO a 
nivell estatal va denunciar a Fiscalia esta organització 
pel que enteníem com una provocació a la intoleràn-
cia i a la discriminació .

Des de la FECCOOPV considerem que en les soci-
etats democràtiques, cal sancionar i fins i tot pre-
venir totes les formes d’expressió que propaguen, 
inciten, promoguen o justifiquen l’odi basat en la 
intolerància .

Per això, reforçant l’acció d’àmbit estatal, amb 
posterioritat i ja des de la FE CCOO PV, varem 
denunciar els fets mitjançant el procediment esta-
blert via la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclu-
sives i que pot dictar sancions estipulades en les 
lleis autonòmiques (Llei LGTBI i Llei Trans), sancions 
amb la màxima graduació donats els condicionants 
i repercussió descrits . Fins i tot podrien tindre caràc-
ter penal i per això instàvem a que li donaren trasllat 
a l’òrgan judicial o ministeri fiscal .

Totes aquestes accions eren prèvies a l’enrenou 
sobre el veto parental que han vingut després sobre 
tot en aquelles comunitats autònomes on el govern 
està lligat a les exigències de la ultradreta 

És com a poc cridaner que les veus que des de 
les institucions estan donant amplitud i cobertura 
a la bojeria del veto, donen mostres de no conèixer 
gens ni el funcionament dels centres educatius (on 
les famílies estan informades puntualment de tot i 
tenen els seus espais de participació i proposta) ni 
de la professió docent (afirmant que la llibertat de 
càtedra és per als catedràtics, com si no fora un dret 
constitucional que empara a la totalitat del personal 
docent)

Aquest profund desconeixement revestit d’instituci-
onalitat acompanya les seues intervencions . Desem-
mascarar este discurs basat en la ignorància és la 
tasca que ens caldrà fer dia rere dia .

I és una responsabilitat que estem exercint com per-
sonal que educa i com a part de la ciutadania activa 
en el nostre dret democràtic .

Iniciatives com la del company de Múrcia que ha 
objectat al Veto Parental o promocionar al professo-
rat que educa en llibertat, diversitat i igualtat a Galicia 
són bones referències a seguir .

Xelo Valls Gregori
Secretària general FE CCOO PV

D es de 2007, ha 
sigut generalitza-
da-obligada per la 

llei-la negociació de plans 
i/o mesures d’igualtat en les 
empreses . 

El balanç que hui podem 
fer de la generalitat d’aquei-
xos plans, que coincideixen 

amb uns anys especialment penosos a causa de la 
crisi i al creixent poder empresarial, és, malgrat els 
esforços de CCOO, de pobresa en els seus contin-
guts, així com d’escàs compliment de les mesures 
adoptades .

En l’àmbit de l’administració pública, hem d’afegir, 
a més, l’incompliment, en molts casos per part de 
l’empresa, de l’obligació de la negociació i/o de l’a-
provació d’un pla d’igualtat .

I tot això es completa, en el sector educatiu, amb 
l’escassetat d’empreses de més de 50 treballadors 

i treballadores i amb la feblesa de la negociació col-
·lectiva .

Per a evitar l’incompliment, l’activitat inspectora 
ha d’incrementar-se i endurir les sancions a les 
empreses per pràctiques discriminatòries o perquè 
no adopten mesures d’igualtat o de negociació i 
implementació d’un pla d’igualdad . Si tots estos 
problemes no són directament imputables a la nos-
tra acció, també hem de considerar els que sí que 
ho són . 

Com que no és un terreny fàcil, la nostra dedicació i 
esforç han de ser incrementats de manera especial, 
per la qual cosa:

• Tots els nostres delegats i delegades i, especial-
ment, els qui tenen tasques de negociació col·le-
ctiva, han d’estar formats per a la negociació d’un 
pla d’igualtat .

• Els equips negociadors han d’incloure dones que 
tinguen una percepció directa dels problemes que 
aquestes tenen al seu àmbit de treball .

• És imprescindible que les corresponents secreta-
ries de dona i igualtat de la nostra federació siguen 
coneixedores dels plans o mesures d’igualtat exis-
tents en les empreses del seu àmbit i que col·laboren 
en la negociació en cada cas .

• És important registrar públicament els plans o 
mesures d’igualtat i ha de ser obligatori el registre 
propi en la nostra organització .

Per allò, encetem la campanya del 8M amb 

FE CCOO PV té un Pla: Construir igualtat

Begoña Fuentes
Secretària de dona, Igualtat i Polítiques 

LGTBIQ+



BUNYOL Divendres 28 de febrer, 
Assemblea Comarques de l’Interior, a les 11 hores, a la seu de Bunyol.

BENIDORM Dimarts 3 de març: Assemblea a les 10 hores,a la seu del 
sindicat.

DÉNIA Dimecres 4 de març, Assemblea a les 10 hores, a la seu del 
sindicat.

ALACANT Dijous 5 de març,  10.30 hores, 
Assemblea de CiS, sector neteja, a la seu del sindicat.

Divendres 6 març: Assemblea 8M, a les 9.30 hores, a la seu del sindicat.
Amb presència de la secretària d’Elena Blasco, secretària confederal de Dones i Igualtat de CCOO; 

Cloti Iborra, secretària de Dona i Polítiques LGTBI de CCOO PV i Maria Candelas, secretària d’Igualtat 
i Formació de la UI CCOO l’Alacantí-les Marines.

CASTELLÓ Dilluns 24 de febrer, Assemblea de CiS, sector neteja, a les 
10.30 hores, a la seu del sindicat.

Divendres 6 de març Assemblea, a les 10 hores, a la seu.
Amb presència de Cristina Ochando, de la Secretaria de la Dona de CCOO PV i Dori López, secre-

tària de la Dona CCOO Comarques del Nord.

ELX Dimarts 3 de març, Assemblea a l’edifici Arenals, Sala de Graus de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, a les 10 hores.

XIVA Dimarts, 3 de març. Assemblea a les 11.30 hores, a la Llar de Perso-
nes Jubilades de Xiva (San Juan Bautista s/n).

Intervencions sobre la situació del diàleg social i de la conjuntura socioeconòmica, a càrrec de 
Fernando Lezcano, secretari d’Organització CCOO i d’Arturo León, secretari general de CCOO PV; i 

sobre les reivindicacions del 8 de Març, a càrrec de Cloti Iborra, secretària de la Dona de CCOO PV.

VALÈNCIA Dilluns 17 de febrer: Assemblea de la FSC ‘Preparant el 8M’, 
a les 11.30 hores, a la seu del sindicat.

Dimecres 4 de març, Assemblea de CiS, sector neteja, 10. 30 hores, a la seu 
de València.

Dijous 5 de març:

10 hores, Performance “El violador eres tú”, plaça Nàpols i Sicília.
10.30 hores, Assemblea CCOO PV Dia de les Dones, a la sala d’actes, amb les intervencions del 
secretari general de CCOO PV, Arturo León i de la secretària de Dona i Polítiques LGTBI, Cloti Iborra.
11 hores, Conferència de Yolanda Domínguez artista visual, fotògrafa i activista que desenvolupa 
temes de consciència i crítica social relacionats amb el gènere i el consum a través de la ironia i la 
descontextualització.
A continuació, monòleg de Patricia Sornosa, humorista i actriu.

ACTES PREVIS:

2 La llapissera violeta - Butlletí Informatiu

ensenyament Secretaria de Dona i Polítiques LGTBI

Editorial

Els plans d’igualtat com a ferramenta sindical 
educativa

G enerar problemes 
on no hi ha és una 
estratèg ia mol t 

usada per ideologies reacci-
onàries que només busquen 
privar a persones de lliber-
tat en nom de la llibertat que 
enarboren, curiosament.

Quan a meitat de setembre l’organització “HazteOir” 
va remetre circular a tots els centres informant de la 
campanya sobre el consentiment específic per a la 
formació de contingut afectiu-sexual impartida en 
horari escolar per part de les famílies, la FE CCOO a 
nivell estatal va denunciar a Fiscalia esta organització 
pel que enteníem com una provocació a la intoleràn-
cia i a la discriminació.

Des de la FECCOOPV considerem que en les soci-
etats democràtiques, cal sancionar i fins i tot pre-
venir totes les formes d’expressió que propaguen, 
inciten, promoguen o justifiquen l’odi basat en la 
intolerància.

Per això, reforçant l’acció d’àmbit estatal, amb 
posterioritat i ja des de la FE CCOO PV, varem 
denunciar els fets mitjançant el procediment esta-
blert via la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclu-
sives i que pot dictar sancions estipulades en les 
lleis autonòmiques (Llei LGTBI i Llei Trans), sancions 
amb la màxima graduació donats els condicionants 
i repercussió descrits. Fins i tot podrien tindre caràc-
ter penal i per això instàvem a que li donaren trasllat 
a l’òrgan judicial o ministeri fiscal.

Totes aquestes accions eren prèvies a l’enrenou 
sobre el veto parental que han vingut després sobre 
tot en aquelles comunitats autònomes on el govern 
està lligat a les exigències de la ultradreta 

És com a poc cridaner que les veus que des de 
les institucions estan donant amplitud i cobertura 
a la bojeria del veto, donen mostres de no conèixer 
gens ni el funcionament dels centres educatius (on 
les famílies estan informades puntualment de tot i 
tenen els seus espais de participació i proposta) ni 
de la professió docent (afirmant que la llibertat de 
càtedra és per als catedràtics, com si no fora un dret 
constitucional que empara a la totalitat del personal 
docent)

Aquest profund desconeixement revestit d’instituci-
onalitat acompanya les seues intervencions. Desem-
mascarar este discurs basat en la ignorància és la 
tasca que ens caldrà fer dia rere dia.

I és una responsabilitat que estem exercint com per-
sonal que educa i com a part de la ciutadania activa 
en el nostre dret democràtic.

Iniciatives com la del company de Múrcia que ha 
objectat al Veto Parental o promocionar al professo-
rat que educa en llibertat, diversitat i igualtat a Galicia 
són bones referències a seguir.

Xelo Valls Gregori
Secretària general FE CCOO PV

D es de 2007, ha 
sigut generalitza-
da-obligada per la 

llei-la negociació de plans 
i/o mesures d’igualtat en les 
empreses. 

El balanç que hui podem 
fer de la generalitat d’aquei-
xos plans, que coincideixen 

amb uns anys especialment penosos a causa de la 
crisi i al creixent poder empresarial, és, malgrat els 
esforços de CCOO, de pobresa en els seus contin-
guts, així com d’escàs compliment de les mesures 
adoptades.

En l’àmbit de l’administració pública, hem d’afegir, 
a més, l’incompliment, en molts casos per part de 
l’empresa, de l’obligació de la negociació i/o de l’a-
provació d’un pla d’igualtat.

I tot això es completa, en el sector educatiu, amb 
l’escassetat d’empreses de més de 50 treballadors 

i treballadores i amb la feblesa de la negociació col-
·lectiva.

Per a evitar l’incompliment, l’activitat inspectora 
ha d’incrementar-se i endurir les sancions a les 
empreses per pràctiques discriminatòries o perquè 
no adopten mesures d’igualtat o de negociació i 
implementació d’un pla d’igualdad. Si tots estos 
problemes no són directament imputables a la nos-
tra acció, també hem de considerar els que sí que 
ho són. 

Com que no és un terreny fàcil, la nostra dedicació i 
esforç han de ser incrementats de manera especial, 
per la qual cosa:

• Tots els nostres delegats i delegades i, especial-
ment, els qui tenen tasques de negociació col·le-
ctiva, han d’estar formats per a la negociació d’un 
pla d’igualtat.

• Els equips negociadors han d’incloure dones que 
tinguen una percepció directa dels problemes que 
aquestes tenen al seu àmbit de treball.

• És imprescindible que les corresponents secreta-
ries de dona i igualtat de la nostra federació siguen 
coneixedores dels plans o mesures d’igualtat exis-
tents en les empreses del seu àmbit i que col·laboren 
en la negociació en cada cas.

• És important registrar públicament els plans o 
mesures d’igualtat i ha de ser obligatori el registre 
propi en la nostra organització.

Per allò, encetem la campanya del 8M amb 

FE CCOO PV té un Pla: Construir igualtat

Begoña Fuentes
Secretària de dona, Igualtat i Polítiques 

LGTBIQ+



4 La llapissera violeta - Butlletí Informatiu Número 3 - febrer 2020 5

Secretaria de Dona i Polítiques LGTBIensenyament

El protagonisme de les dones
en l’ambientalisme actual 

S ón moltes les dones que han estat 
decisives en la generació de la 
consciència mediambiental . Als 

EUA, la sensibilització ambiental sorgeix 
a partir d’un llibre publicat en 1962 per 
Rachel Carson, La Primavera Silenciosa 
(The Silent Spring), que alerta sobre els 
perills de la utilització del DDT . L’autora 
defensava que, amb l’ús generalitzat dels 
plaguicides, arribaria un moment en què 
les nostres primaveres serien silencioses 
perquè aquests productes acabarien amb 
tots els ocells i no escoltaríem la seua piu-
ladissa . Raquel Carson va ser molt criti-
cada i el seu llibre va tindre seriosos pro-
blemes per a eixir a la llum, a causa de les 
pressions de la indústria química nord-a-
mericana . Malgrat això, va aconseguir 
despertar la consciència ambiental dels 
estatunidencs, va inspirar el moviment 
ecologista i va establir les bases per a la 
creació de l’EPA (Agència de Protecció 
Ambiental) . En el seu llibre denunciava que 
el DDT afectava especialment la closca 
dels ous d’una espècie determinada, l’à-
guila de cap rapat, el símbol dels Estats 
Units; aqueix va ser l’inici de la conscièn-
cia ambiental nord-americana . Diuen que 
és un dels llibres que més ha influït en la 
cultura, societat i política nord-americana . 
Jimmy Carter li va concedir a títol pòs-
tum la medalla presidencial de la Llibertat 
i la revista Time va arribar a considerar-la 
entre les 100 persones més influents del 
segle XX .

Una altra de les grans contribucions pro-
cedeix dels països nòrdics, en concret de 
Noruega . En aquest país la primera minis-
tra noruega Gro Harlem Brundtland va 
elaborar un informe -El nostre futur Comú 
(Our Common Future)- que incloïa diver-
sos documents; però una de les qüestions 
més importants és la introducció d’un nou 
terme creat per la ministra Brundtland, el 
concepte de desenvolupament sosteni-

ble, concepte que ha impregnat l’ambi-
entalisme de finals del segle XX i comen-
çaments del XXI, el terme més important 
i més utilitzat ( no hi ha debat, article 
d’opinió, discurs que no parle d’aquest 
concepte ) i també és una idea plantejada 
per una dona . Anys més tard, un neonazi 
va intentar atemptar contra la seua vida . 
L’objectiu de la matança de Utoya era 
assassinar a Gro Harlem Brundtland (però 
s’acabava de marxar) . Ella és un símbol al 
seu país com a socialista i com a defen-
sora dels valors ambientals; l’assassí volia 
acabar amb el referent .

Potser elles són les més conegudes pel 
gran públic; però hi ha una llarga llista de 
dones invisibilitzades i que han contribuït 
notablement a la sensibilització ambiental . 
Podem destacar el cas de Eunice Newton 
Foote (18191888), que va ser la primera 
científica a teoritzar que, fins i tot augments 
moderats en la concentració de diòxid 
de carboni atmosfèric, podrien provocar 
un escalfament global significatiu . El seu 
informe científic va haver de ser presentat 
per un home i així i tot no es va valorar 
la seua importància . Ningú va reconéixer 
que Foote fora la primera a realitzar aqueix 
descobriment . Se li va invisibilitzar com a 
científica i com a sufragista, ja que va ser 
una de les fundadores de la Seneca Falls 
Convention, la primera assemblea en la 
qual es van debatre, en 1848, els drets de 
la dona . Algunes, a més d’invisibilitzades, 
han perdut la vida lluitant i defensant el 
medi ambient, com Berta Càceres i Dian 
Fossey . En l’actualitat aqueix camí amb 
passos de dona segueix: Annisa Hasanak 
(Indonèsia) ha desenvolupat Ecofunopoly, 
que ensenya als més xicotets valors ambi-
entals; Mónica Araya ( Costa Rica), asses-
sora científica i fundadora de l’organitza-
ció Costa Rica Neta; Albina Ruiz ( el Perú), 
secretària de gestió de medi ambient en 
el Ministeri de Medi Ambient del Perú; 

Jamita Bargach ( el Marroc ), la seua orga-
nització,Donar Si Hmad , ha portat aigua 
potable a més de 1000 cases en la zona 
sud del seu país . No m’agradaria acabar 
aquest article sense esmentar un fet que 
té a veure amb el medi ambient i la nos-
tra política educativa . En el nostre model 
educatiu hem assistit en els últims anys a 
la desaparició de l’assignatura d’Educació 
Ambiental en l’ESO ,i la presència cada 
vegada més testimonial de l’assignatura 
de Ciències de la Terra i Medi Ambient 
(que fa uns anys es va eliminar de les PAU, 
afavorint a l’assignatura de Geologia) . Són 
assignatures que ens permeten connec-
tar a l’alumnat amb l’actualitat, debatre, 
fomentar l’esperit crític…Tot l’alumnat 
coneix a Greta Thunberg, i nosaltres cada 
vegada tenim menys mitjans per a parlar 
d’ella i el que simbolitza .   
    

Alicia Marcos
Profesora del Grau de Ciències 

Ambientals. UNED

Celebrem el Dia de la dona i la xiqueta en
la Ciència oferint una activitat educativa
als centres

J a fa cinc anys que l´Assemblea de 
Nacions Unides va declarar aquest 
dia com el dia de la xiqueta i la 

dona en la ciència . La decisió va ser el 
resultat de l´anàlisi de dades evidents i, si 
em permeteu, fins i tot preocupants:
sols el 30% de les investigadores en els 
àrees anomenades STEM (Ciències, Tec-
nologies, Enginyeries i Matemàtiques) 
són dones . A més a més si parlem del 
les àrees més recents com la informàtica, 
trobem que a l’inici d’aquesta disciplina 
científica (al voltant dels anys 90) eren 
igual en percentatge dones i hòmens els 

que s´animaven a estudiar-la . A poc a poc 
aquesta xifra va anar disminuint en dones .

La pregunta que ens fem en aquest punt 
és . . . per què? Perquè si pensem seriosa-
ment tant xics com xiques, poden sense 
cap problema legal accedir a qualsevol 
carrera universitària però sembla que hi 
ha alguna qüestió que manté a les dones 
allunyades del món de la ciencia, i amb 
més incidència de les àrees STEM .

Aquesta bretxa és pot reduir si apostem 
per donar visibilitat a dones científiques i 

generar referents a les xiquetes que en un 
futur triaran el seu camí professional .

La FE CCOO PV ens sumem a la con-
vocatoria de la ONU de l´11 de febrer i 
enguany, a més aportem material didáctic: 
una activitat a l’aula de treball cooperatiu 
amb el que pretenem valorar a les dones 
científiques valencianes per als cicles de 
primària i segón de l’ESO . 

Hem comptat amb la participació de cinc 
companyes científiques que actualment 
desenvolupen la seua tasca al món de la 
universitat per a promocionar referents 
per a les xiquetes de hui . Esta proposta ha 
tingut molt d´èxit entre els centres educa-
tius i desitgem que activitats com aques-
tes segueixen un impuls per a transmetre 
que l´augment dels dones en els profes-
sions STEM no és únicament una qüestió 
numèrica i merament compensatòria sinò 
que és un camí imprescindible per a cons-
truir una societat sostenible i basada en el 
benestar de les persones . 

Cristina Sánchez
Mestra de primària

Sol·licita el nostre taller a
http://bit.ly/dona-ciencia
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El protagonisme de les dones
en l’ambientalisme actual 
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(The Silent Spring), que alerta sobre els 
perills de la utilització del DDT . L’autora 
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ble, concepte que ha impregnat l’ambi-
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informe científic va haver de ser presentat 
per un home i així i tot no es va valorar 
la seua importància . Ningú va reconéixer 
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Alicia Marcos
Profesora del Grau de Ciències 

Ambientals. UNED
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Feliços? anys 20 des d’una mirada
ecofeminista

F a cent anys es va viure una època 
coneguda com els “feliços” anys 
20, que el seu qualificatiu va poder 

vindre determinat pel contrast amb els 
“foscos” anys 30, que van començar amb 
la crisi econòmica motivada pel crack bor-
sari del 29 i van finalitzar amb les guerres 
contra el feixisme . 

Els anys 20 també es van caracteritzar 
per l’inici d’alguns canvis sociològics molt 
importants, com els avanços en els drets 
de la dona, causats per la incorporació 
d’aquestes a les cadenes productives 
arran de la primera guerra mundial, gene-
rant sororidad, potenciant els moviments 
feministes i canviant la percepció social i 
introspectiva . També es va desenvolupar 
el capitalisme industrial, contemporitzat 
pel dret laboral i interioritzat pels estats a 
partir de la Constitució de Weimar (1919), 
on es contemplen els drets socials, entre 
els quals es troben els drets laborals . En 
aqueix mateix any també es va produir 
la creació de l’Organització Internacional 
del Treball (OIT), que va potenciar l’agru-
pació dels treballadors per a lluitar pels 
seus drets . 

També es van produir avanços tecnolò-
gics considerats meravellosos, però que 
han condicionat el futur de la humani-
tat . Un d’ells va ser la cultura de l’usar i 
tirar, tan còmoda per al consumidor i que 
tants beneficis econòmics ha produït a 
les corporacions, però que està esgotant 
els recursos naturals i saturant el planeta 
de residus . L’aerosol, va provocar pro-
blemes molt seriosos en la capa d’ozó . 
Va començar la popularització de l’ús 
de l’automòbil, que actualment provoca 
1,25 milions de víctimes mortals a l’any 
en el món, genera una cinquena part de 

les emissions causants de l’efecte hiver-
nacle, considerat el major perill per a la 
humanitat, i un dels grans contribuents 
a la pol·lució, causant de 8,8 milions de 
morts en el món .

Els anys 20 també van portar amb si una 
gran explosió cultural en mitjans com la 
ràdio, el cinema, l’art o la filosofia, que 
han contribuït al desenvolupament, creant 
una societat més reflexiva i crítica amb si 
mateixa . 

Per desgràcia, la ràdio i el seu descendent 
la televisió, en males mans, també han 
servit per a manipular l’opinió pública .

Aquest any 2020 comencem una nova 
dècada, i encara no sabem quins fets 
o avanços la marcaran històricament . 
Estem en un punt d’inflexió en el qual hem 
d’avançar en diverses facetes . Una nova 
era de feminisme porta un temps este-
nent-se per tota la societat, sent consi-

derada “la gran revolució pacífica” . No 
ens podem permetre reculades ni en la 
legalitat, ni en la realitat, ni en la rebel·lió . 
Les persones progenitores han d’educar 
en la igualtat, les joves han de rebel·lar-se 
contra la submissió i saber mantindre els 
seus drets en les relacions de parella . Tota 
la societat ha de considerar la igualtat un 
bé suprem que ha de condicionar totes 
les actuacions . 

Un altre tema que marcarà aquesta nova 
dècada és l’emergència climàtica, que ha 
de ser reconeguda per tota la societat . 
Els governs han de plantejar-se la lluita 
contra aquest gran problema des de la 
creació de noves regulacions i inversions . 
Aquests canvis paradigmàtics, intentant 
consumir menys recursos i reciclant al 
màxim els utilitzats, són imprescindibles 
per a reduir la nostra petjada en el medi 
ambient i resultaran de vital importància 
per a la solució de la crisi mediambiental 
en un futur pròxim . 

La revolució del paper de la dona en la 
societat ha impulsat grans canvis socials .  
El paper de cuidadora, tradicionalment 
exercit per la dona i que continua vigent 
hui dia, aporta grans beneficis socials que 
mai han sigut reconeguts per no portar 
beneficis econòmics directament associ-
ats . Planejar la logística familiar o la cura 
d’aquells que el necessiten, és un treball 
que requereix una dedicació diària i que, 
no pot recaure només en les dones per-
què aquestes solen tindre ocupacions 
fora de casa . Aquests canvis, que hau-
rien d’haver desencadenat un repartiment 
equitatiu de les tasques de la llar entre els 
membres de la parella, han resultat en un 
augment de la càrrega de treball sobre les 
dones, la qual cosa ha desencadenat una 
major incidència de problemes de salut 
com a estrés o malalties mentals . Hi ha 
una solució que sembla senzilla a primera 
vista: la societat deu per fi acceptar que 

la cura de la família i la llar és un treball 
essencial, que també és responsabilitat 
dels homes, i actuar en conseqüència .

A Espanya, el treball en la llar s’ha ava-
luat en 180 milions d’euros, el 14 .9% del 
PIB i en el món uns 10,8 bilions de dòlars 
anuals .

La urgència mediambiental només pot 
ser solucionada si TOTES ens esforcem i 
treballem creant un món més sostenible . 
En aquesta nova dècada hem d’avançar 
juntes cap a una societat feminista i res-
ponsable amb el medi ambient . Potser la 
solució del segon passa per un avanç del 
primer . La societat masclista i capitalista 
ens ha conduït fins a la crisi climàtica que 
vivim, i necessitem el treball i les idees de 
tota la societat, incloent les dones . És hora 
que ens posem dempeus i reclamem l’en-
trada als espais d’influència i poder que 

se’ns havien negat pel fet de ser dones . 
Aquesta lluita ens necessita .
Seran aquests els nous feliços anys 20? 
    

Col·lectiu Pasbaix
agrupació de docents

Un any més la SAME (Setmana d’Ac-
ció Mundial per l’Educació) versarà 
sobre l’emergència climàtica, la qual 
afecta especialment a les dones

La FE CCOO PV col·labora amb la Cam-
panya d’Acció Mundial per l’Educació, 
en aquesta ocasió centrada en la pre-
servació dels oceans.

C om en les edicions anteriors, la 
Federació d’Ensenyament de 
CCOO PV participa activament 

en la preparació de la Setmana d’Acció 
Mundial per l’Educació (SAME), dins de 
les accions de la Campanya d’Acció Mun-
dial per l’Educació (CME) .

La Campanya d’Acció Mundial per l’E-
ducació és una coalició internacional 
que va nàixer l’any 2000 i està formada 
per ONG, sindicats de l’entorn educa-
tiu, centres escolars i moviments socials 
de molt divers signe que ens mobilitzem 

per a reclamar el compliment íntegre dels 
compromisos internacionals pels estats 
signants per a garantir l’accés a una edu-
cació de qualitat per a totes les persones 
del món . Un dels objectius de desenvolu-
pament sostenible és el que se centra en 
“garantir una educació inclusiva, equita-
tiva i de qualitat i promoure oportunitats 
d’aprenentatge durant tota la vida per a 
tots i totes abans de 2030” . A pesar que 
avui dia les xiquetes escolaritzades són 
més nombroses que mai, encara hi ha 15 
milions de xiquetes que no assisteixen a 
l’escola primària, enfront de 10 milions 
de xiquets . En l’adolescència, un major 
nombre de xiquetes sol abandonar l’es-
cola secundària degut, entre altres raons, 
a embarassos precoços i al fet que s’es-
pera d’elles que participen en el treball 
domèstic .

L’any passat, sota el lema “Defensem l’e-
ducació, sostenim el món”, la campanya 
es va centrar en la importància de l’edu-

cació per a salvar el planeta, incidint en la 
necessitat de transformar el nostre model 
econòmic i els sistemes de producció i 
consum . Segons l’Organització per a les 
Nacions Unides (ONU), entre els grups 
més afectats pel canvi climàtic es troben 
les dones, ja que a nivell global són les 
principals recol·lectores, usuàries i admi-
nistradores tant d’aigua com de com-
bustible . És per això la importància de 
l’acció de la ciutadania per a pressionar 
en aquest sentit a les i els representants 
polítics .

Enguany continuem amb el tema de la 
sostenibilitat, sota el lema “Rescatem els 
oceans!”, al voltant del qual giraran els 
tallers, xarrades i accions reivindicatives . 
Perquè no hi haurà igualtat en un planeta 
malalt i el temps s’acaba, és hora d’ac-
tuar .

Ana Eva Santos
Professora de secundària

La FE CCOO PV col·laborem en la SAME
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Nacions Unides (ONU), entre els grups 
més afectats pel canvi climàtic es troben 
les dones, ja que a nivell global són les 
principals recol·lectores, usuàries i admi-
nistradores tant d’aigua com de com-
bustible . És per això la importància de 
l’acció de la ciutadania per a pressionar 
en aquest sentit a les i els representants 
polítics .

Enguany continuem amb el tema de la 
sostenibilitat, sota el lema “Rescatem els 
oceans!”, al voltant del qual giraran els 
tallers, xarrades i accions reivindicatives . 
Perquè no hi haurà igualtat en un planeta 
malalt i el temps s’acaba, és hora d’ac-
tuar .

Ana Eva Santos
Professora de secundària

La FE CCOO PV col·laborem en la SAME
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Secretaria de Dona i Polítiques LGTBIensenyament

D e vegades la legislació va per 
davant de les necessitats senti-
des i les demandes socials, ben 

poques, és cert, i d’altres passa al con-
trari .

I que passa quan l’administració pública 
ve aplicant un sistema que vulnera una 
legislació de rang superior publicada en 
març del 2019?

Aquest és precisament el tema que ens 
ocupa, el passat 8 de març es publicà el 
Real Decret-llei de mesures urgents, per 
garantir la igualtat entre homes i dones 
al treball . No ens correspon ara entrar a 
definir aquesta normativa que sens dubte 
suposa uns avanços en igualtat més que 
necessaris, tant des de la protecció del 
treball de les dones com des de la cor-
responsabilitat familiar en la cura dels i 
les menors, així com canvis terminològics 
significatius que porten a la igualtat . 

Ens centrem en concret al permís de lac-
tància, a partir d’ara PERMÍS PER CURA 
DEL O LA LACTANT que permet que les 
dues persones progenitores que tre-
ballen, puguen gaudir d’aquest, a més a 
més de forma simultània i amb la mateixa 
duració i règim, així com la impossibilitat 
de transferir el seu exercici a l’altre pro-
genitor .

Fins eixe moment sols una de les dues 
persones podia demanar el permís, qui 
l’agafava? Ho podem endevinar i per tant 
el que suposava un dret derivat de la pro-
tecció a la maternitat passava a ser mol-
tes vegades una situació que perpetuava 
els rols de gènere i per tant l’assumpció 
de la cura dels fills i de les filles per part 
de la mare .

Per tant en l’ideari d’aquesta norma està 
la conciliació familiar que és la base d’una 

societat de dret i que permet que les 
dones trenquem eixes cadenes que de 
vegades ens hem autoimposat .

Acabem així amb prejudicis a l’hora de 
contractar a una dona jove, per si es 
queda embarassada i no resulta rendible 
pels permisos i baixes que agafarà, els 
fills i les filles són cosa de dos (no sempre, 
també defensem l’opció individual d’optar 
per la maternitat i/o la paternitat, és clar) 
tot i això els homes que exerceixen una 
paternitat responsable resulten igual de 
rentables . 

I de vegades, convé fer aquest incís, som 
les pròpies dones qui no els deixem tin-
dre eixa paternitat responsable perquè 
els hem negat la possibilitat d’establir el 
lligam que és menester amb el o la menor, 
pensant que nosaltres ho fem millor o sim-
plement que nosaltres estem més capaci-

tades per eixa “losa” de cultura i historia 
que portem a l’esquena .

Amb aquesta llei es tracta d’anar cap a 
la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes i la conciliació familiar i suposa 
un pas de gegant en aquesta marxa .

La Conselleria d’educació ha retirat 10 
mesos després, el protocol que exigia 
la signatura d’una persona progenitora 
renunciant a gaudir del permís de lactàn-
cia envers l’altra . Ara per fi, les dues per-
sones treballadores i progenitores poden 
exercir i a l’hora la maternitat i la paternitat 
en igualtat de condicions .

Desam Benavent
Professora cicles formatius

Avancem en drets i marxem cap
a la corresponsabilitat

II edició dels Premis Pepa Ramis

L a Federació d’ensenyament de 
CC .OO PV ha convocat enguany 
la segona edició del concurs Pepa 

Ramis . Un concurs amb la finalitat d’in-
centivar pràctiques educatives innovado-
res adreçades a la inclusió educativa i la 
coeducació en centres d’ensenyament 
privat/ privat concertat i de diversitat fun-
cional .

La inclusió educativa suposa un avanç 
respecte al paradigma integrador anterior, 
superant la idea d’acostar als alumnes 
amb necessitats educatives a l’estàndard 
de normalitat mitjançant intervencions i 
suports adients, i posant al centre de la 
pràctica educativa les diferències indivi-
duals, la qual cosa implica la modificació 
de les estructures educatives per tal de 
donar cabuda a eixes diferències i acon-
seguir la seua inclusió al grup i la cohesió 
d’aquest . La participació de l’alumnat 
en tot el procés educatiu, la lluita contra 
l’exclusió social o la creació del sentit de 
pertinença a la comunitat són alguns dels 
objectius que han d’orientar la tasca edu-
cativa inclusiva .

La coeducació s’ha d’entendre com una 
pràctica educativa que busca eliminar la 
discriminació per raó de gènere . Intenta 
trencar amb els prejudicis d’inferioritat de 
les dones tan arrelats a la nostra societat, 
fruit d’una cultura heteropatriarcal que 
comporta la discriminació per motiu tant 
d’identitat com d’orientació sexual .

A la primera edició d’aquest concurs 
es presentaren 11 projectes . A aquesta 
segona edició s’han presentat 8 projec-
tes . Són una mostra de les pràctiques 
educatives innovadores que promouen la 
inclusió i la coeducació . I és una prova 
més de la sensibilitat per la diversitat que 
trobem al nostre sector d’ensenyament 
privat/concertat i de diversitat funcional 
i que ens fa sentir orgulloses a totes les 
persones que formem la FE CCOO PV

Toñi Díaz
Secretària d’ensenyament privat i sectors socioeducatius
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E l meu nom és Amelia García i soc 
la Coordinadora d’Igualtat del 
CIPFP Misericòrdia .

Quan va acabar el curs 2018-2019 em 
van proposar aquesta coordinació,ac-
cepte encantada . El feminisme i la lluita 
per la igualtat són la meua manera de ser 
i entendre la realitat .

Veient la que se’m venia damunt el curs 
següent i sense un pressupost assignat 
per a aquesta figura, vaig començar a 
pensar com posar en marxa activitats de 
centre a cost 0 . Un amic i pare compro-
més amb la causa del col·le de les meues 
criatures em va comentar que CCOO 
tenia una exposició sobre paternitats 
igualitàries que s’estava portant als cen-
tres educatius .

Només començar el curs, vaig comentar 
a la direcció del meu centre el que anava 
a fer i em vaig posar en contacte amb 
el sindicat per a portar-la a l’institut . Van 
valorar la meua proposta, que més enda-
vant us conte a continuació, i ens vam 
posar a la feina .

Vaig començar comentant la idea a les 
companyes de la Associació per la Coe-
ducació de la qual forme part . Charo Alta-
ble, Rosa Sanchis i Paqui Méndez em van 
escoltar i van assessorar . També vaig tin-
dre la possibilitat de dialogar amb Chis 
Oliveira i Estimada Trava en el seu pas per 
València . Ambdues són autores del llibre 
“Estimar-te,pensar l’amor en el Segle XXI” 
de l’editorial Càtedra .

Se’m va ocórrer que, amb motiu del 25 de 
novembre, des del centre es podia posar 
en marxa una activitat de prevenció de la 
violència de gènere en la qual implicar els 
alumnes (xics) perquè anaren coneixent 
les bases i fonaments del moviment femi-
nista i així desmuntar mites i estereotips 
de gènere .

Generalment les alumnes saben què fer 
quan arriben aquestes efemèrides i són 
més receptives, però els alumnes es 
queden una mica despenjats d’aquestes 
accions perquè molts entenen que el dis-
curs no va amb ells . Com estic plenament 
convençuda que els necessitem al nostre 
costat per a erradicar aquest tipus de vio-
lència exercida sobre les dones només pel 
fet de ser-ho, els vaig convidar a participar 
d’aquesta iniciativa .

El centre on jo treballe és un centre gran, 
molt gran . És difícil arribar a tot l’alumnat 
sense comptar amb la complicitat del pro-
fessorat . I en això, algunes companyes 
i companys meus són de 10 . Vaig par-
lar amb tutores i tutors compromeses/
os amb la causa i convidem als xics dels 
Cicles Formatius a participar de l’activi-
tat titulada: “visita guiada de l’Exposició 
Paternitats Igualitàries” . Per a això es va 
convocar una reunió en la qual vaig expli-
car als xics que van assistir la necessitat 
de portar el discurs de la igualtat i la no 
violència cap a les dones d’igual a igual, 
és a dir, d’alumne a alumne en el nostre 

centre . Per a això, els xics convidarien 
a altres xics a qüestionar la masculinitat 
hegemònica en la pràctica quotidiana i a 
les aules . Aquest seria l’objectiu principal 
que anava a guiar la nostra causa .

Els vaig comentar també que durant una 
setmana tindríem en el Centre Integrat 
l’exposició de FE CCOO PV Paternitats 
Igualitàries amb fotos de Pau Fons, secre-
tari de Comunicació de la FE CCOO PV i 
autor de les fotos . És una exposició diri-
gida als centres escolars i d’ensenyament, 
amb 25 imatges, que mostren possibles 
noves maneres d’entendre la masculini-
tat basada en el compromís personal dels 
homes d’assumir responsabilitats de cura 
de les persones i el seu entorn .

Els vaig explicar que una manera de 
combatre la violència és també generar 
models de cura i masculinitat igualitària 
que defense i protegisca a dones i cria-
tures en lloc d’emportar-se la seua vida 
per davant .

A partir d’ací es va demanar a aquests 
xics el seu compromís personal per a 
participar de manera voluntària de l’inici 

La creació d’un grup de masculinitats
igualitàries d’un grup d’homes igualitaris en el CIPFP 

Misericòrdia .

La idea va agradar i va ser acceptada . 
Ens vam posar en marxa, ara amb el 
compromís dels alumnes . Ens constituïm 
com a grup de treball “no reglat” (és a dir, 
sense que medie institució cap perquè la 
burocràcia no ens despistara del nostre 
objectiu) . Les nostres reunions van acom-
panyades d’una acta on llegim els punts 
de l’ordre dia, i prenem nota dels temes 
tractats i dels acords adoptats . Ens reu-
nim cada quinze dies en l’hora del pati per 
a no interferir en les classes .

En una d’aqueixes reunions de treball, 
seleccionem els conceptes clau que 
volíem treballar i busquem un fil conduc-
tor que embastara l’exposició per a fer la 
visita guiada . A través del concepte de 
masculinitat comencem a teixir l’activitat i, 
en conseqüència, van començar els seus 
primers qüestionaments com a homes .

Sorgeixen interrogants i també una 
demanda de formació específica en mas-
culinitats igualitàries . Els explique el que 
em diuen des de direcció, el centre no 
disposa de diners en aquests moments 
perquè conselleria no està pagant . Els 
comente que hem de buscar altres mane-
res de funcionar i posar en marxa la cre-
ativitat . Acordem contactar amb amics 
i coneguts que estiguen duent a terme 
alguna experiència similar i convidar-los 
a visitar-nos perquè ens compten la seua 
experiència .

Mentre solucionem aquest tema, el grup 
comença a formar-se amb una sèrie d’ar-
ticles i visionat de materials relacionats 
amb l’activitat . Aquests materials són:

http://fe.pv.ccoo.es/noticia:377679--“Paternitats_

Igualitaries”_exposicio_fotografica_de_Pau_Fons_

presentada_per_la_FE_CCOO_PV

https://ahige.org (Associació Homes per la igualtat 

de gènere)

https://www.youtube.com/watch?time_continue-

=4&v=5zb-g4b69_i (Els homes no ploren)

https://www.clarin.com/sociedad/piensan-actuan-

varones-quieren-deconstruirse_0_foqgKyfOf.html 

(Article Homes que volen desconstruir-se)

https://www.gacetaslocales.com/-wetoo-una-

guia-para-jovenes-que-ensena-a-or ientar-

se-en-el-camí-cap a-la-igualtat (Article que 

comenta el llibre de Octavio Salazar #wetoo)

http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-e-

ducacion/igualdad (Guia Els nostres cossos els 

nostres drets. Charo Altable i Rosa Sanchis. Cap 

11. Masculinitats hegemòniques i violència en la 

parella).

-Manual Taller de masculinitats . El que 
significa ser home . Curs Internacional .

En una altra reunió s’acorda la seqüència 
a seguir per a dur a terme la visita guiada 
de l’exposició .

En primer lloc, visionat a l’aula del grup 
que vaja a fer la visita del documental “Els 
homes no ploren” .

Després, recorregut amb el grup per 
l’exposició explicant els conceptes de: 

Masculinitat hegemònica, masculinitat no 

normativa, masculinitat masclista, mascu-

linitat violenta, violència de gènere, mas-

culinitat igualitària i paternitats igualitàries 

versus paternitat hegemònica .

Per a finalitzar la visita, es convidarà al 

debat i a la reflexió a l’alumnat que haja 

participat amb preguntes generadores .

Després d’unes setmanes d’intens treball 

de lectura, reflexió, organització i prepara-

ció de l’activitat, el grup s’adona de l’ac-

ció tan potent que estan duent a terme i 

fem una valoració d’aquesta . Es demana 

a l’alumnat que ha participat d’aquesta 

activitat que valore el treball realitzat pel 

grup d’Homes Igualitaris del CIPFP Miseri-

còrdia i la valoració és molt positiva .

També rebem alguna crítica que assumim 

donada la nostra inexperiència i que ens 

serveix per a continuar creixent com a 

grup .

Hui dia el grup continua funcionant amb 

nous reptes a la vista i amb moltes ganes 

de treballar . Tindreu notícies nostres!

Des d’ací volem agrair a CCOO la mos-

tra fotogràfica que ens va deixar perquè 

ha sigut un material de molta utilitat per a 

iniciar-nos com a grup .

Amelia García Pérez

Coordinadora d’Igualtat

CIPFP Misericòrdia. Curs 2019-2020.

Sol·licita l’exposició a
http://bit.ly/paternitats-igualitaries
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Secretaria de Dona i Polítiques LGTBIensenyament

E l meu nom és Amelia García i soc 
la Coordinadora d’Igualtat del 
CIPFP Misericòrdia .
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ducació de la qual forme part . Charo Alta-
ble, Rosa Sanchis i Paqui Méndez em van 
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dre la possibilitat de dialogar amb Chis 
Oliveira i Estimada Trava en el seu pas per 
València . Ambdues són autores del llibre 
“Estimar-te,pensar l’amor en el Segle XXI” 
de l’editorial Càtedra .

Se’m va ocórrer que, amb motiu del 25 de 
novembre, des del centre es podia posar 
en marxa una activitat de prevenció de la 
violència de gènere en la qual implicar els 
alumnes (xics) perquè anaren coneixent 
les bases i fonaments del moviment femi-
nista i així desmuntar mites i estereotips 
de gènere .

Generalment les alumnes saben què fer 
quan arriben aquestes efemèrides i són 
més receptives, però els alumnes es 
queden una mica despenjats d’aquestes 
accions perquè molts entenen que el dis-
curs no va amb ells . Com estic plenament 
convençuda que els necessitem al nostre 
costat per a erradicar aquest tipus de vio-
lència exercida sobre les dones només pel 
fet de ser-ho, els vaig convidar a participar 
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molt gran . És difícil arribar a tot l’alumnat 
sense comptar amb la complicitat del pro-
fessorat . I en això, algunes companyes 
i companys meus són de 10 . Vaig par-
lar amb tutores i tutors compromeses/
os amb la causa i convidem als xics dels 
Cicles Formatius a participar de l’activi-
tat titulada: “visita guiada de l’Exposició 
Paternitats Igualitàries” . Per a això es va 
convocar una reunió en la qual vaig expli-
car als xics que van assistir la necessitat 
de portar el discurs de la igualtat i la no 
violència cap a les dones d’igual a igual, 
és a dir, d’alumne a alumne en el nostre 

centre . Per a això, els xics convidarien 
a altres xics a qüestionar la masculinitat 
hegemònica en la pràctica quotidiana i a 
les aules . Aquest seria l’objectiu principal 
que anava a guiar la nostra causa .

Els vaig comentar també que durant una 
setmana tindríem en el Centre Integrat 
l’exposició de FE CCOO PV Paternitats 
Igualitàries amb fotos de Pau Fons, secre-
tari de Comunicació de la FE CCOO PV i 
autor de les fotos . És una exposició diri-
gida als centres escolars i d’ensenyament, 
amb 25 imatges, que mostren possibles 
noves maneres d’entendre la masculini-
tat basada en el compromís personal dels 
homes d’assumir responsabilitats de cura 
de les persones i el seu entorn .

Els vaig explicar que una manera de 
combatre la violència és també generar 
models de cura i masculinitat igualitària 
que defense i protegisca a dones i cria-
tures en lloc d’emportar-se la seua vida 
per davant .

A partir d’ací es va demanar a aquests 
xics el seu compromís personal per a 
participar de manera voluntària de l’inici 

La creació d’un grup de masculinitats
igualitàries d’un grup d’homes igualitaris en el CIPFP 

Misericòrdia .

La idea va agradar i va ser acceptada . 
Ens vam posar en marxa, ara amb el 
compromís dels alumnes . Ens constituïm 
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sense que medie institució cap perquè la 
burocràcia no ens despistara del nostre 
objectiu) . Les nostres reunions van acom-
panyades d’una acta on llegim els punts 
de l’ordre dia, i prenem nota dels temes 
tractats i dels acords adoptats . Ens reu-
nim cada quinze dies en l’hora del pati per 
a no interferir en les classes .

En una d’aqueixes reunions de treball, 
seleccionem els conceptes clau que 
volíem treballar i busquem un fil conduc-
tor que embastara l’exposició per a fer la 
visita guiada . A través del concepte de 
masculinitat comencem a teixir l’activitat i, 
en conseqüència, van començar els seus 
primers qüestionaments com a homes .

Sorgeixen interrogants i també una 
demanda de formació específica en mas-
culinitats igualitàries . Els explique el que 
em diuen des de direcció, el centre no 
disposa de diners en aquests moments 
perquè conselleria no està pagant . Els 
comente que hem de buscar altres mane-
res de funcionar i posar en marxa la cre-
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i coneguts que estiguen duent a terme 
alguna experiència similar i convidar-los 
a visitar-nos perquè ens compten la seua 
experiència .
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comença a formar-se amb una sèrie d’ar-
ticles i visionat de materials relacionats 
amb l’activitat . Aquests materials són:

http://fe.pv.ccoo.es/noticia:377679--“Paternitats_

Igualitaries”_exposicio_fotografica_de_Pau_Fons_

presentada_per_la_FE_CCOO_PV
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de gènere)

https://www.youtube.com/watch?time_continue-

=4&v=5zb-g4b69_i (Els homes no ploren)

https://www.clarin.com/sociedad/piensan-actuan-

varones-quieren-deconstruirse_0_foqgKyfOf.html 
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https://www.gacetaslocales.com/-wetoo-una-
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se-en-el-camí-cap a-la-igualtat (Article que 
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http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-e-

ducacion/igualdad (Guia Els nostres cossos els 

nostres drets. Charo Altable i Rosa Sanchis. Cap 

11. Masculinitats hegemòniques i violència en la 

parella).

-Manual Taller de masculinitats . El que 
significa ser home . Curs Internacional .
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ensenyament

Dones valentes que s’atreveixen a canviar 
el món

El món avança a passos de gegant però 
l’educació està estancada, sobretot l’E-
ducació Infantil . I està demostrat que 
en l’etapa de 0 a 6 anys es donen els 
aprenentatges més importants de la vida 
d’una persona però, realment se li dóna la 
importància que mereix? La resposta és 
no . I sabeu per què? Perquè socialment 
es continua pensant que este és un treball 
exclusivament de dones, i per tant, tan 
important no serà .

I es pensa que és un treball de dones per-
què creuen que només ens dediquem a 
cura dels xiquets i xiquetes, a preparar 
biberons, a donar de menjar, a canviar 
bolquers, a pintar i a retallar . I és ací on 
comença el panorama que estem patint 
en E .I, que com no es valora la seua fun-
ció no es reconeix la seua labor .

I quin és el panorama en la majoria de les 
escoles actualment? Ací un xicotet resum: 
Per a poder treballar ens exigeixen com 
a mínim un títol de Tècnic Superior o un 

Grau en Magisteri a canvi de mil euros a 
jornada completa, si tenim sort . No sem-
pre cobrem el dia que toca o simplement 
no cobrem perquè ens diuen que no hi 
ha diners (encara que els pares continuen 
pagant la quota mensual) . Treballem amb 
una ràtio superior a l’establerta, però 
ningú ve a controlar-ho . Sobrecarregades 
de faena perquè la figura d’auxiliar està 
absent, no hi ha diners per a contractar a 
més . Tenim col·lecció d’hores extres que 
no rebem ni en temps ni en diners . Les 
vacacions d’estiu sempre perillen perquè 
hi ha més faena de què es pensava i és 
un luxe que no et pots permetre . Però a 
tot açò, treballa amb un somriure sempre 
en la cara i no et queixes perquè és una 
professió vocacional .

Sí, clar que la docència és vocacional, t’ha 
d’agradar este món, però basta ja d’apro-
fitar-se d’això . Canviem este panorama, 
canviem la nostra mentalitat i evolucionem 
com a societat . Cuidem els educadors i 
educadores amb un conveni just; cobrant 

un sou digne i d’acord amb la seua titula-
ció, que es respecte i es complisquen els 
horaris establits, les vacacions, etc . No és 
un luxe, és un dret . Deixem de anomenar 
als centres “guarderies” i comencem a dir-
los Escoles Infantils, ací no es guarden 
els xiquets i les xiquetes, ací s’eduquen, 
aprenen, experimenten, descobreixen, es 
relacionen, viuen i sobretot són feliços . I 
per favor, basta ja de pensar que l’Educa-
ció Infantil és una professió exclusivament 
de dones, educar és molt més que un 
verb i este no entén de gènere, només de 
valents que s’atreveixen a canviar el món .

Continuarem somiant, continuarem lluitant 
per una educació de qualitat i ho farem 
tots junts per ells, pels xiquets i xiquetes, 
perquè se la mereixen . 

Laura Sánchez
Mestra d’infantil
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