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La veu del ConsellEditorial

Què és el
Consell Escolar de la 
Comunitat Valenciana?
Tot i ser un òrgan que representa la comunitat 
educativa, el CECV és un gran desconegut.  
ns proposem presentar-lo en aquestes pàgines.

T vicció i per normativa, els objectius conti-
nuats de creixement i millora del sistema 
educatiu, des del moment en què les com-
petències educatives van ser transferides 
a l’Administració valenciana per mitjà del 
Decret del Consell 104/1983, de 29 de juliol. 
Es va concretar, així, aquesta via de parti-
cipació per a la societat valenciana en la 
configuració de la nostra escola, i la possi-
bilitat d’instrumentalitzar la participació de 
la societat valenciana en la programació de 
l’ensenyament. A més, és tasca del Consell, 
per mitjà de les seues comissions, l’emissió 
de dictàmens, informes i propostes sobre 
qüestions relacionades amb la legislació 
educativa i els centres escolars, així com ela-
borar, aprovar i fer públic l’informe anual 
sobre l’estat i la situació del sistema educatiu 
de la Comunitat Valenciana per a cada curs 
acadèmic.
Per a complir les seues finalitats, el CECV 
s’ha dotat d’una sèrie d’eines amb funcions i 
responsabilitats ben concretes. Es tracta del 
Ple, la Comissió Permanent i sis comissions.     
Pel que fa a les sessions de treball, el Ple del 
Consell es convoca aproximadament cada 
sis mesos de manera obligatòria, coincidint 
amb l’acabament de l’any natural i el del curs 
escolar, i cada volta que siga necessari eme-
tre informes o dictàmens sobre les matèries 
previstes en l’article cinqué del text refós de 
la Llei de consells escolars de la Comunitat 
Valenciana. Per la seua banda, la Comissió 
Permanent, que també pot emetre i aprovar 
informes i dictàmens per delegació del Ple, 
es convoca quan cal revisar textos legislatius 
abans de publicar-los, i és un òrgan de com-
posició paritària. Els informes que emeten 
els òrgans del CECV no són vinculants per 
a l’Administració educativa, però sí que són 
escoltats, i preses en consideració les esme-
nes i les observacions dels seus membres, 

Tal i com expressava la presidenta en l’edi-
torial, i com es recull en la nostra web, «el 
Consell Escolar de la Comunitat Valenciana 
(CECV) és l’òrgan superior consultiu i de par-
ticipació social de la comunitat educativa en 
la programació general de l’ensenyament de 
la Comunitat Valenciana». La definició, ob-
jectiva i ajustada a la realitat, pot semblar 
massa esquemàtica, o confusa, potser perquè 
el concepte de consell escolar ens remet a un 
òrgan de funcionament intern de les escoles 
o, a tot estirar, a la reunió que es convoca en 
l’àmbit municipal i que inclou representants 
dels centres educatius locals que prenen 
decisions supraescolars. La funcionalitat 
d’un Consell d’àmbit autonòmic és comple-
mentària i paral·lela, i pretén incorporar les 
opinions, les sensibilitats, les propostes, les 
idees i el saber fer de tots els sectors que con-
formen la comunitat educativa a la confec-
ció de polítiques que afecten l’escola, i com a 
conseqüència, la qualitat de l’educació dels 
xiquets i les xiquetes valencians.
La Llei de Creació de Consells Escolars de 
la Comunitat Valenciana del 1984 va do-
nar pas a l’inici de la participació social en 
la programació educativa, amb la intenció 
de garantir la pluralitat i de reflectir idees, 
valors i actituds diversos, com correspon a 
les societats democràtiques. I és que és im-
prescindible que la societat puga transmetre 
de manera fluida al sistema escolar la dinà-
mica de les seues necessitats, aspiracions i 
perspectives històriques, i el sistema edu-
catiu ha d’esdevindre un teixit porós i obrir 
camins als agents socials relacionats amb les 
tasques educadores.
Per això, el Consell Escolar de la Comunitat 
Valenciana esdevé un òrgan imprescindi-
ble, un paraigües que aixopluga la varietat 
dels seus membres. Persegueix, per con- . . .

Quan apareix una nova publicació, no podem sinó alegrar-nos perquè darrere 
d’ella sempre hi ha una voluntat de comunicació i la comunicació està en la 
base mateixa de la convivència. Si, a més, és una publicació del Consell Escolar 
de la Comunitat Valenciana, que pretén donar veu a tots els sectors que hi 
estan representats, i que són un reflex de la necessària implicació de la societat 
en l’educació, ens congratulem doblement, perquè s’està creant un espai de 
reflexió plural, en un context que busca el consens, característiques ambdues 
que defineixen la tasca del CECV.

Aquest primer número de la revista se centra en la participació, 
dret bàsic en una societat democràtica, i des de la capçalera convida 
al seu exercici actiu. Per tant, com a ciutadà i com a persona amb 
responsabilitat en matèria d’educació, només puc subscriure aquesta 
invitació i dir «Participem!». I, també, naturalment, desitjar una llarga 
vida a la revista.

Miguel Soler Gracia
Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional 

Rosa Cañada Solaz
Presidenta del CECV

La nova revista    que tens a les mans naix amb 
dos propòsits: donar a conéixer el Consell Escolar de la 
Comunitat Valenciana (CECV), i ser la veu de tots els seus 
membres, que representen la totalitat de la comunitat 
educativa.

El CECV és el màxim òrgan de representació i participa-
ció en l’àmbit educatiu, però, malauradament, és un gran 
desconegut no sols entre la ciutadania, sinó també entre 
alumnat, famílies i, fins i tot, professorat.

De la naturalesa del CECV deriva el nom d'aquesta  re-
vista, que vol convidar a la participació. Publicarem un 
número de tardor i un altre de primavera monogràfics  
que se centraran en temes d’interés educatiu, i que di-
fondran les tasques dutes a terme pel CECV al llarg dels 
mesos anteriors.

Com no podia ser d’una altra manera, el tema central del número zero de 
la revista és la participació, cosa que permet reflexionar sobre l’evolució 
dels sistemes de participació, preguntar-se si les transformacions socials 
porten implícits nous hàbits en aquesta matèria o si la participació de la 
joventut està en crisi. D’altra banda, brinda l’oportunitat de descriure el 
CECV per a aproximar-lo al món de l’educació.

En els últims anys s’ha posat de moda citar el proverbi africà que diu que 
«per a educar a un xiquet fa falta tota la tribu». Doncs bé, en el nostre cas 
podria dir-se que en el CECV està representada tota la tribu o, almenys, 
tots els estaments de la tribu. Per això, hem d’assumir el repte de treballar 
per i per a la participació. En una societat democràtica la participació és 
un dret i un deure de la ciutadania, però en un món en contínua trans-
formació s’ha de garantir aquest dret creant estructures participatives, i 
educant en la participació. La comunitat educativa té una responsabilitat 
en la formació de ciutadans i ciutadanes compromesos amb la societat, i 
el CECV accepta el repte de treballar en aquesta direcció.
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"I al principi fou la Llei"
No, l’escola no sempre fou així. 
Som éssers de memòria social 
fràgil. El passat no es conserva, 
s’esborra i, per tant, cada dia 
naixem ex novo per a fer-ho tot 
de nou. 

El règim que governa un poble 
determina allò que és propi de 
l’Estat. Si és autoritari, l’escola 

serà autoritària. Qui ostenta el 
poder polític és qui decideix per 
si mateix qui, com i per a què, i a 
l’escola actua igual que qui la té a 
càrrec. Així fou.
La dictadura va finir i l’escola, en 
la qual ja existia una efervescèn-
cia callada però viva i molt activa, 
va canviar, i allò que era acció ex-
clusiva de qui exercia el magisteri, 
va passar a ser reivindicat com a 
acció conjunta amb qui tenia la 
responsabilitat de la criança de la 
seua prole.
Un any abans que la Llei orgà-
nica 8/1985 de 3 de juliol re-
guladora del Dret a l’Educació 
implementara l’article 27.5 de la 
Constitució Espanyola, les Corts 
Valencianes aprovaven la Llei de 
31 de desembre de 1984 de Con-
sells Escolars de la Comunitat 
Valenciana. Després va vindre la 
Llei 7/1988, de 22 de desembre, 
per la qual es modificava la Llei 
11/1984 i seguidament va arri-
bar el Decret Legislatiu de 16 de 
gener de 1989 pel qual s’aprovava 
el Text Refós de la Llei de Con-
sells Escolars de la Comunitat 
Valenciana i més tard… 

És un procés
Ensenyar, instruir, educar… la 
literatura pedagògica compta 
amb suficients com per a por-
tar endavant aquestes accions. 

així com els informes i les propostes adreça-
des als òrgans competents.
Actualment, el Consell Escolar de la Comu-
nitat Valenciana consta de sis comissions, a 
més de la Permanent, i un grup de treball.
Les comissions de treball fixes són les se-
güents:
• Projectes Legislatius i Planificació General 

de l’Ensenyament. S’ocupa dels projectes 
de llei en matèria educativa que s’han 
d’aprovar a les Corts, els reglaments en 
matèria educativa, normativa legal apli-
cada als centres, entre altres aspectes.

• Correspondència i Gestió Econòmica. La 
seua tasca té a veure amb la relació del 
CECV amb altres institucions i amb la 
gestió del pressupost assignat a l’òrgan.

• Innovació Educativa. Té a veure amb els 
programes, recursos i materials per a 
la millora de la qualitat i excel·lència de 
l’educació i del foment de la participació 
dels centres.

• Jornades i Participació. Proposa la celebra-
ció de jornades sobre qüestions tecnico-
pedagògiques, l’elaboració de conclusions 
i la informació a l’Administració educati-
va sobre les conclusions.

• Informes i dictàmens. Redacta l’informe 
anual sobre el sistema educatiu i els vin-
culats a les lleis educatives, amb el suport 
de la Secretaria Tècnica Administrativa.

• Coeducació. Persegueix el desenvolupa-
ment d’accions que promoguen la igualtat 
entre homes i dones real i efectiva a l’aula, 
mitjançant l’elaboració de campanyes i 
programes, i la formació del professorat.

Tant per a la tria de membres que les compo-
nen com per a ser convocades, es regeixen 
per la normativa desenvolupada en la Llei 
de Procediment administratiu en vigor.
Pel que fa als grups de treball, que se solen 
constituir quan cal tractar alguna qüestió 
concreta, en aquest moment només funcio-
na el de Plurilingüisme, encara que en altres 
ocasions han existit la Cartera de Salut o el 
d’Absentisme.

La Presidència i  
la Vicepresidència
El cap visible del CECV és la persona que 
n’ocupa la presidència, actualment la Sra. 
Rosa Cañada Solaz que, tal i com marca la 
normativa, va ser nomenada d’entre els 
membres del CECV i a proposta del Conse-
ller Vicent Marzà, qui ostentava en aquell 
moment el càrrec de responsable de la Con-
selleria d’Educació, Cultura i Esport. Pel que 
fa a la vicepresidència, el Sr. Jaume Fullana 
Mestre n’exerceix el càrrec des de fa uns 
mesos. Ambdues figures ostenten la repre-
sentació de l’òrgan, i les funcions del segon 
ho són sempre per delegació de la primera.

La Secretaria tècnica
És l'òrgan del CECV que s'encarrega dels 
assumptes administratius i l'assistència tèc-
nica. La seua tasca és donar suport al Ple i a 
les comissions, alçar actes i elaborar la docu-
mentació que ha de produir per normativa 
el CECV, com ara dictàmens, informes, etc. 
Actualment la Secretaria tècnica del CECV 
està composta per un secretari, una tècnica 
educativa i dues assessores tècniques do-
cents. També formen part del personal del 
CECV la Cap de la Secretaria i la Cap d’Equip 
de Gestió administrativa.//

CONSELL ESCOLAR DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

PRESIDENTA DEL CECV
Rosa Cañada Solaz

PLE
Presidenta

Vicepresident

PERMANENT
Presidenta

Vicepresident

Cap de la Secretaria
Amparo Gimeno Bargues

Projectes Legislatius i 
Planificació General  
de l’Ensenyament
Presidenta
Sra. Vicenta Rodríguez Arroyo

Jornades i  
Participació
Presidenta
Sra. Encarna Salvador 
Muñoz 

Correspondència i 
gestió econòmica
Presidenta
Sra. Lluïsa Martínez 
Gregori

Informes i  
Dictàmens
President
Sr. Pablo Ortega Gil 

Innovació Educativa

President
Sr. Antonio Pérez 
Sabater

Coeducació

Presidenta
Sra. Marina Gilabert 
Aguilar

SECRETARIA TÈCNICA 
DEL CECV

Secretari Tècnic
Julio Gómez Carbonell
Tècnica Educativa
Maria Viu Rodríguez
Assessorament Tècnic
Docent
Sara Maciá Ferrándiz
Marta Murciano Hernández

Cap d’equip de Gestió 
administrativa
M.ª Luisa Franco Paricio

VICEPRESIDENT DEL CECV
Jaume Fullana Mestre

de discursos, estem dient que 
el pare, la mare, ha de treballar 
juntament amb qui té la responsa-
bilitat legal sobre l’ensenyament 
dels seus fills. Així doncs, estem 
assenyalant persones concretes, 
singulars. Cada professional de 
l’ensenyament, amb l'autoritas 
que li ha de ser pròpia, i cada pare 
o mare han de col·laborar, en el 
sentit literal, en l’acció educativa.

I més tard…
Des que es va crear el Consell 
Escolar, representants de les 
diferents institucions, inclosa 
l'Administració educativa, expo-
saven tesis o replicaven les que no 
els convencien. Hom era cons-
cient que sols el document con-
sensuat podia ser traslladat per 
les organitzacions als seus mem-
bres per a generar una reflexió 
col·lectiva que poguera concloure 
en un mateix sentiment de tota la 
comunitat educativa. No obstant, 
amb la Llei 6/2010, de 28 de maig, 
únicament s’hi redactaven infor-
mes preceptius sobre normativa 
als quals s’arribava després de 
la presentació d’esmenes que, 
sense reflexió col·lectiva, eren 
sotmeses a una votació en la qual 
sempre guanyava la proposta de 
l’Administració.

Dues temptacions 
que cal evitar
Concebre i convertir el Consell 
en un pseudoparlament degradat 
mutat en altaveu dels discursos 
de qui representa cada institució o 
organització i per als seus afins, i 
que l’Administració, amb presència 
majoritària, el reduïsca a processos 
de votació mecànica; o com una 
mena de segona instància de la ne-
gociació col·lectiva sindical o social.
En el Consell no cal convéncer 
l’Administració en una discus-
sió bilateral, sinó la resta de 
membres per a poder arribar 
a textos consensuats perquè 
l’Administració els tinga en 
compte o no. Aquesta és la seua 
responsabilitat política. //
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Disquisicions a banda, no hi ha 
ensenyament sense instrucció ni 
instrucció sense ensenyament 
i amb ambdós s’educa. En això, 
tothom està implicat perquè s’ha 
d’educar en la llibertat i perquè 
la gent siga lliure, aquesta és 
l’essència de la democràcia. Allò 
que diferencia els processos que 
constitueixen el fet d’educar és 
el telos amb el qual es recorre el 

camí que s’inicia des dels primers 
moments de la vida i que finalitza 
quan deixem de ser. 

Participar? Col·laborar? 
L’amo d’un hort pot demanar-nos 
que participem en l’activitat agrí-
cola i ho faríem dialogant sobre 
què plantar, quan fer-ho o com 
resultaria millor. Ara bé, si ens 
demana col·laboració, això és una 
altra cosa. Ens està demanant que 
agafem l'aixada o l'arada i, des del 
primer solc fins a la recol·lecció, 
estiguem doblegant el llom al seu 
costat. De la collita serem respon-
sables totes dues parts.
Participar és prendre part en 
la configuració de les polítiques 
educatives aportant reflexions 
ben argumentades, propostes 
contrastades, suggeriments i fins 
i tot dubtes. Col·lectivament, de 
tots els sectors afectats. I escol-
tats per qui governe la nació, el 
territori o l’escola, i encara que la 
decisió ja no siga nostra, no s’ha 
d’abandonar l’espai que correspon 
a la democràcia deliberativa amb 
el consens com a principi rector. 
Aquesta acció correspon a qui 
representa institucions i orga-
nitzacions socials. I així és en el 
Consell.
Tanmateix, col·laborar implica 
l’acció personal. Ací ja no parlem 

Breviari
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Som comunitat educativa

E STEPV

El STEPV va nàixer dels movi-
ments assemblearis que defen-
saven els drets laborals i un model 
d’escola pública, popular i valen-
ciana i és, des de 1976, el sindicat 
majoritari de les treballadores i 
treballadors de l’ensenyament, 
en afiliació i en resultats de les 
eleccions sindicals.
Representem a tots els sectors 
educatius -públic, privat, univer-
sitari, no reglat, etc.- i lluitem con-
tra totes les discriminacions i per 
una societat més lliure i solidària. 

+ stepv.intersindical.org

FSIE

La Federació de Sindicats Inde-
pendents d’Ensenyança és el sin-
dicat majoritari de l’ensenyament 
concertat i un dels més represen-
tatius en l’ensenyament privat i 
l’atenció a les persones amb disca-
pacitat a la Comunitat Valenciana 
i Espanya. És una organització 
independent, professional, plural 
i dialogant, que forma part del 
CECV des de fa més de 15 anys, 
i que està format exclusivament 
per treballadors del sector. FSIE 
defensa els drets dels professio-
nals de l’ensenyament i treballa 
per a millorar les seues condicions 
laborals des de 1977.

+ www.fsiecvalenciana.com/

USO CV 

La Unió Sindical Obrera naix a 
la fi dels 50, creada i dirigida pels 
mateixos treballadors i treballa-
dores per a defensar els seus drets 
fonamentals i condicions de vida 
i treball. Abraça el professorat de 
l’ensenyament privat, públic i de 
religió, milers de docents i perso-
nal d’administració i serveis a qui 
representem en el Consell Escolar 
des de 1989, defensant la plurali-
tat i complementarietat dels cen-
tres públics, privats i concertats.

+ www.usocv.org/

FAMÍLIES 

Confederació d’AMPA
Gonzalo Anaya

Es va fundar el 2004, amb la unió 
de FAMPA Castelló Penyagolo-
sa, FAMPA-València i FAMPA 
Enric Valor Alacant. Participa en 
el Consell Escolar Valencià des 
del seu origen i representa 1.082 
AMPA/AFA de tot el territori, 
l’organització majoritària en 
l’àmbit autonòmic. El seu objec-
tiu és defensar l’ensenyament 
públic i de qualitat, donant suport 
a les federacions en assumptes 
normatius que afecten l’educació; 
esdevenint punt de relació amb 
l’Administració; impulsant la 
participació de les famílies, les as-
sociacions i els consells escolars; i 
programant jornades i formacions 
sobre educació per a famílies.

+ www.gonzaloanaya.com

COVAPA

La Confederació Valenciana d’APA 
i AMPA està integrada per les 
federacions Gabriel Miró d’Alacant, 
Humanista Manuel Tarancón de 
Castelló i 9 d’Octubre de València. 
Fundada en 1985, és l’organització 
d’àmbit autonòmic de pares i mares 
d’alumnat d’ensenyament no uni-
versitari genuïna de la Comunitat 
Valenciana, i la que acumula major 
experiència.
El nostre objectiu principal és 
aconseguir una participació real de 
les famílies en una escola pública, 
democràtica i de qualitat, la que es 
mereixen els nostres fills i filles.

+ covapa.org/wordpress/

ALUMNAT

FAAVEM

La Federació Valenciana 
d’Estudiants porta 35 anys en el 
món de la participació, i representa 
l’alumnat dels instituts. Gràcies 
a la Xarxa Aitana, agrupa més 
de 100 associacions estudiantils i 
també estudiants sense adscripció.
La funció de FAAVEM és incidir 
en la política educativa, represen-
tant l’estudiantat en diferents ins-
titucions, i impulsar l’educació no 
formal, educant els i les nostres 
participants en diferents aspectes 
de la vida quotidiana, participati-
va i estudiantil.

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana es nodreix del 
capital humà que proporcionen les organitzacions, associa-
cions, confederacions, institucions i personalitats que aporten 
el seu punt de vista i experiència a l’hora de revisar i esmenar 
-si cal- normatives i de plantejar campanyes o jornades. En 
aquesta diversitat es troba la riquesa de les seues aportacions, 
que contribueixen a millorar l’escola valenciana des de totes les 
òptiques possibles.
Alguns dels col·lectius es presenten ací, amb l’objectiu de di-
buixar un esbós del Ple del CECV, i mostrar la varietat de perfils 
i sensibilitats que el componen.

Qui conforma
el CECV?
Diversitat de procedències, de finalitats,  
de tasques, però un mateix objectiu: treballar per 
l'educació de la infància i la joventut.

PROFESSORAT

ANPE

ANPE és un sindicat profes-
sional majoritari en l’àmbit de 
l’ensenyament públic. Des del 
1978 ha experimentat un fort 
increment d’afiliació i implantació 
en els àmbits estatal, autonòmic 
i provincial, particularment en 
l’ensenyament públic, gràcies 
a la coherència dels seus ob-
jectius i l’eficàcia de les seues 
actuacions. ANPE és una orga-
nització sindical oberta i plural: 
lliure, democràtica, independent 
i professional; autònoma, reivin-
dicativa i de serveis amb seus a 
Alacant, València i Castelló, que 
ofereix als docents activitat i 
serveis variats. 

+ www.anpecomunidadvalenciana.es/

CCOO PV

La Federació d’Educació de 
Comissions Obreres del País 
Valencià naix a final dels anys 
70 i ha participat en el CECV 
des de la seua constitució. El seu 
objectiu principal és la defensa 
dels interessos laborals, professio-
nals i pedagògics de les persones 
que treballen en tots els nivells 
educatius. 
La prioritat del sindicat és defen-
sar una educació de qualitat, laica, 
totalment gratuïta en les etapes 
obligatòries, equitativa, parti-
cipativa, crítica, democràtica i 
inclusiva, com a instrument dina-
mitzador d’una societat més justa, 
més lliure i igualitària i d’una 
convivència pacífica, tolerant i 
integradora.

+ www.fe.pv.ccoo.es/

CSIF

El CSIF representa el professorat 
de l’ensenyament públic en el 
Consell Escolar de la Comunitat 
Valenciana.
És un sindicat independent, des-
polititzat i professional, format 
per treballadors i treballadores 
públics, que defensa els drets i les 
condicions laborals d’aquest sec-
tor, i no té presència en l’educació 
concertada.
És, a més, un sindicat d’àmbit au-
tonòmic i nacional, que pertany 
a la Confederació Europea de 
Sindicats Independents (CESI).

+ www.csif.es/

. . .
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PERSONAL D’ADMINIS-
TRACIÓ I SERVEIS

UGT PV

La Unió General de Treballadores 
i Treballadors del País Valencià 
(UGT-PV Ensenyament) és el sin-
dicat més antic d’Espanya (1888) 
i té presència en tots els sectors 
d’activitat i en tot el territori 
espanyol. 

Participem en el CECV des de 
la seua creació. L’educació és, 
entre altres, element fonamental 
en la construcció d’una socie-
tat més justa, més cohesionada, 
més democràtica i solidària, i és 
l’aspiració constant del sindicat 
des de la seua constitució.

+ https://ensenyamentugtpv.org/

TITULARS DE CENTRES 
PRIVATS

FECEVAL

La Federació de Centres 
d’Ensenyament de València és 
una organització empresarial 
constituïda en 1977, que agru-
pa titulars de centres privats i 
privats-concertats de tots els 
nivells educatius. Som una or-
ganització heterogènia formada 
per persones físiques, societats, 
cooperatives, entitats religioses 
i fundacions. Formem part de la 

Confederació Nacional de Centres 
d’Ensenyament (CECE) i partici-
pem en la Conferència Empre-
sarial Valenciana. Pertanyem al 
Consell Escolar Valencià des de la 
seua fundació.

La missió de FECEVAL és exercir 
com a interlocutor vàlid davant 
l’Administració educativa per a 
donar resposta a les inquietuds i 
necessitats dels nostres centres 
associats.

+ www.feceval.com

FEDERACIÓ 
EDUCACIÓ I GESTIÓ

L’organització va nàixer en 2005 
vinculada a la labor de la Fede-
ració Espanyola de Religiosos de 
l’Ensenyança i representa 277 
centres educatius -uns 167.000 
alumnes- en tota la Comunitat 
Valenciana. 

El seu objectiu és defensar i repre-
sentar els interessos dels centres 
associats i contribuir al desenvo-
lupament pastoral i pedagògic de 
col·legis, institucions i persones. 
Ofereix una proposta educativa 
dinàmica perquè els seus centres 
siguen reconeguts com a espais en 
els quals s’educa des dels valors 
de l’Evangeli i amb el diàleg com a 
mitjà de participació i solució dels 
conflictes. Escoles Catòliques des-
taca la seua aportació a l’educació 
en la Comunitat Valenciana.

PERSONALITATS  
DE RECONEGUT  
PRESTIGI EN EL CAMP 
DE L’EDUCACIÓ

Es tracta de persones que parti-
cipen en el CECV en nom propi, 
amb equanimitat, per tal d’aportar 
a la reflexió i al debat el coneixe-
ment adquirit per l’experiència, 
l’estudi i la reflexió en matèria 
educativa. El seu nomenament 
correspon a la persona titular de 
la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport.

ADMINISTRACIÓ  
EDUCATIVA

Representants de diferents de-
partaments i direccions generals 
vinculats amb les lleis i els progra-
mes educatius.

+ https://ceice.gva.es/va/web/ 
educacion

FORMACIÓ  
DEL PROFESSORAT

Membres de la coordinació de les 
diverses àrees de formació del 
personal docent.

+ www.ceice.gva.es/va/web/ 
formacion-profesorado

UCEV
La Unió de Cooperatives 
d’Ensenyament Valencianes es va 
constituir el 1998, i està integrada 
com a sectorial d’educació en la 
Federació Valenciana d’Empreses 
Cooperatives de Treball Associat 
(FEVECTA).

A la Comunitat Valenciana exis-
teixen 73 escoles cooperatives, que 
operen en els diferents nivells de 
l’ensenyament, des de l’infantil 
fins a l’universitari, i on es formen 
més de 25.000 alumnes. 

Són majoritàriament centres con-
certats amb una alta vocació de 
servei públic i amb una aposta per 
la innovació educativa arrelada 
al medi i a les comunitats de què 
formen part.

+ www.ucev.coop

INSPECCIÓ EDUCATIVA

La seua intervenció es concreta 
sobre els centres i les activitats que 
integren el sistema educatiu no 
universitari, públics i privats, en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Les seues funcions i atribu-
cions venen determinades per 
la normativa, i el seu objectiu és 
assegurar el compliment de les 
lleis, garantir els drets i observar 
el compliment dels deures dels 
participants en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge, la 
millora del sistema i la qualitat i 
l’equitat de l’ensenyament. //

ACADÈMIA  
VALENCIANA DE  
LA LLENGUA

L’AVL és una institució parti-
cipativa i oberta a la societat 
contemporània que, determina la 
normativa lingüística del valen-
cià, i ha de vetlar per l’ús públic i 
social de la llengua pròpia.

+ www.avl.gva.es/web/avl/inici

DIRECCIONS DELS  
CENTRES DOCENTS

ADIP PV
L’Associació de Directores i  
Directors d’Infantil i de Primària 
del País Valencià es va fundar 
l’any 2007, i participa en el CECV 
des de 2016.

L’Associació representa el 
col·lectiu de directores i direc-
tors de l’escola pública d’infantil 
i primària, amb un total de 500 
socis i sòcies. Millorar i dignificar 
la funció directiva, crear xarxa 
amb organitzacions i administra-
cions per a la millora de la qualitat 
i l’equitat educativa i defensar 
l’escola pública són alguns dels 
objectius d’ADIP PV. A més, ADIP 
PV és membre de la Federación 
Española de Directores de Infantil 
y Primaria.

Som comunitat educativa8 9
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La participació dels joves 
sota sospita: el paper que  
hi té el sistema educatiu

a equivocar-me, és que tenint en compte el 
context nacional, estatal, europeu i interna-
cional bufen mals aires per a la participació, 
no només pensant en els joves, sinó també 
en els infants i els adults. 
Ens trobem en un context internacional 
globalitzat on els mercats, agències (algunes 
opaques) i think tanks, sense haver estat es-
collits democràticament, prenen decisions 
que afecten aspectes importants de la vida 
col·lectiva. Per altra banda, l’auge del pen-
sament neoliberal ha inoculat en la ment 
de molts, així com en la cultura de diverses 
organitzacions, valors individuals i relacions 
verticals molt allunyades de la cultura par-
ticipativa. Aquesta ideologia, tots ho sabem, 
pregona lemes com per exemple: «anem per 
feina», «fem via», «no ens encantem», «siguem 
pragmàtics, productius, eficients», etc., lemes 
que, a mode de pluja fina, ens fan creure que 
allò que val són els resultats més que no pas 
els processos. I per acabar-ho d’adobar, els 
efectes de la pandèmia em fa molt la impres-
sió que han llimat processos participatius i 
experiències democràtiques prenent com a 
pretext la urgència imperiosa de preservar 
la salut.
Malgrat tot això, i per sort de tots, tant la 
democràcia com la participació no estan 
anorreats. Mirant el nostre voltant, qui més 
qui menys té coneixement d’algun grup 
de joves que té ganes d’influir en qües-
tions col·lectives, de fer coses pels altres, 
d’arremangar-se i baixar a l’arena amb el 
perill, a voltes, de ser titllats de radicals. Es-
tic pensant en joves que sovint s’identifiquen 
amb noves formes de participació. Joves 
atrets per la política no institucional que es 
nodreixen de principis ideològics arrengle-
rats amb el que alguns politòlegs anomenen 
democràcia de la immediatesa, que lluiten 
per causes puntuals i amb compromisos amb 
data de caducitat, joves molt allunyats de les 
estructures de participació clàssiques que 
per definició són rígides, força encotillades i 
sovint fàcils de controlar. 
Dit això, doncs, no podem caure en la trampa 
tan estesa de dir que els joves no participen, 
sabent que en aquesta afirmació tan recur-
rent encabim tots i cadascun dels nois i les 
noies que socialment hem inclòs en aquesta 
etapa tan interessant com circumstancial.
En qualsevol cas, i abordant la segona qües-
tió, què passa amb el contingent  de joves que 
no senten aquest impuls, o que sentint-lo no 

el duen a la pràctica? De debò ens creiem que 
hi ha un sector de joves que ja els hi està bé 
passar de tot? Que tant els fa participar com 
no? Que se senten plens i realitzats no inter-
venint en processos de decisió sobre aspectes 
que els concerneixen? Jo, sincerament, no 
m’ho crec; i en aquesta  posició em resisteixo 
a creure que soc il·lús. 
Sé que obro la capsa dels trons en afirmar que 
el sistema educatiu no està pensat perquè els 
infants i els joves participin, almenys que ho 
facin tal i com són avui. Tant la literatura 
sociològica com pedagògica (pedagogia crí-
tica) ho ha explicat sobradament amb argu-
ments més que plausibles. Pierre Bourdieu, 
als anys seixanta del segle passat, en el llibre 
La reproducció afirmava que l’escola (en sen-
tit genèric) és una institució de reproducció 
social i econòmica, i també de relacions de 
poder. L’engranatge de la seva maquinària fa 
molt difícils -per bé que no impossibles- les 
relacions democràtiques i participatives en 
un sentit ple i transformador. 
Però més enllà d’aquest apunt acadèmic, i 
reprenent per què hi ha joves que no partici-
pen avui, faig unes preguntes que també me 
les remeto a mi com a docent a la universi-
tat: Sabem com són realment els adolescents 
i els joves d’avui en dia? Tenim coneixement 
del que pensen i les necessitats que tenen? 
Quantes vegades ens hem interessat per sa-
ber com se senten a l’institut o a la univer-
sitat; què els agrada i què no de la institució 
on estudien? Quins espais de participació els 
oferim? Els convidem a assumir responsabi-
litats més enllà d’arribar puntuals a classe, 
fer els deures o estar asseguts? Podria anar 
afegint preguntes i més preguntes, les res-
postes de les quals, sospito, ens evocarien a 
una realitat no massa optimista. I això que 
s’han fet accions no pas menors en pro de 

/JORDI FEU GELIS
Sociòleg i director de la Càtedra de Renovació 
Pedagògica de la Universitat de Girona 

Una part important de la responsabilitat 
en la no-participació d’alguns joves es 
deu inequívocament a les dificultats que 
tenim els adults en oferir-los espais de 
participació adequats.

LL’any 1984, els sociòlegs Salvador Cardús i Joan Estruch publicaven un excel·lent 
llibre titulat Les enquestes a la joventut de Catalunya. Bells deliris fascinen la raó. En ell, 
els autors posaven damunt de la taula la construcció de tot un seguit d’estereotips, 
la major part dels quals parlaven dels joves com a problema. Aquesta consideració 
em serveix per encetar aquest breu article que, a mode d’assaig, pretén abordar tres 
qüestions comptades: en primer lloc preguntar-nos si és veritat que els joves, en el 
seu conjunt, no participen; en segon lloc, acceptant que alguns segurament no ho 
fan, a què es pot deure; i per acabar, voldria plantejar amb tota humilitat de manera 
genèrica algunes estratègies i pràctiques per afavorir la cultura participativa (i, per 
extensió, democràtica) dels joves en el marc del sistema educatiu.

És cert que els joves no participen? Em resulta difícil respondre aquesta pregunta 
pensant que l’encerto i dic la veritat. Podria fer ús dels resultats d’enquestes, però 
no ho faré, perquè sovint em costa creure-me-les i a més, quan et poses a com-
parar resultats en trobes per a tots els gustos. El que sí que puc dir sense temor 
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la participació i la democràcia. La LODE, per 
exemple, va instaurar i generalitzar un sis-
tema de participació als centres d’educació 
primària i secundària, no pas sense l’oposició 
fèrria dels partits de dretes: els Consells Es-
colars de Centre. I posteriorment, no ha 
faltat normativa curricular per introduir 
aspectes concernents al tema que aquí ens 
ocupa: l’Educació per a la Ciutadania n’és 
un exemple. Mirant-ho amb retrospectiva, 
però, i essent honestos, tant una cosa com 
l’altra, en general, han servit de ben poca co-
sa si analitzem els resultats en termes de fer 
créixer la cultura democràtica i participativa 
de l’alumnat.  
Dit això, doncs, voldria concloure aquest 
apartat, afirmant que una part important 
de la no-participació d’alguns joves es deu 
inequívocament a les dificultats que tenim 
els adults en oferir-los espais de participació 
adequats.
Passo a la tercera i darrera qüestió, estratè-
gies i pràctiques per afavorir la cultura par-
ticipativa i democràtica en els infants i joves 
des del sistema educatiu, que, com intenta-
ré explicar, em permet introduir una nota 
d’optimisme i d’esperança.
Des de fa més de deu anys he tingut la sort 
d’investigar amb els col·legues del grup de 
recerca Demoskole aspectes relacionats amb 
la democràcia, la participació, i més recen-
tment la renovació pedagògica. Aquestes 
investigacions m’han permès visitar centres 
d’educació infantil i primària que s’han esca-
pat de la dinàmica reproduccionista que he 
comentat anteriorment. El que m’han expli-
cat i hi he vist m’ha donat proves suficients 

com per pensar que una altra educació és 
possible; i que la democràcia i la participació, 
quan ens la creiem de debò, quan la treba-
llem a fons (és a dir, sense manies), funciona 
en el sentit que produeixen transformacions 
individuals i col·lectives de gran calat i dei-
xen petja en la manera de ser les persones. 
La pregunta central, arribat a aquest punt, 
és: què han fet aquests centres per donar un 
gir de tres-cent seixanta graus en la cultura 
participativa? 
1. Perquè els alumnes participin el que pri-

mer s’ha de donar és que tots i cascun d’ells 
se sentin partícips d’una comunitat real i 
amb sentit, notin que formen part d’una 
comunitat que els acull i s’interessa per 
com estan. Sense aquesta condició prèvia, 
ja podem organitzar estructures participa-
tives i activitats per fomentar la democrà-
cia que serà difícil vincular-los. Dit això, 
un bon pla d’acollida i la presència d’unes 
accions dirigides a la cura de tots els alum-
nes, especialment dels que més ho necessi-
ten, té com a conseqüència la creació d’un 
subsol fèrtil que fa créixer la participació, i 
per extensió la cultura democràtica.

2. La participació es fomenta també a partir 
del testimoni del mestre. El què diem com 
a docents, com ho diem, amb quina in-
tencionalitat ho fem; com ens relacionem 
amb els altres (els nostres iguals i sobretot 
amb els que no ho són), com reaccionem 
davant la crítica, el conflicte; i principal-
ment, què n’esperem dels altres, mostren 
un conjunt d’actituds que propicien que 
l’alumnat s’obri, s’expressi i participi.

3. Una altra qüestió determinant, en part 
vinculada a l’anterior, és com es concep i 
s’exercita el rol del mestre. La participació 
es fomenta a través d’allò que n’hem dit 
el mestre acompanyant: un mestre, com 
esmentava. Freinet, més preocupat per 
escoltar que no pas per parlar; un mestre 
que potencia el fet d’enraonar, de pensar; 
un mestre que no escatima temps per dia-
logar i és respectuós amb els interessos 
dels seus alumnes.

4. La participació es fomenta participant. 
Així de senzill i complicat alhora. Parti-
cipant en estructures estandarditzades i 
institucionals, i d’altres de flexibles i adap-
tades a la manera de ser dels alumnes. 
Dins de les estructures. estandarditzades 
cal fer esment de les bones assemblees: 
assemblees periòdiques on ens asseiem en 
rotllana no pas per parlar de temes buro-
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cràtics, purament informatius o intrans-
cendents; sinó que ho fem per dialogar i 
consensuar qüestions de fons, a voltes 
temes punyents, incòmodes i conflictius. 
Fem assemblees per aprendre a dialogar, 
per posar-nos d’acord en allò que podem 
acordar, per parlat dels temes que ens in-
teressen i preocupen els uns i els altres, 
dedicant-hi tot el temps que calgui, sense 
presses i menys encara deixant pel final 
els aspectes més complexos. 

5. El fet de repartir i assumir responsabilitats 
rellevants ajuda a fomentar la participació 
activa dels nostres alumnes. Les responsa-
bilitats rellevants es diferencien, i de molt, 
de les responsabilitats que sovint exigim 
als nostres alumnes. Abans m’hi he refe-
rit: els alumnes s’han de responsabilitzar 
d’arribar a l’hora (només faltaria!!!), han 
de portar els deure fets (podríem parlar 
de què serveixen...), han d’estar asseguts 
tota l’estona a la seva cadira (crec que és 
un despropòsit), han de tenir cura del seu 
material (hi estic d’acord, tot i que només 
del seu?), etc. A mi, el que més m’interessa 
és que pensem en encàrrecs importants, 
rellevants i transcendents lligats a qües-
tions curriculars o al carisma de l’escola. A 
l’Escola del Mar, per exemple -una escola 
de renovació pedagògica que ara celebra 
el centenari- hi havia el càrrec de cronista 
(l’alumne que escrivia relats sobre fets im-
portants que succeïen al centre i que gene-
ralment es publicaven a la revista Garbí), 
el de jardiner/a (encarregat de tenir cura 
del jardí de l’escola), el de meteoròleg/lo-
ga, que cada dia prenia nota del registre 
de temperatura, vent i humitat a partir del 
qual elaboraven unes seqüències estadísti-
ques que enviaven periòdicament al servei 
nacional de meteorologia. També hi havia 
els alumnes que formaven part del cos de 
cerimonial (encarregats d’ensenyar i ex-
plicar l’escola -en català, castellà o fran-
cès- als visitants), etc. El que és notori dels 
exemples que acabo d’esmentar és que tots 
i cadascun dels càrrecs tenien una dimen-
sió col·lectiva en un doble sentit: d’allò que 
una persona o un grup reduït de persones 
feia se’n servia tot el grup classe o escola; 
i, en segon lloc, la tasca realitzada era va-
lorada i comentada per tot el col·lectiu a fi 
de determinar si s’havia fet bé o es podia 
millorar.
En qualsevol cas, difícilment podem de-
manar que els joves siguin responsables si 

abans no els hem donat aquesta confiança 
mitjançant la pràctica de tasques concre-
tes que són veritablement importants.

6. La participació i per extensió la democrà-
cia es fa possible i esdevé de qualitat quan 
fomentem sense temor el pensament crí-
tic. Tanmateix, què és això que gairebé 
llegim en tots els projectes educatius de 
centre però que és tan difícil de veure en 
el dia a dia? El pensament crític està con-
format per les idees o explicacions que do-
nem sobre un determinat fet anant més 
enllà de les evidències, del sentit comú 
o d’allò establert de manera donada per 
descomptat. Aquesta forma de raonar i 
enraonar es teixeix tenint cura d’obrir la 
nostra mirada i la dels nostres alumnes; 
cercant arguments alternatius als oficials 
(que sovint tendeixen a legitimar allò que 
la institució li cal); evitant explicacions 
estereotipades i desterrant les que par-
teixen de prejudicis; explicitant les fonts 
d’informació que hem utilitzat; establint 
matisos i ponderacions; revisant els pro-
cessos i resultats d’allò que fem i de les 
responsabilitats que portem a terme. 

La veu experta

. . .
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Soc una persona que contradiu 
la realitat diària als centres: soc 
estudiant i participe. Hi ha excep-
cions però aquest és el problema: 
la participació és l’excepció i no la 
norma. La pregunta és ben clara: 
en què fallem? Qui falla?

La resposta no és clara, perquè els 
responsables en som molts, des de 
la comunitat educativa a les ins-
tàncies superiors. Tanmateix, hi 
ha moltes mesures que es poden 
prendre per tal d’acabar amb una 
situació anòmala, ja que sense la 
visió i l'anàlisi dels i les estudiants 
és impossible aconseguir refor-
mes educatives de qualitat i que 
s’enfronten al futur.

En primer lloc m’agradaria entrar 
en la ment d’un o una estudiant 
que no participa. Aquesta perso-
na deu conéixer que el Consell de 
Delegats i Delegades té funcions 
importants? I el Consell Escolar? 
Deu saber què són les associa-
cions d’alumnes? I el Consell 
Escolar de la Comunitat Valen-
ciana? Excepcionalment, sabrà 
donar una resposta, però només 
excepcionalment. El problema 
n’és un que amb el pas del temps 
s’ha convertit en dos: la informa-
ció i la comunicació primerament 
i, en segon lloc, els seus espais.

Des que es va aprovar la LODE 
mai s'ha fomentat, informat i 
comunicat de manera conti-
nuada, efectiva, capil·laritzada 

territorialment i real, però ara 
trobem que els joves, nosaltres, 
ens comuniquem per altres 
canals. Hem de mantindre i po-
tenciar amb caràcter d’urgència 
la col·laboració docent, d’equips 
directius i famílies en entorns 
educatius però, per sort o per des-
gràcia, sense Instagram, Tiktok 
o Twitter ja no arribem enlloc: 
les relacions socials digitals i la 
informació instantània són fona-
mentals.

Solucionat el primer problema, 
que en aquest cas és saber iniciar 
la participació, arribem al segon: 
voler. Contra açò no podem fer 
res: qui vol, vol i qui no vol, no 
vol. Malauradament, des d’una 
visió adulta se sol prendre aquest 
com el problema principal, però 
és un problema menor: clar que 
existix una apatia participativa i 
política però els informes estatals 
sobre joventut ja contradiuen 
aquesta premissa: l’Informe de 
la Joventut de 2020, diu que a 
Espanya un 37% dels joves entre 
15-24 anys afirma que està molt 
interessat en la política i en la 
participació, considerant parti-
cipació des d’anar a votar en les 
eleccions, participar en mobilit-
zacions, campanyes concretes o 
formar part d’un col·lectiu. Per 
tant, és ben clar que els joves 
tenim altres interessos com els 
esports, la música, la dansa, la 
lectura, el turisme, les sèries i 

pel·lícules i, per que no dir-ho, la 
festa, però molts els compartim 
diàriament amb la participació.

Superant la primera barrera del 
saber en el cas de la participació, 
tenint en compte qui vol, falta 
aclarir com es pot: poder. Ací pot 
ser cal fer una reflexió més gran i 
profunda. Per una banda tenim el 
poder de capacitat personal, és a 
dir, poder compaginar la partici-
pació i voluntariat diari, setmanal 
o mensual amb l’ensenyament, 
les extraescolars i la pertinença a 
altres col·lectius.

D’altra banda, i en l’aspecte en 
què em permetré ser més reivin-
dicatiu, hi ha el poder normatiu. 
La normativa regula els espais 
per a participar, la seua organit-
zació i funcionament però se’ns 
queda curta: el procés per a la 
creació d’associacions d’alumnes 
és prou fastigós, ineficient i du als 
que prenen la iniciativa a desistir 
per la complexitat administrati-
va; el foment de la participació de 
les administracions educatives 
no es veu reflectit directament 
o indirectament als centres, que 
són els espais bàsics de parti-
cipació; fa falta una figura de 
Coordinació de Participació, per 
a fer funcionar els espais, anar 
més enllà amb les associacions 
i fer conéixer els drets, ja que 
els deures són ben coneguts; i el 
finançament de les activitats i 
funcionament de les associacions 

De l’excepció a la norma
Enrique Martínez Quirós

Grup d’Alumnat del CECV i Vicepresident de CANAE

d’alumnes en l’àmbit dels centres 
i de les federacions autonòmiques 
és molt baix, ja que els fons pri-
vats són inexistents i els públics 
insuficients. 

Fan falta reformes, especial-
ment del Decret 127/1986, de 
20 d’octubre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, pel qual 
són regulades les Associacions 
d’Alumnes als Centres docents 
no universitaris de la Comuni-
tat Valenciana. Necessitem una 
reforma normativa en la partici-
pació que canvie les perspectives, 
que siga més àmplia, que s’adapte 
als temps actuals i que dinamitze 
els espais i els processos.

Sabent, volent i podent és pos-
sible arribar a la participació, 
que com diu l’article 118.1. de la 
LOE és un valor bàsic per a la 
formació de ciutadans autònoms, 
lliures, responsables i compro-
mesos amb els principis i valors 
de la Constitució. Sense la parti-
cipació dels i les estudiants, mai 
aconseguirem un sistema educa-
tiu de qualitat, sense barreres, un 
espai segur de convivència, que 
ens prepare per al futur personal 
i laboral, que eduque en valors i, 
en definitiva, que participe.  
El problema és la transmissió de 
la informació, l’apatia partici-
pativa i política (encara que a la 
baixa), la disponibilitat i la norma 
obsoleta. Transformem l’excepció 
en la norma. //
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7. Per acabar, permeteu-me que ho faci amb una 
obvietat: no hi ha participació possible si no hi 
destinem temps i espais. La participació de qua-
litat exigeix un temps suficient i espais adequats; 
i encara hi afegiria una altra qüestió: desenvo-
lupament d’una complexitat progressiva tant en 
les formes com en el procediment a mesura que 
els alumnes maduren.

La bona participació demana anar sense pressa 
per poder exposar els temes que volem abordar, 
per escoltar els diferents punts de vista que sovint 
ens porten a posicions diferenciades, per poder-
nos interpel·lar sobre les posicions defensades, per 
acostar posicions i així fer possible pactes i aliances 
que ens duguin -quan sigui possible- a consensos; i 
temps per portar a terme allò que hem decidit fer. 

Amb relació als espais, tendim a participar més fà-
cilment quan l’espai hi acompanya. Un lloc agrada-
ble, bonic, confortable (ampli, net -en el sentit que 
no estigui sobrecarregat-, ben il·luminat) ens fa es-
tar bé; i és sabut per part de tothom que quan ens 
sentim bé en un lloc les accions que duem a terme 
són més fecundes. Per al tema que aquí ens ocupa 
és important que l’espai, a més de ser confortable, 
faciliti una disposició adequada per tal que els sub-
jectes cridats a participar puguin veure’s els uns als 
altres i comunicar-se. 

Pel que fa a la graduació de la complexitat de la par-
ticipació és important fer alguna cosa perquè aques-
ta no esdevingui rutinària. Per exemplificar-ho em 
remeto de nou a l’assemblea esmentada a l’apartat 
núm. 4: si de primer curs a sisè fem les assemblees 
exactament iguals, per més potents que siguin, és 
molt probable que a mesura que avancem de curs 
generin apatia quan no desinterès o directament 
desafecció. Per això és tan important mimar-les en el 
sentit d’introduir noves dinàmiques, compromisos i 
responsabilitats. 

Acabo amb set punts i no amb deu, que és allò que per 
coherència amb els decàlegs sovint s’espera quan 
algú proposa un conjunt de mesures per aconseguir 
una fita. Deixo els tres punts que falten perquè el 
lector o lectora ho completi al seu aire, fent volar la 
seva imaginació o posant en valor la seva experièn-
cia. En qualsevol cas, i amb això m’agradaria aca-
bar aquest breu assaig proclamant als quatre vents 
que avui dia, tal com estem i sospitant on anem, 
fomentar la participació i la democràcia en forma 
de vivència individual i col·lectiva significa una ne-
cessitat imperiosa que amb categoria d’urgència cal 
aconseguir com més aviat millor. Totes les persones 
que desenvolupem la tasca en l’àmbit educatiu en 
som responsables: posem-nos-hi! //
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CLAUS PER A ENTENDRE 
L’ADOLESCÈNCIA.  
CAP A UNA COMUNICACIÓ 
EFICAÇ (2022)
# El 30 de maig de 2022 el Consell 
Escolar de la Comunitat Valenciana va 
organitzar una jornada en la qual van 
intervindre tres especialistes de recone-
gut prestigi en el camp de la salut mental 
i la comunicació amb adolescents. 

El programa va desenvolupar les 
conferències titulades «Impacte de 
la pandèmia Covid19 sobre la salut 
mental infanto juvenil: perspectiva de 
l’hospitalització», a càrrec de la psiquiatra 
Maria Antonia Barberà Fons; «Comuni-
car-se amb l’adolescent... amb serenitat. 
Fórmules i tècniques per no perdre la 
calma i generar confiança», impartida 
per la sociòloga i mediadora familiar 
Alba Castellví Miquel; i «Parlar del suïcidi 
salva vides», pronunciada per la forma-
dora del CEFIRE Dolors López Alarcón, 
assessora de formació de la Conselleria 
d’Educació, autora de la novel·la Te nom-
bro i referent en prevenció del suïcidi.

Les ponents van resoldre totes les qües-
tions que els participants van plantejar, 
i la jornada va tindre gran impacte i en-
cara es pot visualitzar en https://www.
youtube.com/watch?v=wczz5vipofm

REDESCOBRINT L’FP:  
EDUCAR PER AL  
FUTUR (2021)
# En l’àmbit de la iniciativa «Buscant 
la convergència: Converses en el Consell 
Escolar de l’Estat», els consells escolars 
del Principat d’Astúries i de la Comunitat 
Valenciana, mitjançant dos seminaris 
web, van reflexionar sobre la Formació 
Professional. Els canvis que la Formació 
Professional està experimentat obrin 
noves possibilitats per a l’alumnat i ge-
neren grans expectatives, però contínua 
sent una segona opció i una gran desco-
neguda. Per aquesta raó, es pretenia anar 
més enllà d’analitzar l’estat de la qüestió, 
per a intentar donar resposta a algunes 
de les preguntes que es fa la comunitat 
educativa. Amb aquesta finalitat es van 
propiciar dues trobades presencials entre 
els membres dels dos consells escolars, la 
celebrada a València amb el títol «Redes-
cobrint l’FP. Educar per al futur». 

UNES LOCALITATS 
AMB «R» DE  
«REBUIG» (2022)
# El Consell Escolar de 
la Comunitat Valenciana 
presentà la continuació de 
l’Informe de masclismes 
quotidians amb les propostes 
promogudes pels municipis 
de la Comunitat Valenciana 
en la lluita contra els masclis-
mes, un esforç que, malau-
radament no té hui per hui, 
data de caducitat. 

Acti- 
vitats 

del
CECV

Al llarg dels anys, el CECV 
ha participat en infinitat 

d’activitats i ha plantejat mol-
tes campanyes. A continuació 
mostrem un recorregut des de 
les més recents, que apareixen 

ressenyades, i d'altres més anti-
gues però també significatives, 

que tot just s’esmenten i  
se situen en el temps.  

Totes elles es troben àmplia-
ment explicades en la web del 

Consell: https://portal.edu.gva.
es/consellescolar/

II JORNADA D’ÈXIT  
EDUCATIU (2021)
# El Consell Escolar de la Co-
munitat Valenciana, la Direcció 

UN TRÀILER DE LECTURA EN EQUIP (2016)
# 1a campanya de foment de la lectura en persones menudes. 

VINYETES PER SALVAR EL MÓN (2019)
# El concurs «Vinyetes per salvar el món» forma part de 
les campanyes de recollida de dades i foment de la lectura 
en valencià que ha vingut realitzant el Consell Escolar de 
la Comunitat Valencia-
na en col·laboració amb 
l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua i està pensat 
per a fomentar la lectu-
ra i la creació artística a 
través de les tires còmi-
ques, porta d’entrada a la 
lectura, segons les dades 
dels informes elaborats en 
edicions precedents.

RqRqR, NO PARAREM FINS  
ACONSEGUIR LA IGUALTAT (2016)
# L’objectiu de la campanya a més de difon-
dre les conclusions de l’informe pretén invo-
lucrar el màxim nombre possible de col·lectius 
socials per tal de consolidar polítiques i projec-
tes socioeducatius conduents a erradicar els 
masclismes quotidians que poden desembocar 
en violència de gènere. 

UNA BIOGRAFIA DE LECTURA EN VÍDEO (2018)
# La 2a campanya de promoció de la lectura en valencià, 
anomenada Biografia de Lectura en Vídeo, (en Twitter i Ins-
tagram, #biolectura) va promoure un concurs adreçat, d’una 
banda, a l’alumnat i al personal docent dels centres educa-
tius valencians i, d’altra, a les famílies i els agents socials 
que promouen la lectura dins el seu àmbit d’actuació. Va ser 
organitzat pel Consell Escolar de la Comunitat Valenciana en 
col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

General d’Inclusió Educativa i la Federa-
ció Valenciana de Municipis i Províncies 
van impulsar la celebració d’una jornada 
d’exposició de bones pràctiques munici-
pals contra l’absentisme, amb l’objectiu 
de compartir inquietuds i informació 
per a mitigar i, si és possible, eliminar, 
l’absentisme. D’aquesta trobada es van 
extraure conclusions interessants, i es va 
plantejar la necessitat de celebrar una se-
gona reunió per a seguir tractant el tema.
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