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EL DOCENTIA ATACA DE NOU

Des de CGT PV fem una crida a tota la comunitat universitària en general, i al professorat en particular, a no acceptar
aquesta nova imposició, especialment a no presentar-se’n voluntàriament a la prova pilot; i a sumar-se a les
campanyes que es puguen orquestrar amb la finalitat d’impedir-ne la implantació definitiva. NO AL DOCENTIA!!

Fent memòria: Breu història d’una post-veritat universitària.

Com recordareu, la nostra Universitat, amb l’única oposició en Mesa Negociadora del sindicat CGT PV, i amb un ‘sí
crític’ de la resta de sindicats, va aprovar a finals de 2015 el seu projecte de Programa Docentia per a l’avaluació de la
qualitat docent del seu professorat. 

Fins aleshores, la Universitat de València era de les poques que no tenia encara el seu programa Docentia. Això havia
estat possible gràcies al consens sindical que s’havia assolit en els darrers anys, que partia de la premissa que estant
sotmesos al Decret Wert, a la taxa de reposició i estant denunciat l’acord d’aplicació a la Universitat de València del
Decret Wert per la part sindical, no es donaven les condicions per a cap acord en eixa línia.

Des del primer intent d’implantació, en 2007, CGT PV sempre mantingué que si el problema era dignificar el treball
docent i augmentar la qualitat, el Docentia no n’era la solució. Després del decretàs del ministre Wert, sostinguérem
que la seua implantació només contribuiria a agreujar la precarització laboral del PDI, amb el consegüent
deteriorament de la qualitat docent que ja s’havia iniciat amb el Pla Bolonia. Després de molts esforços per part de
CGT PV, vam aconseguir que el Docentia continués a l’armari dels horrors que engendra l’ANECA.

Tot va canviar aquell fatídic darrer trimestre de 2015, quan la resta d’organitzacions sindicals, motivades per l’Era de
la post-veritat en què vivim, van considerar que pel bé de la Universitat s’havia d’obeir la demanda de l’ANECA.
Concretament, per evitar perjudicis al professorat de la nostra universitat en els processos d’acreditació (perjudicis
que no han existit) o en les demandes de suport econòmic a la seua tasca investigadora (perjudici aquest encara per
demostrar). No neguem les dificultats en l’acreditació o la limitació de les ajudes a la investigació, però cap d’elles ha
tingut a veure amb el fet de tenir o no el Programa Docentia implantat.

Recordem també que la contrapartida sindical per a dir ‘sí’, fou que ‘primer’ s’acordara la forma per la qual el màxim
de càrrega docent del professorat seria de 24 crèdits. La Universitat va trobar convenient convocar-nos un parell de
vegades per a ‘començar’ a parlar del tema i a hores d’ara estem en el mateix punt que fa dos anys: uns a 29, altres a
24 i altres a 16. Més enllà de les ‘bones paraules’, la Universitat no ha mostrat cap interès de revertir aquesta
situació.
I ja està aquí...

Al llarg del 2016, la proposta de Programa Docentia de la UV ha continuat el tràmit de revisió i modificacions a
demanda del binomi AVAP/ANECA, i ara ens arriba de nou ja lluït i llest per a ser-nos aplicat.
Segur que totes heu rebut un correu electrònic on se’ns anima a participar en sessions informatives sobre el procés
d’implantació d’un programa. El personal assistent tindrà accés ‘en primícia’ i detalladament al Docentia i a l’aplicatiu
virtual que el farà possible. La resta podem consultar la informació en la següent adreça web:
links.uv.es/uq/DOCENTIA

http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/manual-avaluacio-activitat-docent-docentia-/manual-1285964326005.html
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A més a més, al mateix correu se’ns informa que al 2017 la participació serà ‘voluntària’ i que, per tant, l’avaluació
que tinga el professorat participant ‘no tindrà conseqüències’ (com a exercici de lògica, vos proposem substituir 2017
per 2018, la paraula ‘voluntària’ per ‘obligatòria’, i el ‘no’ del segon entrecometes per un ‘sí’... Com canvia la cosa,
no?).
I, on és el problema?

Des de CGT PV, volem tornar a manifestar-vos el següent, respecte al Programa Docentia:

1. Nosaltres compartim la preocupació per la qualitat de la docència i la necessitat d’atorgar-li reconeixement i
valoració. Justament per aquesta raó, considerem que el programa Docentia no sols no serveix per a “mesurar” la
nostra qualitat docent sinó que constitueix un intent d’instrumentalitzar i pervertir la relació pedagògica. 
El Docentia no avalua allò que fem sinó que orientarà, a partir d’ara, les nostres accions –tal com ja ocorre amb
l’avaluació de l’activitat investigadora- cap aquells aspectes rendibles que ens permetran obtenir una bona puntuació
–com per exemple, la docència en llengües diferents al castellà, les assignatures de nova implantació, la ràtio
d’aprovats, les tasques de coordinació i burocràcia que sí que siguen reconegudes,...-. 
Tot allò en un context en el qual les condicions laborals són marcadament asimètriques –no oblidem que una part del
professorat imparteix 29 crèdits, altra 24 i altra 16 crèdits-, i en què la docència es considera una ‘penalització’ per a
castigar el fet de no haver obtingut un reconeixement particular de la tasca investigadora –el sexenni- fonamentat en
criteris de “qualitat” també controvertits.

2. Creiem que és urgent obrir el debat i la discussió al conjunt de la Comunitat Universitària. Per aquesta raó, ens
sumem als esforços del Col·lectiu de Professorat de la Universitat de València InDocentia, en el seu propòsit de
qüestionar els efectes d’aquesta nova imposició de l’ANECA en lloc d’obeir-la cegament; i animem a tot el
professorat i a la resta de la comunitat universitària, a participar activament en el seu rebuig.

Ara toca fer història.

Arribat a aquest punt, fem una crida a tota la comunitat universitària en general, i al professorat en particular, a no
acceptar aquesta nova imposició, especialment a no presentar-se’n voluntàriament a la prova pilot, i a sumar-se a les
campanyes que es puguen orquestrar amb la finalitat d’impedir-ne la implantació definitiva.

NO AL DOCENTIA
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