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A dreta té ja preparada ja seua mo-
I bil i tzació. A principis de no-
I— vembre anem a veure-la al carrer in-

tentant imitar et que van fer els francesos,
encara que no tinguen res a veure ambdues
lleis. Sembla, però, que els bisbes espan-
yols no es sumaran als actes com varen fer
els de) pafs veí. Les altes jerarquies
tiques, ací, governen, però no reinen.

:

.

L'espectacle no pot ser més dessolador:
Una esquerra impotent per a fer front a una
llei impròpia d'un govern que s'anomena
socialista. Una dreta unida més pel que su-
posa que diu o deuria dir la LQDE, venint
d'on ve, que pel que diu la llei en si. Un mi-
nistre com el d'Educació cantant-li a la pa-
tronal en clau de sol les excel·lències d'una
Itei que en la seua boca encara és menys
progressista del que ho es en realitat. Una
«tia Maria» en versió estatal, Carmen de Al-
vear —senyora del senyor Afvear, per a en-
tendre'ns -, que parla amb la mateixa con-
vicció i irracionalitat que ho faria qualsevol
Amparito la Rebentaplenaris. Comparació
aquesta última gens ociosa, tot i tenint en



compte que a tes manifestacions de l'any
passat —com passarà enguany— es va
mesclar sabia í neurastènicament la cam-
panya contra la LODE amb la campanya
anticatalanista, Sobretot, però, ens trobem
davant uns sindicats que l'any passat no
van saber contestar ia LODE i que, moK
probablement, tampoc ara van a ser
capaços de dur a terme una mobilització
unitària exigint el seu desenvolupament
progressista. El que el STE del PV es defini-
rà des del principi contra aspectes bàsics de
la LODE, no pot ser un consol per a ningú.
En temes de tanta transcendència i de tants
interessos és necessària la unitat. Avui no
és arriscat afirmar que moltes de les con-
cessions de l'Administració a la patronal
han estat més el fruit de la nostra passivitat
que de la seua activitat. El que hi ha en joc
no és una llei que pràcticament està ja
aprovada i que no ens convenç, el que cal
wítar ara és un desenvolupament que pot
portar-nos a una situació més regressiva
que ia que existia amb l'Estatut de Centres,

El proper 9 d'Octubre, ALL-I-OLI cumpli-
rà quatre anys. És una vida molt llarga en
un país on els mitjans de comunicació pro-
gressistes tenen vides tan curtes. El primer
número es va vendre, precisament, en
l'aplec que commemorava la Diada. Un
aplec que havia arribat a ésser tradicional i
que enguany no es realitzarà. Les motiva-
cions que han dut a un sector important del
nacionalisme a infravaiorar aquesta data
poden tenir moltes lectures. En qualsevol
cas, ha estat un mal negoci polític: Ningú
no tenia tant de dret com ell a reivindicar
tan clarament els nostres orígens en un mo-
ment en que tant d'interès hi ha en
emboirar-los, com mai ningú no tindrà més
dret que ell per a enterrar els morts d'Al-
mansa, perquè són el seus. El STEV del PV
pensa que el 9 d'Octubre és una data im-
portant per a tots els treballadors de l'en-
senyament compromesos en un ensenya-
ment arrelat al medi, en una escola valen-
ciana. Una data que deu tenir molta més
transcendència que l'estrictament oficialís-
ta d'un dia de festa. Per això fem una crida
a tots per a donar en els centres la impor-
tància que cal a aquesta data.

VIATJA AMB
NOSALTRES

Colon, 34.

felèfon 123 06 73
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I A derecha ya tiene preparada su
I rnovilización, A primeros de no-
^ viembre vamos a verla en la calle

intentando imitar ió que hicieron los
franceses, aunque sea con una ley que
nada tiene que ver con la otra. Sin em-
bargo, parece que los obispos espano-
les no se sumaran a los actos como hi-
cieron los del país vecíno. Las altas je-
rarquías eclesiasticas, aquí, gobiernan
però no rei nan.

El espectàculo no puede ser mas de-
solador: Una ízquierda impotente para
hacer frente a una ley impròpia de un
gobierno que se dice socialista. Una de-
recha unida mas por lo que supone que
dice o debería decir la LODE, viniendo
de donde viene, que por lo que dice en
realidad. Un ministre como el de Educa-
ción cantandole a la patronal en clave
de sol las excelencias de una ley que en
su boca es menos progresista de lo que
es realidad es. Una «tia Maria» en ver-
sión estatal, Carmen de Alvear — senora
del sefior Alvear, para entendernos —,
que habla con la misma convicción e
irracionalidad con que lo haría cualquier
Amparíto la Rebentaplenaris. Compara-
ción esta última nada ociosa si se tiene
en cuenta que en las manifesta c i ones
del afio pasado —como va a pasar este
ano — se mezcló sabia y neurasténica-
mente la campana contra la LODE con
la campana anticatalanista. Però, sobre
todo, nos encontramos anteunos sindi
catos que el ano pasado f ueron incapa-
ces de contestar a la LODE y que muy

probablemente este afio también lo
sean para llevar a termino una moviliza-
ción unitària exigiendo un desarrollo
progresista, El que el STE del PV se de-
finirà desde el principio contra aspectos
bàsicos de la LODE no puede ser un
consuelo para nadie. En temas de tanta
transcendència y de tantos intereses, es
necesaria la unidad. Hoy no resulta
arriesgado afirmar que muchas de las
concesiones de la Administración a la
patronal se han debido mas a nuestra
pasividad que a su actividad. Lo que es-
tà en juego no es una ley pràcticamente
aprobada y que no nos convencé, lo
que es necesario evitar ahora es el desa-
rrollo, que puede conducirnos a una si-
tuación mas regresiva que la que existia
con el Estatuto de Centros.

El próximo 9 d'Octubre ALL-I-OLI
cumplirà cuatro anos. Es una vida muy
larga en un país en que la vida de los
medios de comunicación progresista es
tan corta. El primer número se vendió,
precisamente, en el «aplec» que conme-
moraba la Diada. Un «aplec» que había
Ilegado a ser tradicional y que este ano
no se convocarà. Las motivaciones que
han llevado a un sector del nacionalis-
me a infravaiorar esta fecha pueden te-
ner muchas lecturas. En cualquier caso
ha sido un mal negocio político: Nadie
tenía tanto derecho como é! a reivindi-
car tan claramente nuestros orlgenes en
un momento en que tanto interès hay
de difuminarse, como nadie tendra nun-
ca mas derecho que el a enterrar los
muertos de Almansa, porque son sus
muertos. El STE del PV piensa que el 9
de Octubre es una fecha importante pa-
ra los trabajadores de la ensenanza
comprometidos en una ensenanza en-
raizada en el medio, en una escuela va-
lenciana. Una fecha que debe tener mas
transcendència que la estrictamenteofi-
cialista de un dia de fiesta. Por eso, ha
cemos una llamada a todos para que en
los centros se de la importància que se
merece a esta fecha. _ m r
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EL LLIBRE BLANC I LES ENSENYANCES MITJANES

LLIBRE BLANC
ENS IXA A FOSQU

Efectivament, l'anunci del Llibre Blanc ha despertat, com es diu en la seua
introducció, interès i expectatives il·lusionades. Després d'un primer estudi del

mateix, la veritat és que podem dir que aquest no ha respost a eixes expectatives ni
a eixa il.tusió.

En el llibre es plantejen dos aspectes que
queden clarament diferenciats;

a) «Coneixement detallat i exhaustiu de
la realitat educativa»,

bl «Fixar un programa d'objectius per
als propers quatre anys», lògicament en
funció del punt anterior.

Anem a començar pel tema clau de l'es-
colarització a l'ensenyament mitjà (EM),
dins de l'apartat del llibre de descripció de
la infrastructura. Comença donant xifres
absolutes d'escolarització a TEM al Pafs Va-
lencià: 150.780 alumnes en el curs 82-83.
Després es fa el desglossament de BUP-
FP, püblica-privada, Alacant-Castelló-
València i per comarques,

A partir d'aquestes dades la descripció es
fa confusa. S'utilitza com a indicador del
nivell d'escolarització el nombre d'alumnes
d'EM per cada 1.000 habitants i el nombre
d'habitants que correspon a cada centre,
donant-se dades comarcals, provincials i
comparant-se amb el conjunt de l'estat,
Bàsicament amb aquesta informació es fa-
rà després la planificació de creació de cen-
tres nous.

El primer problema immediat que trobem
és el següent:

El indicador de nombre d'alumnes per
1,000 habitants no és un indicador vàlid, ni
en quant a descripció qualitativa ni molt
menys per a ser utilitzat en una planificació
de necessitats,

Anem a vore un exemple: ^Com podem
interpretar que el numero d'alumnes de
BUP-CQU (igual es fa amb FP) per 1.000
habitants és de; 4'96 als Serrans, 10'67 a la
Vall d'Aiora, 1776 a l'Alcoià, 19'07 a la Ri-
bera Baixa i 20'44 a la Ribera Alta; 29'11 a
l'Horta, 3079 a la Plana Alta i 35'Q9 a l'Ala-
cantí?

Primer, a nivell de descripció qualitativa,
que la situació a l'Alacantí és millor que a la
Plana Alta, que a l'Horta, etcètera. O, drt

H IS *-r.

.f

!
MURO BLANCO

lï> I A

I-nUCAUON
I-S' U

OOMUNMMI)
VALENCIANA

i

, H ** P. j ,>. - * H

f J - h t j H M -VÜ-
Ü* J K't

d'una altra forma, que per a igualar la situa-
ció dels Serrans a l'Alacantí deurien ésser
escolaritzades 31 '05 persones més per cada
1.000 habitants als Serrans.

Segon, que les necessitats més immedia-
tes, i per tant els centres a construir, són
als Serrans, Vall de Cofrents..., i que són
més necessaris també centres de BUP a les
Riberes que a l'Horta.

Ambdues conclusions, totalment lògi-
ques a partir de la informació que es dona,
poden ser totalment falses. És possible que
als Serrans no puguem trobar 31'05 perso-
nes en edat d'escolarització a r EM per cada
1.000 habitants. Tampoc sembla queestiga
clar que les necessitats de centres de BUP
nous sigan majors a les Riberes que a l'Hor-
ta, etcètera,

El problema està en que per a fer una
anàlisi qualitativa de la situació, l'indicador
utilitzat no ens serveix, ja que de fet no n'hi

ha una distribució homogènia de la pobla-
ció en les diferents comarques: son dife-
rents les distribucions en grups d'edats. Cal
utilitzar, com a mínim, el indicador d'alum-
nes d'EM per població en la edat correspo-
nent a aquest nivell a les diferents comar-
ques, que ens donaria una tasa d'escolarrt-
zació real.

Igualment, per a poder fixar les necessi-
tats reals i poder fer una planificació racio-
nal, cal utilitzar l'indicador anterior, que ens
permetria fer una anàlisi comparativa de la
situació en les diferentes comarques, i ne-
cessitem també les xifres absolutes de po-
blació en edat de fer els estudis d'EM i no
escolaritzada, desglossant les edats corres-
ponents a FP 1-1.r Í 2.n de BUP i FP ll-3.r de
BUP i COU.

A partir d'eixa informació, i deixant de
moment a banda que des de ta planificació
educativa es pot i cal incidir en les deman-
des socials, cal introduir en les diferents
realitats comarcals i quantificar al màxim al-
tres factors;

— Tendència o preferència respecte a
FPiBUP.

— Tendència i possibilitat dels joves en
edat d'EM a treballar.

— Escolarització en centres privats per
mancança de públics,

— Tendència de la població en edat
d'estudiar a l'EM.

— Dispersió dels alumnes dels centres
respecte al lloc on aquest està ubicat.

— Centres massificats i/o sobredimen-
sionats.

I és a partir d'aquest estudi, introduint
aspectes que pugem haver deixat, i amb
una concreció de la situació que conside-
rem que seria la desitjable, quan ja podrem
començar a fixar les necessitats i fer una
planificació per a fer front a les mateixes.

Aix(, la diferència de l'índex d'alumnes
d'EM

Alicante
Castellón
Valencià
TOTAL

Relación pública/privada en Ensenanzas Medlas
Curso 1982-83

B. V. P.
Púb. / Prlv.

83,41 % / 16,59
88,39% / 11,61%
63,62 % / 36,38 %
72,14% / 27,86%

r. P. i
Púb. / Priv.

65,49 % / 34,51 %
59,72 % / 40,28
36,48 % / 63,53
48,84% / 51,16%

r. P. xi
Púb. / Priv,

93.74 % / 6,26 %
65,37 % / 34,63 %
57,49% / 42,51%
69,85% / 30,15%

r. p.
Púb. / Priv.

73,02% / 26,98%
61,19% / 38,81%
42,10% / 57,90%
54,53% / 45,14%

Total EnjexLaxuas
Medias Púb. / Priv.

79,69% / 20,31%
77,47 % / 22,53 %
56,50 % / 43,50 %
65,76% / 34,24%
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CONSELL NACIONAL DEL STE DEL PV
DÉNIA, 22 DE SETEMBRE DE 1984

RESOLUCIÓ SOBRE

Coherentment amb els principis que
defineixen el nostre sindicalisme Í les
postures adoptades davant la decisió,
presa per UCD, d'integrar-nos en
l'OTAN, el STE-PV reitera:

L'OTAN
a) La seua postura contrària a la in-

tegració en qualsevol bloc militar i la
seua postura favorable a una política
de neutralitat, que suposa la desapari-
ció de les bases americanes del nostre

LEY DE REFORMA DE LA
FUNCION PUBLICA

LASRETRIBUCIONESY
LA LEY DE LA FUNCION

PUBLICA
1. MODIFICACIONES
A LA SITUACION ANTERIOR

Desaparece el concepto retributívo del grado
en Las retribuciones bàsicas. En las complemen-
taries, desaparece la dedicación exclusiva y el in-
centivo del cuerpo. Se mantjene el complemen-
to de destino, correspondiente al nivel de puesto
que se desempefia, aunque con un mayor abani-
co de niveles de los que exïsten en la actualidad.
Este abanïco de nïveles dentro de un mismo
cuerpo no està sefialado en el texto de [3 ley, pe-
rò ha sido entregado un documento sobre el te-
ma por ei director de EE. MM, en donde el cuer-
po de maestros por abajo empieza en el nivel 12
y acaba en el 20; el cuerpo de secundaria co-
mienza en el 15 y acaba en al 28, en la actual!
dad había solo un abanico de 5 niveles.

Se crean dos nuevos complementos: el espe-
cifico y et de productivídad. Es conveniente des-
tacar este ultimo, destinado a retribuir el «espe-
cial rendimiento», «actividad extraordinària», el
«interès» o la «iniciativa» con que se desempena
el trabajo

Por otra parte, no queda asegurado que todas
las retribuciones sean de conocimiento publico.

2. ALGUNAS CONCLUSIONES

• Se reducen las retribuciones bàsicas y se
aumentan las complementarias, lo cuat indice
negativamente en pagas, jubiïación, bajas.

• Desaparecen tres conceptos retributivos
Igrado, exclusiva e incentívo de cuerpo) con
idèntica remuneración para el profesorado de un
mismo cuerpo. Sin embargo se aumenta la je-
rarquización con el incremento del abanico de
niveles de complemento de destino.

• Se aumenta la diferenciación salarial aún
més con los dos nuevos complementos: especi-
fico y productividad Conviene recoger el acento
puesto por ta Administración en la justifícacíón
del complemento de productividad. Y hay al
menos un hecho que guarda relación con el!o.

cua! es la circular de la Junta de Andalucía sobre
la valoración del trabajo de todo el profesorado,
que ha sido retirada por presión de los y las ense-
nantes.

Sobre esíe complemento pueden hacerse mu-
chas preguntas; ^quién lo evalúa?, iqué aspec-
tes?, ^qué trabajos?H ^dentro del centro o
fuera?...

Esta via de gratificacïón, nada objetiva o muy
poco, abre vías claras para ei amiguismo. Esta
medída no puede contar con el apoyo del profe-
sorado. La gratificacïón dei «interès», la «iniciati-
va» o el «especial rendimiento» suponen una
búsqueda de apoyo tanto a la política educativa
global como a su Ifnea de formación perma-
nente del profesorado.

Ya existia una via, la de los complementos de
destino, y ahora se inicia otra, aún mas grave
por lo discriminatòria: el complemento de pro-
ductividad.C

territori, solidaritat amb els pobles en
la seua lluita per la llibertat i el des-
envolupament econòmic i social, i el
compromís en la lluita per la pau en un
moment d'armament, fa que exístesca
un risc cert de guerra nuclear.

b) La seua exigència de convoca-
tòria immediata del referèndum sobre
la permanència o no en l'OTAN, al que
es va comprometre davant el poble el
Partit Socialista.

c) La seua denúncia davant les
despeses en armament que està fent el
govern, en una situació de profunda
crisi econòmica i deterioració de les
condicions de vida del poble treballa-
dor.

El STE-PV fa una crida, especial-
ment adreçada a tots els treballadors
de l'ensenyament, per a la seua partici-
pació als moviments unitaris contra
l'OTAN, per el referèndum immediat,
clar Í decisori, i per a, assumint la nos-
tra responsabilitat com a ensenyants,
impulsar des d'els nostres llocs de tre-
ball una educació per la pau i la solida-
ritat entre els pobles.

Te recordem que a les seus del sindi-
cat tenim material sobre el tema de la
pau i el desarmament i un cartell infor-
matiu sobre el problema de l'OTAN.

UN CURS TAN NOU, AMB
UNS PROBLEMES TAN VELLS...

PRINCIPI DE CURS
Sembla ja un tòpic, malgrat que alguna

cosa va millorant, que en parlar de principi
de curs tingam que plantejar la improvisa-
ció de l'Administració i la seua incapacitat
per a establir mesures a llarg plac que ofe-
reixquen solucions reals i no pedaços con-
junturals.

A l'EGB, el principal conflicte de principi
de curs ha estat la distribució dels diferents

col·lectius per no respectar la Conselleria
les normes i prelacions que ella mateixa
s'havia donat per a col·locar-los- On s'han
patit més directament les seues conse-
qüències ha estat a la província d'Alacant,
al no poder començar el curs amb normali-
tat molts xiquets per falta de mestres. La
causa més pròxima d'aquest fet cal cercar-
la en el conflicte plantejat al col·lectiu
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d'aprovats en les darreres oposicions del
torn restringit. Tanmateix, aquest col·lectiu
no ha fet altra cosa que manifestar un
símptoma que amaga la veritable enferme-
tat que pateix l'Administració en matèria de
personal: la indefinicio, les vacil·lacions i
les incoherències que demostra constant-
ment la Conselleria a l'hora de compaginar
una política que en teoria abasta a tot el
País Valencià i que en la pràctica no supera
la província com a única i veritable unitat
d'actuació, i on a sovint la determinació de
l'àmbit País-províncía el que fa és jugar un
paper de justificació als seus interessos
més immediats.

Un altre aspecte a remarcar i que sembla
tradicional, és el retràs en que any rere any
arriben als centres les circulars i normatives
de principi de curs- Aquest fet és especial-
ment entrebancalor per a la programació
del curs i de vegades obliga a refer treballs
innecessàriament.

D'altra banda, caldria recordar que l'anti-
cipació de principi de curs no ha estat res-
paldada, com s'ha volgut veure interessa-
dament des d'alguns mitjans de comunica-
ció, pels sindicats en general ni pel STE del
PV en particular, Des de l'ALL-l-OLI hem
manifestat i continuem manifestant que la
mesura adoptada per la Conselleria ha estat
una mesura electoralista sense altre objec-
tiu que l'electoralista. Les declaracions que
hem pogut escoltar per la ràdio de Cebrià
Ciscar confirmen la nostra anàlisi.

A l'Ensenyament Mitjà, el problema més
immediat que s'hem t robat al
començament del curs ha estat el de l'esco-
larització. En aquest tema cal diferenciar
dos aspectes concrets: primer, el de la im-
previsió per banda de l'Administració, que
ha estat totalment desbordada i que no po-
dem califícar d'altra forma que de completa
irresponsabilitat. El segon, el de com s'ha
abordat el problema concret de l'excés de
sol·licituds: la solució s'ha donat a les 850
persones que «sobraven» al fer les matricu-
lacions, els criteris amb que s'han pres les
decisions i la informació que han tingut els
interessats. El sindicat nostre, com repre-
sentant d'uns treballadors directament
afectats í interessats pel problema, no ha
participat en cap grup de treball que estu-
diés les diferents alternatives, malgrat que
possiblement foren totes pedaços. El que sí
s'ha fet ha estat jugar amb la gent a veure si
s'en anaven a la privada o a casa, i caldria
demanar responsabilitats personals als res-
ponsables.

La valoració que fem del començament
del curs concreta un conjunt de problemes.
És clar que l'Administració té possibilitat de
solucionar una part immediatament i que
depèn únicament de la seua voluntat. Al-
tres, com el de l'escolarització, necessiten
d'una planificació seriosa i no podem exigir
una solució definitiva immediata. Però el
que també és clar és que si no s'aborden
ara, l'any que ve i sempre tornaran a
repetir-se. Deixem clar que si no vegem
una voluntat per part de l'administració
d'estudiar les solucions i fer-les realitat, la
postura que el sindicat plantejarà és que els
centres de E. M. solament accepten l'alum-
nat que, en unes condicions dignes de qua-
litat de l'ensenyament, puguen atendre.

U. I. VALÈNCIA

PLENARI D'ENSENYAMENT MITJÀ
Calendari escolar

a) Rebutgem l'aprovació del nou calendari escolar en el Consell Escolar Valencià, amb els
únics vots en contra dels representats del STE-PV, sense una negociació directa Admrnistració-
sindicats, sent com és un tema que incideix directament en les nostres condicions laborals i, per
tant, matèria de ta Taula Sindica!. El Consell Escolar ha estat utilitzat per a evitar eixa negociació,

b) La mesura d'ampliació del calendari escolar la califiquem com a un pedaç que no ataca els
problemes fonamentals que a TEM estan plantejats i que no va unida a mesures tan necessàries
com la solució del problema de les afins, massificació de centres i aules, etcètera. Al contrari,
aquesta mesura, com va denunciar el STE a l'acabament del curs passat i s'està demostrant per
les declaracions d'alts càrrecs de l'Administració, inclòs el President de la Generalitat, té un ca-
ràcter purament propagandístic i d'imatge.

c) Fins al moment s'està demostrant impossible, com també vàrem dir nosaltres, et compli-
ment de la normativa.

Horaris de treball

a! Considerem inadmissible que contínue igual la normativa del FP. La reivindicació, reite-
radament presentada, d'equiparació FP-BUP no ha estat atesa.

b) Valorem molt positivament les aclaracíons donades respecte els horaris dels professors de
valencià, en el sentit de què aquests queden equiparats a la resta de professors d'EM, Tanmateix,
exigim que això siga aplicat als hocs ais quals, segons les nostres informacions, no s'està fent.

i

Professors d'Educació Física

Denunciem que les promeses í compromisos arrancats a l'Administració després de la vaga
del curs passat: creació de les places d'agregats, etcètera, a juny, reglamentació d'horaris.*., no
han estat complides. El sindicat es compromès a recolçar els professors d'Educació Físcia i exigir
el compliment dels compromisos.

Professors no numeraris

Creguem que enguany ha hagut un avanç molt important si, com s'ens ha comunicat, treba-
llen tots a partir del primer d'octubre. Tanmateix, reiterem que és necessari donar una solució
finitiva al problema de l'accés i que aquest professorat, com la resta, té dret a cobrar l'estiu,

Trasllats

El sindicat va fer el curs passat gestions í propostes per a que els professors del País Valencià
que estan treballant en altres llocs pugueren tornar, en la mesura del possible, en comissions de
servei. En aquest moment no tenim informació dels resultats, ja que està en funció de l'organitza-
ció del començament del curs.

Escolarització

a) A Vaïència ciutat s'ha donat una situació caòtica fruit d'una ímprevissió inacceptable (pit-
jor seria que hagués estat previst). Massificació de centres, trasllats forçosos dins de València i
fora, alumnes que han hagut d'anar a l'ensenyament privat.., (s'ens ha informat que no
s'ampïiaria el número d'instituts amb doble torn}. Exigim de l'Administració que aquesta situació
no torne a donar-se el proper any, per al qual demanem que es cree una comissió, vinculada al
Consell Escotar Valencià, que aborde el problema amb els següents objectius:

— Creació dels llocs escolars suficients per a fer front a totes les sol.licituTs en la ciutat de Va-
lència.

— Desaparició dels dobles torns i desmassificació dels centres que es troben massíficats,
— Adecuació de les plantilles de professorat a València ciutat a les necessitats reals.
b) Per tal de palíar mínimament Ja situació creada, exigim de la Conselleria que els alumnes

traslladats fora de València tinguen transport escoiar escaient i gratuït.

Organització dels centres

Encara és prompte per a fer una valoració de la situació enguany respecte a les afins, hores i
grups per professor, alumnes/aula, etcètera. El que sí podem dfr és que tampoc a la FP han estat
ateses les reivindicacions de creació i dotació de departaments als centres de menys de 600 alum-
nes.
ALTRES TEMES

Decret d'horaris: el STE-PV vol deixar clara la seua oposició al decret d'horaris que va ser
acordat pel MEC i alguns sindicats (la UCSTE no va signar l'acord) el curs passat í que comença a
ser aplicat a les zones depenents de! MEC. L'esmentat decret cai que siga anul.lat Í que es faça
una nova negociació amb representants triats democràticament pels treballadors en unes elec-
cions sindicals.

Reforma de la Funció Pública

Juntament amb importants aspectes positius, valorem negatius els següents punts:

— Separació de col·lectius que pertanyen en aquest moment als mateixos cossos de funcio-
naris, creant-se les escales de professors de secundària í mestres a extínguir Aquestes escales
deuen desaparèixer í integrar-se en els cossos respectius.

- En l'adjudicació de graus al professorat i nivells als llocs de treball permet un augment de
diferències salarials entre professors que es troben en les mateixes condicions.

— Igualment eixa adjudicació pot fer que determinats llocs de traball puguen ser ocupats úni-
cament per els professors amb els graus superiors, impedint l'accés als mateixos de la resta. (Vg.
que en un segon cicle de batxillerat es demanarà el grau màxim...}.

— La reforma de la inspecció no ha arribat on calia i, a mesa més, s'han fet importants con-
cesions degut a la pressió dels cossos d'inspectors.

— Potenciació de les retribucions complementaries, en detriment de les bàsiques.
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ACCIÓ SINDICAL

DEL DONUT A LA ROSA

LA INSPECCION
NO

No, aquf no vamos a entrar en el «con-
testado» proyecto de reforma de la inspec-
ción, Nos vamos a referir a algo contante y
sonante, a como no, existe voluntad de
cambiar la inspeccíón y una vez mas se pre-
fiere caer en el rídfculo antes que mojarse
en este tema. Es una historia vieja que cada
dia parece mas reciente,

Quisiéramos recordar a nuestros lectores
que en el número 6 de la pasada època de
ALL-I-QLI (septiembre del 82), bajo el titu-
lar de «Peor que Sofico», inclufamos el re-
curso que el STE-PV en nombre de un afi-
liado presentaba ante las irregularidades
(no fue la única ni el únlco recurso presen-
rado) producldas en la apllcación del decre-
to de nombramiento de directores. En nú-
meros anteriores ya denunciàbamos que
ese decreto permitfa a la inspecclón seguir
con las manos llbres pera frenar al profeso-
rado demòcrata y combativo y situar men-
tes grises y sumisas en los puestos de con-
fianza. La evidencia de las votacíones de
padres y profesores obligo a muchos a ren-
dirse ante la evidencia. Qtros, sin embargo,
no dudaron en trapichear para colocar sus
peones. Ese fue el caso del C. P. Vicente
Trenco, de Montcada; el del Reina Dofia
Germana, de València, etcètera.

Publicamos el caso de Montcada para
dejar sentada y pública la denuncia, que no
solo presento el STE-PV en nombre de
nuestro afiliado, sinó que el Individualmen-
tetambién lohizo.

Parecla que la cosa iba por buen camino.
Al menos se abrió expediente y el afiliado y
el representants del STE-PV ecudieron an-
te el inspector que abrió la investigación.
Luego el compàs de espera. Del donut a la
rosa. El director denunciado se fue y por el
decreto provisional de nombramiento de di-
rectores, nuestro afiliado es democràtica-
mente elegido, Luego, superada el proble-
ma, otrastareas nos distraena todos.,.

Siguió pasando el tiempo, y en julio de
1984, con salida de Madrid del 24 de junio
i jdos anos después!), llega la respuesta:

La Dirección General de Personal resuel-
ve desestimar el recurso «por carecer de le-
gitimación activa el actor», es decir, tal co-
mo explican previamente:

1} No es suficiente el escrito del STE-
PV realizado en nombre de su afiliado, sinó
que es preciso que éste «acreditase la re-
presentación mediante documento publi-
co, documento privedo con firma legitima-
da».

2) Todo ello sin entrar en «si puede atri-
buirse al firmante la representación del Se-
cretariat Nacional del Síndicato licuriosa-
mente, en el momento del recurso el fir-
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manté estaba en Comisión de Servicios
atorgada por la pròpia dirección general,
para representar ante al STE-PV/UCSTEI)

A todo ello hay que afiadir que el recurso
individual del afiliado no ha merecido res-
puesta fquizàs estén buscando otra).

^Cabfan dos afios para esto? ^Es preciso
todo este tiempo para demostrar que la
nueva administración no quiere el cambío
de la inspección, que no tiene interès en
agilizar los tramites burocràticos de los fun-
cionarios, indefensos ante un complejo de
sistemas de recursos de la Administración

Pública? i Se necesitan dos anos para rea-
fírmarse en la negativa de dar a los sindica-
tos el caràcter de representación que los
afiliades les dan por el simple hecho de ser-
io?

Sin otro interès que el de molestar
—dudamos ya de la eficàcia — , hamos in-
terpuesto como STE-PV recurso de reposi-
ción. Ahora tianen en la mano responder-
nos con la misma (personalíded jurídica de
quien firma representando al STE-PV), Nos
darà igual. O quizàs no, serà trists ver el
transformisme de la rosa en donut.

PATRONAL DE LA ENSEflANZA
PRIVADA

SON INSACIABL
Siempre se ha cíicho que la derecha en este pals carece de la més mínima imaginación. Habré que

afiadir ahora que a falta de Imaginación està desarrollando una gran capacldad de folklorisnno. cCómt.
podemoa claslflcar el recurso presentada por la Federaclón de Padres Católicos afírmando que era
dlscrimínatorlo que no se concedreran ayudas a fos alumnos que hablan renunciado a un puesto es-
colar gretuito, estatal o subvencionada, en su zone de residència? ;Y què decir de las propuestas de
enclerros, huelgas de hambre, bloqueo telefónlcode la administración,.., o cierre de centros, en con-
tra de la epIlCBción de la LODE? La derecha, animada por el éxito conseguldo en Francia, prepara su
guerra, una guerra muy «sui generis».

Porque aquí hay que decir las coses claramente: la LODE no tiene neda que ver con ei proyecto
francès, como sin ntnguna vergüenza nos recuerdan nuestros gobernsntes socialistas, y fa LODE no
es ninguna amenaza para la ensefianza privada, sinó que consolida definitívamente una red escolar
privada subvencionada con fondos públicos. Y porque la estratègia de la derecha no es cargarse la
LODE, sinó mantener una sltuaclón de presión y chantaje permanente que obllgue al gobíerno a Ir ha-
ciendo contínuamente conceaiones: elaboración de la LODE con cambios en su redacrado original,
modificaciones introducidas en el debaté en el parlamento, con pacto gobierno-Convergència i Unió,
política de subvenciones que ha supuesto unosaumentos increïbles.

La derecha està jugando al farol y no les està resultando mal el juego. La amenaza de cíerre de
centros no es mas que eso: una amenaza, como pudimos comprobar el curso pasado cuando, apro-
vechando la convocatòria de huelga que habfamos realizado por la negociación del convenio, se in-
tento concretar el tan anunciado cierre y el fracaso fue rotundo. Y esto es debido a que no hay ningu-
na base objetiva que les permíta justificar esa medida ante trabajadores, padres y el conjunto de la so
ciedad, y queestadecisiónsevolverfa contra ellos, desprestigiéndolos més de lo que estan. La «san-
ta afianza» de CECE, FERE, Padres Católicos, FESIE y Alianza Popular, etcètera, podrà movïlizar a
sus incondicionales en encierros, manifestacionesf etcètera, però que no esperen ningún apoyo de
ningún sector, de ésos que ellos dicen defender, si instrumentalizan los centros de ensefianza me-
diante medïdas como el cierre. Y de eso ellos son conscientes.

Por nuestra parte, nos preocupan las continuas concesiones que se estén haciendo a los empre-
sarros d© privada y la fafta de un planteamiento claro de potenciar la ensefianza pública, garantizando
a todos los que lo soliciten un puesto escolar publico en unas condiciones dignas. Quizà sea éste el
momento de relanzar nuestra propuesta de «frente por la escuela pública» que, desgraciadamente,
debido al planteamiento de apoyo critico a fa LODE (claramente contradictòria con el objetivo de es-
cuela pública) por parte de algunas organizaciones sindicales, hoy modíficado en el caso de CCOO,
no fue posible el curso pasado. Un frente capaz de incidir en la realidad educativa dando una salída
progresista a los problemas planteados: desarrollo de la LODE, sistema de conciertos con los centros
privados...

Como tareas mas inmediatas, que no lo son únicamente de los trabajadores de la ensefianza priva-
da, estan el llegar a un acuerdo con la administración para que de solución a los problemas de escola-
rización y de los trabajadores de los centros que por causas objetivas: nialas instalaciones, falta de
matrícula..., o por boicot de los empresàries, no puedan mantenerse. Tambión plantear las exigen-
cias mínimas que deben cumplir los conciertos con los centros subvencionades, garantizando la liber-
tad de càtedra, gestión y control democràtico, y el cumplimiento de sus obligaciones como servicio
publico.
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RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

ESCOLA D'ESTIU D'ELX
CONCLUSIONS

MINARI D'EDUCACIÓ
PER A LA PAU

Nosaltres, educadors responsables de la tasca d'enquirir la vida en de-
senrotllament dels nostres xiquets, exigim un futur de pau per a ells i per
a nosaltres.

Conscients a més a més de que la pau no és
tan sols absència de violència física sinó també
la inexistència de violència estructural i d'injustí-
cies establertes, considerem necessària la des-
aparició de tot tipus d'explotació classista, de-
pendència imperialista, de negociació deis drets
humans, de racisme, de sexisme, de degradació
i mal ús dels recursos naturals, etcètera»

Aspirem a un món sense guerres, però per
això és imprescindible l'anul·lació deís interessos
econòmics del complexe militar-ïndustrial que
les impulsen i la neutralització dels valors
militaristes-beí.licistes que tes legitimen.

Ara que les institucions que pretenen garantir
la nostra seguretat ens han posat en una situació
extrema d'inseguretat i el gènere humà corre el
risc HHextermíni nuclear, estem pel desarmament
nuclear complet i per l'establiment de defenses
alternatives que eliminen la possibilitat de què
els actuals aparells militars siguen utilitzats per a
l'agressió ofensiva d'altres nacions o la repressió
de la voluntat democràtica del nostre poble.

Desitgem que ef nostre país no forme part de
cap bloc militar existent, conscients de què la to-
gica de la bipolarització ens porta a l'extermini.
En conseqüència, exigim la convocatòria imme-
diata d'un referèndum clar en el qual cridem a
tots els ciutadans a pronunciar-se a favor de
l'eixida de l'OTAN i de la supressió de les bases
estrangeres instal·lades al nostre pals.

Considerem que davant l'extermini programat
i la violència física i estructural en expansió,
l'educador ni pot ni deu ser neutral en la seua
tasca docent.

Per tot això, ens comprometem a desenvolu-
par una educació per a la pau des d'actituds no
violentes. Per açò, estimularem en tots i cadas-
cun dels nivells educatius els valors de coopera-
ció, fraternitat, solidaritat, esperit crfticr etcète-
ra. També cal una educació pel desarmament
que sensibilitie a la joventut de les irracionals
conseqüències econòmiques, socials i ecològi-
ques de la cursa armamentista.

Educarem per a què, sense ignorar els conflic-
tes, tant tnterpersonals com socials, es sàpiguen
irobar formes pacífiques per a regular-los. Afa-
vorirem al procés educatiu actituds de desobe*
diència responsable front a les arbitrarietats de
tot tipus, incloses les pràctiques autoritàries en-
cara persistents al medi escolar.

Ajudarem els xiquets a desxifrar els missatges
beUicistes i els valors violents presents als mit-
jans de comunicació i als propis textos escolars.

Procurarem que accepten que la violència no
deu set l'àrbitre deís coflictes, que ta virilitat no
consisteix en una exhibició i acumulació de
força, que el conformisme i la submissió davant
la injustícia no és un model de comportament
adequat.

Farem allò que estiga a! nostre abast per a què
les irracionalitats del sistema educatiu no siguen
l'origen de la frustració violenta dels nostres jo-
ves i cridem a denunciar qualsevol manifestació
de violència física o pedagògica de la que siguen
víctimes els escolars.

Cridem els educadors a organitzar-se en grups
d'educació per la pau i convidem a fer-ho ex-
pressament dins el marc del Moviment de Reno-
vació Pedagògica de l'Escola d'Estiu.

UNS LLIBRES IMPRESCINDIBLES

PER A CONÈIXER AQUEST PAÍS

ELS TENS
JA?

ORGANITZAT PEL
STEPV
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