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Nivells, escales i carrera
docent en Funció Pública

El Llibre Blanc i la
Normalització Lingüística
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LS Consells Escolars són els òrgans
de participació en la gestió d emocrà-
tica dels centres establerts en la LO-

DE. Una llei inofensiva, que lladra i no mo-
sega i que sols esglaía a ties maries histèri-
ques, frares preconciliars i feixistes secu-
lars.

En la LODE se concreten els Consells Es*
colars de Centres i el Consell Escolar d'Es-
tat, deixant la constitució de Conseíis Esco-
lars d'altres àmbits geogràfics a les admini-
tracions autonòmiques, les quals poden
determinar la seua composició ï funcions
sense ningun tipus d'entrebanc. Aquest fet
contrasta amb anteriors avantprojectes de
LODE que especificaven clarament que «la
composició i funcions seran semblants a les
del Consell Escolar d'Estat».

Doncs bé, la Generalitat Valenciana,



amb la seua mesquineria participativa i el
seu generós sucursalisme, ha optat per per-
dre una oportunitat històrica de muntar
una infraestructura educativa i valenciana
per a situar-se còmodament en la inoperàn-
cia i la incoherència. Se tenia l'oportunitat
de fer un desenvolupament progressista de
la LODE establint mecanismes de coordina-
ció entre Consells Escolars Municipals, Co-
marcals i de País que asseguraren una par-
ticipació real de baix cap amunt. Se tenia
l'oportunitat de crear i potenciar els Con-
sells Comarcals com a nuclis bàsics d'acció
i actuació educativa- Se tenia l'oportunitat
d'arreplegar l'experiència del Consell Esco-
lar Valencià que ha estat funcionant des
d'un curs de forma provissional, així com
dels Consells Municipals que estan treba-
llant,..

S'ha optat però, si les Corts Valencianes
no ho esmenen, per uns Consells Munici-
pals que deixen malparada l'autonomia mu-
nicipal i sense ningun tipus de projecció.
Per ignorar els Consells Comarcals malgrat
ésser les premises bàsiques d'una planifica-
ció general de l'ensenyament escaient. Per
ignorar les suggeréncies fetes en el Consell
Escolar Valencià, al què se li va furtar un
debat en profunditat al què tenia dret. Per
fer una copia textual i innecessària dels
components del Consell Escolar d'Estat i
una copia restrictiva de la seua representa-
tivitat al fixar un límit a la presència de pro-
fessors, pares, alumnes i personal adminis-
tratiu, quan en la LODE només fixa els mí-
nims. En una paraula: S'ha optat per ser
menys progressista i menys autonomista
que la LODE, llei amplament contestada
precissament per poc progressista i poc
autonomista.

Les Corts Valencianes tenen la paraula.
Davant l'opció, però, d'acceptar per part
del PSOE un bon grapat d'esmenes del
grup comunista i popular —el qual curiosa-
ment en té d'aprofitables — per a fer un so-
fregit que millore mínimament la Llei, po-
dria ser mésjust, digne i necessari elaborar
la de nou.

OS Consells Escolars son los órga-
I nos de participación en la gestión
L, democràtica de los centros estable-

cidos por la LODE. Una ley, esta última,
inofensiva, que ladra y no muerde, y que
solo asusta a tías marías histéricas, frailes
preconciliares y fascistas seculares.

En la LODE se concretaban los Conse-
jos Escolares de Centros y el Consejo Es
colar de Estado, dejando la constitución
de los Consejos Escolares de otros àmbi-
tos geograficos a las administraciones
autonómicas, las cuales pueden determi-
nar su composición y funciones sin nin-
gún tipo de obstàculo. Este hecho con-
trasta con los anteriores anteproyectos de
la LODE, que espedificaban claramente
que «la composición y funciones seran si-
milares a las del Consell Escolar de Esta-
do».

Pues bíen, la Generalitat Valenciana,
con su tacanería participativa y su gene-
roso sucursalismo, ha optado por perder
una oportunidad històrica de montar una
infraestructura educativa y valenciana pa-
ra situarse còmodamente en la inoperan-
cia y la incoherència: Se tenía la posibili-
dad de hacer un desarrollo progresista de
la LODE estableciendo mecanismes de

coordinación entre los Consejos Escola-
res, Municípales, Comarcales y de País
que asegurasen una participación real de
abajo a arriba. Se tenia la oportunidad de
crear y potenciar los Consejos Comarca-
les como núcleos bàsicos de acción y ac-
tuación educativa. Se tenía la oportuni-
dad de recoger la experiència del Consell
Escolar Valencià que desde hace un anà
viene funcionando de forma provisional,
así como la de los Consejos Municipales
que estan trabajando...

Sin embargo, se ha optado, si las Cor-
tes Valencianas no lo evitanr por unos
Consejos Municipales que dejan malpara-
da la autonomia municipal y sin ningun ti-
po de proyección. Por ignorar la creacíón
de los Consejos Comarcales a pesar de
ser las premisas bàsicas de una planifica-
ción general de la ensenanza adecuada.
Por ignorar las sugerencias realizadas en
el Consejo Escolar Valenciano, al cual se
le hurtó un debaté en profundidad al que
tenia derecho. Por hacer una copia tex-
tual e innecesaria de los componentes del
Consejo Escolar de Estado —que
rechazamos— y una copia restrictiva de
su representatividad al fijar un límite a la
presencia de profesores, padres, alumnos
y personal admrnistrativo, cuando en la
LODE solo se fijan unos mínimos, En una
palabra: Se ha optado por ser menos pro-
gresista y menos autonomista que la LO-
DE, ley arnpliamente contestada precisa-
mente por ser poco progresista y poco
autonomista.

Las Cortes Valencianas tienen la dea-
sión. Sin embargo, ante la opción de que
el PSOE recoja un buen punado de en-
miendas del grupo comunista y popular
—que tiene de aprovechables— para ha-
cer un sofrito que mejore mínímamente la
Ley, seria mas justo, digno y necesario
elaboraria de nuevo.
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EL LLIBRE BLANC I LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

PROBLEMES
R E ALS S NSE

RESPOSTA
En aquests moments el procés de normalització lingüística estaria caracteritzat per el Decret 79/84 de
30 de juliol i l'Ordre d'1 de setembre que desenvolupen la Llei d'Ús i Ensenyament; encara manca una
propera llei del reciclatge que almenys s Tia anunciat. Aquest grup de lleis i decrets han suposat un ni-
vell d'avanç i de concreció progressiu que valorem possitivament en quant que ens facilita la tasca;
ara bé, cal no oblidar que, el ritme és lent i, sobretot, el procés està condicionat per la Llei d'Ús i En-
senyament, que a la fi és el marc fóra dels límits i de les ambigüetats del qual no es pot eixir (açò és el
que manté l'ambigüetat de denominació de ta llengua, la voluntarietat a les zones de predomini
lingüístic castellà, la voïuntarietat del reciclatge..), En tot cas, a aquestes lleis i decrets en concret ja
ens hem referit i hem expresat públicament la nostra postura. Abans del darrer decret (30 de juliol), la
Conselleria, dindre del «Libro Blanco de la Educación», li dedicava un apartat, el IV en concret, a fer
un balanç de l'ensenyament del valencià i a estudiar o exposar perspectives: Anem a centrar-nos un
poc en aquest «Libro Blanco».

En principi, com |a haureu vist «està en cas-
tellano», encara no hem vist la versió valenciana,
i, en qualsevol cas, el que la valenciana tinga la
seua versió i es deixe per a més endavant ens
parla prou clarament del plantejament de la Ge-
neralitat de cara a la normalització. Per a major
claredat, al llarg de tot el capítol no apareix cap
referència a la tasca escolar com a part d'un pro-
jecte concret (és a dirr més enllà de les declara-
cions de principis) normalitzador global que li
done sentit i perspectiva.

En general, l'esmentat capítol pateix d'un
plantejament que analitze els fets des del punt
de vista quantitatiu Í no qualitatiu, tornant a apa-
rèixer les formulacions ambigües que viuen i de-
formen el balanç que es puga fer.

També trobem a faltar, com a element de par-
tida de l'anàlisi de la història, una caracterització
més concreta i més apropiada a la realitat de de-
terminades circunstàncies polítiques, històriques
ï culturals, sobretot en l'apartat anomenat «Im-
perativa Cultural», on no s'entra per exemple en
les causes i conseqüències del paro del pla expe-
rimental.

Tanmateix trobem un interès excessiu en fer
un balanç sobre l'aspecte legislatiu i pensem que
no és sobre el paper on es comproven els
avanços o endarreriments sinó en les realitza-
cions concretes, sobretot en un tema que s'ha
caracteritzat per:
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Evidentment tindríem que contestar moltes de
les afirmacions i plantejaments d'aquest «Libro
Blanco» que ja hem remarcat en el seu moment:

• Es parla de la contractació de professors es-

pecialistes de valencià des d'un punt de mira
quantitatiu sense fer balanç de les condicions de
treball, els horaris que es veuen obligats a fer en
els centres..,

• No hi ha cap revisió del criteri de enviar a un
especialista a centres de més de 16 unitats.

• Cap revisió de la tasca de coordinació peda-
gògica duta a terme pels coordinadors i que ha
cobert objectius molt parcials; les coordinacions
comarcals dels departaments han funcionat sols
en alguns llocs, encara que sTian fet estatges,
en calien rnés i abarcant zones més reduides... i
tot principalment perquè el nombre de coordina-
dors és molt insuficient i estan sobrecarregats de
tasques, a banda d'altres problemes marginals.

• Resta pendent la valencianització dels
programes; encara no han estat publicats els
programes per a castellanoparlants sent que als
nuclis d'algunes comarques (Horta, Camp de
Morvedre, la Costera), ja s'ha començat a tre-
ballar...

• Queda pendent la Llei del Reciclatge que es-
perem que vaja encaminada a lligar les condi-
cions i a instaurar l'obligatorietat de fet encara
que s'haurà d'ajustar al marc de la Llei d'Us que
no contempla aquesta obligatorietat,

En tot cas, i en general, no ens és suficient
que la Generalitat faça un anàlisi de xifres i bo-
nes intencions i passe sense avaluar l'experièn-
cia basant-se en quin ha estat el paper dels ele-
ments que hi han jugat (coordinadors, inspec-
tors, mestres especialistes...) que no entre a va-
lorar la incidència social del treball, els aspectes
possitius i negatius dels criteris de distribució
dels mestres, l'incidència de la manca de mate-
rial de programacions per a no-catalanoparlants,
la manca de pressupostos-.., i que després no
entre en un replantejament d'aquelles coses que
han estat mal fetes o insuficients i que moltes
vegades han estat contestades des dels centres i
d'altres àmbits.

a) Un plantejament parcial de l'assumpte,
contemplat fonamentalment des de l'escola, li-
mitat moltes vegades a comarques valenciano-
parlants i mantenint l'ambigüetat lingüística que
marca l'Estatut, Hem repetit moltes vegades, i la
nostra experiència pedagògica ens ho demostra,
que ós fonamental un projecte normalitzador
global, que no hem vist reflexat al «Libro Blan-
co» i que no trobem en les realitzacions concre-
tes de la Generalitat.

b) Una aplicació sempre condicionada per la
manca de recursos que denuncia la importància
donada al tema per l'Administració i el partit del
Govern.

c) Una actitud tímida, reflexada en primer
lloc en els termes voluntaristes de la Llei i sobre
tot en l'actuació en temes tan absolutament fo-
namentals per tal d'assegurar la continuitat i efi-
càcia del procés com ara el reciclatge dels
mestres, cosa que hem qüestionat en repetides
ocasions.

DÉNIA, 27 D'OCTUBRE

CONSELL NACIONAL

FUNCION
PUBLICA

El Consell Nacional ratifica su anterior resolu-
ción sobre la Función Pública, asumida como
postura pròpia por la UCSTE:

«La UCSTE, al igual que todos los movimien-

tos de ranovación pedagògica y sectores progre-
sistas de la ensefianza en todo el Estado, ha ve-
nido reivindicando un cambio en los actuales
ciclos de ensefianza, fornación inicial y perma-
nente del profesorado, etcètera, que diera lugar
a un cicló único de enseríanza desde los O a los
ISaftos, impartido por un cuerpo único de ense-
fíantes. De igual forma, la UCSTE se ha venido
oponiendo, y continua hacréndolo en la actuali-
dad, a la estructura y función de la inspección.

En este sentido, en lo que supone la racionali-
zacíón y eliminación de divisiones no justificadas
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y de replanteamiento de la inspeccïón, la UCSTE
ha mostrado su acuerdo con determinados as-
pectes de la enmienda presentada en su día por
el Grupo Socialista del Senado.

Sin embargo, la reforma de los cuerpos do-
centesr ademàs de quedarse a nu t ad de camino
en cuanto 3 la unificació r, de cuerpos, coinci-
díendo en eso con el proyecto ministerial de
mantener distintos niveles de formación inicial
det profesorado, provoca seriós problemas al
crear las escalas de los cuerpos de secundaria y
maestros. Es claramente contradictorío con el
espíritu de la Ley que profesores pertenecientes
al mismo cuerpo docente en la actualidad pasen
a formar parte de los nuevos cuerpos, una parte,
y de las escalas a extinguir los otros.

Igualmente son inaceptables las concesiones
realizadas ante la presión del Cuerpo de inspec-
tores. Las modificaciones introducidas en el tex-
to definitivo vienen a descafeïnar totalmente el
proyecto inicial, ya de por sí bastante ambiguo
en este tema.

En un proceso abierto de reforma de la ense-
flanza y la función pública, a pesar de la aproba-
ción de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, la UCSTE plantea un conjunto
de reivindïcaciones a conseguir a medio y corto
plazo:

1. Supresión de las escalas docentes e in-
tegración en los cuerpos respectives, Hasta ese
momento, que no se de ningún tipo de discrimi-
nación para este profesorado, como la Admi-
nistración se comprometió.

2. Exigència de que el acceso a la inspección
docente se haga con unos claros criterios de me
rítos, sin ningún tipo de concesiones a la inspec-
ción actual para cubrir estàs plazas. Exïgímos
igualmente qBe no haya restriccíones por titula -
cíón para el acceso*

3. Partiendo del principio general de negati-
va a todo lo que suponga una jerarquización en
la ensefianza, exigimos que la asignación de ni-
veles a los puestos de trabajo y de grado al pro-
fesorado no se realice impidiendo el acceso por
parte del profesorado a los puestos de trabajo y
funciones que actualmente se pueden desempe-
nar ni aumentando las diferencias salariales.»

Asimismo, el Consell Nacional considera que
es necesario profundizar en otros aspectos ge-
nerales de la Ley, como el Consejo Superior de
la Función Pública, sistema de Seguridad Social
y órganos de gobierno de MUFACE, etcètera.

Por ultimo, viendo ta urgència de abrïr un de-
baté profunda y con la mayor participación po-
sible del profesorado desde los centros de traba-
jo, queda responsabilizada una comisión de ela-
borar un documento base para la discusión de la
carrera docente: niveles de puestos de trabajo,
grados del profesorado, t ras! a dos, etcètera, con
el objetivo de llevar unas posturas sindicales cla-
ras de cara a la elaboración por la Administra-
ción del Estatuto del Profesorado, proyecto que
recoge todos estos puntos y que està previsto
aprobar en este curso.

NEGOCIACION
COLECTIVA Y
ELECCIONES
SINDICALES

A pesar de la huelga masiva que realizamos
los trabajadores de la ensenanza estatal el curso
pasado por el derecho a la negociacion colectiva
y las elecciones sindicales, reivindicaciones indi-
sotubtemente unidas, el Gobierno continua ne-
gàndono» astos derechos democréticos.

Vaya por delante nuestro apoyo a los profeso-
res contratados e interinos que se encuentran
sin trabajo en muchas zonas dependientes del
MEC, que ha roto con el compromiso de estabili-
dad que asumió el curso pasado, Igualmente
con los profesores de educación física, ya que el
decreto aprobado de creación de plazas de nu-
merarios en FP y BUP no supone en absoluto el
cumplïmiento de los acuerdos firmados por Ad-
ministración y Sindicatos el curso pasado.

En la actualidad, lo que ni los trabajadores de
la ensenanza ni los sindicatos podemos aceptar
es que un proyeclo tan fundamental como el del
Estatuto del Profesorado o Función Docente,
que va a incidir directamente en nuestras condi-
ciones de trabajo y en la estructuración de los
centros, sea discutído en una mesa informal, en
la que no hay un reconocimiento claro y real del
derecho a la negociacion colectiva y en la que
los interlocutores no estan, o estamos, legitimi-
zados por unas elecciones democréticas. Seria
una gran derrota por nuestra parte tener que
entrar en dinàmicas de discusión como las de
plantillas u horarios del curso pasado, indepen-
dientemente de que la UCSTE no firmarà y de
que hoy, con la Ley de la Función Pública, sean
papel mojado.

CONSELLS
ESCOLARS

El Consell Nacional ratifica las enmiendas que
el Secretariat Nacional hizo llegar a los grupos
parlamentaries socialista y comunista sobre este
proyecto (ver ALL-I-OLI anterior), amplïdndolas
con ta que en su día, en el momento de consti-
tuir provisionalmente el Consell Escolar Valen-
cià, planteó el STE-PV sobre composición, fun-
ciones, designaciones, etcètera.

Para el STE-PV, partir de la realidad de las ço-
marcas del País Valencià es una concepción
política y es también la única forma de conseguir
una participactàn social real en la planificador, y
control del sistema educativa. Sin esta sòlida ba-
se, el Consell Escolar Valencià quedarà vacrb de
contenido y los Consells Municipals veren se-
riamente limitadas sus posibilidades de trabajo.

DESARROLLO DE
LA LODE

El Consell Nacional considera que es necesa-
rio conseguir la unidad mas amplia posible que
haga realidad un desarrollo progresista de la LO-
DE en la línea de defensa de la Escuela Pública.

Aceptando el hecho de que en el debaté de la
LODE se dieron distintas posturas sindicales,
que impidieron que fuera posible la propuesta
del STE-PV de unidad de acción, y reafirmando
la valoración globalmente negativa que el STE-
PV hizo de la misma, el Consell Nacional hace
una propuesta de unidad de acción sindical a
CC. 00h y FETE para trabajar conjuntamente en
la creación de una Mesa en Defensa de la Es-
cuela Pública, que garantice un desarrollo de la
LODE en la línea antes sefialada, exigíendo que
los conciertos a realizar con los centros privades
garanticen la libertad de càtedra del profesorado
y el derecho de los alumnos a recibir una ense-
hanza científica, una gestión democràtica de
dichos centros, una normativa de admisión de
alumnos igual a la de los centros oúblicos, un

control real de subvenciones, eliminando, como
corresponde a un servicio publico, cualquier tipo
de beneficio econòmica, declarada o encubier-
to, etcètera.

Para el Consell Nacional del STE-PV, esta pro-
puesta de trabajo unitario no debe de quedar
únicamente en una respuesta a la campana de-
magògica que la derecha està realizando actual-
mente, sinó que debe ser un compromiso conse-
cuente en el objetivo de la Escuela Pública.

PRESUPUESTOS

Ante la aprobación de los próximos presu-
puestos del Estado y la Generalitat, el STE-PV
reitera las siguientes reivindicaciones:

Retribuciones: Mantenimiento del poder ad-
quisitivo de los salariosr con una subida según el
IPC del 84.

Revisión salarial en el tercer trimestre si el
aumento se realiza según el IPC previsto para el
85.

Homologación real de los funcionaries docen-
tes con el resto, en la linea defendida por el sin-
dïcato el curso pasado. Pagas extras al 100%.

Creación de puestos de trabajo y mejora de la
ensefïanza;

Aumento de las inversiones para la construc-
cíón de centros de ensefianza estatales.

Incremento de partidas para gastos de fun
cionamiento de centros, educación compensa-
tòria, etcètera.

Aumento de plantillas y reducción del número
de atumnos por aula o grupo.

POLÍTICA
ECONÒMICA

El Consell Nacional hace un mandato al Secre-
tariat Nacional para que, partiendo de unos cri-
teríos claros de necesidad de mantenimiento de
las condiciones d* vida de los trabajadores, de
creación de empleo y no pérdida de derechos de
los trabajadores ante las empresas, realice un
anàlisis del Acuerdo Económico y Social (AES),
Pla Econòmic Regional (PER) y la política presu-
puestaha del Gobierno central y la Generalitat,
haciendo un pronunciamiento sindical sobre es-
tos temas.

En este sentido, el Secretariat Nacional plan-
tearà reuniones con la C. S, de CC, 00. del PV,
UGT, CNT y CAT-CSUT, con el objetivo de ço
nocer con claridad las distintas posicïones y po-
der llegar a acuerdos en los casos que sea po-
si ble.

ESCUELA
SINDICAL

•

Por ultimo, el Consell Nacional aprueba la re-
alización de una escuela sindical a corto plazo,
con un contenido fundamental enfocado al tra-
bajo comarcal.
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23 D'OCTUBRE

TAULA SINDICAL
La darrera Taula Sindical, ceLlebrada el 23 d'octubre, ha estat la primera que s'ha convocat

d'acord amb la nova normativa de funcionament aprovat a finals de l'any passat. Els tres punts de
l'ordre del dia van ser fixats de comú acord: Homologació d'horaris d'òrgans unipersonals Í del pro-
fessoral, Ètica i Religió a l'escola i Principi de curs.

Fer una valoració d'aquesta Taula Sindica!, que és la primera ordinària del present curs és difícil en
quan que part del seu ordre del dia està pendent de properes taules sectorials, tant d'EGB com d'EM
així com de la contestació per part de l'Administració als temes i denúncies plantejats. Malgrat els
fets esmentats, en una primera aproximació cal reconèixer que hem entrat en una fase de rnaior ope-
rativitat i participació.

HOMOLOGACIÓ D'HORARIS DE
CÀRRECS DIRECTIUS I D'HORES
LLIURES DEL PROFESSORAT

Es va constatar la contradicció entre la norma-
tiva legal i la situació que es dóna en gran
nombre de centres. En aquest sentit s'assenyala
que molts secretaris i jefes d'estudis no estan
lliurant les sis hores que els correspondria i que
aquest fet no es deu generalment a una autono-
mia dels centres manifestada en els claustres, si-
nó a una decissió unilateral de la direcció, que ha
volgut acumular totes les hores.

Respecte a les anomenades hores lliures del
professorat, se constata que massa a sovint re-
cauen sobre la segona etapa i que el professorat
de valencià és discriminat a l'hora de repartir-se
les esmentades hores lliures. Aquesta situació és
acceptada si és recolçada pel claustre però no
com a «tradició» Í sense ningun tipus de plante-
jament. Respecte al professorat de valencià, es
manifesta des de l'Administració que no és ca-
sualitat que la suma total de les hores dels
càrrecs unipersonals sumen 24 hores en compte
de 25.

RELIGIÓ I ÈTICA

L'Administració informa que enguany se re-
alitzarà la programació d'Ètica i que se donaran
ínstrucciones a la Inspecció perquè en les seues
visites als centres vigilen l'acompliment de la le-
gislació vigent.

El STE del PV va fer constar en acta la seua
posició de defensa de l'escota laica i va manifes-
tar les següents exigències:

— Que se donarà un informe sobre la utilitza-
ció dels punts per activitats relacionades amb la
Santa Infància i que es paralitzarà l'aplicació de
l'article 45 de l'Estatut del Magisteri que con-
templa la seua adjudicació, L'Administració es
va comprometre a dur el la propera reunió (In-
forme.

— Que s'aplicarà l'establert en el «Concorda-
to con la Santa Sede» respecte a l'autorització
prèvia per a poder donar Religió per part del pro-
fessorat amb l'objectiu de que aquest no tinga
per què negar-se a donar religió, sinó que el que
vulga donar-la ho plantejo i manifeste la seua ap-
titut, evitant així qualsevol tipus de pressió més
o menys indirecta encaminada a impartir la Reli-
gió.

— Que s'enviarà als centres privats subven-
cionats, incloent al religiosos, una circular
recordant-los l'obligació legal que tenen de ofer-
tar ensenyament d'Ètica. En aquest sentit es de-
núncia al centre de la Puríssima de València.

— Que siga suficient que un professor o un
alumne demane la retirada dels símbols de l'es-
cola perquè siguen retirats.

— Que al programa de centre s'arrepleguen
•

les mesures destinades a garantir l'oferta d'Èti-
ca.

— Que se demanen responsabilitats sobre
l'envio fet amb material de la Inspecció que s'ha
fet als centres amb ocassió del Dòmund.

PRINCIPI DE CURS A EGB

Els temes relacionats amb el valencià i el fun-
cionament dels cursos de l'ICE, així com d'altres
qüestions puntuals, s'acorda tractar-los en una
taula sectorial a realitzar la setmana següent.
Entre els temes tractats està:

- La denúncia pel STE-PV de l'actuació del
Jefe dels Serveis Territorials de València per la
seua actuació sobre admisió d'un alumne al
col.legi Sara Fernàndez de València.

— Petició d'un mestre de ajuda a la direcció al
col.legi En Jaume de Xirivella al tenir aquest
centre més de setze unitats. Informació sobre la
plantilla del col.legi Villar Palasí de València.

— L'Administració es va comprometre a in-
vestigar, a requeriment del STE-PV, la utilització
per part d'algunes associacions de pares d'un
aspecte del dossier entregat al Consell Escolar
sobre el Calendari Escolar í que els APA utilitzen
com a document oficial.

CONTRACTACIONS EN E. M.

El STE del PV demana que conste en acta la
decissió que va pendre en el seu moment la Di-
recció General d'E, M. d'ofertar vacants del País
Valencià a altres Comunitats Autònomes per a
no tenir que fer noves contractacions ací. El di-
rector general va dir que era cert, però que s'ha-
vien acomplit tots els compromisos contraguis a
nivell de País Í que el fet era que no havia vollgut
vindré ningú. FETE-UGT va manifestar que la
mesura presa per la Direcció General era acerta-
da i constituïa una mostra de solidaritat.

Respecte a la contractació d'un professor a
Alacant que segons el STE del PV i CC- 00. in-
complia els acords de les taules sectorials.

La situació és la següent:

La historia de suspense comenzó el dia 1 de
octubre cuando en una mesa sectorial la Admi
nistración y los sindicatos STE-PV, CC. 00. y
FETE Megan al acuerdo de crear un solo baremo
que entraria en vigor el dia 1 de enero del 85, va-
lido para todo el País Valenciana y que sustituye-
ra a todos los baremos provinciales que han ve
nido funcionando hasta ahora en las EE. MM.
Se acuerda también por unanimidad respetar los
actuales baremos y las actuales listas de parados
como sistema provisional para las contrata-
ciones previstas hasta finales de aho. A los Ser-

viciós Territoriales de Valencià, Castellón y Ali-
cante se les avisa inmediatamente del sistema de
contrataciòn que tienen que seguir y se empieza
a contratar normalmente. Hasta el dia 19 de oc-
tubre, fecha en que aparece como por arte de
màgia en Alicante una lista fantasma de FETE
que difiere radicalmente de las listas con las que
se ha venido funcionando en Alicante desde el
ano 79. Y los Servicios Territoriales, ni cortos ni
perezosos, incumpliendo —lo mismo que
FETE— los acuerdos de la Mesa Sectorial, dejan
absorto hasta al mismísimo Salomon y optan por
contratar simultàneamente al número uno de la
lista valida y después al numero uno de la lista
fantasma. jGenial! Evidentemente se organiza la
marimorena y el STE-PV y CC. 00. denuncian
el «error» administrativa en la prensa y en la ra-
dio de Alicante y piden que se revoque el contra-
to, cosa a la que se niegan reiteradamente los
Servicios Territoriales de Alicante, pese a pre
sentàrseles un documento firmada por el pròpia
director general de Medias de la Conselleria indi-
cando como se deberían haber hecho las contra-
taciones según el acuerdo con los Sindicatos. En
esta situación se llega a la turbulenta Mesa Sin-
dical, en la que el STE-PV y CC. 00. consiguen
que, por lo menos, hava una baremación pública
de ese senor y de los cinco primeros de las listas
consensuadas y que, una vez baremados, hu-
biera una nueva reunión para ver los resultados y
las decisiones a tomar. Se hizo la baremación en
Alicante y, con un mismo baremo, las pun-
tuaciones fueron las siguientes: FETE, 16'65;
STE-PV, 1G'6; CC. OQ., 10'8, y ANPE, Ï4'9 -la
Administración se nego a baremar—. Solo
quedaba el primera con las puntuaciones de FE-
TE, que llego a baremar cosas Tan peregrinas co-
mo un cursillo de topografia realizado en el ejér-
cito, el «estar haciendo» la tesis, la «inscripción»
en un curso de numismàtica y la «experiència
docente» en el servicio militar, cosas que ni la
pròpia Administración aceptó como vàlidas. No
se baremo a los cïnco primeros de las listas de la
asarnblea de parados porque no se les convoco a
dicha reunión, y solo ellos podían llevar la docu-
mentación de los implicados. El STE-PV y
CC. 00. no tienen nïnguna lista pròpia de para-
dos; simplemente, reconocen y aceptan las de la
Asamblea.

El dia 29 hubo otra reunión en la Conselleria
— a la que también asistió un miembro de los
servicios jurídicos de la Conselleria, que estuvo
dando su visión jurídica de las puntuaciones de
los distintos sindicatos — , en la que se reviso el
baremo de cada sindicato y se intento llegar a un
consenso —que, al final, fue imposibte— res-
pecto a los puntos por afios de paro (que es don-
de més discrepancias hay), en el apartada
Kotros» y en la diferencia de un ano que hay
entre la baremación de las listas de ta asamblea
de parados que el STE-PV y CC. 00 ratifican
(baremación octubre del 83) y la de FETE (bare-
mación octubre del 84). Las puntuaciones fina-
les de cada sindicato fueron las siguientes: FE-
TE, 15'3; STE-PV y CC. 00., 1Q'8, y ANPE,
14'9.

Solamente falta la puntuación de la Conselle-
ria, que, eviden temen te, serà la definitiva. Se
nos prometió que pronto la tendríamosr que
tendra en cuenta todas las discrepancias habidas
entre los sindicatos y que con esa puntuación se
le induiré en la lista general de parados que tiene
la Asamblea de Parados de Alicante. (Conti-
nuaré.)
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RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

DARRER DIUMENGE D'OCTUBRE 1984
MAS DE NOGUERA (ALT PALÀNCIA)

TROBADA
L'ESCOLA D'ESTIU

DEL PAÍS VALENCIÀ
En els moments actuals manca coneixements i

contactes dels grups d'ensenyants que, des de
diverses perspectives Í formes organitzatives,
treballen per aconseguir l'amillorament de l'en-
senyament al nostre País.

Tots sentim la necessitat de conèixer-nos í co-
nèixer el treball de cadascú, la qual cosa faria
més efectiu l'esforç realitzat.

•

Es per això que, concretant un projecte co-
mentat des de fa temps per diversos grups, les
Escoles d'Estiu de l'Alt Palància, Castelló, Elx i
València volen presentar-vos aquesta proposta
que pretén encetar el procés de debat necessari
per arribar a les Primeres Jornades de Penovació
Pedagògica del País Valencià.

Aquest procés ha d'entendre's dintre d'una di-
nàmica de trobada d'identitat, entesa aquesta
com a suma dels orígens i dels elements trans-
formadors i renovadors.

Això suposa que els grups que treballen pel
camí de l'escola poden arribar a noves formes de
relació i coordinació, car estem en un moment
en el qual podem mirar arrere i avant', i
transformar-nos conscientment.

Si aquest compromís és clar, les jornades po-
den suposar la consolidació dels Moviments de
Renovació Pedagògica del País Valencià.

Aleshores, recordant el que volíem quan ini-
ciàrem aquest treball, reivindicar j proposar alter-
natives per una escola popular contra el fran-
quisme, s'ha d'estudiar objectivament i reflexiva
quines són les variacions Í les característiques
del moment actual, i fer-ho en quan a les condi-
cions polítiques i en quant a les condicions de
l'Administració educativa.

Sembla que la democratització formal-política
i les propostes d'una política de formació perma-
nent del professorat més flexible, en la qual po-
dem tindré espai com a grups de Renovació Pe-
dagògica, ha d'orientar-nos cap a una definició
més crítica, rigorosa i dinàmica del que un
M. R. P, pot necessitar i oferir al P. V.

D'aquesta manera, creiem que els objectius
de treball d'aquests col·lectius i grups poden ser
els següents:

A. Un treball de creació i crítica, de forma
global i concreta al voltant de la situació educati -
va. Aquest treball es pot portar a terme dintre o
fora de les propostes de l'Administració.

B. Cercar estructures coordinadores per al
País Valencià, on tinguen cabuda tots els grups
que vulguen, Í comprenguen que és necessària
una plataforma independent i autònoma que ens
permeta parlar en veu alta i continuar amb la
nostra tasca original; aportar a l'educació una re-
novació crítica.

C. Sense perdre la identitat i autonomia de
cada grup, caldria plasmar uns criteris definidors
Í aglutinadors. Per la qual cosa no cal anar molt
lluny; el treball, el pensament i la pràctica de tots
aquests anys ens aporten unes propostes molt
clares:

1, Una alternativa democràtica per a l'escola
pública al P. V.; una alternativa, doncs, popular,
valenciana i arrelada a l'entorn.

2. Partir d'un treball en equip com a element
necessari per a la renovació teòrica i la desalie-
nació del treball pedagògic.

3. Entendre els M. R, P, com a elements in-
dependents i autònoms.

4. I, sobretot, entendre la Renovació Peda-
gògica des d'una perspectiva global que mai no
pot reduir-se a una àrea, nivell o problemàtica
específica.

Per últim, volem dir-vos que per posar-vos en
contacte amb aquest projecte i tindré major in-
formació, us adreceu a qualsevol de les quatre
Escoles d'Estiu esmentades:

Escola d'Estiu del País Valencià Alt-Palància.
Tel. 14 13 53 (col.) 14 13 45 (part.H964). Vicent.

Escola d'Estiu del País Valencià La Plana.
Col.legi Doctors Í Llicenciats, Major, 89, 1-° Cas-
telló.

Escola d'Estiu del País Valencià Comarques de
València. Col.legí Doctors i Llicenciats, Tirso de
Molina, 3. València.

Escola d'Estiu del País Valencià Terres del
Sud. C. P. Festa d'Elx. Av. Novelda, s/n. Elx
(Alacant).

Mas de Noguera (Alt Palència). Darrer diu-
menge d'octubre 1984.

FORMA
CICLE SUPERIOR

D'
La reforma del Cicle Superior des del MEC

s'encetà al País Valencià baix el signe de la preci-
pitació i el formalisme: A últims de maig s'envià
a les escoles una convocatòria per a que els mes-
tres o equip de mestres interessats en treballar
en l'elaboració dels nous programes presentaren
llurs projectes; el mes i el curs estaven acabant,
la reforma teòricament devien estar en marxa al
curs següent, és a dir, el 84-85; davant aquesta
situació, el MCEPr el CEPEP de l'Escola de Ma-
gisteri, l'Escola d'Estiu, és dir, els Moviments de
Renovació Pedagògica amb un cert prestigi en
aquest País, feren arribar un escrit a la Conselle-
ria i als mitjans de comunicació criticant el mèto-
de seguit. Reformar el Cicle Superior no era, per
supost, canviar programes, reordenar
objectius..., tenia que ser posar en qüestió la
compartimentació d'assignat u res, el lligam dels
continguts amb els interessos dels nanos, el
arrelar l'escola a la realitat més immediata, era
qüestionar els llibres de text, els nivells, i en

això tenien mort a dir els MRPs que estan treba-
llant des de fa temps per un canvi global de l'es-
cola; a això tenia molt que dir, per exemple, la
gent que està treballant cap a un plantejament
interdisciplinar en el grup Escola í Medi del CE-
PEP de l'Escola de Magisteri.

El segon pas de la Reforma, quan ja estan ela-
borats els programes, ós l'experimentació en els
centres que vullguen i que reuneixquen les con-
dicions adequades. La convocatòria per a que
els centres presentaren llur pla de treball no s'en -
via als centres, de manera que la gent ni s'ente-
ra, o s'entera quan queden tres dies de plac i es
tenen que fer els projectes en 24 o 48 hores, evi-
dentment, poc serio; la mateixa Conselleria se
n'adona i amplia el plac una altra vegada sense
donar-li publicitat i per tant sense que els centres
s'en enteren. Què vol dir això? Quina representa-
tivitat tindrà l'experiència en la que participa un
grup reduit de centres i en la que no podran par-
ticipar potser gent que té alguna cosa que dir al
resoecte?
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MATERJALB *
LES FIGURINES: Imatges a color que representen uns personatges i objectes, el

nom i característiques dels quals constitueixen el vocabulari bàsic de xiquets
fins 8 anys.

LA TELA MURAL: De color obscur sobre el qual destaquen de manera atractiva les
figurines.

LA GUIA DEL MESTRE: És un llibre que conté els plantejaments didàctics per a l'en-
senyament del valencià a castellanoparlants. Hi ha, a més, una preparació ex-
haust iva de 18 temes o centres d'interès amb un desenvolupament complet
dels recursos didàctics corresponents: contes, cançons, refranys, dites, pre-
guntes, etc.

LES FITXES INDIVIDUALITZADES DE L'ALUMNE: És un quadern format per 288
f i txes en les quals l'alumne posarà en pràctica el que ha après i alhora serà
motiu de nous aprenentatges.

OI o

Fonamental per a l'ensenyament del valencià a xiquets castellano-
parlants des de Preescolar fins a Cicle Mitjà.
Molt útil per a fer treballs de llengua oral amb xiquets valenciano-
parlants dels primers nivells
Interessant per als
escaients d'en

s professors que volen conèixer els mètodes m
senyament de segones llengües.
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