
9 d'octubre

Contractacions
de valencià

Escola i ecologia

Llei de la Funció
blica

m1 1
t í
• 111
U I

1 E
L projecte de LODE aprovat pel Consell
de Ministres no és l'original. Hi ha can-
vis i alguns són importants i regres-

sius. Una cosa ha restat clara: que qui no
plora, no mama.

Els plors dels religiosos de l'ensenyament
(FERE) han estat veritablemente rentables.
Sembla que amb cada llàgrima s'han carre-

gat un article. I la seua capacitat per a plo-
rar, ja se sap que ós infinita.

Al proper ALL-I-OLI farem una anàlisi so-
bre el tema. De moment, sols volem cons-
tatar un fet: els treballadors de l'ensenya-
ment compromesos en el projecte d'escola
pública no hem tingut la mateixa sort per a
veure reflexades en el nou articulat les nos-
tres aspiracions i aportacions respecte a la
gestió democràtica o a les competències
autonòmiques en matèria educativa. Tot
això, mentre contemplàvem impassibles
com el pas endavant que suposava el capí-



(Ve de la pàgina anterior.)

tol de la LODE referit als ;entres concertats
es difuminava i anava buidant-se de contin-
gut.

Oe continuar amb la passivitat que aca-
bem de reflexar, és molt probable que
prompte també se'ns puga buidar el conti-
gut, ja de per si ben escàs, del Consell Es-
colar Valencià. O que el 9 d'octubre, data
d'afirmació i reivindicació nacional, es
transformo en el 18 de juliol de la dreta
autòctona més centralista i cerril.

O que el 9'5% d'augment salarial d'en-
guany siga, com està previst, del 6'5% en
1984. Si restem amb els braços creuats és
inclús possible —i rumors hi ha que ho
avalen— que congelen l'homologació per a
l'any proper.

En aquest sentit, no és d'estranyar, i més
quan se'ns estan retallant les plantilles i
llevant-nos els mestres d'ajut, que el nostre
sindicat mire amb simpatia la lluita dels tre-
balladors de AHM de Sagunt en defensa
del seu lloc de treball.

La defensa d'una plantilla escaient als
nostres centres de treball, donar un conti-
gut progressista a les lleis educatives que
estan a punt d'aparèixer i la defensa i millo-
ra de les nostres condicions laborals, tant
econòmiques com de qualsevol altre tipus,
pot ser un bon tema de debat per al proper
Consell Nacional que anem a tenir el proper
dia 15 d'octubre i des d'on és d'esperar que
surta una línea efectiva d'acció sindical.

L proyecto de LODE aprobado por el
Consejo de Ministros no es el original.
Hay cambios, y algunos son importan-

tes y regresivos. Una cosa ha quedado clara:
que quien no Hora, no mama.

Los lloros de los religiosos de la enseiïanza
IFERE) han sido realmente rentables. Parece
que con cada làgrima se han cargado un artí
culo. Y su capacidad para llorar ya se sabé
que es infinita.

En el próximo ALL I OLI haremos un anàli-
sis sobre el tema. De momento, solo quere
mos constatar un hecho: los trabajadores de
la ensefïanza comprometidos en el proyecto
de la escuela pública no hemostenido lamis-
ma suerte para ver reflejadas en el nuevo ar-
ticulado nuestras aspiraciones y aportació
nes respecto a la gestiòn democra'tica o a las
competencias autonómicas en matèria edu
cativa. Todo ello mientras contemplàbamos
impasibles cómo el paso hacia adelante que
suponla el capitulo de la LODE sobre los cen-
tros concertades se difuminaba y se iba va-
ciando de contenido.

De continuar con la pasividad que acaba-
mos de reflejar, es muy probable que pronto
también se nos pueda vaciar de contenido el
poco que de por sí tiene el Consell Escolar
Valencià O que el 9 de octubre, fecha de
afirmacidn y reivindicacidn nacional, se
transforme en el 18 de julio de la derecha
autòctona mas centralista y cerril.

O que el 9'5% de aumento salarial de este
arío sea, tal y como està previsió, del 6'5%
para 1984. Si continuamos con los brazos
cruzados es posible —y hay rumores que así
lo avalan— que congelen la homologación
prevista para el próximo arío.

En este sentido, no es de extranar, y mas
cuando se nos estan recortando las piantillas

y quitàndonos los maestros de apoyo, que
nuestro sindicato mire con simpatia la lucha
de los trabajadores de AHM de Sagunt en
defensa de sus puestos de trabajo.

La defensa de unas piantillas adecuadas
en nuestros centros de trabajo, el dar un
contenido progresista a las leyes educatives
que estan a punto de aparecer y la defensa y
mejora de nuestras condiciones de trabajo,
tanto económicas como de cualquier otra
d ase, puede ser un buen tema de debaté pa-
ra el próximo Consell Nacional que varnos a
tener el próximo dia 15 de octubre y desde
donde seria deseable que surgiese una linea
efectiva de acción sindical.

CORRESPONDÈNCIA

OPOSITORS
DEL 83 I INTERINS

Davant trobar-me afectat , ncara que indirec-
tament, vull fer arribar al STE la meua preocupa-
ció per la propera contractació de professors in-
terins en l'EGB, i on pareix que el criteri a seguir
serà el d'estabilitat laboral; per tant, aquests
professors van a tenir preferència respecte als
professors que han aprovat les oposicions. Evi-
dentment, no estic d'acord. Considere, d'altra
part, que, si s'aplica l'esmentat criteri, es farà un
greuge als opositors i una clara discriminació.

Algun exemple il·lustratiu pot ser: Un profes-
sor interí que no aprova les oposicions (lliures o
restringides) i un altre no interí que les aprova.
En aquest cas, el primer, malgrat no aprovar, tin-
drà treball, apel·lant a l'estabilitat laboral, i el se-
gon, malgrat aprovar, haurà de permanéixer atu-
rat.

Com es pot veure, passen coses com aques-
tes: l'oposició que aprofita per a donar treball no
ho fa i l'interinatge que és provisionalitat, es
converteix en fixe. Aprove o no, sempre té el
seu lloc de treball.

Hem de pensar que algunes (poques o moltes)
de les persones que han aprovat les oposicions
s'han passat alguns anys (tres, quatre, cinc...)
estudiant i al mateix temps sense treball. Al cap
de tants anys, quan aproven, potser no tinguen
treball tampoc, perquè altres sense aprovar, el
van a tindré. Pense que hi ha que pensar en les
expectatives d'eixes persones i no frustrar les de
nou.

No obstant, he de dir que estic per el treball
per a tots: opositors, interins i aturats. Cosa evi-
dent.

Per tot açò demane al STE que, de cara a
l'Administració, faça les següents propostes:

1. Treball per al proper curs tant per als opo-
sitors com per als interins.

2. Defensa del lloc de treball per a tots sense
perjudicar als opositors.

3. Establiment de vies de comunicació Ad-
ministració-opositors-interins, etcètera, on pu-
guen estar ben informats de la situació en què es
van trobant al llarg del temps.

FRANCESC BAIXAULI

PREDICAR AMB
L'EIXEMPLE

Tinc a la mà la resolució de la Direcció General
d'EGB per la que es dicten les instruccions que
desenvolupen l'ordre del 27 de juliol al voltant de
l'ensenyament del valencià. En ella marca criteris
i maneres en què es té que organitzar el centre
per tal de fer possible la normalització de la nos-
tra llengua.

Entre altres contradiccions, vull assenyalar
una que em sembla «sensiblemente apreciable»,
i és que, quan parla de la constitució del departa-
ment de valencià a les escoles, marca com a ob-
jectiu el «redactar en valenciano los documentos
del centro» Icomunicaciones con la Administra-
ción, APA, padres y los internos del centro).
Molt bé, senyor Rafael Ferrer (director general),
ja és hora que al menys el valencià estiga com a
mínim en peu d'igualtat amb el castellà i vaja
normalitzant-se l'ús, però una curiositat em
menja per dins: Com és possible que vostès no

hagen enviat la normativa en valencià? Es que no
tenen departament de valencià a la Conselleria?
Com és possible que demanen que els centres es
comuniquen amb vostès en bilingüe i vostès ho
fan en una sola llengua: la castellana? Creu que
és seriós això? Es pot demanar i fer complir als
centres allò que «els organismes oficials» no ho
fan? Amb quina moral van a exigir-ho?... O és
que serà paper mullat?

Esperem no confirmar aquests temors; seria
dolent que, després de l'esforç, la credibilitat so-
bre el compromís de defensar la llengua quedarà
en una fulla més al despatx dels directors.
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ACCIÓ SINDICAL

L'ENSENYAMENT
DEL VALENCIÀ

UN PAS INSUFICIENT

Aquest és el curs de la incorporació del valen
cià a EGB. Les declaracions del conseller diuen
que es cobrirà EGB totalment.

Possiblement pensa que tot s'arreglarà amb
les 427 noves contractacions, que ni de prop
s'acosten a les necessitats reals. Els contractats
aniran a centres de més de 16 unitats, quedant
sense mestre els de menys unitats. Dins dels
centres, el criteri de distribució és el de graduali-
tat, ós a dir, començar pels cursos més baixos
Ipreescolar, primer cicle), deixant una mica de
costat un criteri, per a nosaltres prou important,
com és el de continuïtat pels alumnes que els da-
rrers cursos ja hagueren tingut classes de valen
cià. Açò torna a crear problemes als alumnes i
mestres, que s'enfronten a una assignatura sen
se continuïtat, que ja no l'estudien, que per tant
no ós una assignatura com les demés, que és
una «marià».

A tota aquesta situació en l'EGB, hi ha que
afegir la no ampliació de setanta places prome
ses en mitja per tal de cobrir la FP-2 i, per tant,
altra vegada es trenca la continuïtat i es qüestio-
na la importància de l'assignatura.

Les contractacions d'EGB es feren segons un
barem que evidentment no contemplava moltes
situacions i podia desfavorit a determinats sec-
tors, com quasi tots els barems. Es presentaren
1.589 instàncies, de les quals es declararen nules
885 I303 de llicenciats, 339 de gent sense tltola
ció de l'ICE...). La major part d'elles f oren de Va-
lència, més del doble que les d'Alacant i Caste-
lló.

Els mestres contractats ho seran del 30 de se-
tembre fins al 30 de juny; després tindran dret a
l'atur, sense cap tipus de compromís d'estabili
tat, sense garantia que puguen participar des
pres en oposicions restringides.

La situació dels contractats de mitja no és
molt més gloriosa, llur «status» de contractats
els impedeix cobrar el complement de destí, la
d is t r ibuc ió d 'hores els a fec ta més
negativament...

B nombre tan insuficient de contractats té
també repercussions molt directes als centres,
donat que obliga als titolats que ja hi han com a
tutors d'un curs a fer malabarismes en l'horari
perquè es puga arribar al major nombre d'alum-
nes possible, fins i tot perjudicant el grup del

qual són tutors; tot açò tenyit de militància vo-
luntarista, amb la qual conta el PSOE per a co-
brir els buits del seu pla d'introducció del valen-
cià a l'escola.

Açò sempre té la mateixa justificació: no hi
han gallets, no hi han més diners per a normalit-
zació i no es pot fer més, hi ha que comprendre-
ho i no atossigar. Però açò ens és difícil d'entén
dre quan la tasca de normalització al nostre pafs
és clar que té una importància política clau i que
està plena d'urgències i dificultats, quan l'Admi-
nistració té el deure de dur-ho endavant amb se-
rietat, evitant la política del pedaç que pot ser
utilitzada pels sectors de sempre; i sobretot, ens
és molt difícil d'entendre quan el govern de Ma
drid és el mateix que al País Valencià, ja no és la
dreta centralista que menysprea l'assumpte i
bloqueja els diners; ara ja és una qüestió de vo-
luntat política del PSOE cara a la reconstrucció
nacional del nostre país.

LES ENSENYANCES
MITGES,
DISCRIMINADES

La resposta als projectes de la conselleria per
aquest curs no s'han fet esperar. El divendres,
16, es varen presentar al conseller d'Educació les
reivindicacions del col·lectiu de professors de
valencià, exigint l'abertura de negociacions al
voltant de les mateixes.

Les raons són clares: no es pot admetre, ni
que continue enguany més accentuada, la situa-
ció de discriminació que patís aquest col·lectiu,
ni que s'ature el procés de normalització al no
fer-se una ampliació de plantilles.

Per altra banda, la conselleria està entrant en
una dinàmica molt perillosa de ficar parxes que
poden entrebancar el conjunt del procés, al ma-
teix temps que es perjudica directament un con-
junt de col·lectius. Les autoritzacions per a im-
partir classes a la privada sense titulació estan en
contradicció amb el decret de desembre del 82,
amplament consensuat. Generalitzar això a l'es-
tatal, entra en contradicció inclòs amb l'ordre del
27 de juliol de la conselleria.

Caldrà no acceptar aquestes irregularitats,
continuar demanant l'extansió de l'enseyament
a FP-2, COU..., i recolzar tots junts les reivindi-
cacions dels companys de valencià.

El pot començar amb mesures de pressió, per
aquestes i altres qüestions: cal preparar-se.

A continuació reproduïm dos comunicats de
les assemblees de professors de valencià d'EM i
els professors aturats:

i
COMUNICAT

DELS PROFESSORS
DE VALENCIÀ D'E. M.

L'assamblea de professors de valencià
d'ensenyament mitjà es reafirma en les
reivindicacions presentades a la Conse-
lleria d'Educació el divendres, dia 16, és a
dir:

- Creació i dotació de plantilles, de
manera que tot el professorat passe a la
situació d'interí, regularitzant-se les retri-
bucions i condicions de treball.

- Ampliació del cup, nombre de pro-
fessors, amb professorat titolat i amb un
previ concurs de trasllat públic, en igual-
tat de condicions per a FP i BUP.

Fem públic el nostre propòsit de conti-
nuar la nostra lluita, sense descartar cap
tipus de mesura de pressió, fins aconse-
guir aquestes reivindicacions.

Igualment demanem als claustres de
professors que es solidaritzen amb les
nostres reivindicacions.

Volem també fer pública la nostra soli-
daritat amb el col·lectiu de PNN, agre-
gats. .. amb amenaça de no tindré treball
enguany, així com els professors de va-
lencià que, degut a la no ampliació de
plantilla, romandran sense treball.

B proper divendres, 23, a les onze, hi
haurà una nova assemblea al Col·legi de
Uicenciats per tal de valorar les novetats
que es puguen donar i prendre les deci-
sions necessàries.

València, 19 de setembre de 1983.

II

COMUNICAT
DELS ATURATS
DE VALENCIÀ

Els llicenciats aturats amb titulació per
l'ICE i filologia valenciana, davant la ne-
gativa de la Conselleria d'Educació d'am-
pliar les places en BUP i FP (a la qual co-
sa es va comprometre públicament), ma-
nifesta el seu absolut desacord i reivindi-
ca la creació immediata d'aquestes pla-
ces, i en aquest sentit recolza les reivindi-
cacions dels professors contractats.

Així mateix manifestem el nostre desa
cord amb la irregularitat que suposa que
les classes de valencià es donen als cen-
tres privats i estatals per professorat no
titolat.

València, 19 de setembre de 1983.
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UNA DIADA FESTIVA I
REIVINDICATIVA

EL 9 D'OCTUBRE
Realment, si per nosaltres el 9 d'octubre és

una data de festa, encara avui és també de lluita
i té un component reivindicatiu fort per recupe-
rar tot i el que significa ser un país encara no lliu-
re, encara no autònom.

Enguany tenim (malgrat aspectes criticables)
un decret que introdueix a les escoles l'ense-
nyament del valencià. Això cal que ho valorem
com un pas endavant, però sobretot cal que el
valencià no siga un aspecte d'ensenyament més,
sinó un espai per educar en les escoles el sentit
de ser valencians. La classe de valencià no pot
ser l'ensenyament de la lectura i l'escriptura; és
per nosaltres el camí obert per aconseguir l'escó
la en valencià, on la cultura del nostre poble, els
problemes, la història i el ser valencians ens fa

viure y entendre dates com el 9 d'octubre.
Les experiències als darrers anys a moltes es

coles tenen que servir-nos a tots i a totes: dibui-
xos, teatre, textes, danses, festa i sentit dels xi-
quets valencians en una escala arrelada al medi
on vivim.

Però important és que comencem a pensar ja
en una organització municipal i comarcal que
fassa possible que elsxiquets i xiquetesde les di
ferents escoles puguen sentir-se connectats
amb altres valencians, eixamplant el marc de la
festa i demanant suport econòmic i de tot tipus
de mitjans de que disposen les institucions (ajun-
taments, Conselleria...).

L'autonomia encara no és realitat, i moltes de
les nostres preocupacions i problemes continuen

estant pendents. Tenim un estatut i tenim que
continuar fent present que volem el màxirn de
competències i dret a l'autogovern per tal que
les nostres aspiracions com a treballadors i va-
lencians siguen realitat.

A l'àmbit de l'ensenyament, el Consell Escolar
Valencià té que ser l'òrgan de representació real
on fer possible un ensenyament arrelat a la nos-
tra identitat. Del desenvolupament i contingut
d'allò que fassa, dependrà que els treballadors i
treballadores reconeguem en el fet autonòmic la
nostra democràcia i la nostra llibertat.

Per tot això el STE del P. V. estarà present a
totes les organitzacions en els llocs de festa i llui-
ta per l'aconseguiment de les plenes llibertats al
País Valencià.

SOBRE L'ESTABILITAT
I MÉS COSES

Es podria pensar que la capçalera d'aquest es
crit és un error i que correspon més bé a algun
full d'eixos que fa molts anys és repartien als ins-
tituts. Però no: estem a punt de patir la pèrdua
del lloc de treball de vuintanta-dos professors
amb contracte el curs passat, segons el càlcul de
l'assemblea del dia 19.

Malgrat l'augment de matrícula, i s'han donat
informacions que s'han restat alumnes al carrer,
enguany és pot produir un acomiadament mas-
siu. ^Qué ha passat? Primer, una normativa
d'horaris que està suposant un augment global
d'hores lectives per professor. Després, l'obliga-
torietat, començant pel professorat «definitiu»,

MOVIMIENTOS DE RENOVACION
PEDAGÒGICA

ICONGRESO
Aunque en el próximo número de ALL-I-OLI daremos cuenta mas detallada de este Primer

Congreso de MHP, que se celebrarà en Barcelona entre los dfas 5 y 10 de diciembre próximo,
y que tiene el aliciente de ser el primer congreso de este tipo que se realiza organizado por los
MRP bajo la subvención del MEC y organismos autónomos, basten estàs líneas para avisar a
todos aquellos ensenantes vinculades a la renovación pedagògica, que estuvieran interesados
en presentar alguna ponència o comunicación, que el plazo para ptesentarlas en el Pals Valen-
cià serà al final de la primera quincena de octubre.

Los bloques en torno a los que podran girar las ponencias o comunicaciones seran: 1. Es
cuela: 1.1. Bases pedagógicas. 1.2. Organización escolar. 1.3. Niveles y tipos. 1.4 Participa-
ción de padres. 2. Profesorado: 2.1. Formación inicial. 2.2. Formación permanente, equipo
docente y situación profesional. 3. MRP: 3.1. Anàlisis de las actividades realizadas y perspec
tivas para el futuro. 3.2. Definición, objetivos y metodologia de trabajo. 3.3. Relaciones entre
sí y con las administraciones autonomicas y del gobierno.

Para més información, dirigirse al STE-PV, a organización de la Escola d'Estiu del País Va
lenciàoalMCEP.

d'impartició d'asignatures afins. Obligació que
en el cas dels agregats sense plaça ha arribat a lí-
mits inconcebibles. I si, per ültim, això I ajuntem
amb una aplicació rígida de la normativa de qua-
ranta alumnes per curs (i el tancament de matri-
cula), ja hem trobat l'explicació.

No cal dir que això no és pot consentir, i des
d'ací fem una crida a tots els centres per tal de
prendre messures de pressió, com retrasar
l'escomençament del curs, si el problema no és
soluciona.

Per altra banda, en la F. P., malgrat els bons
propòsits de la reforma de l'ensenyament mitjà,
continua en una situació d'abandó. La normati-
va de les divuit hores, que en F. P sí que hague-
ra suposat una millora, no s'aplica en aquest
sector. Així mateix, e) compromís de generalitza-
ció del complement de destí, enguany son més
grans també s'ha deixat sense aplicació.

La F. P., per diferents motius, sempre ha tin-
gut menys tradició reivindicativa que els centres
de batxillerat i menys organització. Això deu
acabar ja, començant per exigir i fer ja en els ho-
raris el desdoblament dels cursos per tal que tot
el professorat tinga tutoria (a la Conselleria diuen
que estan estudiant aquesta mesural, i seguint
per organitzar els centres per acabar amb aques
ta situació.

Per últim, hem de ser conscients que els pres-
supostos generals estan al caure, sense cap ti-
pus de negociació, i que tant el manteniment del
poder adquisitiu del salari com l'homologació es-
tan a l'aire. El reconeixement del dret a la nego-
ciació col·lectiva i la convocatòria immediata de
les eleccions sindicals són reivindicacions que no
podem oblidar.
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UNA PRIMERA APROXIMACIÓ
A UN TEMA IMPORTANT

LLEI DE LA FUNCIÓ
PÚBLICA

Entre els objectius del STE-PV hi ha dos que
volem esmentar: «Aconseguir el dret a la partici-
pació i control dels treballadors de l'ensenya-
ment... en tot allò que afecta a la política educa-
tiva, tant a nivell estatal com a nivell de País Va-
lencià, així com a les seues diverses comarques i
municipis» i «aconseguir el reconeixement de
tots els drets sindicals, entre els quals té especial
i fonamental rellevància el dret a la negociació
col·lectiva».

Volem encetar, ara i ací, uns apunts sobre la
participació i la negociació col·lectiva. Hi ho
fem perquè el tema pot ser en el present curs de
gran transcendència, ja que esperem que 1984
siga l'any en què la democràcia arribe de manera
efectiva al gran sector de treballadors de la fun-
ció pública, en el que som majoritaris numèrica-
ment el treballadors de l'ensenyament.
Aconseguir-ho serà un objectiu concret de l'ac-
ció sindical del STE-PV, tot i tenint present que
la recerca escaient de l'objectiu necessita del
compromís seriós de gran nombre de treballa-
dors de l'ensenyament i de la funció pública.

Temes com la participació, la negociació
col·lectiva, conveni col·lectiu i eleccions sindi-
cals han estat el centre de moltes taules reivindi-
catives, al voltant de les quals han existit mobilit-
zacions al sector de l'ensenyament. Esperem
que aquest curs aconseguirem reconscienciar
sobre ells i, juntant esforços, els drets seran real-
ment i eficaç reconeguts a nivell legislatiu.

Encetem els apunts:

1. LA CONSTITUCIÓ
ESPANYOLA I LA NEGOCIACIÓ
COL·LECTIVA

L'article 37, 1, de la Constitució espanyola as-
senyala com a dret dels ciutadans: «La Ley ga-
rantizara el derecho a la negociación colectiva la-
boral entre los representantes de los trabajado-
res y empresàries, asl como la f uerza vinculante
delosconvenios.»

Hom es pregunta: ,;Es poden excloure del dret
a la negociació col·lectiva els treballadors de la
funció pública, que tenen (així ho diu un esbo-
rrany d'avantprojecte de llei que prepara el
PSOE) «una relació jurídica de caràcter no labo-
ral» amb l'Administració?; dpoden deixar d'haver
convenis en l'àmbit de la funció pública?; ifins a
on poden ser vinculants?

És clar que no podem acceptar les interpreta-
cions restrictives de la Constitució, i per tant,
com diu el segon congrés del STE-PV, l'article
37 de la Constitució «mai deurà entendre's ex-
doint a d'alguns tipus de col·lectius de treballa-
dors».

2. AVANTPROJECTES DE LLEIS
REFERENTS A LA FUNCIÓ
PÚBLICA

En el programa electoral del PSOE, actual-
ment en el govern, es deia: «El Gobierno recono-
cerà los derechos sindicales del personal en to-
das las administraciones públicas. A tal efecto,
propondrà la aprobación de una Ley Orgànica
que asegure el derecho de libre sindicación; el
derecho a la huelga (sin perjuicio del manteni-
miento obligado de los servicios esenciales de la
comunidad) y el derecho a la negociación colec-
tiva de los funcionaries públicos.» Nosaltres es-
tem per l'acompliment d'aquest compromís, i
treballarem perquè el mateix es duga a terme de
manera veritablement progressista i imminent.

Recentment, el Consell de Ministres ha apro-
vat un projecte de llei referent a la funció publi-
ca, donant tractament a diversos aspectes de les
condicions de treball. No hem tingut accés enca-
ra a la lletra concreta de l'avantprojecte i no po-
dem fer una anàlisi directe d'ell, però sí cone-
guem dos avantprojectes de llei (encara esbo-
rranys, ja que no han estat aprovats pel Consell
de Ministresl), els quals tractarem d'analitzar
successivament: «Ley de reforma de la función
pública» (LRFP) i «Sindicación y huelga en la
función publica» (SHFP).

Davant dels avantprojectes esmentats és ne-
cessari que els treballadors digam la nostra pa-
raula, la nostra exigència, la nostra anàlisi, el

nostre recolçament o rebuig. En aquesta tasca
estem!

3. UNA CRÍTICA GLOBAL
La VIII Escola d'Estiu del País Valencià va

aprovar un document que va proposar a l'As-
semblea el «Seminari de política educativa», el
qual reconeix que els avantprojectes so'n pro-
gressistes perquè tracten de garantir el dret a la
negociació col·lectiva dels treballadors de la fun-
do pública, però «hi ha mancances que estimem
greus».

Les mancances es centren en: la composició
dels òrgans de negociació, la falta de delimitació
del procediment de conflicte col.lectiu i de la di-
nàmica a seguir en la mediació, el no garantir un
mecanisme de negociació veritable per al comitè
de vaga, la poca claredat respecte a les funcions
de les seccions sindicals als centres de treball, el
no garantir i recolçar el dret de reunió i, final-
ment, l'estructuració de les eleccions sindicals.

Del que valorem com a positiu, del que consi-
derem bàsicament positiu, però millorable, i del
que estimem clarament rebutjable, tot i partint
dels acords propers del Consell Nacional del
STE-PV, en parlarem poc a poc.

Al proper número d'ALL-l-OLI tractarem fins a
on pot arribar la negociació col·lectiva segons
els avantprojectes esmentats, tot i tenint present
el que diu l'avantprojecte de LODE, pel que fa
al s treballadors de l'ensenyament.



ACCIÓ SINDICAL

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA CIRCULAR
DE LA DIRECCION GENERAL DE EGB
DE LA GENERALITAT

MEJORTARDE
QUE NUNCA

En muchos centros del País Valencià, funda-
mentalmente de la Unió Intercomarcal de Valen-
cià, la circular llegaba alrededor del 15 de sep-
tiembre. i Las causas? En medios próximos de la
Conselleria le endosaban el muerto al Servei Te-
rritorial de València (antigua Direccidn Provin-
cial I. Segün militantes del STE-PV, el retraso se
producía también en zonas de Castelló y Ala-
cant, però lo que es cierto es que la «Ordre del
27 de juliol per a l'Ensenyament del Valencià» y
su resol ución de instrucciones no pudieron ser
remitidas antes de la fecha del 22 de agosto, que
tiene la última, ni tampoco la circular «Instruc
ciòn general», que, pese a tener firma del direc-
tor general del 16 de agosto, tiene anadido a ro-
tulador, antes de fotocopiar, la fecha del 22 de
agosto al referirse en el apartado IV, segunda, al
departamento de valenciano. Mucho mas difícil
lo tenian los servicios territoriales en remitir a los
centros la circular número 1, antes del dia 1 de
septiembre, ya que esta lleva firma del 30 de
agosto.

LA PARTE
NORMATIVA

Antes de repetirlo en otros apartados, diremos
que de lo que adolece este documento es de pla
zos, unos plazos que, al igual que los que se po-
nen al profesorado para realizar planes de cen-
tros y evaluarlos, permitan evaluar el curnpli-
miento de los objetivos y proyectos de la Conse-
lleria de Educación.

A nosotros nos parece muy bien que se nos
recuerde que en una Sociedad democràtica «el
cumplimiento de las leyes es el supremo acto de
ciudadanía», però ^qué plazos se pone la Conse-
lleria para democratizar plenamente la ensenan-
za, para renovar las leyes, los cargos uniperso
nales, la inspeccidn, para que la «disciplina» que
se nos exige pueda ser el resultado de la confian-
za en los superiores jeràrquicos, para que la dis-
ciplina sea la aplicación de unas normas demo-
cràticas, elaborades por organismes democràti-
cos y ejercida por unas estructures sobre las que
exista un control social efectivo? ,>Para cuàndo
las elecciones sindicales? ,;Para cuàndo unos
Consells Educatius con competencias? ^Para
cuàndo nos dejamos de piropos con la inspec-
ción y abordamos con eficàcia su reestructura-
ción?

Dicho esto, aplaudimos el listado-recordatorio
sobre aspectos organizativos del centro, espe-
cialmente en todo aquello que hace referència al
caràcter publico de las instalaciones escolares,
de la utilización de los recursos, así como del
anuncio (plazos) para la constitución de los cen-
tros de recursos y el funcionamiento de las zo-
nas escolares, de las que el STE-PV espera se

construyan en el contexto de servir para recupe-
rar el hecho comarcal del Pals Valencià.

LA TUTORIA
SOBRE LA INSTRUCCION

Es afortunada la inclusión de la preferència de
la tutoria sobre la instrucción (apartado III, cuar-
ta) en los centros, però no vendria que ello vinie-
ra acompaflado do una circular sobre la reali
zación de la sexta hora en los centros. En el STE-
PV tenemos constància de los companeros que
en este principio de curso siguen librando bata-
llas en los claustros frente a quienes prefieren si-
tuar en este espacio tareas de seudopermanen-
cias que las de tutoria, recuperación o de organi-
zación y trabajo colectivo del profesorado.

En el mismo sentido que lo anterior, también
es plausible la intención del apartado IV, quinta,
al hablar de «rescatar de la marginación» a las
àreas formatives respecto a las «intelectuales»,
però ello nos obliga a su vez a exigir la urgència
del cambio de la orientación de los programas y
tiempos, as[ como de adecuar a los centros del
número adecuado de profesores para poder lle
vario a cabo. Pese a las intenciones de los traba-
jadores de la ensehanza progresistas de llevar a
cabo ese objetivo senalado por la dirección ge-
neral , vemos grandes dificultades de poder llevar
a cabo este principio con el de disciplina (a las le-
yes, a la inspeccioni, al que antes hemos hecho
mencidn.

CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA
También nosotros deseamos que la Ley de

Consejos Escolares sea una realidad; no en bal-
de, a lo largo de la historia de nuestro movimien-
to sindical, este ha sido uno de nuestros princi-
pales caballos de batalla. De momento, aún no
se ha constituido en Consell Escolar Valencià,
però sobre sus competencias y estructura (ver
ALL-I-OLI anterior) el STE-PV ya ha planteado
las dudas sobre su eficàcia. Al menos, su consti-
tución servirà para saber què entienden por con-
trol social los gestores del PSOE.

Que decir tiene que también esperamos el
cambio en la concepción de los organismes co-
legiados y los cargos unipersonales. Que nos
identificamos con la idea que estos últimos son
«destines especializados, compensables horaria-
mente, mas que por incentivos de jerarquizacidn
econòmica» (apartado V-8), y por ello defendi-
mos la opcidn 3b en la consulta de retribuciones
frente a la opción jerarquizadora econòmica que
apoyaba la Administración de UCD y la FETE-

UGT. Si la idea senalada en la circular es hacia
donde apunta actualmente la gestidn educativa
del gobierno socialista, tendra en el STE-PV, la
UCSTE y los ensefiantes progresistas unos se-
gurosaliados.

Esperamos, cdmo no, el cambio de la inspec-
ción; creemos que ya lo hemos hecho notar en
Kneas anteriores. Coincidimos plenamente en la
intención de delimitar su tarea de evaluación, en
el control sobre el cumplimiento de sus funcio-
nes y en esa obligación de dar cuenta puntual de
esa tarea evaluadora a autoridades locales, con-
sejos escolares, APA y.^por què no?, a los sindi-
catos de la ensenanza (apart. VI-5.8).

La puesta en marcha en este curso de esta sa-
na costumbre serà un primer paso para esa recu-
peración de la confianza en los órganos adminis-
tratives que conlleva una exigència de disciplina
jeràrquica.

TENEMOS UN PLAN

Si la elaboración de la memòria del pasado
curso fue criticada por su precipitacidn e ineficà-
cia (muy pocos centros podran partir de la buro-
cratada que redactaren en junio para elaborar el
plan del curso 83-84), la propuesta de elabora-
ción del plan del centro y de los aspectos que
contienen las instrucciones para llevarlo a cabo
nos parece un paso altamente positivo.

Un nuevo enfoque de realizar la programa-
ción, de organizar el centro y de coordinar los
objetivos de cicles, niveles y asignaturas puede
ser el resultado de esas tareas que surjan en tor-
no al plan. Su evaluación y autocrítica a lo largo
del curso y al final del mismo es lo que hace dar
sentido a la memòria.

Es con todo ello con lo que cobrarà sentido el
nuevo papel orientador y supervisor de la inspec-
citín, así como el de un nuevo horario en los cen-
tros que permita llevar a cabo esas tareas organi-
zativas y pedagógicas. Una vez mas, esperamos
públicos plazos por parte de la Administración,
en que se seiïale cuàndo este objetivo puede ser
alcanzado con un alto porcentaje de eficiència,
tanto en la estatal como en los centros concerta-
des.

Para acabar, recordares que la normativa de
esta circular es aplicable también a los centros
privades (dentro de los limites juridicos que po-
seen los centros no estatales), y que para su co-
nocimiento y anàlisis el director deberà convocar
tanto al consejo de dirección, como al claustro
extraordinario, en el que figure este punto como
único punto del orden del dia (ver cap. VII).



EXPERIÈNCIES

UN PROJECTE DE TREBALL

ESCOLA I ECOLOGIA
És possible que l'ecologia siga moda, però el

que és cert és que, cada vegada més, va a ser
punt d'atenció el creixement (tant a l'Europa
com a l'Estat espanyol) de moviments que lluiten
dintre d'una alternativa en defensa dels ecosiste-
mes i en defensa de l'equilibri del medi on vivim.

I és que cada dia apareix la necessitat imperio-
sa de finalitzar amb la carrera de proliferació d'al-
ta tecnologia (nuclears, telecomunicacions, tèr-
miques, armament...) junt a noves formes de
producció i consum (fàrmacos, productes quí-
mics...), lluny del control i coneixement de la
majoria de la humanitat i les conseqüències de
les quals apareixen al medi lligades al deteriora-
ment i allunyament de la natura, aixi com a
l'agressió i violència armamentista.

Si aquest és un gran eix històric pel que anem
a caminar, sembla lògic i necessari que l'escola
estiga reflexada en aquest moviment i que sigam
els treballadors i treballadores de l'ensenyament
els qui prenim la iniciativa d'unir ecologia i esco-
la.

Molts treballadors de l'ensenyament creguem
en el pricipi bàsic de lligar al nostre treball: esco-
la i medi, ciència i societat, investigació i realitat,
tot com forma alternativa a l'escola desarrelada i
superestructural que encara avui és el presenten
la majoria de l'ensenyament.

Durant aquests anys han anat apareguent
(gràcies a la iniciativa individual i de petits grups
de companys i companyes) experiències molt
variades i interessants al voltant de com cons-
truir una alternativa d'ensenyança vinculada al
medi on vivim. Molts de nosaltres hem participat
activament en la defença del medi contra les

agressions que ens afecten (contaminació de
rius, pantanada, nuclears, contaminació de plat-
ges, aigües podrides, atmosfera bruta...).

Creguem que aquestes experiències totes
elles deuen anar teixint en la coordinació i en la

reflexió una alternativa global al treball escolar.
Les ciències, avui separades en assignatures (so-
cials, matemàtiques, naturals, plàstica, llenguat-
ge...) tenen un entramat comú: la incidència en
l'individu i en la realitat que ens envolta i sobre la
que tenim que treballar, divertir-nos i viure en
dignitat i sense pors.

H grup que ara s'organitza és justament per a
oferir un treball en l'educació, on crear concién-
cia ecològica siga una pràctica i una manera
d'ensenyar i viure l'escola.

Naixem amb la voluntat d'oferir un camí alter-
natiu a la pràctica escolar actual. Per això creiem
indispensable:

• Un treball comarcal que planifique, sobre la
realitat concreta del medi on es viu, programes
de treball arrelats a aquest medi.

• Un treball coordinat sobre la base d'investi-
gació de la realitat del País Valencià, el seu co-
neixement i la seua defensa front a l'agressió
que pateix.

• Un treball que compte amb la informació
necessària mitjançant la creació d'un fons de
material (dossiers, direccions, documents...)
que ens permeta tindré instruments a l'abast de
qualsevol treballador de l'ensenyament.

• Un treball que compte amb el recolçament
econòmic... de les institucions en defensa d'una
escola arrelada al PV i que fassa possible excur-
sions, exposicions, pel·lícules, edicions de mate-
rials, etcètera, necessaris per a portar endavant
un treball seriós als centres d'ensenyament.

• Un treball que ens connecte amb tots
aquells grups i organitzacions (acció ecologista.
Unió de Llauradors i Ramaders...) interessats en
la defèn ça del nostre medi.

Per a portar endavant aquest projecte és indis-
pensable que el màxim nombre de treballadors
de l'ensenyament progressista es senten vincu-
lats a participar en la realització, investigació i
treball al seu medi, tot i sabent que des d'ara ma-
teix pot connectar amb l'equip que treballa per
fer realitat aquest projecte. Per a connectar,
drigir-se a: Escola i Ecologia. Gascó Oliag, n.° 8,
10.* València. Telèfon 361 52 16. Dimecres, de
6 a 9 de la vesprada.

FESTA
ECOLOGISTA

A BURJASSOT
El proper 11 d'octubre, dimarts, la

Casa Verda crida a tothom a la Nit Ver-
da, on hi haurà actuacions de Pau Riba,
Toti Soler, L'Avió Roig, Pescadilla Or-
questrina..., focs artificials, vídeos, ex-
posicions...

La festa serà a Burjassot, en el parc
de Los Silos, a partir de les vuit de la
vesprada fins la matinada.

Des del nostre sindicat cridem a la
participació en aquesta festa ecologista.



BOERIAS

PROJECTE DE LLEI I D'ÚS
I ENSENYAMENT
DEL VALENCIÀ (I)

TÍTOL PRELIMINAR
Principis generals.

Article primer. U. La present llei té per ob-
jecte genèric complimentar i desplegar allò que
disposa l'article setè de l'Estatut d'Autonomia
quan regula l'ús normal i oficial del valencià a
tots els àmbits de la convivència social, així com
el seu ensenyament.

Dos. Per això, són objectius específics de la
present llei els següents.

a! Fer efectiu els drets de tots els ciutadans a
conèixer i usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i garantir l'us
normal i oficial.

c) Regular els criteris d'aplicació del valencià
a l'Administració, mitjans de comunicació social
i ensenyament.

d) Delimitar els territoris en els quals predo-
mine l'ús del valencià i del castellà.

el Garantir, d'acord amb principis de gra
dualitat i voluntarietat, el coneixement i ús del
valencià a tot l'àmbit territorial de la Comunitat.

Article dos. El valencià és llengua pròpia de
la Comunitat Valenciana i, en conseqüència,
tots els ciutadans tenen dret a conèixer-lo i a
usar-lo, oralment i per escrit, tant en les reia
tions privades com en les relacions amb les ins-
tàncies públiques.

Article tres. Sense perjudici de les excep-
cions regulades al títol II, l'ús del valencià pels
ciutadans en llurs relacions tant públiques com
privades produeix plens efectes jurídics, igual
com si fossen expressats en castellà, sense que
puga derivar-se de l'exercici del dret a expressar-
se en valencià qualsevol forma de discriminació
o exigència de traducció.

Article quart. En cap cas ningú no pot ésser
discriminat pel fet d'usar qualsevol de les dues
llengües ofici als.

Article cinquè. Els ciutadans tenen el dret a
obtenir dels jutges i tribunals protecció del dret a
usar la seua llengua, d'acord amb el que disposa
la legislació vigent.

Article sisè. L'Administració adoptarà les
mesures que calguen per impedir la discrimina-
ció de ciutadans o activitats pel fet d'usar qual-
sevol de les dues llengües oficials, així com per
garantir l'ús normal, la promoció i el coneixe-
ment del valencià.

TÍTOL PRIMER
De l'ús del valencià.

Capítol primer. Del ús oficial

Article setè. U. El valencià, com a llengua
pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també
de la Generalitat i de la seua administració públi-
ca, de l'administració local i de les altres corpo-
racions i institucions públiques depenents de la
Generalitat.

Dos. El valencià i el castellà són llengües ofi-
cials a la Comunitat Valenciana i, com a tals, llur
utilització per l'administració es farà en la forma
regulada perla llei.

Article vuitè. Les lleis que aproven les Corts

valencianes seran redactades i publicades en
ambdues llengües.

Article novè. U. Seran vàlides i amb plena
eficàcia jurídica totes les actuacions administra-
tives en valencià a l'àmbit territorial de la Comu-
nitat Valenciana.

Dos. Particularment tindran eficàcia jurídica
els documents redactats en valencià, en els
quals es manifeste l'activitat administrativa, així
com els impresos i formularis emprats per les ad-
ministracions públiques en llur actuació.

Article deu. Al territori de la Comunitat Va
lenciana, tots els ciutadans tenen el dret a
adreçar se i relacionar-se amb la Generalitat,
amb l'administració civil de l'Estat, amb els ens
locals i altres de caràcter públic en valencià.

Article onze. U. En les actuacions adminis-
tratives iniciades a instància de part, i si n'hi ha
altres interessats i així ho sol·licitaren, l'adminis-
tració actuant haurà de comunicar-los tot allò
que els afecte en la llengua oficial que demanen,
qualsevol que fos la llengua oficial en què se
l'hagués iniciat.

Dos. De la mateixa manera, qualsevol que
siga la llengua oficial usada als expedients ini-
ciats d'ofici, les comunicacions i altres actua-
cions es faran en la llengua indicada pels interes-
sats.

Article dotze. U. D'acord amb el que dis-
posa la present llei, tots els ciutadans tenen el
dret de poder adreçar-se a l'administració de jus-
tícia en la llengua oficial que creguen convenient

d'usar, sense que se'ls puga exigir cap mena de
traducció i sense que se'n puga seguir endarreri-
ment o demora en la tramitació de llurs pretén
sions.

Dos. Totes les actuacions, documents i es
crits realitzats o redactats en valencià davant els
tribunals de justícia i els que aquests duguen a
terme en la mateixa llengua tenen plena validesa
i eficàcia.

Article tretze. U. La redacció dels docu-
ments públics es farà en valencià o en castellà a
indicació de l'otorgant i, si en foren més, en la
que elegiren de comú acord.

Dos. En tot cas es redactaran en castellà les
còpies o certificacions dels documents que ha
gen de tenir efecte fora del territori de la Comu-
nitat Valenciana.

Tres. En la resta de casos, les còpies i certifi-
cacions seran lliurades en la llengua sol·licitada
per l'interessat o requerent, i els notaris i altres
fedatarís públics hauran de traduir, quan s'escai
ga, les matrius i els originals.

Article catorze. Els assentaments que s'ha-
gen de realitzar a qualsevol registre públic es fa-
ran en la llengua oficial sol·licitada per l'interès
sat o interessats de comú acord. Si no se sol.lici
tes cap llengua en particular, s'hi farà en la que
s'haja declarat, otorgat o redactat el document a
assentar.

Article quinze. U. Correspon al Consell de
la Generalitat valenciana, d'acord amb els proce
diments legals establerts, determinar els noms
oficials dels municipis, territoris, nuclis de pobla
ció, accidents geogràfics, vies de comunicació
interurbanes i topònims de la Comunitat Valen-
ciana. El nom de les vies urbanes serà determi-
nat pels ajuntaments corresponents.

Dos. Les denominacions adoptades pel
Consell, d'acord amb el que es disposa al núme-
ro anterior, seran legals a tots els efectes i es
procedirà a la retolació pública acordada en la
forma en què reglamentàriament es determine,
respectant en tots els casos les normes interna-
cionals subscrites per l'Estat en aquesta matèria.

(Continuarà en el n.° següent).

ACC\Ò CULTURAL
DEL PAÍS VALENCIK
és una resposta conscient i serena
a mdts problemes que els valencians
teníem plantejats.

demaneu informació al

secretariat de l'ensenyament de l'idioma

menéndez pelayo. 26. 2on 2'
telèfon 21.03.15
Castelló

moratin, 16,8" girona, 12
telfs. 321 92 24-322 68 02-322 58 19 telèfon 21.26.00
valència alacant


