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L'enigma de la carrera docent
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NO deixa de ser curiós que el sector
més nombrós del funcionariat, el
docent, siga sempre tant insistent-

ment oblidat per tots els legisladors. Primer
la UCDens va donar una legislació pera re-
gular els drets sindicats que tot i abarcant a
tota la funció pública era absolutament ina-
plicable a l'ensenyament. Aleshores els le-
gisladors no van tenir en compte coses tan
elementals com que el professorat, per
exemple, no s'en poden eixir de classe ale-
grement per a anar a una reunió sindical,
dins d'horari lectïu, deixant-se als xiquets

com qui es deixa una màquina d'escriure.
Ara, el PSQE, que res ha canviat respecte
al reconetximent dels drets sindicals, ha
aprovat una reforma de la funció pública en
la que ens vol fer un favor premiant una
«promoció profesional» que pot tenir ac-
ceptació en alguns funcionaris però que als
docents, en el millor dels casos, no ens ser-
veix, i molt probablement ens perjudica.
Ens estem referint als graus personals r als
intervals de nivells que van a determinar di-
ferents sous i llocs de treball. És un tema
que encara està per desenvolupar però al fi-
nal cal estar molt atents. A manera d'avís a
l'Administració, el que sf que volem que
quede clar des d'ara és que no anem a con-
sentir que a un treballador de l'ensenya-
ment se ti tanquen les portes per a donar ci-
cles o nivells que avui pot donar. Entre al-
tres coses perquè la promoció professional
d'ara no pot consistir en la degradació pro-
fessional d'altres. Com se pot veure tot fa



presagiar l'exhumació dels aspectes més
negatius del decret de plantilles que en el
seu moment ens presentà primer el fran-
quisme, després la UCD i ara el PSQE. I tot
l'esmentat no suposa ninguna negació
d'entrada a l'establiment d'unes especiali-
tats que per supost exigim negociar, però sí
a les discriminacions salarials.

Un altre tema de gran trascendéncia per
a tota la funció pública és ei tractament que
se li vol donar a les classes passives als
pressupostos de 1985. No existeix esta-
ment més amenaçat, inestable i de més in-
seguretat jurídica que el dels jubilats. En la
memòria de tots està l'adicional quinta í la
situació impresentable dels cotitzants a
l'antiga Mutualitat d'Ensenyament Primari.
Les coses però ara van encara més lluny:
una persona que es tinga que jubilar sense
tindré, almenys 9 anys de serveis, pot per-
dre respecte a la quantitat per jubilació que
li correspondria amb l'actual sistema des
del 44% amb 27 anys de serveis fins al 87%
amb 9 anys de serveis. La legislació concre-
ta d'aquesta normativa no existeix encara,
les expectatives però, en el millor dels ca-
sos, no ens poden ser més nefastes.

Davant d'aquesta situació, els diferents
STE de l'Estat espanyol estan tenint con-
verses amb tots els grups parlamentaris del
Senat, ja que la Llei de Pressupostos ja ha
estat aprovada al Congrés de Diputats. Per
tal de potenciar un canvi en l'actual text és
imprescindible enviar cartes com les que
s'adjunten en aquest ALL-I-OLL

Després sols en quedarà el Tribunal
Constitucional, el Defensor del Poble, i si-
multàniament el que la nostra capacitat de
mobilització ens permeteixca fer.,. La lluita
per una llei sobre classes passives que ens
evite estar pendents cada any del nostre fu-
tur com a jubilats és irrenunciable en un Es-
tat de dret.

NO deja de ser curioso que el sec-
tor mas numeroso del funciona-
riado, el docente, sea siempre

tan insistentemente olvidado por todos
los legisladores, Primero la UCD nos dio
una legislación para regular los dere-
chos sindicales que aunque abarcaba
toda la función pública era absoluta-
mente inaplicable en la ensefianza. En-
tonces los legisladores no tuvieron en
cuenta cosas tan elementales como que
el profesorado, por ejemplo, no puede
salir alegremente de clase para ir a una
reunión sindical, dentro del horarïo lec-
íívo, dejàndose a los nifios como si se
dejase una màquina de escribin Ahora
el PSQE, que nada ha cambiado respec-
to al reconocimiento de los derechos
sindicales, ha aprobado una reforma de
la Función Pública en la que nos quiere
hacer un favor premiando una «promo-
ción profesional» que puede teneracep-
tación en algunos funcionaries però que
a los docentes, en el mejor de los casos,
no nos sírve y muy probablemente nos
perjudique. Nos estamos refïriendo a los
grados personales y a los intervalos de
niveles que determinaran diferentes
sueldos y lugares detrabajo. Es un tema
que aún està por desarrollar però ante el
que hay que estar muy atentos. Como
aviso a la Admínistración, lo que sí que-
remos que quede claro desde ahora es
que no vamos a consentir que a un tra-
bajador de la ensenanza se le cierren las
puertas para impartir clases en cïclos y
niveles en los que hoy puede daria. En-
tre otros aspectos, porque la promoción
profesional de ahora no puede consistir
en la degradación profesional de otros.
Como se puede deducir, todo hace pre-
sagiar la exhumación de los aspectos
mas negativos del decreto de plantillas
que en su momento nos presento pri-
mero el franquismo, después la UCD y

ahora el PSOE. Todo lo dicho no supo-
ne ninguna negación, de entrada, al es-
tablecimiento de unas especialidades
que por supuesto exigimos negociar,
però sí a las discriminaciones salarial es

Otro tema de gran trascendéncia para
toda la función pública es el tratamiento
que se le quiere dar a las clases pasivas
en los presupuestos de 1985. No existe
estamento més amenazado, inestable y
de menos estabilidad jurídica que el de
los jubilades. En la memòria de todos
esta la adicional quinta y la situación im-
presentable de los cotizantes a la anti-
gua Mutualidad de Ensefianza Primària,
Las cosas van aun mas lejos: una perso-
na que se tenga que jubilar sin tener,
por lo menos, 9 anos de servicios, pue-
de perder respecto a la cantidad por ju-
bilación que le correspondería en el ac-
tual sistema desde el 44% con 27 anos
de servicios, hasta el 87% con 9 anos de
servicios. La legislación completa que
va a determinar la aplïcación concreta
de esta normativa no existe aún, però
las expectactivas, en el mejor de los ca-
sos, no nos pueden ser més nefastas.

Ante esta situación, los diferentes
STE del Estado espanol estan teniendo
conversaciones con todos los grupos
parlamentariaos del Senado, ya que la
Ley de Presupuestos ya ha estado apro-
bada por el Congreso de los Diputados.
Para potenciar el cambio del actual tex-
to es imprescindible enviar cartas como
las que se adjuntan en este ALL-I-OLI.

Después solo nos quedarà el Tribunal
Constitucional, el Defensor del Pueblo,
y simultaneamente lo que nuestra capa-
cidad de movilización nos permita ha-
cer,.. La lucha por una ley sobre clases
pasivas que nos evite estar pendientes
cada afío de nuestro futuro como jubila-
dos es irrenunciable en un Estado de de-
recho.
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NOVA LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

L' NIGMA
LA CARRERA DOCENT

La nova Uei de la Funció Pública aprova-
da el darrer estiu va suposar uns canvis im-
portants tant al sistema de retribucions
com al de les condicions de treball en gene-
ral, al establir-se la carrera docent. L'alcanç
de la reforma de la funció pública és en
aquestos moments un enigma per a tots.
Com sempre, l'únic que resta clar es la ne-
cessitat d'encetar un període d'informació i
debat per tal de poder afrontar en el seu
moment la defensa i millora dels interesos
dels treballadors de l'ensenyament, sempre
des d'una perspectiva progressista.

GRAUS, NIVELLS
I CARRERA DOCENT

La «Ley de Medidas para la Reforma de
la Punción Pública» fa referència a aquesta
qüestió en general, referida a tots els fun-
cionaris, al article 21:

a) Els llocs de treball es classifi-
quen en 30 nivells.

c) Tot funcionari tindrà un grau
personal que correspondrà a algun dels ni-
vells en què es classifiquen els llocs de tre-
ball.

a i b) Cap funcionari podrà ser de-
signat per a desempenyar un lloc de treball
inferior /superior en més de dos nivells al
corresponent al seu grau personal,

A la disposició adicional 15, referida als
funcionaris docents, es diu que el govern
establirà una carrera docent segons els se-
güents criteris:

a) Els llocs de treball docent es classifi-
caran en funció de los intervals en què es
configura la carrera docent.

c) El grau personal s'adquirirà
mitjançant un procediment en què es valo-
ren els mèrits professionals i acadèmics que
es determinen reglamentàriament.

d) El grau de carrera docent es consoli-
da per l'accés i exercici del lloc de treball
corresponent (.--)-

Es parla, doncs, de com es pot fer un
canvi de grau, però l'únic lloc en el què es
fa referència a com s'assignaran els graus
al moment d'entrar en vigor la llei ós quan
es diu que els actuals funcionaris de coefi-
cient 4.5Í índex lOtindran un grau superior
a la resta. Aquest tema de l'assignació de
graus per primera vegada, que és molt im-
portant, anem a deixar-lo, ja que no es diu
res a la llei.

A MANERA D'EXEMPLE
Anem a pasar ara els nivells i graus. Su-

pongam que per al Cos de Mestres, profes-
sors d'EGB, Mestres de Taller..., es confi-
gurarà el interval de nivells 10-18 i se dona-
ren els graus 1-5. En eixa situació tendríem
una piràmide com la del gràfic.

Nivell

18

16

14

12

10

CAP SEM. D'EM

TUTOR EM, COOR.
CICLE EGB

CAP DEP.-AREA EGB

TUTOR EGB

TUTOR EGB
(2 ANYS ANTIGUITAT)

Grau

5

4

3

2

1

Evidentment es tracta únicament d'una
hipòtesi, ja que a la llei no es diu res de com
es configura la carrera docent i com s'as-
signen els nivells als llocs de treball. De to-
tes maneres sí que n'hi ha una base per a
pensar que eixe model no anirà molt allun-
yat de la realitat; al Libro Blanco de la Edu-
caciòn en la «Comunidad Valenciana» es
diu textualment: la carrera docente podria
vertebrarse en torno a la siguïente tipifica-
ción de puestos de trabajo: tutor, coordina-
dor de cicto, nivel y etapa, jefe de estudiós,
secretario, jefe de departamento, de àrea,
director escolar según el número de unida-
des, orientador escolar, asesor pedagógico
(por àreas), coordinador de centro, de re-
cursos, etcètera.

Malgrat que al Libro Blanco es parla tan
sols d'EGB, Í no del Cos de Mestres, i que
inclou dins de la carrera docent als càrrecs
unipersonals, sobre els quals la Uei diu que
no entren a la carrera docent, el que sí que
marca és una concepció del que podria ser
la carrera docent. A la piràmide que hem di-
buixat podem introduir noves combina-
cions: coordinador de cicle en centres de 8,
16o 24unitats, orientadors, etcètera.

Per a ensenyament mitja, cos de profes-
sors de secundaria, podem fer una piràmi-
de semblant, considerant unes diferències
molt probables entre els nivells del 1.' cicle
de batxillerat o tronc comú i el segon cicle i
ei equivalent a FPII.

CONCURS DE TRASLLATS
Respecte al Concurs de Trasllats, aquest

també quedarà totalment modificat per la

llei. Una persona que canvie de grau pa-
santi per exemple, de grau 2 a 3 haurà de
concursar necessàriament a un centre que
tinga vacants de llocs de treball del nivell
corresponent al grau 3. Igualment, si té
grau 2, i vol traslladar-se tindrà que concur-
sar a centres on n'hi hagen vacants per al
grau 2. Cal recordar, per a evitar confu-
sions, els articles que hem citat al
començament: el grau d'un professor no es
dona per ocupar un lloc de treball d'un ni-
vell determinat, sinó que cada professor in-
dividualment té un grau i sols pot ocupar
els llocs de treball de nivells corresponents
al seu grau.

Ja hem dit al principi que no es diu res de
com es donaran els graus per primera vega-
da, amb quins criteris es donarà als profes-
sors actuals el grau 1 o 2 a uns, el 3 a d'al-
tres, etcètera. Tampoc es diu molt concre-
tament quin és el procediment per a canviar
de grau; «avançar en la carrera docent».

Per diferents declaracions que s'han fet, els
criteris podrien ser una combinació de mè-
rits professionals, acadèmics, antiguitat, ti-
tulacions, etcètera. El paper de la inspecció
en la valoració dels mèrits podria ser deter-
minant. Igual que podria ser molt probable
que els CEPs es convertiren en una fàbrica
detitoletsi mèrits.

LES NOSTRES
REIVINDICACIONS

Aquest nou sistema està previst que
començe a funcionar a gener del 86. B
MEC ha previst també que durant el primer
semestre del 85 quedarà definit el model fi-
nal de carrera docent: piràmide, canvi de
grau, adjudicació inicial, etcètera. El STE-
PV s'ha pronunciat clarament en contra de
la jerarquització i l'augment de les diferèn-
cies salarials entre el professorat. També es
pronuncia clarament en contra de qualse-
vol sistema que supose limitar les possibili-
tats que actualment tenim d'ocupar dife-
rents llocs de treball i de que es pugueren
reservar cursos superiors d'EGB o EM, o
determinades funcions de coordinació, et-
cètera, a professors que tingueren un grau
determinat. El que ara cal discutir, i molt ur-
gentment, és si carrera docent sí o no i,
dins dels criteris anteriors, quin tipus de ca-
rrera docent acceptaríem, i també tenint
clar que ha de fer-se realitat l'equiparació
entre el conjunt de funcionaris docents i la
resta de funcionaris.
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SECTOR PRIVADA

UN CONVENIO DIFÍCIL
— Como va informabamos en et anterior ALL

I OLIr el dia 5 de noviembre quedo constituïda la
mesa de negociación del V Conveniu de Ense-
fianza Privada, con la misma composición que
ha tenido hasta el mornento.

Una vez terminada la reunión, la empresarial
pasó a los representantes de los trabajadores un
«estudio» sobre la situación econòmica de los
centros con unas conclusiones que iban desde
«la imposibilidad de realizar ninguna oferta de in-
crementos salariales» hasta, según declaracio-
nes posteriores, la necesidad de congelar los sa-
lariosen el afío85.

Como ejemplo de como se ha realizado este
estudio, vamos a ver el caso de EGB. En e\ cal-
culo de costos se toma un centro de 8 unidades
y se pone como gastos de personal docente el
principal, un director y 7'5profesores, Los ingre-
sos( aparte de la subvención, se caiculan con 30
y 35 alumnos. Evidentemfcnte, con este calculo,
van a saltr dèficits entre 14y 38.000 pesetas.

La manipulación, por supuesto que intencio-
nada, es evidente:

a) La dirección no supone exencíón de hora-
rio lectivo: se pone como personal docente algo
que no corresponde a la realidad, y medio sueldo
de exceso íogicamente supone un aumento muy
fuerte de los gastos.

b) No considera que los centros con 16 o
mas unidades tienen una subvención extra de

una unidad de dirección. En un centro de estàs
características se tiene que sumar en los ingre-
SQS lo que corresponde a la unidad de dirección,
que es 1.661.491 pesetas.

c) En ingresos se ha considerada una media
de 30 o 35 por aula, sin contemplar los casos,
nada infrecuentes, de 40 y mas alumnos por
aula.

Siguiendo sus propJos càlculos, reducíendo la
mttad de los gastos de personal correspondien-
Tes a un profesor ídejando director y 7 profeso-
res), estos gastos se reducen a 1.768.000 pese-
tas, sensiblemente inferior a T.872.000 pesetas
que dan elios como coste anual por aula. Si los
ingresos los calculamos aumentando, para 8 unï-
dades, media subvención por unidad de direc-
ción y cuotas de 40 alumnos, estos pasan de
2.054.000 pesetas, cifra que dan en et estudio, a
2.182.000 pesetas, cifra también sensiblemente
superior. Por ultimo, aceptando como gasto me-
dio por au1ar por personal no docente, ta cifra
que dan en el estudio de 196.000 pesetas, en es-
te caso estudiada, los dèficits teóricos que ellos
senalan se convierten en superàvit de 218.000
por aula.

En resumen, que ha habido un falseamiento
de los datos y que la conclusión de que el
aumento de subvenciones para el a no 85 tiene
que ir a enjugar dèficits no tiene una base real.

— Lo que es necesario que todos seamos

conscientes es que la negociación del V Conve-
nio va a ser dura y que serà necesario un apoyo
cjaro de fos trabajadores en esa negociación. La
postura de la patronal seré basicamente la de re-
ducir al màximo los incrememos, hoy hablan de
congelación, y la de romper el convenio en sec-
tores, o diferenciar los incrementes salariales.

En esta situación, nuestros esfuerzos tienen
que ir encaminados en una doble dirección: de
cara a la negociación del convenio, creando 'as
condiciones de rnovilización de los trabajadores
que permttan que salgan adelante nuestras rei-
vindicacíones saíariales y de mantener el caràc-
ter unitario del convenia, así como avanzar en la
equiparación en las condiciones de trabajo de
estatal y privada: horarios, vacaciones, etcètera.

Però, por otro lado, tiene que haber una pos-
tura clara de exigència al Gobierno en un conjun-
to de temas fundamentales:

a) Negociación de la partida destinada el
proxfrno ano al aumento de gastos de personal,
salarios, en los centros, exigtendo que esta sea
la suma del aumento del coste de la vida y un pri-
mer plazo de homologacïón salarial con los tra-
bajadores det sector publico,

bl Negociación del desarrollo de la LODE en
el sentido que ya se ha expuesto repetidas veces
desde estàs pàginas: garantías de libertad de cà-
tedra y derechos de los alumnos, gestión demo-
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ACCIÓ SINDICAL

cratica. eliminación de beneficiós, equiparacion
de condiciones de uabajo, estabüidad y equipa-
racion salarial de los trabajadores de la privada y
estatal, etcètera,

c) Negociación de una soluciòn global para
el profesorado de privada de los centros que dis-
minuyan el número de aulas o, por diversos mo-
TÍVGS, no continuen su actividad.

Este es un tema clave, por el número de profe -
sores que afecta o puede afectar, del que hemos
venido hablando desde el curso pasado, però
que actualmente es una realidad que no se pue-
de ignorar. Este aprofesorado ha estado reali-
zando, desde centros subvencïonados, unas ta-
reas que, corno Servicio publico, correspondía
haber abordada desde la Administración, y han
si do retribuí dos. aunque indirectamente, con
fondos públicos. La Administración no se puede
inhibir ahora del futuro de estos trabajadores co-
mo. desgraciadamente, parece que es su inten-
ció n.

En estos momentos hay pendiente, como
conclusión del ultimo Consell Escolar Valencià,
una reunión entre Administración y sindicatos
para tratar este tema. Evidentemente, la postura
de los sindicatos no va a ser ta de defender et
mantenimiento de los centros o aulas subvencio-
nadas que no reünen condiciones y sí la de exigir
que el Estado asuma directamente la creación de
centros que permitan una escolarización en con-
diciones, però lo que està claro es nuestra exi-
gència a ta Adminislración de puesios de trabajo
alTernativos para el profesorado que se encuen-
tre amenazado de despido por este problema: la
solLicíon o soluciones no son fàciles, però el
punto de partida ineludible es el compromiso de
la Administración de asumir este problema y dar
soluciòn aesteprofesorado.

EDUCACIÓ FÍSICA:

DE NOU
EN LLUITA

La vaga dels professors d'Educació Física de
gener a abril del curs passat va acabar amb Ja fir-
ma per el MEC de un conjunt de compromisos
que suposaven l'acceptació d'una part de les rei-
vindicacions plantejades,

-•

Aquest curs va començar sense que es donarà
el menor pas en ei cumpliment d'eixos compro-
misos. Posteriorment- a octubre, va ser aprovat
el decret de creació de les places de numeraris
d'Educació Física a Batxillerat i Formació Profes-
sional. Per últinn, el MEC feia pública una circular
desenvolupant i aplicant provisionalment el de-
cret Í altres acords signats a abril.

Els problemes que ens trobem són dobles; per
una banda, la Conselleria d'Educació no es dona
per enterada dels acords d'abril, per no haver
tingut coneiximent dels mateixos fins novembre
( ! ) : mentres que a les zones depenents del MEC
n'hi han hagut augments tineals, s'han creat pla
ces en dedicació exclusiva i s'han fet homologa-

cions amb dedicació normal, ací no s'ha fet res
d'això- Per altra part, el MEC ha interpretat els
acords d'abril de forma totalment contradictòria
amb els mateixos: horaris en normal Í exclusiva
molt per dalt de la resta de professors (fins a 24 i
20 hores lectives, respectivament), negativa a
les oposicions restringides, no considerar les ti-
tulacions de llicenciats posteriors al 5 d'abril a
efectes de l'homologació, etcètera.

L'assembtea del professorat d'educació física
de València, el dia 3 de desembre, decidí
començar la vaga el dia 5 i incorporar-se a la mo-
vilització que havia començat el mes passat a la
resta de l'Estat. La reivindicació principal és mol:
clara; que els professors i l'assignatura d'Educa-
ció Física estén en les mateixes condicions que
la resta. Això es concreta hui en l'aplicació dels
acords d'abril al País Valencià des d'octubre i el
seu cumpliment pel MEC, retirant les normes so
bre horaris, convocant les oposicions restringi-
des amb suficient número dt places, etcètera."

UNES BONES FESTES
LLIBRES E LECTURA

LES INDAGACIONS
D HEMIELL S.A.
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PRESSUPOSTOS 1985 I CLASSES PASSIVES

PITJOR L'ADICIOIMAL 5.
Sembla que els mals costums, s'apeguen. La

UCD, en el seu moment i en un lloc tan inocent
com en una adicionat, la cinquena, dels pressu-
postos de l'Estat, va perjudicar deforma descon-
siderada a les pensions de jubilació- Ara, el
PSOE, utilitzant els mateixos mecanismes, in-
tenta fer algo semblant, amb l'inconvenient de
que pot ser encara més greu.

L'alegria per l'augment considerable del sou b
ase, que en bona mesura determinava les pen-
sions de jubilació, era infundada, perquè a partir
d'ara el mecanisme per a determinaries va a ser
diferent- Del nou sistema, el que més destaca es
que no va a perjudicar als que tinguen més de 36
anys de serveis i moltíssim als que en tinguen
menys, Q tema, no resolt encara en totes les
seues variants, és el següent: Una persona que
es veu obligada després de 27 anys de serveis a
una jubilació forçosa, tes pot consentir que es
quede amb una pensió inferior en un 44% a la
que li correspondria cobrar en aquests mo-
ments? ;Es pot consentir que cada any ens ju-
guem la nostra jubilació a falta d'una llei sobre
pensions que ens puga donar una mínima segu-
retat davant l'arbitrarietat de torn anyal?

M

Es necessari pressionar al grup parlamentari
socialista al Senat, enviant cartes com les que
s'inclouen en aquest ALL-I-OLI. Si això no és su-
ficient, caldrà acudir al Tribunal Constitucional o
al Defensor del Poble. I si això no es suficient,
realitzar totes les accions que ens exigeixca la
nostra impotència.

Sistema Vlg·m· Sistema Nuevo Afto 1966

Aflot
d*

Ssrviï.io

Retribucions*
bfcsicns 1964
aumsntBdns

•n un 8,6%

Panpión
anual
80%

Hhbar

Regulador Porc·ntkj·
Ptt'.SKlll

•n u al

Pro tutor EQB

9
15
21
27
30
33
36
37
38
39
40

1.113.177
1.184.787
1.246.163
1.307.539
1.338.227
1.368.915
1.399.603
1.399.603
1.399.603
1.430.291
1.430.291

890.541
947.829
996.930

1.046.031
1.070.581
1.095.132
1.119.682
1.119.682
1.119.682
1.144.232
1.144.232

1.397.471
1.397.471
1.397.471
1.397.471
1.397.471
1.397.471
1.397.471
1.397.471
1.397.471
1.397.471
1.397.471

13,68
25,92
39,93
56,17
65,19
74,85
85,16
88,77
92,43
96,16

100

191
362
558
784
911

1.046
1.190
1.239
1.291.
1.343
1.397

174
224
010
959
011
007
086
556
682

471

a

En el calculo de las retríbuciones bàsicas de 1984 se toman los 4 primeros trienios con la
cuantía del 3,6 y a partir del 5. ° con la del 2,9

Indica 10, Grado 2, Catedràticos

9
15
21
27
33
37
39
40

1.366.305
1.468.589
1.570.873
1.673.157
1.775.441
1.826.583
1.877.725
1.877.725

1.093.044
1.174.871
1.256.698
1.338.525
1.420.352
1.461.266
1.502.180
1.502.180

1.711.231
1.711.231
1.711.231
1.711.231
1.711.231
1.711.231
1.711.231
1.711.231

13,68
25,92
39,93
56,17
74,35
88,77
96,16

100,00

234.096
443.551
683.295
961.198

1.280.856
1.519.059
1.645.520
1.711.231

Indice 10, Grado 1, Agregades o Profesores Numeraries de F. P.

9
15
21
27
37
39
40

1.322.798
1.425.082
1.527.366
1.629.650
1.783.076
1.834.218
1.834.218

1.058.238
1.140.065
1.221.892
1.303.720
1.426.460
1.467.374
1.467.374

1.649.843
1.649.843
1.649.843
1.649.843
1,649.843
1.649.843
1.649.843

13,68
25,92
39,93
56,17
88,77
96,16

100

225.699
427.639
658.782
926.717

1.464.565
1.586.489
1.649.843

TROBADA A XEST

REFORMA
CICLE SUP OR?

Al darrer ALL-I-QLI ja informaven del mal ca-
mí encetat per l'Administració en el tema de la
Reforma del Cicle Superior. La Trobada de Xest
ha confirmat les prediccions més pessimistes. El
contingut de la trobada no podia ser més pobre:
Un discurs institucional del Director General
d'EGBqueen compte de justificaré) que anava a
passar, encetà el desastre, unas ponències ràn-
cies ï conservadores i una lliçó magistral sobre
«Model os y di se ríos de interdisciplinaridad»,

Arribats a aquest punt alguns ens plantejà-
vem: Què és exactament el que pretén la Refor-
ma? Són tan sols uns objectius més amples Í am-
bigus que després cada mestre ajustarà segons
l'esquema tradicional? Continuem moguent-nos
dintre d'un plantejament d'assignatures separa-
des? Aquesta reformava en alguna direcció con-
creta pel que fa al plantejament del currículum i
la metodologia? Què té que veure la interdiscipli-
narietat amb tot aquest programa vengut de Ma-
drid?

En les comissions de treball, com que no ha-

6

víem poguí parlar en el pler no es va poder entrar
al treball proposat per les ponències j ens dedicà-
rem a aclarir dubtes, discutir el procés,... total, a
posar les coses en el seu lloc. Tot això es fou pa-
lesen les conclusions finals dels grups: Totes les
comissions van concloure elements semblants, a
banda d'altres, a les redactades per la comissió
d'objectius i que per a resumir la trobada repro-
duïm:

1. Al nostre grup s'ha fet palesa una situació
d'heterogeneïtat: Uns que porten més de dos
mesos treballant en aquest procés, i altres, la
majoria, que des de la publicació de l'Ordre no
han pogut tindré clar l'anàlisi dels objectius ge-
nerals de la reforma i menys els altres, terminals Í
d'àrea.

2. D'acord amb això, no presentem cap con-
clusió. Tan sols manifestem que hem aclarit al-
guns punts generals i per tant pensem que és a
partir d'ara quan tenim que començar a aprofun-
dir en els objectius del Programa estatal i coordi-
nar la seua aplicació al Pals Valencià,

3. Açò suposa unes mesures que es concre-
ten en demanar que tot el que queda de curs es
consïdere fase pre-experimental de la reforma,
implicant que:

3.1. No s'aplique encara el projecte a sisó,
sinó el proper curs 85-86.

3.2. No es faça la selecció de grups; que en
aquesta fase, tots els grups que som ací, a més
d'altres que vullguen aportar la seua veu i treball,
duguen endavant l'anàlisi del projecte general i
la concreció del model per al País Valencià,

3.3. Que aquest treball es completa en tro-
bades de reciclatge dels membres dels grups.

3.4. Que la selecció dels grups per a la fase
experimental es faça a final de curs amb ele-
ments de claredat i participació democràtica.

Total, que la nostra participació havia estat un
formalisme front a els decisions ja preses de
l'Administració, que, evidentment, les pot pren-
dre, per això mana, però després que no ens vul-
guen fer creure allò de «la participación de los
maestros en la Reforma».
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UNA EXPOSICION FILATÈLICA
Desde la idea primària y simple del significada del sello de correos, pasamos a organizar una exposi-
ción filatèlica: divulgación, recursos didícticos del coleccionismo de sellos, Partiendo de esta base v
contando con la aportación de dos profesores que ordenan v exponen unos 700 sellos de sus colec-
ciones, así como otro material coleccionable: cobres de primer dia, matasellos especiales, hojas blo-
que, rarezas, junto a catàlogos, àlbumes, libros divufgativos, folletos, etcètera, se monta un progra-
ma didàctico aprovechando las muchasposibilidades que con ellosse brindan a alumnos v profesores
para desarrollar su creatividad yparticipación.

La exposición puede abrir las puertas a la ilu-
sión de los nifios por coleccïonar sellos de Espa-
fia y del resto del mundà, con lo que ellotiene de
positivo al ofrecerles la posibilidad de agruparse
en clubs filatélicos escolares, con la ventaja de
que mientras cambian sellos estarén hacíendo
algo altamente positivo: cultivar la amistad y el
dialogo como forma de ir terminando con la vio-
lència. Es bonito ademàs sentirse miembro de
una comunidad que no se acaba en los Hmites
del barrío o de la nacíón: el sello nos puede abrir
las puertas a[ conjunto de naciones o de los
hombresquelashabitan*

Entre las varias actividades que pueden girar
en torno a la exposición, punto de arranque de
todas ellas, se nos han ocurrido las siguientes:

A.— Concurso de carteles anunciadores, ço-
mo trabajo de plàstica en su aspecto de díseflo,
rotulaciòn con la parte fundamental del aprendï-
zaje en la utilización y distribucïón de los el em en-
tos( en este caso letras en el espacio utilizable,

B, — Confección de objetos con sellos (o que
su motivo sean los sellos); -manuales, pretec-
nología y plàstica:

Jarrones, centros, ceniceros: utilrzar objetos
(botellas, ceniceros, etcètera) para cubrirlos con
sellos, a ser posi ble vistosos.

Puzzles, collages, còmics.
Postales: cartulinas tamafío posta con dibujos

originaíes
Sobres: cada alumno se hace sus propios so-

bres, incluido el dibujo del sello-franqueo, para
enviar sus cartas y escritos a la estafeta de la ex-
posi ción*

Sellos: creación o reproducciòn de sellos a ta-
maflo f oi ió-

C.— Temas Monogràficos (utilízando los se-
llos como motivación.

La historia a través del sello; el gótico; natura-
leza y contaminación.

D.— Concurso de redacción. Temas pro-
puestosson:

;Qué es el sello para ti ?
Las cartas como vehlculo de amistad entre

persones y pueblos.
E,— «Servicio de Correoa,»
Se pondrà un buzón y una «estafeta» en la

que algunoa alumnos ("funcionaries de
Correos") recogeràn y matasellaràn las cartas
que los alumnos de los distintes cursos deposi-
ten y que habrdn escrita en sus respectives cla-
ses motivades — se g un edades— por sus profe-
sores, aprovechando los temas para trabajar so-
bre los cargos, personas o cosas a las que se es-
criba (los sobres — franqueados y con la debida
dirección— también seran trabajo de clase (ver
apartado «8»}.

Bemplos de cartas a...:
Alcalde.
Presidente deia Generalitat.
Presidente del Gobierno,

Defensor del pueblo.
Ministro de Educación.
Presidente de las Cortes.
SecretariodelaQNU,
Presidente de los EE UU.
Presidente de la URSS.
Director del Colegio.
Director de un periódico*
Nifios del tercer mundo.
A un niFto negro^
A un nifio gïtano.
A los que sufren las guerras.
A un cosmonauta.
Atuspadres.
A un amigo.
A un àrbol.

A un pàjaro.
A un pez.
A una estrella.

Con el material recogido se confeccionaria un
libro de textos fibres para ser utiMzado, mas ade-
lante, como material de trabajo en el àrea de Ien-
gua y en otras.

Las canas que por su espontaneidad, conteni-
do, originalidad y oportunidad se consideren
dignas de ser publicadas y divulgadas podrían
ser enviadas a los medios de comunicación e in-
cluso a quienes iban dirigídas, pues estimamos
que muchas veces son los nifios fos que mejor
saben decir las cosas.

F .— Nada podria tener més conexión con el
sello que el conseguir que los ninos se acostum-
brasen a escribir a sus familiares y amigos. Mejor
aun, la exposición debería ser motivo para esta-
blecer «correspondència con otros centros», por
niveles (2,° y 7.° ya estan hacíendo algo de
estol, ampliando así los contactos con ninos de
otras *onasp incluso de otros países. ,;Habrà algo
mas eficaz que la amistad si queremos conseguir
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la paz? Què bonito seria que el número de co-
rresponsales aumentase y que todos los cursos
particïpasen en la idea.

La meta final sería conseguir intercambtos es-
colares, gracias a los cuales los nínos vïvirfan
una aventura inolvidable al ponerse en contacto
con nínos de otras regíones, con otros ambien-
tes y con otras costumbres.

G.— Con motivo de la exposición se realizarà
una visita a la Lonja, como lugar donde los do-
mingos por la manaria se celebra el mercado del
sello y de rnonedas antiguas. A) mismo tíempo
que les serviria para conocer el ambiente de ese
mundtllo, podrían hacer sus primeras adquisicio-
nes. Para ello se contaria con la guia y explica-
ciones de miembros de la Sociedad Filatèlica Va-
lenciana, siendo muy posi b!e que estén dispues-
tos a recibir en su sede social a aquell os alumnos
ínteresadosen el tema.

La visita a la Lonja serà motivo para hacer, al
rnismo trempo, un estudio completo sobre tan
extraordinario monumento, especialmente co-
mo actividad de Ciencias Socïales de Segunda
etapa.

H.— Coincidiendo con la exposición tendre
lugar una charla-coloquio (en horario extraesco-
lar), con proyección de dïapositivas, etcètera, a
cargo de un miembro de ia Sociedad Filatèlica,
así como de los profesores que han montado la
exposición. Podran asistir los alumnos interesa-
dossn el tema, especialmente desde 5.° a 8, °.

Seria de desear que a todos, alumnos y profe-
sores, nos quedase un grato recuerdo, así como
que el Club Filatèlica «Blasco Ibànez» y los gru-
pos de correspondència fuesen —a partir de este
acontecimiento— una realidad en el diario que-
hacerdei colegto.

Para consultar dudasr aportar sugerencias e
intercambios, dirigíros a Fernando y Eladia.
C. N. Blasco Ibénez, C/ Isabel de Villena s/n.Q

r

Valencià.

MOVIMENT COOPERATIU D'ESCOLA POPULAR

VALENCIANITZAR
L'ESCOLA

El Moviment Cooperatiu d'Escola Popular després de la seua primera reunió plenària del pre-
sent curs 1984-85 vol fer aplegar a í'opinio pública en general, als ensenyants i responsables polí-
tics corresponents les següents consideracions al voltant de l'objectiu d'aconseguir una real i ver-
tadera valencianització de la nostra escola i del nostre poble *

l.a És necessari un recolzament decidit i eficaç per part de la Conselleria d'Educació de les
iniciatives que es donen de cara a l'ensenyament en Valencià. Si limitem l'ensenyament de la nos-
tra llengua a una assignatura, a la llarga, açò contribuirà a una major castellanització de l'escola,

2.B Si no valencianitzem d'una forma efectiva els nostres mitjans de comunicació (premsa,
ràdio, televisió, etcètera), la lluita per aconseguir una major valoració social de la llengua conti-
nuarà estant mancada d'un dels instruments més importants! decisius. La llavor que es puga fer a
l'escola queda düuida, per no dir improductiva.

3,a Tots els ensenyants devem exigir la valencianització rJels nostres centres, no sots en allò
que respecta a l'ensenyament, també en aquells aspectes (cartells, butlletins, actes dels òrgans
col·legiats, horaris, etcètera) que ajuden a la normalització de la llengua al nostre país.

4.* Finalment, hem de manifestar que lamentem que encara queden col·legis, en les zones
valencíanoparlants, en els quals no s'irnparteix el Valencià ni tan sols com una assignatura per
manca de professorat. Així mateix és incomprensible que es creen expectatives als mestres de ca-
ra al necessari reciclatge i després per manca de pressupost no pugen fer els cursets de I'l, C. E.
tots aquells que ho solicíten. Els centres més perjudicats, en aquest aspecte, són sempre els
col·legis més menuts i aïllats geogràficament. Esperem que aquesta política pressupostària, que
considerem equivocada, no contribuesca 3 reforçar l'existència d'una descriminació envers
aquestes escoles amb menys possibilitats en tots els aspectes.

València, novembre de 1984


