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O deixa de ser curiós que una
llei tan important com la de
Llibertat Sindical, promulga-

da per a potenciar el sindicalisme,

puga ser utilitzada en contra
d'aquest. I el que és pitjor, amb el
recolzament de FETE í CCOO, les
quals, contaminades de l'esperit de
bipartidisme polític regnant, voten
reivindicar el bisindicalisme. Ben
mirat a lo millor això tampoc està
mal. El tema, però, és que les exa-



geracions no porten enlloc. Que
se'ls reconega als sindicats esmen-
tats dret a negociar, fins í tot als
sectors on no tenen representació,
pot ser raonable. Que s'exigesca
més rep resen ta t i vi ta t als sindicats
nacionals que als estatals, per a po-
der negociar a nivell autonòmic, és
menys justificable. Ara bé, que in-
tenten extrapolar una sèrie de drets
que la llei els dóna a nivell estatal i
autonòmic al nivell local ens sembla
una aberració que, per suposat, no
contempla la Llei de Llibertat Sindi-
cal. Per aquest camí poden acabar
reivindicant la seua representativitat
als mateixos centres de treball amb
caràcter exclussiu.

La Conselleria d'Educació, en un
escrit que no té data ni signatura,
dirigit als Ajuntaments i a les agru-
pacions locals del PSOE, ha decidit,
en base a una original lectura de la
Llei de Llibertat Sindical, que cal in-
terpretar que les úniques organitza-
cions sindicals que poden participar
als Consells Escolars Municipals
sónUGTyCCOQ,

Les coses, de vegades, són així
d'extranyes: la Conselleria que té al
seu abast el Diari Oficial de la Gene-
ralitat, i que legalment pot fer les
circulars que vullga, ara s'ha vist
obligada a acudir a uns escrits quasi
clandestins per tal de marginar a
sindicats com el STE del PV —més
representatiu al camp de l'ensenya-
ment que CCOO i la FETE-, la
CNT o l'ANPE. Aquesta forma
d'actuar no és casual, tracta
d'aconseguir la màxima impunitat
possible de manera que nosaltres
pugam patir la màxima índefensió
jurídica possible.

L'actitud, entre passiva i aprova-
tòria, de FETE i CCOO davant els
fets que estem denunciant no pot
interpretar-se d'altra manera que de

cega. Ningú no regala res a ningú.
Però també es tracta d'una actitud
mesquina, perquè la seua major o
menor representativitat no té per
què ofegar la dels altres. I també,
no hi ha per què amagar-ho, és una
actitud irresponsable, ja que ells sa-
ben tan bé com nosaltres que la
seua implantació no dóna, ni de
bon tros, per a cobrir tots els pobles
del País Valencià.

El més greu de l'assumpte és que
els Consells Escolars Municipals no
parteixen de zero. En aquests mo-
ments estan funcionant en molts
llocs. I en ningú no s'han produïit
marginacions. No estem doncs, da-
vant d'una mesura dolenta, sinó
regressiva, I podria passar que, en

alguns dels pobles dels que estem
parlant, hom preguntarà als mili-
tants de FETE i CCOO, si exis-
teixen, què estaven fent durant els
darrers anys o si estan disposats a
fer ta feina que els ve de cara.

Esperem que al final s'impose el
trellat i que no se'ns obligue a mal-
gastar unes energies que
preferiríem invertir en la participa-
ció, en una mobilització en defensa
dels nostres drets. I tenir trellat en
aquests moments passa per no
constituir els Consells Escolars Mu-
nicipals abans que els de Centre,
per no interferir l'autonomia munici-
pal, ja de per sí prou minsa, i per
aunar en la participació, evitant la
marginació de ningú.

Com podeu veure en
aquest número, la Conselleria
d'Educació està fent el possi-
ble per a marginar al STE-PV
dels Consells Escolars Munici-
pals, sense ningú n tipus de
base legal. Si en algun lloc te-
niu problemes per a participar
sindicalment als esmentats
Consells, truqueu a la seu del
sindicat.
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ACCIÓ SINDICAL

NOSTR
(VINDICACIONS

1. Homologació
Acaba l'any 85 i, contràriament al que

estava previst als seus pressupostos, als
treballadors de l'ensenyament estatal, al
contrari que a la resta de funcionaris, no
se'ns ha aplicat el nou sistema retributiu
aprovat a la Llei de Mesures de Reforma
de la Funció Pública, d'agost del 84.

El fet de la no aplicació als docents
del nou sistema retributiu, que com ja
vàrem aclarir des del STE-PV al seu mo-
ment no té la més mínima relació amb la
tristement famosa carrera docent, pot
tindré efectes negatius per a nosaltres.
En primer llocf n'hi ha tota una sèrie de
complements, tant els específics com
els de productivitat, que no deuen ser
aplicats individualment als docents, pe-
rò que sí que deuen estar presents al
moment de calcular la massa salarial
global que ens pertoca. No podem ac-
ceptar en cap moment la pèrdua d'una
part de la massa salarial

En segon lloc, perquè es podrien pro-
duir despenjaments d'algunes pujades
de la resta de funcionaris pel fet de tin-
dré encara un sistema retributiu dife-
rent.

I en tercer lloc, que pensem que pot
ser el més important, perquè per a no-
saltres, i així l'hem defensat, l'aplicació
del nou sistema permet un reajust dels
nivells retributius actuals dels diferents
sectors de l'ensenyament estatal de tal
forma que es puga finalitzar realment el
procés d'homologació salarial amb la
resta de funcionaris. L'exigència dels
nous nivells, 18 per a l'EGB i 20 ï 24 per
a l'ensenyament mitjà, ha estat una rei-

, vindicació constant al llarg de tot el curs
i creiem que aquest és el moment opor-
tú per a plantejar-la i guanyar-la.

2. Pensions
-

Una altra reivindicació que ha estat
contínua al llarg de tot l'any 85 ha segut
la del canvi del sistema de pensions. So-
bre un sistema injust, el del 80% del sou
base, els pressupostos del 85 introduïen
un sistema molt més injust, que suposa-
va pèrdues monstruoses respecte a les
ja disminuïdes pensions anteriors. La
nostra exigència deu continuar essent
(?) la d'una llei de pensions que ens
acoste al màxim fins a les pensions del
100% del salari real. A hores d'ara, la
nostra exigència mínima ha de ser la
modificació dels coeficients, amb caràc-
ter retroactiu a gener del 85. L'obvietat
d'aquesta reivindicació, recolzada en
entrevistes que l'UCSTE ha mantingut
amb el Defensor del Pueblo, deuria fer
que l'Administració canviarà la seua
postura.

3. Trienis
Amb un cert lligam al tema anterior,

nosaltres pensem que cal posar ara so-

bre la taula el tema de l'homologació
dels trienis. Aquests darrers dies hem
rebut amb total satisfacció la sentència
del Supremo que obliga a l'Administra-
ció a aplicar el coeficient 3.6 a tots els
trienis dels professors d'EGB. Aquest
era un primer pas necessari, donat que
l'Administració feia cas omís de la via
administrativa, i eixe pas ja s'ha donat.
Ara ve el segon pas, que és el de acon-
seguir la generalització dels efectes de
la sentència, sense tindré que recurrir
individualment al llarg i costós procés
del contenciós administratiu i ta nego-
ciació de la aplicació real de la sentència
en un plac raonable; que noquede con-
gelat sine die. De l'entrevista que sobre
aquestes dues qüestions va mantindré
l'UCSTE abans de l'estiu amb el senyor
Ruiz Giménez, esperant que efectiva-
ment haguera una sentència favorable
als recursos presentats, la conclusió va
ser que, independentment de la bona
voluntat del Defensor del Pueblo, el te-
ma deuria posar-se sobre la taula de ne-
gociació amb una exigència clara per
part dels sindicats dels ensenyants.
Com hem dit al principi, creiem que
aquest és el moment de presentar
aquesta exigència.

P

4. Retribucions
De nou ens vejem obligats a denun-

ciar la política de disminució del poder
adquisitiu que està portant l'actual go-
vern. Als pressupostos del 86 està pre-
vist un increment del 7.2 per als funcio-
naris, al voltant del 2% per baix del IPC
previst per al 85, i al voltant del 4% del
que s'està calculant per al 86.

L'incumpliment de les promeses elec-
torals de manteniment del poder adqui-
sitiu dels salaris, que està provocant els
dos darrers anys un canvi en la tendèn-
cia de participació de les rentes salarials
en el conjunt de la renta de l'estat, amb

una important pujada dels beneficis en
detriment dels salaris, juntament amb
els retalls dels fons destinats al manteni-
ment dels serveis públics, a la modifica-
ció del sistema de pensions de tots els
treballadors, etc., són un conjunt de
fets als que hem d'oposar-nos clara-
ment El STE-PV reivindica de nou una
pujada salarial que permiteisca el man-
teniment del poder adquisitiu.

PER UNA
PLATAFORMA
UNITÀRIA

Hem plantejat breument un conjunt
de temes i de reivindicacions que pen-
sem que deuen unificar a tots els treba-
lladors de l'ensenyament i als sindicats.
Des del principi del trimestre, tant des
del STE-PV com des de l'UCSTE, s'ha
estat treballant en la línia de aconseguir
una plataforma unitària dels sindicats de
l'ensenyament al voltant d'aquestes rei-
vindicacions. Per a nosaltres es tracta
de aconseguir la major acumulació i la
millor correlació de forces amb l'Admi-
nistració per tal de poder guanyar
aquestes reivindicacions. També es
tracta de plantejar la necessitat d'una
negociació específica al sector de l'en-
senyament, perquè específics són un
conjunt de problemes del mateix, i no
donar per bo el model de negociació
que margina des de Presidència de Go-
vern als sindicats més representatius del
professorat.

Creiem que les diferències entre els
diferents sindicats son òbvies i no cal
ocultar-les. En temes com el de la carre
ra docent, a la que el STE-PV i l'UCSTE
han donat un no rotund, les diferències
actuals son insalvables amb els sindi-
cats que la defensen. Però del que en
aquest moment es tracta és de veure si
és possible i, més encara, si és una obli-
gació dels sindicats posar-se d'acord en
la defensa d'unes reivindicacions unità-
ries de tots els treballadors.

Pensem que el camí que s'ha recorre-
gut fins ara és positiu. En la reunió que
varen mantindré el 29 d'octubre a Va-
lència els sindicats ANPE, FETE, CNT r
STE-PV, a la que CCOO no va poder as-
sistir i excusà posteriorment la seua ab-
sència, la visió dels diferents sindicats
sobre els problemes senyalats era molí
semblant r es va manifestar la voluntat
d'arribar a una plataforma i una acció
reivindicativa unitària a nivell de tot l'es-
tat. ÉS clar que és un primer pas, però
un pas que valorem com a molt impor-
tant, igual que és clar que, encetat
aquest camí, si alguna organització es
despenja tindrà que justificar davant
dels treballadors la seua responsabilitat
de debilitar la nostra postura front a
l'Administració.
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«A partir del 7 de noviembre de 1985 se

negociarà el VI Convenio de la Ensefianza
Privada en todos sus aspectos.» (Punto
del Acuerdo sobre el V Convenio.}

Esta frase, verdaderamente surrealista te-
niendo en cuenta que en los ültimos afíos ha
sido totalmente imposible que la patronal
aceptara negociar cualquier cosa que nofue-
ra la revisión salarial y que las firmas de con-
venio se van retrasando cada vez mas, con
un rècord dtffcil de igualar esteafio, en el que
se ha alcanzado un retraso de díez meses, re-
sume el cinismo y la prepotència de la patro-
nal en su negativa a negociar los convenios y
en la instrumentación política que hace de
los mismos.

La valoracíón que hacemos nosotros de la
lucha que desde antes de fïn de curso se ha
llevado en torno al V Convenio no puede ser
positiva. Fundamentalmente porque no he-
mos sido capaces, a pesar de las movilizacio-
nes de mayo, de forzar las reivindicaciones
que habían sido asumidas unitariamente por
todos los sindicatos de ta mesa de negocia-
ción: subidas salariaíes, mejoras en las con-
diciones de trabajo. Hemos de considerar es-
pecialmente negativa el hecho de que la pa-
tronal consiguiera el cambio en las ordenes
de subvencïón, con un trasvase de los fon-
dos destinados al pago de la anügüedad, que
han ido a parar a funcionamiento, Como he-
cho positiva si que hay que destacar que las
subidas han sido iguales para todos, sin los
descuelgues del curso pasado, hecho que in-
dudablemente ha sido consecuencia de la
postura de denuncia clara que mantuvo
UTEP el afío pasado y su postura de firmeza
sobre esta reivindicación este a no.

El futuro, sin embargo, no lo debemos ver
con pesimísmo. La LODE introduce algunos
elementos nuevos que podemos y debemos
aprovechar al méximo. El mismo Reglamen-
to de Conciertos Educativos, que marca con-
diciones y obligaciones de los centros con-
certados, sin ser el que nosotros querríamos,
cambia la situación en aspectos fundamen-
tales, siempre que por nuestra parte haya
una postura clara de luchar por una aplica
ción real: contrataciones y desprdos, pago
director funcionamiento del consejo escolar,
elección del director, etcètera. El VI Conve-
nio también va a presentar una novedad, y
es que va a ser negociado en un marco nue-
vo en el que la patronal se va a encontrar po-
lítica mente debilitada.

En la primera sesión del III Congreso de
UCSTE se aprobaban, en la ponència de la
LODE, algunas líneas de trabajo fundamen-
tales en el sector de la ensefíanza privada.
Ante el VI Convenio tenemos que plantear-
nos cu à les son los objetivos que reaïmente
creemos que podemos y estamos dispuestos
a luchar por conquistar, Ambas tareas,
desarrollo-aplicacïón de la LODE y negocia-
ción del convenio, son fundamentales y de-
bemos abordarlas con ilusrón, sabiendo que
nos van a exigir un gran esfuerzo de trabajo,
que tanto desde el sindicato como personal-
mente debemos asumir.

TABLASSALARIALES

Preescolar: Integrado

Director

Subdirector,

Titular ....
Instructor/a

EGB

Director ,

a) 66.400
b) 21.054
a) 66.400
b) 19.485

66.400
46.000

Subdirector

Jefe de estudiós

Jefe de departamento

Profesor titular
Ayudante
Vigilants, educador o instructor/a

BUP

Director.

a) 66.400
b) 21.054
a) 66.400
b} 19.485
a) 66.400
b) 17.529
a) 66.400
b) 15.592

66.400
53.800
53.800

Subdirector o jefe de estudiós

Jefe de departamento

P V V VProfesor titular
Profesor maestro o jefe de taller/labora-

torio
Profesor adjunto, auxiliar o ayudante . . .
Adjunto de taller o laboratorio
Vigilante, educador o instructor/a

a) 73
b) 30
a) 73
b) 26
a) 73
b) 21

73

100
665
100
948
100
885
100

73.100
69.600
66.650
64.500

FPI

Director

Subdirector

Jefe de es tu d i os

Jefe de departamento

Profesor titular, jefe taller o laboratorio ..
Profesor agregado, adjunto, auxiliar o

ayudante
Vigilante, educador o instructor/a

FPII

a) 66.400
b) 24.827
a) 66.400
b) 23.024
a) 66.400
b} 21.247
a) 66.400
b) 19.464

66.400

55.900
51.600

Director

Subdirector

Jefe de estudiós

Jefe de departamento

Profesor titular, jefe o maestro de taller o
laboratorio

Profesor agregado, adjunto, auxiliar o
ayudante

Ayudante de taller o laboratorio
Vigilante, educador o instructor/a

Personal administrativo: SECCION A

Jefe de administración o secretaria
Intendenta
Jefe de negociado
Oficial
Auxiliar o telefonista
Aspirante

a) 70
b) 29
a) 70
b) 26
a) 70
b) 25
a) 70
b) 21

950
844
950
226
950
327
950
350

70.950

68.800
67.730
64.500

51.600
47.300
44.075
43.000
43.000
25.800

Complemento

15.411

15.411

15.411
10.309

15.411

15.411

15.411

15.411

15.411
13.014
7.484

13.164

13.164

13.164

13.164

13.164
12.211
13.865
10.006

13.219

13.219

13.219

13.219.

13.219

10.759
8.042

13.003

13.003

13.003

13.003

13.003

10.819
10.629
8.010

15.156
14.158
12.145
10.635
3.946
1.325

ToUI

81.811
21.054
81.811
19.485
81.811
56.309

81.811
21.054
81.811
19.485
81.811
17.529
81.811
15.592
81.811
66.814
61.284

86.264
30.665
86.264
26.948
86.264
21.885
86.264

86.264
81.811
80.515
74.506

79.619
24.827
79.619
23.024
79.619
21.247
79.619
19.464
79.619

66.659
59.642

83.953
29.844
83.953
26.226
83.953
25.327
83.953
21.350

79.619
78.359
72.510

66.756
61.458
56.220
53.635
46.946
27.125

Trinnio

2.725
1.165
2.725
1.025
2.725
2.370

2.725
1.165
2.725
1.025
2.725

970
2.725

863
2.725
2.195
2.195

3.419
1.698
3.419
1.490
3.419
1.211
3.419

3.374
2.849
2.812
2.750

2.623
1.358
2.623
1.258
2.623
1.163
2.623
1.066
2.623

2.349
2.122

3.291
1.635
3.291
1.435
3.291
1.387
3.291
1.168

83.953 3.291

2.743
2.707
2.647

2.600
2.398
2.221
2.195
2.195
1.343
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8 DE NOVEMBRE

TAULA SINDICAL
Els òrgans de participació esgoten a la Conselleria d'Educació: el Consell Escolar Valencià fa
quasi mig any que no es reuneix i la taula sindical ho feia per primera vegada el darrer dia 8 de
novembre.

Pel que respecta a la taula sindical, sembla que s'ha encetat el mateix camí dels darrers anys:
s'acomença amb bones intencions ï la presència d'un munto de directors generals i s'acaba
amb notes de protesta dels sindicats i la presència d'un parell de caps de serveis sense ningun
poder decisori. Tingam fe en que el mateix camí no ens porte enguany al mateix lloc. Com ja
se sap, la fe va salvar a Marta.

Els punts de l'ordre del dia de la taula sindical eren: Desenvolupament de la LODE, Consells
Escolars Municipals, Educació Permanent d'Adults i Educació Especial. Sobre els dos darrers
punts no val la pena extendre's, ja que l'únic que es va fer per part de l'Administració fou un
manifest de bones intencions i per part dels sindicats un contrast entre les esmentades bones
intencions i la trista realitat.

Hem pensat que no valia la pena reproduir els avantprojects a què fem referència al punt se-
güent per la seua absoluta provisionalitat. En el moment en què se'ns presenten els propers
esborranys, els publicarem.

^

De tota manera, si teniu interès en conèixer-los, podeu demanar-los al STE-PV o buscar-los
en «Escuela Espanola», n.°2.783, que en el seu moment ja els publicà.

DESENVOLUPAMENT
DE LA
LODE

Els dos projectes que ens va distribuir la
Conselleria per tal de donar-los el nostre pa-
rer eren el de «Reglament dels òrgans de go-
vern dels centres públics d'EGB, Batxillerat í
FP» i el que va a regular «L'admissió d'alum-
nes als centres docents sostenguts amb fons
públics». Com és lògic, destapar dos projec-
tes que desenvolupen un niu de contradic-
cions que s'anomena LODE no podia tenir al-
tra virtut que posar en evidència les contra-
diccions no corregides, però sf augmenta-
des. D'entrada, constatem:

1. Una pretesa igualtat de criteris per a
l'admissió d'alumnes als centres públics i
concertats (art, 53 LODE} però que fa res-
ponsable d'aquesta al Consell Escolar en els
primers i al titular en els segons.

2, Un reglament que regula els òrgans
col·legiats dels centres públics, deixant a
banda els concertats, malgrat que la progra-
mació general de l'ensenyament es fa indis-
tintament tenint en compte «la oferta exis-
tente de centros públicos y concertados»
(art.27LODEí.

En resum, el que sabíem: els titulars dels
centres concertats tenen els mateixos drets
que els centres públics, però no els mateixos
deures, i els pares, mestres i xiquets els ma-
teixos deures, però no els mateixos drets.

Les esmenes més importants presentades
pel STE del PV pel que respecta aJs òr-
gans de govern han estat:

1. El canvi de «garantia de neutralídad
ideològica» que s'exigeix al professorat dels
centres públics, però «sense ningun tipus
d'adoctrinament ideològic». Per suposat ha-
guérem preferit llevar la frase sense mos, pe-
rò, com ja se sap, aquesta està en la LODE
(art. 18). La frase alternativa, tampoc l'hem
inventat nosaltres, ós la interpretació que el
tribunal constitucional fa de ta neutralitat
ideològica i que ens sembla menys perillosa
que la primera.

2. Incloure, on era possible, la participa-
ció del claustre. Com vam analitzar en el seu
moment, la LODE buida molt al claustre de
continguts.

3. Llevar la possibilitat de que l'Adminis-
tració trie a l'equip directiu si els aspirants no
aconsegueixen els vots de la majoria del
Consell Escolar de Centre.

4. Llevar-li al jefe d'estudis la competèn-
cia de «confeccionar los horàries académi-
cos...», substituint-!a per «coordinar la con-
fección de los...».

5. Impugnar que en el cas d'elecció de!
director, equip directiu o revocació del direc-
tor els vots dels alumnes (que no hi partici-
pen segons l'article 43) s'acumulen a pares
no pertanyents al Consell Escolar.

6. Augmentar la representació d'alum-
nes al Consell Escolar (en el projecte, sempre
per baix de la dels pares),

7. Incloure el dret a votar per al pare i per
a la mare (un vot més un vot).

8. Incloure en l'elecció de pares Í d'alum-
nes la presentació de llistes.

9. Concreció sobre qui elabora el regla-
ment de règim intern, incloent-hi la participa-
ció del claustre, APA Í alumnes.

10. Incloure un apartat en el que quedarà
clar que les qüestions tècniques i pedagògi-
ques són exclussives del claustre.

11. Ampliar el nombre de reunions del
claustre i del Consell Escolar que són més
restrictives que en la LODE.

12. Demanar que s'incloguera una tran-
sitòria que determine què és el que passa
amb l'antic cos de directors escolars.

Pel que respecta als criteris d'admis-
sió d'alumnes:

1. Esmenar dos articles per a evitar que
l'ensenyament preescolar als centres concer-
tats no servirà per a botar-sfe a la torera les
normes de matriculació, ja que en aquest ni-
vell no hi ha subvenció i no és obligatori. O
srga, que l'assistència a preescolar als cen-
tres concertats no done dret sense més a
continuarà l'EGB.

2. Incloure el dret dels pares a no assistir
a un centre si no li convenç el «caràcter pro-
pi o».

3. Substitució dels Serveis Territorials
com a competents per a realitzar la zonrfica-
ció pels Consells Municipals d'Educació.

4. Eliminar ei concepte de «cabeza de fa-
milia» a l'hora de contabilitzar ingressos.

5. Que als centres concertats siga el
Consell Escolar l'òrgan competent per a de-
cidir sobre l'admissió d'alumnes.

6. Incloure per als centres concertats
una sèrie de sancions escalonades a banda
de «el apercibimïento» i la «rescísión del con-
cierto», que són els únics que es contem-
plen.

7. El barem per a l'admissió d'alumnes,
pel que respecta a Ja situació econòmica,
s'estructura en quatre grups: ingressos infe-
riors al salari mínim, fins al doble del salari
mfnim, entre et doble Í el quàdruple i supe-
riors al quàdruple. Nosaltres plantegem la
substitució de quàdruple per triple.

8. En el barem esmentat, la proximitat al
centre s'estableix de la següent manera: 4
punts en l'àrea d'influència del centre, 3 en
les àrees d'influència limítrofes, 2 per al ma-
teix districte, municipi o comarca, i 1 punt
pera la resta. Plantegem substituir el 4 per 6 i
el 3 per 4.

•

—



ACCIÓ SINDICAL

CONSELLS
ESCOLARS

MUNICIPALS

La història dels Consells Escolars Munici-
pals, definits sobre el paper com a òrgans de
participació, s'ha caracteritzat fins ara per:
una el·laboració de la seua normativa al mar-
ge de les forces sindicals i socials; una acti-
tud, per part de l'Administració de burla cap
els ajuntaments i les forces sindicals en ge*-
neral, i un intent d'aplicació que ha cercat
més la marginació d'algun sindicat en parti-
cular que el d'una participació generalitzada.

Concretament cal constatar:
— Que en tot el procés ha estat ignorat el

Consell Escolar Valencià.
— Que la taula sindical va ser convocada

per a parlar de I'«aplicació, drfussió, distribu-
ció i campanya» dels Consells Escolars Muni-
cipals cinc dies abans d'acabar el termini per
a la seua constitució. El que ara s'haja am-
pliat un mes més el terme per a l'esmentada
constitució sols respon al fet de que de no
fer-ho així els hauríem impugnat tots,

— La ingerència de ía Conselleria d'Edu-
cació en competències dels ajuntaments,
com són les de determinar la compossició
numèrica dels Consells Escolars Municipals.

— Les maniobres polítiques de la Conse-
lleria per tal de marginar al STE def PV, utilit-
zant una sèrie d'escrits, sense data ni signa-
tura, dirigits als ajuntaments i a les agrupa-
cions locals del PSOE plens de manipula-
cions jurídiques i interpretacions interessa-

des. La millor prova de la mala fe amb la qual
ha actuat la Conselleria ha estat la no utilitza-
ció de circulars perfectament datades i sig-
nades que ens permeteren recórrer,

— L'actitud de FETE i CCOO que no han
valorat altra cosa que el benefici que els
aporta la postura de la Conselleria.

La taula sindical, en el punt de Consells
Escolars, va ser, com es pot suposar, un mo-
nòleg entre l'Administració i el STE del PV.
Un aspecte important a considerar és el des-
propòsit que suposa constituir els Consells
Escolars Municipals abans dels Escolars,
amb la qual cosa s'impedeix la participació
dels treballadors de privada, a! estar basada
en aquests moments la participació del pro-
fessorat en el consells de direcció. Açò, a
més a més, podria suposar que dintre d'uns
mesos es tingueren que repetir les eleccions
per tal de participar als Consells Escolars Mu-
nlcipais.

SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS QUE
LUCHAN POR SU LIBERTAD Y BIENESTAR

Es indudable que una de las agresiones més fuertes que padecen los pueblos del tercer
mundo por el imperialisme es la de la deuda externa. Esta losa, que, lejos de desaparecer,
tiende a hacerse cada vez més pesada, condena a una gran parte de la hurnanidad a la misèria
y alsubdesarrollo.

En el mes de julio de este afío se reunia en La Habana una conferencia multitudinària de
pafses de Amèrica Latina y del Caribe, alcanzéndose acuerdosque podemoscalificarde histó-
ricos.

El pasado dia 23 de octubre se celebro una jornada de lucha internacional que fue respal-
dada en el Estado espa noi de diversasformas. En el País Valencià, representantes de la CS de
CC 00 del PV, CEDSALA y STE-PV se entrevistaren con el delegado del gobierno, sefior Bu-
rriel, y le entregaron el siguiente manifiesto, firmado por CS de CC 00 del PV, STE-PV, CAT,
PCPV, PC, Federación Progresista, UCE, PCE-ML, CEDSALA, UPV, EUPV, MDPCH, JJCC-
PV, Coordinadora Pacifista.

Seriar presidents:
Los abajo fïrrnantes, organizaciones sindí-

cales, políticas y sociales del País Valencia-
no, solidarias con las resoluciones del Acta
de La Habana de julïo de 1985, suscrita por
97 organizaciones procedentes de 29 países
de Amèrica Latina y del Caribe, queremos
hacerle llegar a través de su delegado guber-
namental en el País Valenciano lossiguientes
acuerdos:

1.° La deuda externa de los países en
vías de desarrollo, especialmente los de Lati-
noamérica y del Caribe, es la manifestación
més dramàtica de la actual crisis de estàs na-
ciones, así como el factor més importante
que no solo tiende a profundizarla, sinó que

beranía de estos pueblos a los dictados de
los EE UU, imponiendo en especial a los tra-
bajadores ínsoportables políticas restrictivas
de sus niveles de vida; profundizando la de-
pendència de estos países de los bancos
acreedores, del Fondo Monetario Internacio-
nal y de los dictados de los gobíernos de los
países industrializados, que conírolan las de-
cisiones de estos organismes.

2.° El resarcimiento histórico a las injus-
tícias, atropellos y dilapidaciones de las ri-
quezas naturales realizadas durante la colo-
nizaciòn de aquelles países pasa hoy porque
la Deuda Externa que ahoga el crecimiento
económico, la soberanía y el mantenimiento

impide la recuperación econòmica, bloquea de los incipientes procesos democróticos,
toda posibíïidad de desarrollo, somete la so- sea cancelada, tomando el Gobierno que us-

ted preside fas medidas polítïcas y económi-
cas conducentes a tal fin. Esta es ía exigèn-
cia de los abajo firmantes respecto a los
64.000 millones de pesetas que estos países
adeudan al Estado es pa fi o I,

3,° Nosotros abogamos porque, lejos de
las palabrasy actos retóricos, quequedanen
el vacío, el Gobierno del Estado espafiol y
cuando han pasado doce anos del derroca-
mientodel Gobierno de la Unidad Popular de
Chile, presidido por Salvador Allende, no
venda armamentoa una política y un ejército
que reprimen y asesinan a un pueblo que lu-
cha por restablecer un sistema democrótico.
Nuestra exigència pasa también por la retira-
da de todo tipo de ayuda econòmica y tecno-
lògica al gobierno fascista de Pinochet, que
està hundiendo en la misèria y la pobreza a
las capas chilenas desprotegidas.

4.° Los abajo firmantes críticamos la ac-
titud política de su Gobierno por no rechazar
netamente la ingerència de los «contras» po-
tenciados y reforzados econòmica y militar-
mente por la CIA, desde Honduras, contra el
pueblo y el gobierno nicaragüenses, así co-
mo su sumisión a la política boicoteadora
que la Administración Reagan esté reaíizan-
do a los esfuerzos pacificadores del Grupo
Contadora,

Valencià, 23 de octubre de 1985.

III CONGRESO DE UCSTE
.

POR LA ESCUELA PUBLICA
Bajo este lema se desarrollóen Guardamar

los pasados días 31 de octubre y 1, 2 y 3 de
noviembre Ea primera sesïón dei III Congreso
de la Uníón Confederal de Sindicatos de Tra-
bajadores de la Ensefíanza, Durante estos
días el Congreso, junto con una reafirmación
en los principios y objetivos de la escuela pú-
blica, ha debatído en profundidad todo un
conjuntode temasque, como el del Estatuto
del Profesorado, desarrollo de la LQDE, et-
cètera, nos exigen la elaboración de alterna-
tivas concretas capaces de ser asumidas y de
constituir un polo de referència de la lucha
reivindicativa y la intervención en la política

educativa del movímiento progresista de la
ensefíanza.

Al Congreso ha asistido, junto a los dele-
gados de los STEs de la UCSTE, una impor-
tante represen ta ción de sindícatos estatales
y de las principales organizaciones interna-
cionales de sindicatos de ensefíanza, repre-
sentando a la préctica totalidad de las orga-
nizaciones progresistas de la ensefíanza del
mundo. La presencia y los mensajes de apo-
yo y solidarídad de los sindicatos de maes-
tros y secundaria franceses, SNI y SNES, del
sindicato de la ensefíanza de Portugal, FEN-
PROF, y de las internacíonales de maestros v

secundaria, FIAM y FIPESO, miembros de la
Confederación Mundial de Organizaciones
del Profesorado Estatal (CMOPE) y de la Fe-
deración Internacional de Sindicatos de En-
sefianza (FISE1 nos ha ayudado a reafirmar-
nos en la viabilidad històrica y la necesidad
de nuestro proyectode sindicalisme unitario,
de caràcter autónomo, capaz de agrupar en
su interior al conjunto de los trabajadores de
la ensefíanza que se identífican con nuestro
proyecto de escuela pública.

Anuncïamos desde aquí la publicación de
un ALL I OLI extra con las conclusiones del
Congreso.



RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA
EL CURSO 1985-86

SCOLA D'ESTIU D'ELX
I. Partícipación en reuniones de MR-

Psa nivel de País Valencià y estatal;
En el primer trimestre:
• 12-13 octubre: Reunión de

coordinación-mesa redonda de MRPs en
Madrid sobre el tema: «La reforma del siste-
ma educativo en 01 territorio MEC y comunï-
dades autónomas». Preparación del VIII En-
cuentro Estata.
• 31 octubre-3 noviembre: VIII Encuentro
Estatal de MRPs en Murcià. Temas: Refor-
ma del Sistema Educativo. Desarrollo legisla-
tiva de la LODE y Estatuto del Profesorado.
Perfeccionamiento profesorado y Renova-
ción Pedagògica. Relacïón CEPs-MRPs.
• Diciembre: Prïmeras Jornadas de R.P. en
el País Valencià, Temas: Intercambio de ex-
periencias entre los grupos existentes. Anàli-
sis sïtuación educativa en el PV y actuación
administración autonòmica. Coordinación y
organïzaciónde los MRPs.

II. Funcionamiento de los siguientes
seminarios o grupos permanentes de in
vestigación (por concretar: dia reunión, pe-
riodrcrdad, lugar y programa de trabajo de
cada u no).

— En el Baix Vinalopó-Elx:
• Seminario permanents de teatro:

«Teatro y juego en la escuela». Coordinado
por la ATÉ. Todos los jueves, de 6 a 8, en ei
complejo San José.

• Grup de literatura infantil: Investiga-
ción y programación del folklore, cuento,
poesia, libros y técnicas creativas de escritu-
ra para su aplicación escolar

• Colectïvo escolar de imagen y soni
do: desarrollo de fa experiència de los talle-
res de imagen en la escuela. Reatización cine
de animacrón y utilización del vídeo (declara-
do proyecto de innovación educativa duran-
te el presente curso).

• Seminario Permanente de Pedago-
gia Operatoria: bases para una nueva me-
todologia de trabajo escolar.

Taller de dansa y folklore.
Grup de escola rural,
grup de sociales i estudi del medi.
Seminari de Valencià.
Seminario de educación especial.

Coordina: Equipo del Virgen de la Luz.
— En l'Alacantí:
• Grups d'Estudi Í Didàctica de la Natura:

ARCOT, de EGB, i CADEC, de BUP-FP,
— En la Marina Baixa:
• Grup de «Estudi del Medi» de la Vila

Joiosa.
• En l'Alcoià:
• Seminari de normalització lingüística i

ensenyament en valencià.
• Grup de preescolar i cicle inicial.
• En el Baix Segura-Vega Baixa,
• Coordinación de seminarios y gru-

pos de ínvestigación; Comislón grupos y
cursos.

III. Actividades dirigides preferents
mente a enseftantes:

Se programaren cursos, jornadas, en-
cuentros a partir de las propuestas que los
propios grupos o seminarios hagan para pro-
fundizar en su trabajo, o bien otras activida-
des de rniciación que puedan ser de interès y
a partir de las cuales puedan crearse o tros
grupos que den continuidad a ese trabajo de
Ínvestigación,

IV. Actividades de animación: Dirigí-
das a centros escolares y abïertas a padres v
sectores sociales interesados.

• Octubre: Dia 8, propuesta reaüzación
actividades en centros explicando el sentido
histórico y actual del «9 d'Octubre como dia
nacional del País Valencià». Potenciar asis-
tencia a actividades culturales-festivas pro-
gramadas por las instituciones püblicas.

Ultima semana: posïbilidad de plantear a
centros la realización de actïvidades de ho-
menaje a los tres poetas espafioles del sacri-
ficio: Antonio Machado, García Lorca, Mi-
guel Hernàndez, coincidiendo con el home-
naje general y la exposición itinerante de M.
Hernàndez. Posibilidad de hacer alguna pu-
blicación conjunta con trabajosde los ninos,

• Novembre: Comcidíendo con las repre-
sentaciones extraordinarias del Misteri y el
AnoEuropeode la Música:

— Montaje audiovisual sobre el Misteri di-
rigido a ninos con Unidad Didàctica que in-
cluya propuesta de actividades (pedir cola-
boración a Castillejos, Antonio Antón, etcè-
tera).

— Publïcación colectiva con trabajos de
los n/fios: «La festa per als xiquets».

• Desembre: II Campana: «Por un juego-
juguete creativo». Juga r-c rea r-vi vi r. 3." se-
mana diciembre.

— Charlas para padres.
— 3.H mostra Joguet Creatiu (proponer a

los colegios que lo tengan en cuenta ya en
las programac i ones -taller es de manuales,
educación artística-pretecnología).

— Publïcación sencilla dirigida a padres,
— Funcionamiento de talleres de juegos

poputares, creación de juguetes propios y
actividades relacionadas con el tema.

• Gener: II Campana: «Els xiquets per la
pau», última semana.

— Actividades en centros y zonas dirigi-
das a padres y ninos.

— Exposícíones de trabajos en zonas
hechos por ninos.

— Marcha escolar todo Elx.
• Febrer; Ce lebrac ión

carnavales/carnestoltes en centros y zonas.

— Talleres previos de preparación y reali-
zación de trabajos.

— Publicación sencilía sobre el sentido de
los carnava les y sus aplicaciones didàcticas.

— Pasacallesen barrios.
Coordinación: ATÉ.
• Març:
— 8 marzo; Dia Internacional Mujer Tra-

bajadora: Propuesta actividades a centros,
— Celebración dia de la primavera:

«Cuidemos la naturaleza», posibílidad activi-
dades de concienciacíón ecològica.

« Abril: Campana «Tu mejor amigo, el
libro».

— ME Semana Literatura Infantil,
— Actividades complementaries y de ani-

mación en centros y calle.
Coordinación: Grup de Literatura Infantil.
• Maig; 6. ° Festival Teatro Escolar d'Elx:
— Dtfusión de la experiència y trabajo de

los talleres de teatro.
— Actividades sobre el teatro y el juego

en ia escuela. Circuito de teatro escolar (a lo
largo del curso).

Coordinación: ATÉ.
» Juny: Primeras Jornadas de Cine Infan-

til y de Anïmacíón: «La imagen en la es-
cuela».

— Experiència talleres imagen: realización
de còmics, diapositivas, cine animación.

— Difusión películas realïzadas por ninos,
— Difusión de los vídeos de todas las acti-

vidades reaNzadas.
• Juliol: XI Escola d'Estiu del País Valen-

cià-
V. Elaboración publicaciones y ma-

terial audiovisual:
— Memòria de la X Escoia y proyecto de

activídades para el curso 1985-86 incluyendo
actividades grupos.

— Sèrie de temas monogràficos sobre el
trabajo de los seminarios-grupos y activida-
des programadas.

— Publicación y anàlisis sobre proyectos
legislativos, conclusrones, reuniones, MRPs,
etcètera.

— Material audiovísual-vfdeos de apoyo a
las actividades de animación programadas.
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