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Continua havent gent que es queixa
de la poca informació que els arriba des
djels sindicats. Possiblement és la ma-
teixa que quan li arriba un paper al cen-
tre, no se'l llig; que quan hi ha una as-
semblea comarcal, no assisteix, i que
quan se li planteja la necessitat de
sindicar-se, es fa la sorda. Per suposat,
els sindicats tenen moltes mancances
personals i materials per a arribar, i arri-
bar bé, a totes bandes. Tanmateix, cal
constatar que mai no ha existit tanta in-
formació com ara, ni s'han fet tantes as
semblees. La clàssica afirmació que «els
sindicats sols se'n recorden del profes-
sorat quan volen convocar una vaga»,

* •

feta per alguns sindicats. I diem «alguns
sindicats», perquè d'altres no peguen ni
han pegat mai un brot.

També està de moda entre algun sec-
tor dels ensenyants plantejar-se amb
quin «dret» estan negociant els sindi-
cats, sense unes eleccions sindicals prè-
vies. Sobre aquesta valoració, quer si
més no, té el mèrit de denunciar una si-
tuació, la dels drets laborals dels funcio-
naris, els quals per a res no han canviat
des del franquisme i que es impròpia
d'un estat de dret, cal fer un parell de
meditacions. La primera és que mentre
no es despenje ningun dels sindicats
que ara estan «negociant», les forces
sindicals allí presents representen clara-
ment el professorat, amb eleccions sin-
dicals i sense eleccions sindicals. Un al-
tra cosa ben diferent seria que un o dos
sindicats signaren un acord pretenent
representar tots els treballadors de l'en-
senyament sense haver estat legitimats
per unes eleccions. La segona cosa és
que l'actual projecte d'eleccions sindi-
cals, de dur-se a terme. Túnica cosa que
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va a legitimar és una arbitrarietat antide-
mocràtica. Ho hem dit i ho tornem a re-
petir: ets vots dels ensenyants van a val-
dré deu vegades menys que el d'altres
funcionaris; cap sindicat d'ensenya-
ment -fins i tot amb el 100% dels vots
del professorat, que suposa el 50% dels
funcionaris— va a poder estar en la tau-
la de presidència, com no pot estar ara;
alguns sindicats, fins i tot sense ningun
vot, van a representar legalment tot el
professorat. I, per si fóra poc, no es va a

reconèixer als funcionaris el dret a la ne-
gociació col·lectiva que tenen la resta
dels treballadors. Dit tot això, no cal in-
sistir en ta necessitat d'aconseguir un
projecte d'eleccions sindicals que res-
ponga a un veritable sistema de repre-
sentativítat.

El tema de eleccions sindicals Í el de la
carrera docent són, en aquests mo-
ments, les dues reivindicacions més im-
portants a aconseguir. De la primera
acabem de pariar; sobre l'anomenada

carrera docent, està pràcticament tot
dit: volem un únic nivell, i no volem que
l'Administració ens done cap altre sli-
cient que no siga el de disminuir el nom-
bre d'alumnes per aula, augmentar les
plantilles, donar unes dotacions pressu-
postàries suficients als centres i establir
una adequada formació permanent din-
tre l'horari escolar.

1 qualsevol de les dues reivindicacions
ben bé valen una vaga. Fins i tot, indefi-
nida.
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ACCIÓ SINDICAL

CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ (I)

CONSELLS DE CENTRE
La nova llei que regula el Consell Escolar Valencià va ser aprovada el 31 de desembre del

B4h i vasef desenvolupada per decret de 13 de maig del 85. En aquest s'establia, en la disposi-
ció final segona, que: «En el termini de quatre mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest
decret, hom constituirà el Consell Escolar Valencià», El 29 de gener, amb quatre mesos de re-
tràs sobre el que regulava la Hei, desprès de set mesos d'hibernació, sense fer ni tan sols una
reunió, es realitzava l'esperada constitució del definitiu Consell Escolar Valencià,

El Consell Escolar ha iractat els següents temes: Decret de Consells Escolars de Centre,
criteri d'admissió d'alumnes i decret d'inspecció. Per problemes d'espai, en aquesl número
sols tractarem dels consells escolars de centre,• *--

Aquesr tema ja fou Tracta! a la (aula sindi
cal del 8 de novembre La postura del STE
del PV va quedar reflexada al número 31
d'ALL-í-OLL

Al quadre primer es reflexa la representa-
ció de cadascun dels sectors al Consell Escó-
lar Valencià. La primeta columna reprodueix
la composició de l'esmentat Consell Escolar
de Cerure, fixat pe) MEC ï que és d'aplicació
per a lutes les comuniïats autònomes sense
competències en matèria d'educació. La se-
gona columna fixa els criteris del projecte
elaborat a nivell de País Valencià, abans de
discutir-se al Consell Escolar Valencià- La
tercera assenyala les esmenes fetes al Con-
sell Escolar. La quarta, la votació. La cinque-
na, el resultat definitiu.

Les principals conclusions d'aquest primer
quadre son:

1. Que l'única diferència entre el decret
del País í el del MEC, és la major representa-
ció dels pares als centres de més de 16 uni-
tats.

2. Que per als centres de 8 a 16 unitats,
malgrat haver prosperat una esmena del
STE-PV per 24 vots a favor, 9 en contra í 4
abstencions, la Conselleria no ha volguí can-
viar els cinc pares i alumnes del centres de
menys de 16 unitats per quatre, que, siga díi
de pas, era ía postura inicial de la mateixa
Conselleria.

3. Que en aquest tema, com en d'altres,
la FETE ha votat sistemàticament en contra
de la postura de la resta dels sindicats.

Al quadre segon, reproduïm la composició
definitiva de la representació de professors,
pares i alumnes. L'única cosa a constatar és
la major representació dels pares respecte a
la resta de l'Estat als centres de més de 16
unitats.

Altres lemes a destacar en la discussió del
decret sobre els consells escolars de centre,
han estat:

— La programació d'activitats anuals del
centre, que s'arreplega al article 5-3-k, com
una competència del director. No va prospe-
rar, per 7 vots a favor. 23 en contra i 2 abs-
tencions, una esmena del STE-PV que de-
manava que l'esmentada programació es fe-
ra «prèvia discussió al claustre»,

— La memòria anual sobre les activitats i
situació general del centre, segons l'article
5-3-m i el 7-1, r«eleva» el director r ['«elabo-
ra» el secretari, respectivament. L'esmena
del STE del PV d'incloure «amb la participa-
ció de! claustre» tampoc no va prosperar per
8 vots a favor, 24 en contra í 4 abstencions, i
6 a favor, 26 en contra ï 7 abstencions res-
pectivament.

— Dintre de les competències del director
està ta de «facilitar ei ríerecho de reunión de
profesores, personal administratïvo y de ser-
viciós, alumnos y padres de alumnos...». No
va prosperar per 9 vots a favor, 11 en contra i
15 abstencions l'esmena del STE del PV

d'arreplegar «facilitar los derechos sindicales
de los profesores í del personal administrati-
va y de servicios, y el de reunión de alumnos
y padrós de alumnos...». La FETE va votar
en contra de la nostra esmena.

— Dintre de les competències del cap
d'estudis està la de «Programar y coordinar
el desarrollo de las actívïdades complemen-
tarias, siguiendo las directrices del Consejo
Escolar de Centro». Una vegada més, no
prosperaria l'esmena del STE del PV de
canviar-les en el sentit de «coordinar el desa
rrollo de las actividades escolares comple-
mentarlas programades por el claustre o se-
mïnano, siguiendo las directrices del Consejo
Escolar de Centro». El resultat fou de 10 vots
a favor, 17 en contra i 12 abstencions. La FE-
TE, una vegada rnésr votaria en contra,

— A proposta del STE del PV i per 20 vots
a favor, 4 en contra í 10 abstencions, vam
aconseguir que s'eliminarà un paràgraf que
fera referència a que en l'elecció o cesament
del director —on la LODE estableix que no
poden participar els alumnes—; els vots deí
alumnes s'acumulares als pares. Aquest fet
cal valorar-lo molt positivament en la mesura
en que el decret promulgat pel MEC arreple-
gs l'esmentada acumulació,

— També cal valorar positivament l'apro-
vació per unanimitat d'una esmena del STE
del PV d'afegir, dintre de les competències
del Consell Escolar d'«aprobar el reglamento
de régimen interior del centro», l'afegit «prè-
via elaboración por todos los sectores repre-
sentados en el mismo».-

Quadre segon

REPRESENTACIÓ DEFINITIVA PER SECTORS

Professor

Pares

Alumnes

(1)

EGB
+ 16

S 7(1»

5

3

Al decret publicat pel MEC son 8.

-16

4

3

2

IB-FP
+ 16

711)

4

4

-16

4

3

2

Quadre primer

REPRESENTACIÓ PER SECTORS AL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

Pares, alumnes i professors
Centres de més de 16 unitats

Professors
Pares + alumnes

Centres de S a 16 unitats
Professors
Pares + alumnes

Alumnes centres EG8
Centres de més de 16 unitats

Centres de 8 a 16 unitats

Alumnes IB i PF
Centres de més de 16 unitats

Centres de menys de 1 6 unitats

Territori
MEC

i
4
5

2

4

2

Projecte
PV

7
8

J
4

3

1

4

-

2

Esrnens Votació
A favor En contra Abstenció

FETE vota en contra
STE-PV S 16 16 3

STE-PV 4 24 9 4

FETE voia en contra
STE-PV 4 10 19 4

STE-PV 2 Unanimitat

FETE vota en contra
STE-PV 5 14 20 2

FETE vota en contra
STE-PV 3 14 20 2

Llei definit.
PV

1
4
5

3

2

4

2
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LA «NEUTRALITAT IDEOLÒGICA» I EL CAP DELS
SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ DE VALÈNCIA

LA LLIBERTAT DE
CÀTEDRA COM A

FLORITURA

Amb data del 24 de febrer, el Servei Territorial d'Educació de Valènaa adreçava una comuni-
cació al director de l'Institut de Formació Professional de Manises, signada pel cap del servei,
en la qual, fent referència a la LODE, que contempla (a garantia de neutralitat ideològica dels
centres públics, i al recentment aprovat Reglament de Règim Disciplinari de l'Administració,
que tipifica com a falta molt greu «la violació de la neutralitat o independència política, utilit-
zant fes facultats atribuïdes per influir en processos electorals de qualsevol classe i àmbit»,
s'ordenava la suspensió d'unes activitats organitzades al voltant del referèndum, activitats
que, com podem veure en la proposta que es fa des del centre de Manises a la resta de la ço-
marca, no tenen cap tipus de caràcter partidista. La comunicació acabava fl.<,hacienda cons-
tar que el buen nombre del centro no ha de ser nunca utilízado como aval de actividades pofíti-
cas.,,»

Si els fets descrits dalt no foren suficient-
ment greus, el dimarts 4 ens trobàvem amb
una segona part: com a resposta a la denún-
cia que el sindicat havia fet arribar a la prem-
sa, podíem llegir textualment la següent ma-
nifestació del cap dels Serveis d'Educació de
Vaíència, fins ara no desmentida: «Que su
director (e) del centre de FP de Manises),
míembro de UPV, havia reali2ado un llama-
miento a los directores de otros centros de la
comarca para constituírse en coordinadora
de centros y llevar a cabo actividades, para
lo cual el director de un centro educativo no
tiene atribuciones.» Podríem contrastar
aquesta declaració amb la proposta de Mani-
ses, alegrar-nos de que desaparega qualse-
vol menció al trencament de la neutralitat
ideològica, o espantar-nos que s'afirme que
els centres d'una localitat o comarca no po-
den coordinar activitats. Però, el que ens
deixa més que bocabadats és la menció que
fa el cap dels Serveis Territorials de València
de la presumpta militància o afiliació política
del director del centre de Manises. Aquesta
intromissió, realitzada com a cap dels Ser-
veis Territorials d'Educació de València, en
un tema que correspon a l'esfera privada
d'un funcionari destinat al seu servei, cal
considerar-la com a un fet molt greu,

Evidentment, e) que ens trobem ací és, per
una banda, un atac als drets democràtics,
tant dels professors com dels alumnes, de-
fensats a la Constitució, i una actuació total-
ment contrària a la llibertat de càtedra. No-
saltres sempre havíem considerat que l'ano-
menat ideari o caràcter propi dels centres pri-
vats, subvencionats o concertats, era quel-
com inadmissible en un servei públic
finançat amb fons públics, perquè podia
qüestionar un ensenyament democràtic, Í
que eixe era el principal obstacle cara a una
democratització de l'ensenyament. Ara bé,
si comença a generalitzar-se, i de nosaltres
depèn que no sïga així, aquest tipus tan res-
trictiu i partidista d'interpretació del concep-
te de neutralitat ideològica, els centres pú-
blics veuran totalment qüestionada una de

les bases fonamentals de ta tasca educativa:
la llibertat de càtedra del professorat i la ca-
pacitat dels centres de planificar les seues
activitats educatives.

Cal recordar ara, siga dit entre parèntesis,
que no anàvem molt desencaminats nosal-
tres quan, des del STE i des de l'ÜCSTE, và^
rem criticar la formulació del termini de la
neutralitat ideològica dels centres públics a

la discussió de la LODE, afirmant que la seua
inconcreció i ambigüitat podien donar peu a
l'arbitrarietat, com així ha passat en aquest
cas, i vàrem proposar la seua substitució per
la fórmula de respecie als principis constitu-
cionals, -i cal recordar que el del pluralisme
és un dels fonamentals- Í el respecte a la lli-
bertat de consciència dels alumnes, En qual
sevol cas, el que hem de tindré molt clar, és
que cap altre tipus d'interpretació del con-
cepte de la neutralitat ideològica diferent al
que hem esmentat no pol tenir cabuda en un
sistema democràtic i seria totalment inac-
ceptable,

Però, a més a més d'un atac als drets de
mocràticH, el que trobem aci és lambé una
negació absoluta dels nostres drets més ele-
mentals com a professionals, com a treballa-
dors de l'ensenyament. En primer lloc, per-

TRES PREGUNTES
Amb motiu de les declaracions del cap dels Serveis Territorials de València aparegudes

a la premsa, fent referència a la presumpta afiliació política del director de l'Institut de For-
mació Professional de Manises, el STE-PV ha mantingut contactes amb els responsables
del Grup Comunista a les Corts Valencianes, per tal de tramitar les següents preguntes o
interpel·lacions al govern:

— Considera el govern que és funció de! cap dels Serveis Territorials d'Educació de
València fer pública la suposada afiliació política dels professors adscrits al seu servei?

— ("Existeix algun tipus de relació entre la suposada afiliació política del director d'un
centre i la prohibició o autorització de determinades activitats al mateix?

— £L'esmeniat Servei Territorial disposa d'algun tipus de fitxer al qual consten les su-
posades afiliacions polítiques dels funcionaris destinats en ell?

LA PROPOSTA DEL CENTRE DE MANISES A
LA COMARCA

_

i

Aquesta és ta carta que ha estat considerada partidista i no se sap quantes més cosses.
No cal fer més comentaris, n'hi ha prou amb que la legiu.

«Estimats companys:
»EI motiu d'aquesta carta és comunicar-vos la nostra intenció d'organitzar una sèrie

d'actes col·lectius abans del referèndum que el proper mes de març convocarà el Govern
central sobre la permanència, o no, d'Espanya en l'QTAIM.

wCreiem que la nostra tasca educativa també comprèn ei desenvolupament d'un espe-
rit crític en el nostre alumnat, que el prepare per a prendre una determinada postura ï gè-
nere una consciència ciutadana en un dels temes més trascendentals del nostre temps.

»Ens agradaria prendre contacte amb tots aquells/es de vosaltres que hi esteu
interessats/des, per tal de crear una coordinadora que estudíe les diferents possibilitats
d'actuació per a aconseguir els objectius abans esmentats; dirigir-vos a:

Institut de Formació Professional.,.»
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què, com es deia en una carta que l'STE va
adreçar a tots els centres d'ensenyameni
mitjà del País, arnb fets com aquest «els tre-
balladors de l'ensenyament entrem en una
situació d'indefensió jurídica davant les arbi-
trarietats d'aquesta o qualsevol altra admi-
nistració; la neutralitat ideològica pot ser in-
lerpretada corn la coincidència amb la ideo-
logia del partit o partits al govern»- És a dir,
que d'acceptar fets com aquest, entraríem
en una dinàmica en la qual el govern o els
seus representants podrien intervindre sem-
pre que vulgueren en qualsevol qüestió de la
vida dels centres, en la qual els professors no
sabrien mai quines coses podrien ser consi-
derades com entrebancadores de la neutrali-
tat ideològica, en la qual no seria difícil poder
acusar qualsevol professor de falta d'inde-
pendència, i en la qual es produiria una auto-
limitaciò del professorat per tal d'evitar pos-
sibles conflictes. I, en segon lloc, perquè,
ícom es pol acceptar que un cap de Serveis
faça referència a la presumpta, siga ventat o
no. afiliació política d'un funcionari destinat
al seu serveií*)? ^S'entenen les implicacions
que aquest fet té sobre ei control dels funcio-
naris pels responsables de l'Administració o
el govern, a la intromissió en la vida privada,
o la possible utilització de criteris ideològics
en ía valoració del Treball professional^.?

Dilluns 3. el STE-PV feia arribar al conse-
ller d'Educació un escrit al qual manifestava
que era inadmissible cap tipus d'interpreta-
cïó de la ((neutralitat ideològica» que no fóra
el respecte als principis constitucionals Í a fa
llibertat de consciència dels alumnes; qualifi-
cava l'actitud dels Serveis Territorials de par-
tidista, contrària a la llibertat de càtedra, als
drets constitucionals i al dret dels alumnes a
rebre una formciò integral t i afirmava que la
interpretació restrictiva que s'havia fet de la
neutralitat ideològica portava directament
als ïemps més foscos i durs del franquisme.

A l'escrit, s'exigia la dimissió immediata del
responsable o responsables.

Al dia següent, dimarts 4, el sindicat en-
viava a tots eis centres d'ensenyament mitjà
del País un comunicat, al que ens hem referit
abans, t demanava a tot el professorat i als
claustres que feren públic el seu recolzament
a les reivindicacions i exigències que havia
presentat eí STE-PV al conseller signant un
escrit que havia estat assumit també per
CC 00 IFETE, a hores d'ara, encara no s'ha
pronunciat, i després eis molesta que alguns,
evidentment «sense motius», eis acusen de
complicitat amb l'Administració). Per altra
banda, els sindicats demanaven també una
taula sindical extraordinària al senyor conse-
ller.

Fins ara, no hem tingut cap resposta del
màxim responsable de la Conselleria d'Edu-
cació, que fndubtablement,ha de compren-
dre la gravetat dels fets i ha de comprendre
també que et silenci o la inhibició suposa
l'aprovació de les actuacions que hem de-
nunciat, i suposa fer-se responsable de ies
mateixes, la premsa també ha quasi-silenciat
el terna, el mateix que ha passat amb tot el
que tïnguera alguna relació amb el referèn-
dum i no fóra a favor de la postura del go-
vern. Però, no ens equivoquem, el que ha
passat ac( no te més relació amb el referèn-
dum que eí nervíosrsme del partit socialista i
els seus càrrecs públics o el mal hàbit que
han adquirit d'utilitzar resorts de l'Adminis-
tració amb fins partidistes, tot el qual els ha
dut a adoptar unes postures autoritàries í
irracionals. És per això que, al moment
d'eixir al carrer aquest article, en el que el re-
ferèndum ja s'haurà celebrat, nosaltres ens
continuem mantenint i afirmant en les nos-
tres postures i exigències, perquè el que ha
passat no és una qüestió sobre les diferents
postures davant el referèndum, sinó que és
un fet molt greu, i deixar-lo passar seria un

precedent que obriria les portes a noves arbi-
trarietats i a una negació dels nostres drets
democràtics ï professionals de cara al futur.

í") Ja queeïs escnlsdel captíefs Swvets Territorials de Va-
lència aburxfen en cites " referències a fa legislació vigent,
ens permitim recordar-li l'artide 13, apartat 5 de la Llet
30/84, de mesures per r i. reforma de Ja Fundo Pública,
que diu: «A ta documentació individual del personal de tes
diferents administracions púbUquas no figurarà cap daia re-
lativa a la aeua raça. rdigtó o opinió», o bé l'article 31. que
tipifica com a falta molí greu ". discriminació en raó d'opi-
nio. o í'obsiacuNtïacio l'exercici de les llibertats

MANIFEST
Fer manifest i públic el rebuig del pro-

fessoral al comportament de l'Aministra-
ció deu ser la nostra primera resposta. Us
demanem el vostre suport a aquest es-
crit. (Feu arribar les signatures al sindi-
cat.)

«Els sotasignants, membres del Claus-
tre de Professors de

* , * , volem fer públic:
1. El nostre rebuig a l'actitud autori-

tària portada a terme pel cap dels Serveis
Territorials de València, prohibint la rea-
lització de determinades activitats al vol-
tant del referèndum sobre l'QTAN a l'Ins-
titut de Formació Professional de Mani-
ses.

2. La nostra preocupació per la inter-
pretació que es fa del concepte de neu-
tralitat ideològica, ja que no el podem en-
tendre d'altra forma que de respecte als
principis constitucionals i a la llibertat de
consciència dels alumnes.

3- La nostra exigència de dimissió del
o dels responsables de la decisió política
de prohibir les activitats esmentades-»

PRIVADA

VI COIMVEIMIO
Hace ya algun tiempo que han sido publi-

cades los nuevos mòdulos de subvención
para el afio 1986. Como sabéis, esta era la
primera condiciòn que argumentaba siempre
la patronal para sentarse a negociar el convé-
nio. En díchos mòdulos se recoge un incre-
mento del 7,5% desde enero a agosto y un
punio mas a partir de septiembre. Por otra
parte, el quinto convenio nacional recoge el
compromiso de comenzar las negociaciones
del articulada del texlo el dia 7 de noviembre
de 1985.

A pesar de lo anterior y de que el quinto
convenio termino su vigència el 31 de di-
ciembre de 1985, ni siquiera se ha constituti-
do la mesa negociadora. Y no solo eso, sinó
que, como ya sabràs, se ha firmado un con-
venio para los centros no subvencionades
que supone un retroceso en cuanto a su arti-
culado, rompé la unidad que los uabajadores
teníamos dentro del convenio general, debili-
tando asír aún mas, nuestras fuerzas y res-
tando a los companeros de los centros no
subvencionades las posibfes mejoras que
con el régimen de conciertos se puedan ob-
tener, apanàndolos del camino hacia la equí-
paración que prevé la LODE, ademàs de ha-
berse firmado en unas condiciones de clan-
destinidad, a espaidas totalmente de los tra-
bajadores y sin ningún lipo de información, y
con unas exclusiones de òrganizaciones que
tenlan el derecho legal de esiar presentes.

que descalifícan totalmente a los sindicatos
que han participació en la negociación.

Y dècimes que no se ha constituido la me-
sa del convenio, a pesar de alguna noticia
que ha aparecido en la prensa en sentido
contrario, porque el acto de constrtución de
la mesa por parte de la patronal y FSIE y
USO solo se puede calificar como una mas-
carada pròpia de las fechas del carnaval en
las que se reunieron, Efectivamente, según
los datos proporcionados por el Mtnisterio de
Trabajo, con fecha 6 de febrero, los resulta-
dos en las elecciones sindicales últimas fue-
ron; 1,° FESITE-USO: 673 (426 de USO, 14
de FES1TE, 205 de FESITE-USO y resto sin
catalogar); 2.° UTEP: 524; 3.° FETE: 448;
4.° FESTE: 325, y 5.° ELA: 124. Es decir,
que aun en el caso de que se contabilizaran
todos los delegados de FESITE-USO como
USO, no alcanzanan el 50%.

DURANTEDQSAfiOS
CONSECUTIVQS HEMOS
SIDOBURLADOS

De una parte por la patronal que utiliza la
mesa negociadora del convenio como plata-
forma política (manifeslación anti-LODE no-
viembre 1984) o para conseguír mas dinero
delMEC.

De otra, por aquellos sindicatos que han

firmado los convenios en contra de lo que
ellos mismos han defendido delante de los
trabajadores, rompiendo la plataforma unità-
ria asumrda por todos, yendo en contra de la
opinión de la asamblea, no negociando nin-
guna mejora social y obligando al MEC a
cambiar el modulo de subvención según
quería la patronal.

Y por ultimo, por la Administración, que
desde 1982 hasta la fecha ha conseguido du-
plicar la diferencia salarial entre un profesor
estatal y otro de la privada, a la vez que pú-
blícamente rnanifiesta que con los módutos
de subvención se atiende a lo díspuesto en el
art, 4S.4 de la LODE ihomologacïónf. Mien-
tras nosotros comprobamos mes a mes en
nuestra nòmina todo lo contrario; el escalón
cada vez es mas alto.

Ante esta lamentable situación, la solu-
ción pasa por modificar la representación en
la mesa de negociación del convenio, recha-
zando aquellos representant es que olvidan
una y otra vez con tanta facilidad los acuer-
dos contraidos y eligiendo a los que son con-
sencuentes con los planteamíentos asumi-
dos por todos. Asumir la responsabilidad
que tenemos en un rnomento tan crucial
(conciertos, consejos escolares.,,) de defen-
der y dignificar nuestra trabajo y unirnos con
los demàs para, entre todos, conseguir de
una vez que se negocie un convenio donde
se recojan nuestras legïtímas aspiraciones.
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ACCIÓ SINDICAL

SOBRE LA UNIDAD
SINDICAL

La aprobación por el Consejo de Ministros del 18 de diciembre del ano pasadodel anteproyec-
to de lev de organos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y particí-
pación del personal al servicio de las administracíones públicas inicia la cuenta atras en el pro-
ceso de convocatòria de elecciones sindicales entre los íuncionarios.

La proxímidad de esta vieja reivindicación
de los ensenames que son las eíecciones sin-
dïcales abre también la puesta en marcha de
una sèrie de tensiones, tendentes a modifi-
car el mapa sindical en la ensenanza existen-
ts en los últimos aflos.

La agrupación, bajo la sigla CSIF. de los
resios de algunas de fas asociacíones corpo-
rativas de ensenarizas medias fue el primer
intento de algunos de buscarse un paraguas
de cara a las elecciones sindicales* Posterior-
mente, y en el mismo terreno de las organi-
zaciones de caràcter conservador, se produ-
ce en octubre la formación de la Coalición
Sindical Independiente. aparato destinada a
la presemación electoral conjunta de CSIF,
ANPE, USIAL y FEDECA, ademàs de oiras
organïzaciones mucho menos representatr-
vas. Esie proceso de agrupamiento, que no
se ha hecho sin Tensiones y conflictes, recíbe
estos dïas una nueva aponación al declarar
FESPE su propuesta de crear una alternativa
sindical en la que estarían implïcadas CSiF,
ANPE, FESPE y el sector de FESITE-USO,
no integrado en la FETE-UGT.

Por su pane, FETE-UGT celebro el pasado
2 de febrero su congreso de fusión con sec-
tores de FESITE y FESPE, que presentan ço-
mo un primer paso para acuerdos con otras
organizaciones sindicales del sector educati-
vo,

RUMORES

Se està produciendo, pues, una remodela-
ción del mapa sindical. Con bastante fre-
cuencia UCSTE aparece, sobre íodo a nivel
de comentarios y rumores, como implicada
en aiguno de los procesos de unión con otras
organízaciones.

Efectivamente, podemos decir que UCS-
TE ha recibido en el ultimo periodo propues-
tas de unrdad procedentes tanto de UGT co-
mo de CC OO.

En su ultimo congreso, UCSTE se ha rea-
fírmado en sus caracierísticas de unidad y
autonomia, porque creemos que lostrabaja-
dores de la ensenanza siguen apostando por
la unidad y esta solo es posible, dada la ac-
tual situación de división sindical del resto de
los sectores. en un sindicato autónomo.

Los sectores conservadores tienen una
fuerte influencia en Ja ensefianza en nuestro
país. En estos momentos vemos cómo supe-
rando diferencias van siendo capaces de arti-
cular un organisme unitarío. Frente a ella es
necesario el mismo proceso en el campo pro-
gresista.

Pretender que la unrdad se realice bajo las
siglas de UGT o de CC 00 es. a nuestro juï-
cïor imposibïe. AnTe una fuerte organizacíón
conservadora nos parece que solo una solu-
ción como la practicada en Francia en el mo-
mento en que eí movimïento sindical, hasia
entonces unitarïo, se rompé en los anos
veinte en dos tendencias, en eí sentido de
mantener la unidad en la ensefíanza y conti-
nuar ambas en la FEN, permitiría La forma-
ción de un sindicato progresista capaz df ser
mayoritario en el sector,

SÍ la unidad orgànica no fuera posïfcle se
deberia al menos intentar una plataforma

progresista, capaz de ganar la batalla de las
elecciones.

Hay, sin embargo, elementos —que no
desconocemos - que juegan en contra de
esta posibilidad — pese a cumplirse como
una necesidad por buena parte de los
rrabajadores - La tlura pugna que va a pian-
tearse enire las cenuales sindicales UGT y
CC 00 por el recuento de delegados en las
elecciones influye en el sentido de que cada
una por su parte pretenda conseguir el ma-
yor número posible de delegades en la ense-
fianza, aunque ello suponga que ei computo
global de delegados de las opciones progre-
sistas y de clase se vea reducido sobre el que
se obtendria en caso de ir unïdos.

OFERTA

Una vez mas, posiblemente, lo urgenïe no
deja hacer lo importante.

Porque a UCSTE todos los planteamiemos
de unidad — cada uno por separado — se nos
estan haciendo en base a las elecciones sin-
dicales y por via negativa, en el seniido de
planteamos las dificultades que una opción
autònoma como la nuestra trene en el terre-
no de la representación. Al margen de las
connotaciones del «tragala» que tiene esta
forma de presentar la unidad, nos preocupa
la poca importància que parece darse a lo
que va ya a ocurrir después de esas eleccio-
nes.

A nuestro juicio. lo importante no puede
ser otra cosa que el logro de un sindicato
fuerte, capa? de poder conseguir mejoras en
las condiciones de trabajo de los ensenantes
y avances en el camino de la escuela pública.
Por ello, a UGT y CC 00P que, independien-
temente de los votos, tienen ya asegurada su
presencia en IB negociación en virtud de la
Ley Orgànica de Libertad Sindical —sobre
todo en la mesa central, a la que otorgan la
màxima importància - , les hacemos la ofer-
ta de construir juntos ese sindicato que Jos
trabajadores demandan.

sou
INTERINS

ELS

Als pressupostos del 85 s'aprovava un canvi a les retribucions dels professors interins i con-
iractats, que passarien, per als que foren contractats a partir de gener del 85, un 80% de les
retribucions bàsiques i un 100% de les complementàries. Ja el curs passat tingueren proble-
mes perquè l'Administració va voler interpretar que les renovacions de contracte equivalien a
contractes nous, i ja el STE va tindré que preparar el corresponent recurs. El que ha passat en-
guany ja mereix altra valoració.

Que patim una autonomia realment kafkia-
na no ho posem en dubte gairebé cap ni un
dels que vivim i treballem al País Valencià.
Però, algú haguera pogut pensar que el cèle-
bre escriptor txecoslovac anava a veure's su-
perar per l'actual Administració educativa?
Doncs, vets per on, sí. I passe ais fets;

Resulta que hr ha interins a les tres «pro-
víncies», i resulta que per pan de l'Adminis-
tració la llei reguladora del sou que han de
cobrar no és gens clara; fins aquí La cosa no
passa, evidentment, de kafkíana. perquè
existeix una llei de pressupostos del 85 que
fixa uns emoluments del 80% de les retribu-
cions bàsiques i un 100% de les complemen-
tàries; a més a mésp a Ta Llei de la Funció Pú-
blica Valenciana llegim, referent a aquest
punt, que els interins cobraran el 100% de
les bàsiques i el 100% de les retribucions
complementàries que cobren, tant els mes-
tres amb plaça com els agregats d'ensenya-
ment mitjà; peròr aquesta llei no és encara
aprovada, i per acabar d'abordar-ho encara
direm que sempre s'ha pagat un 100% de les
retribucions bàsiques i un 80% de les com-
plementàries. Tres possibilitats, doncs, pera
tres «províncies»; el resultat: cadascuna
d'elles aplica un criteri diferent, A Castelló, el
Servei Territorial, 100% i 100%- A València,
100% 180%. la Alacant, els més complidors
del BOE (cosa que els interins no saben com
agrair-los), el 80% de les bàsiques i el 100%
de les complementàries. Com vegeu, a l'oc-

tubre tenia raó la Generalitat quan deia allò
de: Alacant + Castelló •+ València = Festa.

Com acaba el conte? Doncs resulta que la
Conselleria ara, al febrer, després que el
STEPV els ha anant donat la llanda reiterada-
ment í d'advertir-íos l'espectacle vergonyós
que estaven donant al respectable, per fi se
n'ha adonat i pagarà els diners retinguts a
tots els interins que tenien relació amb l'Ad-
ministració des del curs 84/85, ja siguen
aquests d'EGB, BUP o FP; però, això sí,
sempre n'ha d'haver algun però, a la nòmina
d'abril, perquè dóna la casualitat que preci-
sament al marc s'intentarà fer una primera
nòmina a València, en para U el amb la de
Madrid, segons el cap de nòmines d'Ala-
cant, i haurà de posar el mateix que a la de
febrer, amb ets i uts; si tot ix bé, el paperet
se seguirà fent des de València; si ix mala-
ment, veurem qui és qui cobra març, i a con-
tinuar fenMes a Madrid.

El STEPV tractarà que s'acomplesca el co-
brament al termini que l'Administració s'ha
posat, Í al mateix temps vetlarà perquè es pa-
guen íntegrament els diners endarrerits a
Alacant.

Nota: Ja no f a falta que els interins traslla-
dats a Alacant al setembre o octubre del 85
envieu al sindicat fotocòpia del nomenament
drinteri del curs 84/85. Peròh ens seria de
molta utilitat tindré el vostre nom i adreça,
per evitar problemes d'última hora.
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iCUIDADO CON CIERTAS
REFORMAS!

Estamos de acuerdo en que ei número de
horas semanales que sufren los alumnos de
BUP y FP es excesivo. Este es uno de los as-
pectos que aborda, y con razón. la anuncia-
da Reforma de Ensenanzas Medias.

Però la Iniciativa de la Dirección General
de Ensefíanzas Medïas sobre el tema puede
buscar otros objetivos y, sobre todo. puede
degradar aún mas las condiciones de ense-
hanza.

En primer lugar, los hechoas. A los centros
de FP llego un oficio que indicaba la necest-
dad de hacer una reforma curricular para el
curso próximo, aunque realmente solo ba-
biaba de ta reducción de móduios o sesiones
por asignatura y de que dichos módulos fue
ran de 50 minutos.

Paíalelamente, la comisión permanents de
direciores de IB se encargo de elaborar un
informe sobre el terna, es decir, sobre la re*
ducción de! horario semanal.

Desde un principio eslaba claro que lo que
buscaba Conselleria era ante todo la reduc-
ción de Ja jornada escolar, de forma que se
posíbilite la jornada continuada y, en un mis-
rno ceniro. pueda haber el doble turno. Es
decir, escolarizar como sea la fuerte deman-
da que se prevé para los proximos cursos. En
efecto, se habíaba de 30 módulos o sesiones
semanales de 50 minuios, que tienen cabidd
mediante seis sesiones diarias, rodas por la
mariana o por la tarde.

Però esta «solución» anade un nuevo pro-
blema: exige reducïr el número de sesiones
semanales de algunas asignaiuras (como se
pedia en FP), lo que a su vez obliga a aumen-
tai el trabajo de sus profesores, al tenor que
hacerse cargo de un gfupo mas de alumnos,
y puede ocasionar, como efecto final, el des-
plazamiento de alguno de ellos.

El rechazo de este efecto asi ocasïonado
es tan claro que por el momento parece que
la Conselleria ya no habla de la solución de
30 modulos. però mantiene lo que més le in-
leresa: la jornada intensiva, esta vez con mó-
dulos de 50 minuios.

a) Mantener la situación actual de 45 els-
ses de una hora por las mananas y el resto
por las tardes, es decír, el primitivo horario
oficial.

b) Hacer clases de 50 minuios, en hora-
rios intensives de 8-8.30 a 14.30-15 horas.
ÏMaturalmenle, sí es necesario tiene cabida
otro lutno de 15 a 21.30 horas.

El modulo de 50 minutos està bastante ex-
tendido en otros países. En nuestro caso
acorta en algo mas de una hora ta permanèn-
cia diària de los alumnos en el centro. Hasia
que llegue una reforma mas cornpteta y co-
herente, es una solución que puede paliar
probiemas, Su disiribucíón a lo largo del dia
permite vaciar una o dos tardes, de forma
que puedan ser uiilizadas para reuniones de
profesores. actividades complemeniarias.
extraescolares, etcètera.

Però lo que no puede permitirse es que sir-
va para intensificar aún mas la jornada, aigo
qu sabemos es enormemente antipedagógi-
ço, y mucho rnenos para generalizar o forzar
a un doble turno. Es importante que cada
centro tenga la suficients flexibilidad para
buscar la solución mas ídónea y pueda aco-
modaria a sus condiciones: pfocedencia de
los alurnnos, locaiizacïón del centro, comú-
nicaciunes. eicétera,

V mientras tanto.. esperamos la anuncia-

da Reforma de Ensenanzas Medias. Però va
que hablamos del terna de horarios y sü re-
percusión en aïunnnos y profesores, convie-
ne quizà avanzar aquí posibles peligros, que
pueden llegar à anular los positivos valores
que dicha reforma aportaria.

Me refiero en concreto al aspecio laboral.
Un diseíïo curriculai y, naturalmeníe, pocos
módulos semanates para cada asignatura
Í2-3 por cada una de ellas) descongestiona,
eso si, el horario de los alumnos, però sobre-
carga sobremanera el del profesor. Pensa-
mos en una asignatura de 3 módulos u horas
sernana'ies. Pues frien, e\ PTDÍ̂ SDT de \a mfe-
ma tendría que atender a 6 grupos de alum-
nos para cubrir sus 18 horas lectivas, lo que
le supondria un total de mas de 200 alumnos
a su cargo. En el caso de asignaturas de 2
módulos el total subïrïa a mas de 300. Son ci-
fras que por si solas anularían cuaiquier bue-
na intenciòn de la reforma.

Es necesario, como medida de control la-
borat v de un minimo de eficàcia en el iraba-
jo, esiablecer ya un número màximo de
alumnos por profeso». Hoy en dia es un ïndí-
ce oculto y encierra fuertes dïscrirninadones
laborales entre el piotesorado. Perstmalmen-
te pienso -si habtamos de un rendímiento
educativo- que no debería haber mas de
100 alumnos por profesoj, y, en caso de ne-
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cesídad, no sobrepasar nunca los 150, El
profesor debe poder conocer pronto a sus
alumnos, para adotar tas medidas mas con-
venientes a cada uno de ellos. Debe poder
corregir ejercicios y cuadernos las veces que
sea necesario, y sin recurrir a horas extras
debe tener Tiempo para estudiar y ponerse al
dia. etcètera,

Naturafmente. son crïterios de control la-
boral distintos de los actuales, que quiza
obligarían también a un tiempo de perma-
nència en los centros semejanle al actual,
però medido de forma distinta. Con todo,
hay quft recQuacet que et pcofesorado no
puede realizar lodo su trabajo dentro del ins-
tituto; Estudio, puesta al dia, corrección de
pruebas, etcètera, es précticamente imposi-
ble realízarlo en unos seminarios en los que
no se tiene el material necesarïo y en donde
faltan a veces hasta las mesas.

Todo esto no son sinó comentarios en tor-
no a los efecïos que provoca cualquier refor-
ma horària. De cara al futuro, cuando la Re-
forma de Ensenanzas Medïas se implante,
puede aparentemente solucionar el horario
de los alumnos. Però si viene a recargar el
del profesorado no habrà que extranarse si
los objetivos metodològic o s no se cumplen,
ïa reforma queda desvirtuada y provoca re-
chazos entre el profesorado.
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