
Calendari escolar

Centres concertats, centres abandonats

A l'eixida al carrer d'aquest núme-
ro, molt probablement els resultats
electorals hauran donat la majoria su-
ficient al PSOE per tal de poder go-
vernar altres quatre anys. Fa quasi
quatre anys vàrem dir, des de l'edito-
rial d'aquesta revista i des del docu-

ment «Una política educativa per al
present», que el programa educatiu
del PSOE contenia suficients ele-
ments positius per a recolzar-lo, sem-
pre que es desenvoluparà en un sen-
tit progressista, per la seua ambigüe-
tat, i en un temps i d'una manera de-
terminada, ja que no podia haver
canvi sense participació democràti-
ca.

Dir això ara, malgrat que puga ser
veritat en el que fa a determinats ele-
ments del programa d'aquestes elec-
cions, no seria dir res. Portem ja qua-
tre anys de gestió del PSOE i les llimi-



tacions i les possibilitats de l'actuació
de govern socialista son clares per a
tots.

La LQDE, que comença a ser apli-
cada al moment de l'acabament de la
legislatura, quan s'havia plantejat
com l'eix central de la política educa-
tiva socialista, és un exemple de les
possibilitats d'avanç i les mancances
d'aquesta política. I també les seues
contradiccions, renúncies i vacila-
cions: ^com es pot explicar la clara
marxa endarrere que esta suposant el
procés de les eleccions dels òrgans
de govern als centres privats concer-
tats? De nou, s'hem trobat amb una
postura de renúncia i de pacte davant
de la dreta i de la seua movilització de
fa un mes, postura que entra en total
contradicció amb les promeses i els
plantejaments de la campanya sobre
les eleccions dels consells escolar's,
«las primeras», que s'havia començat
abans.

De les altres eleccions, les sindi-
cals, tenim noticies de que tindran
lloc a l'últim quatrimentres d'en-
guany, incloses les eleccions a la fun-
ció pública i, per tant, a l'ensenya-
ment estatal. La normativa no podem
pensar que siga molt diferent a
l'aprovada al Consell de Ministres del
passat desembre, que era extensa-
ment analitzada a l'ALL-l-OLI extra
del mes de gener. Una normativa
que, resumint lo fonamental, qües-
tiona el dret a la negociació col.lecti-
va Í nega clarament el criteri de repre-
sentació democràtica per la despro-
porció entre els diferents sectors de
funcionaris, amb evident discrimina-
ció amb els ensenyants.

Alguns ja han començat la pre-
campanya de cara a aquestes elec-
cions. Uns augments salarials que
hem conseguit com a conseqüència
de les nostres lluites, principalment la
del passat desembre, s'intentaran
presentar com a fruit de la «modera-

ció en la negociació» de l'Estatut del
Professorat, moderació que no és
més que una falta de criteris clars en
defensa dels interesos del professo-
rat i que han conduit a l'aprovació
d'un document que en molts aspects
és regressiu respecte al presentat per
la comissió d'experts al mes de ge-
ner.

Però, els que de veritat porten ja
molt de temps fent la precampanya,
o lligant al màxim els resultats de les
eleccions sindicals, son els teòrics del
bisindicalisme, UGTCCQQ, que a la
funció pública es trasforma en trisirv
dicalismo; CSIF(?)-UGT-CCOO. Esta
política, que s'ha portat a terme a tra-
ves de normes legislatives, marginat
de Consells Escolars als sindicats
més representatius, amb un tracta-
ment discriminatori en la concessió
d'ajudes de tot tipus, alliberats, etc.,
no és més que un intent d'impossar
als ensenyants un model de sindica-

lisme artificial que no respon en ab-
solut a les aspiracions que aquests
han manifestat als moments, com el
de les eleccions de MUFACE, als que
han estat consultats.

Però, per a nosaltres, totes aques-
tes maniobres no suposen únicament
una actitut clarament antidemocràti-
ca. N'hi ha un altre problema, que
pot ser el fonamental: que s'està pre-
parant el triomf de les opcions con-
servadores a la funció pública i a l'en-
senyament. Ja tenim experiència a
l'ensenyament del model sindical pel
que opta la majoria del sector pro-
gressista del professorat. Solament
des d'una opció clarament pluralista i
autònoma, que es planteje amb serie-
tat l'acció sindical en la movilització i
la negociació, serà possible conse
guir l'hegemonia dels plantejaments
progressistes entre els ensenyants.
Qualsevol altra opció, solament pot
afavorir les alternatives corporatives.
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ACCIÓ SINDICAL

CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ

SET
OBSESSIONS

PATERNES
El darrer 4 de juny es celebrava una reunió extraordinària del Consell Escolar Valen-

cià. L'ordre del dia constava de dos punts: el calendari escolar Í el projecte de decret
que va a regular els òrgans de govern als centres públics d'ensenyaments especialit-
zats. No cal dir que el tema que més temps ens portaria"! que més tensions anava a cre-
ar, com ja és habitual, era ei del calendari escolar.

CALENDARI ESCOLAR

El calendari escolar sembla que està fet
a base d'obsessions: l'obsessió de la Con-
selleria d'incloure a l'ordre del dia cada
any un tema que de correspondre a algú,
és a la Taula Sindical —que, per cert, en-
guany sols se'n ha reunit una vegada — , i
mai a un òrgan de caràcter consultiu,
com és el Consell Escolar. L'obsessió dels
sindicats de no entrar a discutir qüestions
de tipus laboral, el que sols mitjançant la
negociació col·lectiva entre els represen-
tants dels treballadors i de l'Administració
pot tenir sentit. I, per suposat, l'obsessió
dels pares de fer treballar més els ensen-
yants —que no millor— a partir dels
acords d'un Consell Escolar en el qual els
treballadors de l'ensenyament no arriben
ni al 20% del total dels seus membres.

El terna és vell. Sense anar més lluny,
l'any passat els sindicats es negaren a
entrar en la discussió del calendari i aban-
donaren la reunió. Enguany optàrem per
entrar, perquè prèviament s'havia arribat
a un acord de la permanent del Consell
Escolar en el sentit que sols es tractarien
els punts del calendari no relacionats amb
les condicions laborals dels ensenyants.
Els pares, una vegada encetada la reunió,
s'oblidaren ràpidament de l'acord i posa-
ren damunt la taula les seues esmenes
«sense importància» que no afectaven
les nostres «condicions laborals». Per
exemple: la permanència del professorat
als centres durant el mes de juliol, encetar
la jornada contínua a partir del 16 de juny i
no a partir de l'1, classes amb alumnes
des de n de setembre fins el 30 de juny,
retall de les vacances de Nadal i Pasqua.,.
O siga, detalls sense importància, que no
incideixen en les nostres condicions labo-
rals.

Davant aquesta situació, tots els sindi-
cats signaren, a iniciativa del STEPV, una
instància demanant la convocatòria d'una
Taula Sindical per tal de tractar el calen-
dari escolar.

La FETE, CC OO i ANPE optaren per

entrar en la discussió. El STE del PV va
optar per no córrer riscs innecessaris Í
abstindré's de qualsevol votació, fent
constaren acta:

— Que el Consell Escolar Valencià no
tenia competències per tractar el tema del
calendari en la mesura que afectarà les
condicions laborals dels ensenyants.

— La irresponsabilitat de l'Administra-
ció, de crear cada any unes tensions inne-
cessàries. En aquest sentit, cal constatar
que el calendari escolar, al ser una ordre i
no un decret, no necessita preceptiva-
ment la seua consulta al Consell Escolar
Valencià.

— Que, tot i ser d'agrair que l'Admi-
nistració ens consultarà fins i tot les
ordres, haguérem preferit que ho hagues-
sen fet amb d'altres, com per exemple la
del 76 de maig del 86, que regula «la
constitució i designació dels òrgans de
govern dels centres docents concertats» i
que va a suposar de fet la impossibilitat
d'establir en aquests centres la gestió de-
mocràtica establerta a la LQDE, ja per si
prou minsa i per suposat gens homolo-
gable amb la dels centres públics.

— Que allò no era una discussió entre
ensenyants i pares, sinó entre gent que
sap el que és una escola i gent que no en
té idea, com ho demostra el fet, per
exemple, de no saber entendre la jornada
única de juny d'altra manera que com a
vacances solapades*

En qualsevol cas, el proper curs, el ca-
lendari escolar quedarà exactament igual
que enguany, malgrat que els pares posa-
ren el crit en el cel perquè el 22 de de-
sembre cau en dilluns, la qual cosa supo-
sa que les vacances començaran el 20.
Cosa de la qual, evidentment, no som
culpables.

ÒRGANS DE GOVERN DELS
CENTRES ESPECIALITZATS

Bàsicament té el mateix contingut que
per a la resta de centres públics no univer-
sitaris. L'element diferenciador més des-
tacable és que, a partir d'una esmena del
STE del PV, els alumnes, en els centres
d'ensenyaments especialitzats —Escoles
Oficials d'Idiomes, Escoles d'Arts i Oficis,
de Ceràmica, Conservatoris de Música ï
Escoles d'Art Dramàtic i Dança —, partici-
paran en l'elecció del director. La resta de
l'articulat és pràcticament idèntic.

En tot cas, destacar, com sempre, els
estranys comportaments de la FETE. En
aquesta ocasió ha estat el seu desig
d'incloure dintre de les competències del
director, el vetllar per l'acompliment dels
drets sindicals del professorat i personal
no docent contemplatSra la LOLS. Vam
tindré que recordar-los que aquesta es-
mena va ser presentada pel STE en el
reglament de centres no universitaris, i
que no va prosperar precisament pel vot
en contra de la FETE (podeu veure el nú-
mero 35 d'ALL-l-OLI. La votació es va
perdre per 9 vots a favor, 11 en contra
— entre ells els de FETE— i 15 absten-
cions.) Al plantejar-los que estàvem
d'acord en que es tornarà a debatre el te-
ma es van emperrar en que no volien que
es vetllarà «pels drets sindicals» a seques,
sinosoís peJs contemplats a la LOLS, Una
vegada rnés donaven la nota: a la LOLS
no hi ha un sol article que puga tenir apli-
cació en el cas concret que es debatia.
Doncs bé, els xics, erre que erre, que, o
eixia la LOLS o no hi havia res a fer. Ja ho
va dir Astérix: «Estan locos estos roma-
nos.»



ACCIÓ SINDICAL

PRIVADA

DESPRÉS DE LA
VAGA PATRONAL

Ja ha passat el tancament patronal
(perdó, la vaga proposada per la EES1E,
CGNCAPA, FERE i CECE, i aprovada en-
tusiastarnent i democràtica ( j ? ) per les as-
semblees multitudinàries dels pares), i ja,
després d'haver amenaçat, sense massa
convicció, tot cal dir-ho, amb fer un
«plante» a les subvencions-concerts, els
empresaris han posat la signatura als tan
denostats concerts. ^Sense haver conse-
guit no res?

De bell nou ens hem trobat amb !a
política clàssica que ha portat la dreta tots
els darrers anys, augmentant la teatralitat
i el repart de papers, amb tanta veracitat
que, fins i tot, acaben creuant-se acusa-
cions de pactisme, el senyor bisbe, o de
maximalisme, na Carmen. Per una banda,
ia santa aliança, ja esmentada, comença
un procés d'agitació i propaganda, des-
qualificant globalment la política educati-
va del govern i preparant la lluita frontal.
Per altra banda, comença la subtil, pru-
dent i realista negociació. Els resultats
són una electoralista mobilització i uns
bons dividends a canvi d'una pacífica sig-
natura dels concerts,

Vejam el primer aspecte. La mobilitza-
ció es planteja com un pols al govern, i cal
dir que amb una repercussió important,
malgrat que també cal dir que ha hagut
una clara manipulació i instrumentació i
que s'ha coaccionat pares, alumnes i pro-
fessors. L'objectiu mai no podia ser
carregar-se la LODE, però, de fet, ací es
plantejava en la pràctica. Com a maniobra
electoralista, independentment de les re-
percussions en les eleccions polítiques,
que en principi, pel que hem vist fins ara,
no en són moltes, ja que una cosa és mo-
bilitzar uns incondicionals, i una altra cre-
ar un corrent d'opinió política, cal
analitzar-la més com una maniobra elec-
toralista cara a les eleccions dels consells
escolars, desprestigiant aquests òrgans í
aïllant les candidatures progressistes.

El segon aspecte és més interessant
d'analitzar. A través de la negociació apa-
reixen noves partides per a ampliar el
nombre de concerts. També sembla que
l'Administració accepta tindré una actitud
més «comprensiva» amb els centres con-
certats. Ara estem a l'espera dels decrets
sobre les activitats complementàries i
d'altres disposicions que afecten aquests
centres; però, no podem deixar de veure
l'ordre que, des del MEC i la Generalitat,

s'ha tret sobre el procés electoral als
centres concertats com a una clara i greu
concessió. En la pràctica, tot el procés
electoral es deixa en mans de les actuals
direccions dels centres: iper què no s'ha
fet el procés electoral igual i simultà-
niament amb l'ensenyament estatal?

També ha hagut canvis en les llistes de les
propostes de centres concertats que s'ha-
vien fet des de les comissions provincials,

canvis sobre els quals no s'ha rebut cap
explicació.

Ara el capítol dels concerts ja es pot
considerar tancat, i de bell nou, amb el
conveni, torna a repetir-se la mateixa his-
tòria; la patronal fa una proposta inaccep-
table, que no es pot signar i pot portar a
la vaga del sector, i, a la vegada, intenta
iniciar negociacions amb l'Administració
per evitar el «caos». El mateix amb els
centres en crisi, etc.

EQUIPARACION
PRIVADA-ESTATAL
Reiteradamente hemos planteado que uno de los objetivos fundamentales de If.

acción sindical en el sector de privada es avanzar en la analogia con el profesorado
de estatal, entendiendo que esta equiparación debe suponer conseguir una homo-
logación de retribuciones y de condiciones de trabajo. Un balance de las nego-
ciaciones que se han llevado para conseguir estos objetivos no puede ser nada posi-
tivo. En lo que se refiere a la patronal, que tanta preocupación demuestra por el pro-
fesorado cuando quiere recabar su apoyo, ha habido una negativa absoluta a modi-
ficar nada de lo referentea horaríoy vacaciones en el convenio,

En lo que se refiere a la Administración, la postura ha sido de postergar todo lo
referents a la analogia de retribuciones hasta que estuviera en funcionarniento la
LODE. De hecho, como después se informarà, la negociacíón comienza ahora. En
otros temas que no eran de financiación, en los que la Administración podia incidir
directa o indirectamente, también ha habido una inhibición muy negativa: no ha ha-
bido un control riguroso del cumplimiento del calendario escolar, con los períodes
de jornada intensiva; no se ha querido, por parte de la Conselleria, fijar el horario
lectivo en EGB en 25 horas, etc.

Las líneas de avance inmediatas van en ese sentido. La Junta de Andalucía ha sa-
cado un decreto en el que se fija en cinco horas la jornada escolar en todos los
centros de EGB y preescoiar Esto, necesariamente, supone una reducción del ho-
rario lectivo del profesorado de estos centros. Para el caso de los centros de ense-
nanza media concertades, la disminución del horario solo podria hacerse mediante
una variación de los módulos de subvención que permitiera un aumento de plan-
tillas (tema sobre el que voiveremos en los centros en crisisj.

Previamente a la negociación del MEC y los síndicatos sobre la analogia salarial,
que se quiere que esté acabada a r-tes de la aprobación de los próximos presupues-
tos del Estado, una comisión tècnica presento un estudio de las dïferencias sala-
riales entre los sectores. Estàs van, sin contar diferencia de horas de trabajo, de
unas 270-280.000 en EGB hasta cantidades del orden de 600^700-000 en FP1. El pri-
mer problema aparece cuando el MEC empieza a plantear que la equiparación no
puede ser con funcionarios, sinó con contratados, según insinuación de
Hacienda... Habra que esperar a la pròxima reuníón del MEC y los sïndicatos para
ver què responden a nuestra propuesta de cuantificacíón y de calendario.
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PRIVADA

ELECCIONS DE CONSELLS
ESCOLARS ALS CENTRES

CONCERTATS
Reproduïm l'ordre de la Conselleria sobre la constitució dels òrgans de govern d'aquests centres. Cal, però, fer

algun comentari i fer-se algunes preguntes: ^es pensa que amb aquesta ordre n'hi han garanties de que les
eleccions «las primeras» {Mafalda) seran democràtiques? <=ha hagut algun compromís, que no s'ha fet públic, de
fer unes eleccions sense procés ni campanya electoral? No sabem si, finalment, la dreta hs convençut el govern
que calia evitar que «la política entrarà als centres escolars»... concertats; però, el que està clar és que la realitat

no respon a la campanya que s'ha fet des del govern sobre la importància d'aquestes eleccions.
Tanmateix, nosaltres, igual que ja hem fet en estatal, hem d'insistir en la necessitat de donar un contingut

progressista a aquests òrgans, de cara a aconseguir una democratització de l'escola, i continuem demanant una
participació a pares, alumnes i professors. Independentment que, a nosaltres i a Mafalda, no ens quede més
remei que posar-li un zero rodó a la Conselleria, Í al MEC, i demanar-los una mica més de serietat: si no es

creuen la necessitat de fer uns òrgans democràtics, amb una capacitat i operativitat reals, i no estan disposats a
impulsar-los, que es deixen de campanyes.

ORDRE de 16 de maig de 1986, de la Conselleria de Cul-
tura, Educació i Ciència, sobre la constitució i designació
dels Òrgans de Govern dels Centres Concertats.

Complits els processos a partir del curs 1986/87r previstos
en l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de 14
de gener de 1986r dictada en desplegament de la facultat que
atorga l'article 7é del Reial Decret 2.377/85, de 18 de desembre,
pel qual s'aprova el Reg a meni de Normes Bàsiques sobre Con-
certs Educatius, correspon ara dictar la normativa que faci ite la
constitució i designació de s òrgans de govern dels centres do-
cents privats que seran finançats amb fons públics a partir del
propvinent curs escolar, per tal de garantir la participació efecti-
va dels sectors diferents de la Comunitat Escolar, d'acord amb
el que es determina en el Títol IV deia Llei Orgànica 8/1985, de
3 de juliol, reguladora del Dreta l 'Educacfó.

En virtut d'això, i basant-se en les facultats atorgades per
'article 35 de la Llei de Govern Valencià.

ORDENE

Article primer
Abans que finalitze el període lectiu corresponent al curs

1985/86, caldrà procedir a l'elecció dels membres i a la constitu-
ció del Consell Escolar als centres docents concertats.

Article segon
La designació del Director caldrà que es faça dins de les

dues setmanes següents a la constitució del Consell Escoíar
prevista en l'apartat anterior.

Article tercer
Els titulars dels centres concertats assabentaran la comunitat

escolar i els Serveis Territorials d'Educació Í Ciència, amb ante-
lació suficient, de les mesures que adopten pel que fa i que és
previst en els dos apartats anteriors, tenint en compte els prin-
cipis de publicitat, objectivitat i igualtat que han d'inspirar els
processos electius corresponents d'aquell òrgan delegat.

Article quart
1. Els titulars dels centres concertats comunicaran també

als Serveis Territorials d'Educació i Ciència la constitució del
Consell Escolar i l3 designació del director en el termini de deu
dies a partir de la realització d'ambdós actes.

2. Aquesta comunicació indicarà els noms i cognoms de
'esmentat càrrec i dels components d'aquell òrgan col·legiat.

3. Les variacions succesives que, si s'escau, es produes-
quen, igualment hauran de ser comunicades.

Article cinquè
Les infraccions de les normes sobre participació es denun-

ciaran davant els Serveis Territorials d'Educació i Ciència;
aquest cas s'estarà al que disposen els articles 61 i 62 de la Llei
Orgànica.

Article sisè
Hom autoritza els directors d'Educació General Bàsica i En-

senyaments Mitjans perquè, excepcionalment i per causes de-
gudament justificades, puguen reajustar els terminis assenya-
lats en els apartats primer i segon d'aquesta ordre, així corn per
dictar totes les instruccions que calguen per a l'aplicació degu-
da d'aquesta.

Article setè
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al

«Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
València, 16 de maig de 1986.

Et Conseller de Cultura, Educació i Ciència
CEBRfÀ CISCAR I CASABAN



ACCIÓ SINDICAL

CONVENIO
DE PRIVADA

Como ya se ha informado, el mes pasado se consiguió formar y reunir la mesa del convenio. Las actas que
reproducimos, de la segunda y tercera reunión, muestran claramente que la CEE sigue sin la menor intención de nego-
ciar. De nuevo, en contra de los compromisos reiteradamente asumidos en anteriores convenies, hay una negativa a
revisar el articulado del convenio. Esto para nosotros es importante de cara a avanzar en una homologación en jornada
y vacaciones con estatal (^no dicen los empresarios que quieren que el profesorado de privada este igual que el de es-
tatal?, pues, si bien las retribuciones estén en función del modulo de subvención, la jornada y vacaciones dependen
únicamente de ellos), y de cara a introducir temas como el de la jubilación, relacionado con centros en crisis, etc,

También, de nuevo, la CEE hace una oferta salarial que supone el descuelgue de parte del colectivo, en este ca
so el de personal no docente. Se vuelve a utilizar como excusa que de enero a agosto hay un aumento reducido de los
gastos de funcionamiento, olvidando que a partir de septiembre estos se van a disparar.

Hasta este momento se mantiene la postura unitària de los sindicatos de rechazo a la oferta patronal. Como ha
pasado en aftos anteriores, la CECE vuelve a utilizar el convenio como arma de presión con la Administración. Des-
pués del cierre de centros del mes pasado, los empresarios tendràn que ir buscando explicaciones de cara a la opinión
pública y a los padres por la situación conflictiva que estan provocando.

ACTA
El dia 20 de mayo se reúne la mesa ne-

gociadora del Convenio Colectivo de
Centros de Ensehanza Privada, con asis-
tencia de las organizaciones y sus repre-
sentantes que al margen se relacionan,

La patronal CECE responde a la plata-
forma presentada por los sindicatos, que
se adjunta, con su contrapropuesta,
igualmente adjunta.

Tras debaté, los sindicatos manifiestan
que la oferta de la patronal es inaceptabte
y se reiteran en su deseo de negociar to-
dos los puntos manifestades en su plata-
forma.

Se decide reanudar las negociaciones
el día 26 de mayo, a las 17.30 horas, en la
C/ FernàndezdelaHoz, 12, 2.apta.

No habiendo mas asuntos que tratar,
se levanta lasesión.

En Madrid, a veïntiséis de mayo de mit
novecientos sesenta y seis se reúne la
Mesa Negociadora del convenio colectivo
de E. Privada, de àmbito estatal. La mis-
ma està formada por las organizaciones y
representa ntes quefiguran al margen.

La CECE mantiene su oferta que se re-
coge en adjunto escríto al acta de la se-
sïón anterior, v en los mismostérminos,

Los sindicatos unitariamente man-
tienen las reivindicaciones que figuran en
su plataforma, igualmente presentada al
IMAC como escrito adjunto a la men-
cionada acta.

Y no habiendo mas asuntos que tratar,
se levanía la sesión en e! día y la fecha in-
dicados, acordando ambas partes reanu-
dar las negociaciones en la fecha que se
fijeformalmenteysecomunique.

PLATAFORMA
SINDICAL

Teniendo en cuenta que es deseo
expreso y unànime de todos los sindica-
tos conseguir la homologación econòmi-
ca y social de los trabajadores de la ense-

nanza privada con los de la pública, te-
niendo en cuenta que la LODE establece
una nueva normativa, que necesariamen-
tedebe traducírseen normativa laboral.

Pretendemos en este convenio:
1. Incrementes salariales para los tra-

bajadores afectados por el convenio de
un 8% (1986).

2. Adecuación de la jornada laboral y
las vacaciones a las que tienen los traba-
jadores de la E, Pública.

3. Tratamiento de la temàtica de jubi-
laciones.

4. Establecer una fórmula adecuada
que posibilite la resolución de la proble-
màtica originada por los centros en crisis,

5. Disenar una revisión del texto arti-
culado para adecuarlo a la actual si-
tuación legal, y establecimiento de una
sistemàtica y calendario para cumplir
dichoobjetivo.

Madrid, a 14de mayo de 1986.

PROPUESTA
CECE

Acuerdo: Revisar y actualizar, con
efectos de 1,° de enero de este ano
1986M las tablas salariales del anterior
convenio de la ensenanza privada, apli-
cando un aumento del 7'5% a todo el per-
sonal de los centros de Preescolar, EGB,
BUP, FP 1 y 2, afectados por el mismo,
inctuida antigüedad.

En los centros de EGB, FP 1 y 2 sub-
vericionados, incluidos los integrados
con otros de preescolar, la aplicacion de
este incremento al personal no docente
queda condicionada a que el Ministerio
de Educación complemente el porcentaje
aprobado del 2'5Q%, que serà entregado
a cuenta, hasta el referido 7'5%, bien por
financiación directa o bien autorizando un
aumento de las cuotas familiares en la
proporción precisa.

Esta actualización salarial tiene efectos
hasta el 31 de agosto de 1986, mantenién-
dose hasta dicha fecha el texto del IV
Convenio de la Ensenanza Privada.



ACCIÓ SINDICAL

ALTERNATIVA A CENTROS
EN CRISIS

Mientras que, a pesar de que reiterada-
mente se ha urgido su constitución desde
el Consell Escolar Valencià, la Conselleria
no ha iniciado las reuniones que se han
pedido por los sindicatos del sector para
consti tuir ta comísión pat rona l -
Conselleria-sindicatos, el MEC se reunia
el pasado 28 de mayo con la CECE y
UCSTE, CC 00 y FETE para tratar del te-
ma de los centros en crisis.

Los sindïcatos habíamos presentado
un mes antes una propuesta de base de
discusión. En la reunión del dia 28, el
MEC llevaba por primera vez propuestas
concretas, que han quedado en la mesa
para su estudio en una pròxima reunión:
formación de un fondo de trabajadores

que han perdido el empleo con la aplica-
ción de los conciertos {nosotros creemos
que debe ampliarse a otros), para facilitar
la recolocación mediante:

— Creación de un porcentaje de profe-
sores contratados establemente, para
cubrïr las sustituciones en los centros
concertades,

— Creación de unidades de apoyo en
estos centros, con profesores del fondo.

— Plan de jubilaciones anticipadas.

— El Fondo de Garantia Salarial se ha-
ce cargo de salaries e indemnizaciones,

— Buscar convenios para recoloca-
ción, con contrato laboral, en cursos del
INEM, programas de compensatòria, etc.

Habrà que estudiar todos estos temas y
otros posibles, como reducción de horas
(28) en los centros de ensenanza media
concertades, recolocación en ceníros pri-
vados, etc., y estudiar la forma de conse-
guir la mayor cobertura del desempleo.
En València se ha constituido la coordina-
dora de centros en crisis, estando en pro-
ceso de constitución en Castelló y Ala-
cant. El primer objetivo es organizar al co-
lectivo y perrnitir una información y se-
guimiento de las negociaciones con Ad-
ministracíón y patronal- Confiamos en
que la petición que hemos realizado de
iniciar el estudio del tema con los respon-
sables poiíticos de la Conselleria sea aten-
dida pronto.
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VOLUM I:
1. SITUACIÓ I ORIENTACIÓ:
— Situació de l'alumne amb referència a l'entorn.

Orientació a partir d'elements naturals: de qual-
sevol codi elaborat per ell mateix. Interpretació
de plànols i mapes.

2. L'AIGUA I L'AIRE:
— Coneixement, a partir de l'observació i l'experi-

mentació, de l'aigua i l'aire com a substàncies bà-
siques i fonamentals per a la vida. Estudiar algu-
nes de les seues propietats.

3. EL RELLEU:
— Apropament al medi físic dels nostres pobles. Co-

neixement de les causes naturals que han confi-
gurat l'actual relleu.

4. LES PLANTES:
— Observació directa de la flora; a fi d'estudiar les

parts de la planta. Relació de les plantes amb
qualsevol forma de vida.

VOLUM
5. ELS ANIMALS:
— Observació de la nostra fauna amb una actitud

de respecte pel món animal.
Estudi exhaustiu dels animals i la seua relació
amb les persones i altres elements de l'entorn.

6. LA PERSONA:
— Observació dels comportaments humans (cos-

tums, organització, comunicació}.
Estudi de l'esquelet, músculs, sentits...

7. POBLACIÓ I HABITATGE:
— Estudi dels moviments migratoris (emigració, im-

migració).
— Formes d'habitatge (població rural, població urbana)
— Observació i estudi del barri, poble.
8. ELS NOSTRES TREBALLS:
— Anàlisi, a partir de la seua realitat immediata, dels

sectors de producció: (primari, secundari, terciari)
Coneixement d'algun treball característic del seu
poble.
Estudi dels mitjans de comunicació del poble. Ini-
ciació a l'educació vial.

Col·lectiu Cavanilles
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