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Primer ens digueren que les eleccions sindicals anaven a realitzar-se
en aquest primer trimestre de curs. Ara diuen que, com a prompte, ho se-
ran a febrer. Abans, anaven deixant-ho d'un any a l'altre. Ara, d'un tri-
mestre a l'altre. Alguna cosa hem avançat...

Però, malgrat que avui estem més a prop de les eleccions que ahir i
menys que dernà, la paciència té un límit. En aquestes circumstàncies,
caldrà començar a plantejar-se que si a Nadal no hi ha almenys una data
concreta per a les eleccions, caldrà exigír-les.

No estem parlant d'una anècdota. Estem parlant d'un dret democrà-
tic que se'ns continua negant. Estem parlant d'un tema que deuria posar
roig a un socialista.

El que mai no se'ns podrà dir és que aquesta situació és fruit del me-
ninfotisme del professorat o del seu poc esperit reivindicatiu. Acaba de
fer deu anys, el professorat d'EGB va arrancar a l'Administració unes
eleccions sindicals per a triar a representants provincials quan encara no
estaven ni tan sols reconegudes les centrals sindicals. Ha estat precisa-
ment el model de sindicalisme que aleshores es va manifestar absoluta-
ment majoritari —i que alguns continuem reivindicant— el que ha decidit
que totes les successives administracions anaren ajornant el tema: un sin-
dicalisme participatiu, progressista i autònom.

Si el model sindical recolzat pels treballadors de l'ensenyament ha-
gués estat en algun moment la trompeta del poder, fa temps que tindríem
eleccions. Aleshores, però, seríem músics Í no sindicalistes,

A partir del que acabem de dir, no és d'estranyar que la normativa
que va a regular el futur procés electoral siga la que va a ser: els ense-
nyants, que suposen el cinquanta per cent dels funcionaris, no podran
obtenir tots plegats ni el deu per cent dels delegats.

En aquest cas, el «feta la llei, feta la trampa», es transforma en «pen-
sada la trampa, publicada la llei»,

El que acabem d'esmentar, essent un fet criticable i antidemocràtic
en la mesura que «un elector, un vot», també comporta que tots els elec-
tors i tots els vots deuen valdré el mateix; no és cap drama: la negociació
— que per altra banda a la llei no ens reconeix— és sempre un tema de
correlació de forces, I la força la tindrà el que tinga els vots. Nosaltres
apostem per un sindicalisme participatiu, progressista i autònom. El ma-
teix pel que apostàrem fa deu anys i el mateix pel que han apostat els sin-
dicats més forts d'Europa. L'opció més unitària, perquè és la única en la
que es pot donar el pluralisme real que hi ha al sector progressista dels en-
senyants.
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CONCURS DE TRASLLATS DEL PROFESSORAT D'EGB
PROVISIONAL

«HOY PEOR QUE AYER...»
Sí d'alguna manera cal qualificar la política de personal de la Conselleria és

de desastrosa. El més greu del cas és que alguns aspectes d'aquesta política
són responsabilitat de l'Administració Central i d'altres de l'Autonòmica,
Aquesta situació sembla que resulta prou còmoda a ambdues administra-
cions, que s'autojustifiquen mútuament.

Els concurs de trasllats del professorat provisional d'EGB d'enguany ha es-
tat una veritable fita en el llarg camí de despropòsits al que ens té acostumats
la Conselleria.

PROVISIONALITATS
ETERNES

Una de les situacions més absur-
des és la de l'eterna provisionalitat.
Estar set Í més anys de provisional és
la cosa més corrent. En aquests mo-
ments, a més a més, cal constatar
que un percentatge superior al 20%
de la plantilla dels mestres es troba
en aquesta situació.

En aquestes circumstàncies, l'ad-
judicació de vacants a un col·lectiu
que supera els 3.000 membres no és
gens senzilla. La Conselleria, per a
donar solució a aquest problema, ha
fet tres errors seguits:

1. Desplaçar tots els provi-
sionals, quan per eixemple en el terri-
tori del MEC sols han estat
desplaçats els que cobrien una va-
cant adjudicada a un definitiu.

2. Establir especialitats sense la
base legal (futur decret de Plantilles) i
material escaient, amb el resultat que
després analitzarem.

3. Mecanitzar l'adjudicació de
vacants amb uns criteris equivocats,
sense consultar ningú Í sense treure
prèviament la relació de vacants a
cobrir. Els mestres han demanat va-
cants sense saber si existien. En po-
ques paraules, han inventat la loteria
electrònica.

ESPECIALITATS

No anem a entrar en el debat de les
especialitas a l'EGB. Les postures
quantitatives i qualitatives sobre
aquestes són discutibles, i aquest no
és el moment de pronunciar-se sobre
elles. El que sí resulta evident és que
la Conselleria ha agafat un camí que
de ninguna manera es pot justificar i
que demostra clarament la seua inca-
pacitat per a afrontar els problemes
del sistema educatiu.

El primer error de base ha estat su-
pervalorar les necessitats de profes-

sors de preescolar. Ignorar que la
major part del professorat provisional
destinat a preescolar, a l'hora de la
veritat, no dóna aquesta especialitat,
és desconèixer la realitat dels centres
i l'existència d'un col·lectiu nombrós
de mestres definitius que des de fa
temps donen ben correctament
aquesta especialitat sense tindre-Ia
formalment. El reconèixer admi-

PORBUEN
CAMINO

Més val tard que mai. El darrer
dia 12 de setembre, la Direcció
General d'EGB va enviar una carta
ais sindicats per la qual, «sotmet a
revisió el procediment emprat en
aquest concurs i espera l'aporta-
ció de les Centrals i els Sindicats
d'Ensenyament per a la consecu-
ció d'un bon sistema a utilitzar el
curs pròxim». Per aquest motiu,
es compromet a mantenir «les
reunions necessàries».

Esperem que les bones inten-
cions es facen realitat. El desastre
de la política de personal duta a
terme fins ara així ho exigeix.

De moment, el que cal consta-
tar és que quatre dies després
d'enviada la carta a la que hem fet
referència, es produïa una adjudi-
cació de places al personal interí
d'EGB, en la que la conflictivitat
va ser la tònica general*

Quede clar que nosaltres reco-
neixem la complexitat dels temes
relacionats amb personal. La Con-
selleria, però, sol entropessar més
de dues vegades en la mateixa
pedra.

nistrativament com a especialistes de
preescolar el professorat que de fet i
de dret ho és, constitueix una tasca
inajornable i necessària per a clarifi-
car les necessitats del sistema educa-
tiu.

El cas de l'anglès també ha estat
tractat de forma incorrecta: obligar
que els mestres que han fet les oposi-
cions per aquesta especialitat donen
necessàriament aquesta assignatura
pot ser més o menys discutible. El
que no pot justificar-se és que obli-
guen a demanar 151 mestres més
dels que els fan falta i que acaben per
enviar-los a donar valencià a la Vega
Baixa, o fins i tot preescolar o educa-
ció especial, sense haver tingut
l'oportunitat de triar eixa «segona»
especialitat. Tot això sense entrar en
la possibilitat que l'última persona
destinada a donar anglès haja pogut
tenir un destí pitjor que el primer en
estar desplaçat de l'especialitat.

En valencià, els problemes han vin-
gut de dues bandes. Per un costat,
gent que havia demanat voluntà-
riament aquesta especialitat ha tingut
una vacant molt pitjor que si hagués
demanat pel concurs general, i
d'altra, no s'han donat criteris cohe-
rents respecte a les persones que
obligatòriament tenien que demanar
aquesta especialitat, fent servir se-
gons les conveniències de l'Admi-
nistració — que no del sistema
educatiu^ l'especialitat triada per a
opositar, o el haver format part del
col·lectiu de valencià, però no per a
donar preescolar en centres on es fa
l'ensenyament «en» valencià. El fet
esmentat es trobava al mateix temps
condicionat per una altra insuficièn-
cia: la de no concretar les places de
valencià segons foren per a donar
l 'ensenyament «en va lenc ià»,
«d'extraplaníilla», o de «reforç».
Podríem recordar també el retall de
places que en el concurs general de
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definitius eren de valencià Í que per
les bones han passat per als provis-
sionals al concurs general, incloent
— cosa surrealista — algunes que per-
tanyen a centres de Ifnïa en
valencià...

És el conte de mai no acabar...
En qualsevol cas, el que caldria

constatar és que, després de tantes
ànsies especialitzadores, un 18'8%
dels concursants no han obtingut
plaça per l'especialitat a què els ha-
vien obligat a concursar. Percentatge
que en Alacant ha pujat a un 30'7%.

CRÒNICA D'UNA LLUITA
ANUNCIADA

Amb els elements analitzats —que
podrien ampliar-se encara prou
més —, no és d'estranyar que les pro-
testes, les impugnacions i els recur-
sos, es multiplicaren.

El STE del PV, el mateix dia que
surtia l'adjudicació de places per al
professorat provisional, interposava
un recurs de reposició impugnant el
concurs i convocava a una as-
semblea els afectats.

Les esmentades assemblees, que
van tenir una participació molt
nombrosa - una mitja de 200
persones — , van recolzar des del prí-
mer moment el recurs presentat pel
STE del PV i es van manifestar clara-
ment en l'exigència que el concurs es
fera públic prèvia la publicació de les
vacants.

Posteriorment, el STE-PV va pre-
sentar també una reclamació a la
Conselleria reivindicant que s'oferta-
ren vora 50 places, totes elles «bo-
nes», que no havien eixit a concurs
per diferents causes. La causa de la
majoria d'elles era que s'havien adju-
dicat a mestres que tenien ja plaça
com a definitius.

La posterior acceptació d'aquesta
reclamació per la Conselleria va moti-
var la repetició del concurs per a l'es-
pecialitat de valencià. Aquesta mesu-
ra, que en principi cal qualificar de
positiva, no va ser aplicada a les
reclamacions que també havíem pre-
sentat contra d'altres especialitats.
Per suposat amb l'acceptació
d'aquesta reclamació no s'arreglava
ninguna de les irregularitats denun-
ciades, però es millorava conside-
rablement la situació de molts com-
panys. En aquest sentit, té que
quedar clar que el STE del PV sols es
responsabilitza d'haver augmentat
l'oferta de places, i no dels errors de
l'Administració.

Caldrà creure's la promesa de la
Conselleria de negociar per a aquest
nou curs el concurs de trasllats amb
els sindicats.

ENSENYAMENT PRIVAT:

RSP CTIVES
NOU CURS

El curs comença amb un fet que, dissortadament, va convertint-se en habitual:
encara no està signat el nou conveni d'enguany. A octubre del 85 es signava el con-
veni de l'any passat i la patronal es comprometia a començar la negociació del nou
conveni —revisió salarial i articulat— al mes de novembre. Fins ben entrat l'any 86
no va ser possible fer la primera reunió de negociació, ofertant la patronal una revis-
sió salarial fins agost d'un 7'5% per als docents, sense clarificar si per a tots, i un
2'5% per als no docents, i negant-se a discutir la plataforma sindical unitària.

Des d'eixa primera reunió fins ara —el dia 17 de setembre va ser l'última— hem
aconseguit importants avanços. La pressió que està suposant el no augment de les
subvencions, congelades a les quanties de l'any passat fins que es signe el nou con-
veni, ha provocat una nova oferta salarial del 7,5% per a tots, fins agost, i un 8.5%
posterior, oferta salarial que cal considerar acceptable. Tanmateix, malgrat que des
de la CECE s'està parlant contínuament de l'equiparació amb l'ensenyament estatal,
de nou es neguen rotundament a negociar canvis en les condicions de treball: hora-
ris i vacances.

Tant per a l'UCSTE com per a la resta de sindicats, la revisió del conveni en
aquests temes és innegociable. Des de fa tres anys ha hagut una negativa i una pre-
potència total per part dels empresaris en la negociació. La congelació de les sub-
vencions està canviant eixa actitut. Som conscients del sacrifici que suposa esperar
al mes de desembre per a cobrar els augments d'enguany, però pensem que cal fer
eixe sacrifici, perquè pensem que podem guanyar molt: encetar el canvi en les
nostres condicions de treball,

Per altra banda, respecte al tema de la negociació amb l'Administració, podem
dir que estem en un moment molt important. S'ha portat a terme una negociació
sobre e! tema dels centres en crisi —tema que, molt possiblement, tinga al País Va-
lencià una major incidència al futur— que es pot dir que ha estat en termes generals
satisfactòria, depenent ara l'eficàcia dels acords de la voluntat que demostre l'Ad-
ministració, més concretament dels recursos amb el que es dote el fons de reedu-
cació.

Un altre tema important ha estat el de l'equiparació o analogia de les retribu-
cions del sector de l'ensenyament concertat amb la dels treballadors de l'estatal,
que és un compromís que apareix a la LQDE. La negociació ha estat llarga: quantrfi-
cació de les diferències, píaç per a l'equiparació, etc. De les últimes reunions que
hem mantingut amb representants de l'Administració es pot esperar que als propers
pressupostos es contempla una partida que permeta un augment addicional sobre
el 3%. De confirmar-se aquest fet, creiem poder afirmar que seria un pas molt im-
portant Í positiu, per el que suposa de començament del procés.

Als centres no concertats, segregats de! conveni unitari a principis d'enguany,
la tasca fonamental serà no quedar despenjats d'aquest procés. Indubtablement, la
signatura del conveni amb ACADE, fet que nosaltres criticàrem i denunciàrem, serà
un obstacle que haurem de superar.

Per últim, cal un seguiment acurat del sector dels centres d'educació especial,
en relació amb el procés d'integració, i de l'elaboració, esperem que a curt termini,
de la Llei d'Escoles Infantils.

A TODOS LOS AF1LIADOS
A lo largo de este trimestre —octubre, noviembre y diciembre- van a tener lugar las

elecciones sindicales en e! sector de la ensehanza privada, Desde aquí os querernos dirigir una
breve però importante llamada a la participacïón y a la cooperación en la campana, A los com-
paneros del sector de privada, però también a los de estatal, animando en tas disíintas comar-
cas a companeros no afiliados a su partictpación en las elecciones, contactando al síndicato
con centros que estén desconectados, etc.

Las elecciones se van a desarrollar en centros concertades y no concertades, escuelas in-
fantiles, centros de educación especial, de ensenanza no reglada, residencias, etc.

En las anteriores elecciones, la UTEP consiguió constituirse en la segunda fuerza de la
ensenanza privada, resultando claramente mayorjTaria en el País Valenciana, Nuestroobjetivo
es consolidar nuestra presencia y llegar a determinadas zonas a las que no se pudo llegar en el
proceso electoral anterior. Esperamos vuestra ayuda,
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ELECCIONS SINDICALS:

C AL FE R LA UNITAT
A l'editorial d'aquest número es recor-

da que fa deu anys varen tindré lloc les
primeres eleccions democràtiques a l'en-
senyament estatal, triant-se els represen-
tants provincials dels mestres. Les elec-
cions sindicals havien estat una reivindi-
cació bàsica del moviment unitari de l'en-
senyament. La victòria va ser doble: es va
forçar l'Administració a fer una convoca-
tòria que no li agradava gens, i les candi-
datures progressistes, recolzades pel mo-
viment unitari, triomfaren a la majoria de
les zones davant de les candidatures po-
tenciades des del govern.

Ja en eixes eleccions es donaren ma-
niobres per tal de trencar el caràcter uni-
tari del moviment progressista a l'ense-
nyament, maniobres que prefiguraven les
ruptures posteriors per a crear nous sindi-
cats que trencaren la unitat sindical. Tan-
mateix, el moviment va ser capaç de
neutralitzar qualsevol plantejament divi-
sionista i va fer real l'hegemonia de les
idees i dels principis democràtics entre els
ensenyants, en un moment tan crucial
per al país com era l'any 76.

Des d'un punt de vista global d'es-
querres o progressista, que suposa assu-
mir la realitat i la necessitat del pluralisme
dins d'aquest sector progressista, l'anàlisi
de les perspectives a les properes elec-
cions pot ser preocupant. Des de l'any 76
fins ara, un dels fets fonamentals a cons-
tatar és el de la divisió sindical. Indub-
tablement, una de les conseqüències que
ha tingut ha estat l'afebliment de l'hege-
monia progressista a l'ensenyament, fet
que s'ha manifestat a nivell electoral, in-
dependentment que l'UCSTE traguera
més o menys vots que els altres sindicats.
La divisió sindical ha potenciat també les
postures d'inhibició del professorat,
afeblint el sindicalisme i llevant força i ca-
pacitat de pressió davant l'Administració.

Aquests dos fets són els que ens pre-
ocupen i, a la vegada, els que consti-
tueixen els objectius fonamentals que ens
plantejern cara al futur i davant les elec-
cions sindicals: és necessari que les op-
cions que defensen una concepció
progressista de l'escola i de l'ensenya-
ment resulten clarament hegemòniques al
conjunt dels ensenyants, i és necessària
la consolidació definitiva d'un sindicalis-
me fort, àmpliament representatiu i amb
capacitat real de pressionar en la nego-
ciació amb l'Administració.

Tot això ens exigeix un esforç unitari, i

aquestes eleccions sindicals en són una
gran oportunitat. L'atomització sindical
pot suposar un important retrocés de les

posicions progressistes davant tes posi-
cions corporatives i conservadores. L'ac-
tual atomització sindical poí suposar tam-
bé l'estabilització d'una situació de debili-
tat sindical, de la qual és moít difícil trobar
paralelisrne en qualsevol país de! nostre
entorn, i que crea dificultats molt serioses
per a defensar amb eficàcia les reivindica-
cions dels treballadors de l'ensenyament
davant l'Administració.

Aquest esforç unitari ha de passar ne-
cessàriament per l'objectiva de la unitat
sindical. L'anàlisi objectiu de la realitat
ens fa afirmar que l'únic espai possible
que pot garantir el pluralisme ideològic
que es dona entre els ensenyants í el con-
junt de la societat -l'únic, per tant, que
pot fer possible la unitat sindical — , és
l'espai del sindicalisme autònom, no vin-
culat a les grans centrals sindicals dels
treballadors. Aquesta garantia de respec-
te al pluralisme polític, junt amb la garan-
tia d'una autèntica democràcia interna en
la definició de les postures, respectant les
diferents visions dels problemes concrets
i generals de l'ensenyament, són bases
suficients per a un treball sindical unitari i
per a ia construcció d'un sindicalisme uni-
tari que agrupe tots els ensenyants
progressistes.

Convertir les opcions polítiques
concretes que es donen a la societat en
un pluralisme sindical, calcant el mapa

sindical del mapa polític (dissortadament
un tret característic i diferenciador del sin-
dicalisme a aquest país), sol es pot en-
tendre des d'una concepció ideotogitzada
i burocràtica del sindicalisme, i per tant
des d'una òptica clarament antisindical.
La divisió sindical actual no es pot justifi-
car si partim de que els dos objectius fo-
namentals d'un sindicat de clase o
progressista són la defensa d'un ensenya-
ment democràtic i de qualitat i la defensa
de les condicions de treball i de vida del
professorat. Podríem afegir que no sola-
ment no es pot justificar la divisió, sinó
que, a més a més, és incompatible amb
eixos objectius.

Els sindicats, assumint o no la necessi-
tat d'encetar un procés unitari de conver-
gència electoral i organitzativa, i els tre-
balladors, al moment de les eleccions,
anem a definir-nos per l'atomització sindi-
cal o per un modet sindical unitari i plura-
lista. Aquesta, i no altra, és la qüestió que
va a decidir-se a les properes eleccions
sindicals, no la major o menor força

d'unes sigles.

La nostra postura í la nostra oferta no
poden ser més clares: encetar des
d'aquest moment un procés unitari glo-
bal, amb el conjunt de les forces sindi-
cals, o parcial, amb les que es pronuncien
per la unitat sindical, en la línia que herr
estat plantejant. Nosaltres estem ben se-
gurs que ets treballadors, amb la seua
participació i el seu vot, van a recolzar la
via de ta unitat.
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CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ:

SOBRE LA NORMALITZACIÓ
LINGSTICA

El darrer Consell Escolar, celebrat a Alacant el 10 de juliol, va tenir coneixement d'un
document signat conjuntament pe! STE del PV, FETE-UGT. CCGQ, ANPE r la Confede-
ració Valenciana d'APAs i els membres de l'Administració Local representats en aques-
ta institució, i que reproduïm a continuació pe! seu valor unitan.

«El Ple del Consell Escolar Valencià, co-
negut l'informe presentat al mateix per la
Conselleria de Cultura, Educació Í Ciència
sobre el compliment cert de la Llei d'Us i
Ensenyament del Valencià, adopta el se-
güent acord:

»A nivell global, valorem positivament
el procés d'introducció del valencià a l'en-
senyament, E! valorem com a un inici im-
portant que s'ha produït al llarg de tres
anys i que haurà de continuar, fins assolir
els objectius de normalitat que ha de pro-
porcionar a l'estudiant valencià el domini
d'aquesta llengua a tots els nivells. Cons-
tatem que el procés s'ha dut a termini
amb un mínim d'entrebancs, i resaliem el
paper important que un ampli sector del
professorat hi ha tingut, suplint amb el
seu esforç personaf les mancances que hi
existien, com ara la insuficiència de mate-
rials didàctics, les deficiències del re-
ciclatge i la manca d'informació o mala in-
formació que existia al respecte,

»Feta aquesta constatació, cal que
plantegem que de cap manera podem
considerar que la introducció dei valencià
a l'ensenyament ja s'ha produït satisfac-
tòriament, i per tant hi haja que reduir
esforços o ralentitzar el procés. Ens pre-
ocupa per aquesta raó la desaparició de la
figura del «coordinador» —si de cas
aquest fet es produeix— si no és
substituïda per l'arbitri d'algun mitjà que
vetle pel compliment efectiu i progressiu
de la normativa i que dtnamitze i oriente a
nivell didàctic i d'animació social.

»D'a!tra banda, ens preocupen els
centres que encara no ensenyen l'assig-
natura de valencià o que tenen només
una implantació parcial, perquè eviden-
cien una manca de reciclatge d'un sector
important de professorat. Ens preguntem
quines mesures adoptarà l'Administració
per tal que el cent per cent dels alumnes
reben aquest ensenyament i que en aca-
bar l'EGB tots hagen assolit, si més no,
un nivell mínim. Mantenir la situació ac
tual és afavorir la desigualtat, amb desa-
vatatge per als que no trien l'ensenya-
ment de la llengua.

»Pel que fa al reciclatge, esperem me-
sures concretes, a fi que el realitzen els
professors que encara no l'han iniciat. I
alhora plantegem un canvi en l'orientació
que fins ara se li ha donat, per tal de fer-lo
més motïvador, dinàmic i flexible.

»En l'ensenyament "en" valencià cons-

tatem un increment important. No obs
tant, la seua iniciació, que d'acord amb !a
legislació vigent es fa a proposta del Con-
sell Escolar de Centre í que no obliga cap
alumne, encara depèn molt del volunta-
risme i l'esforç dels mestres i pares. L'Ad-
ministració no sempre ha fet efectives
mesures organitzat! ves per tal de
potenciar-lo, i així ens trobem en llocs on
hi ha pares que volen aquest ensenya-
ment i no sabem de la seua potenciació.

»En tots els casos, el que existeix és
una evident manca d'informació i de di-
vulgació. D'una banda, cal que es diga
— sobretot en casos com el clo València
ciutat -- on s'imparteix l'ensenyament en
valencià porquè els interessats s'hi pu-
guen acollir, i d'altra, tal que s'explique
de manera clara les raons, sobretot les
pedagògiques, que abonen l'aplicació de
l'ensenyament en valencià,

»Pel que fa a la util ització del valencià a
l'Àrea d'Experiències en tercer d'EGBr

hem constatat que alhora que s'informa
va adequadament als centres, aquesta in-
formació no es feia arribar als orgnnismes

representatius dels pares, ï que mentre
per una banda es donaven normes clares
sobre la utilització del valencià en l'Àrea
d'Experiències, d'altra, rumors
periodístics que no eren desmentits cre-
aven una clara confusió.

»l_a utilització del valencià a l'Àrea
d'Experiències, al nivell d'aprofundiment
que siga possible segons les
característiques dels centres, ens sembla
una mesura absolutament necessària per-
què un dia puga ser cert que els escolars
valencians acaben dominant les dues llen-
gües. En cas contrari, aquesta equipara-
ció lingüística no serà efectiva i el desa-
vantatge serà per a aquells que no han
lingut la possibilitat d'estudiar en valen-
cià, car s'els haurà privat d'una eina im-
portant per al desenvolupament intel·lec-
tual i cultural.

»EI Ple recomana a la Conselleria que
tinga en compte les exigències anteriors,
a fi que la introducció i compliment de la
Llei d'Us i Ensenyament siga una realitat
t?n tot l'àmbit de la Comunitat Valen-
ciana.»

STE PV. FETE-UGT. CCOO-PV. CO-
VAPA, ANPE, Administració Local.

(Reproduït de l'annex de l'acta ofi-
cial del Consell Escolar.)

1

í

'

VAUHC/À
mi

EL STEPV DISPOSA D'UN
SERVEI D'ASSESSORAMENT

PER A TOT EL PROFESSORAT,
QUE FUNCIONA DILLUNS I

DIMECRES, D'11 A 1, A LA SEU
DE VALÈNCIA.
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VALENCIÀ
ít

SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT
DEL PAÍS VALENCIÀ

UNIÓ COMARCAL:
Afiliado/a:

Apellidos:
DNI

Nombre:

Fecha de nacimiento:
Sector:

Lugarde nacimiento:
Situación profesional:

Domicilio particular: Ciudad
Dirección:
Telefono:

Centro de trabajo:
Ciudad:

Comarca:
Fecha de afiliación:

Firma

Sr. Director:
Entidad Bancària

Sucursal:
Ciudad:
Dirección:

Le ruego curse las oportunas instrucciones para que hasta
nuevo aviso, y a partir de la fecha, sean adeudadas en mi cuenta las
cantidades que, en concepto de cuota, libre el SINDICAT DE TRE-
BALLADORS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ.

Fecha:
C/C
Libreta

Apellidos:

N.

Nombres

Firma:

•.



RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

LA FETE Y LOS MOVIMIENTOS DE
RENOVACION PEDAGÒGICA

Durante la pasada XI Escola d'Es-
tiu del País Valencià se distribuyó una
circular con fecha 4 de febrero, que
la secretaria de Renovación Pedagò-
gica de la FETE-UGT enviaba a los
secretarios generales, Ctes. Provin-
cïales, eíc., y en la que se les infor-
maba de los acuerdos de una recien-
te reunión de esa secretaria. Por su
interès, reproducimos algunos de sus
pàrrafos significativos. Son líneas
que explican el porqué militantes de
FETE han abandonado algunas ins-
tancias de Renovación Pedagògica,
el descenso de las subvenciones a las
escueias de verano y la ya casi in-
existente ayuda a los Movimientos de
Renovación Pedagògica (MRP) para
su trabajo a lo largo del curso.

«3,-a)...
— En aquellas provincias donde la

estructura de los CEPs englobe de
nnodo real todas las necesidades del
p ro fesorado , potenciar desde
nuestras asociaciones los CEPs, has
ta conseguir que los CEPs hagan
innecesarias las asociaciones.

En aquellas provincias donde no
haya CEPs o no cubran todas las ne-
cesidades de renovacíón del profeso-
rado, mantener nuestras aso-
ciaciones para seguir trabajando por
la rnejora de la ensenanza a través de
la formación del profesorado, però
sin perder de vista que nuestro
objetivo es exigir a la Administra-
cíón la creacíón de CEPs con me-
dios suficientes, que hagan inne-
cesarias las asociaciones para la
Renovación Pedagògica,
» - 9 •

4. Partiendo de la base de que
nuestro objetivo a medio plazo es
la potenciación de los CEPs y di-
solución de las Asociaciones de
Ren. Pedagògica, se acordo que
los secretarios de RP de provincias
envien cuàles son sus proyectos
—tanto de FETE como de las Aso-
ciaciones de Renovación Pedagógi-
C 3 * • « ) )

Las cosas estan bastante claras: el
PSOE y su siridicato, FETE-UGT,
continúan dispuestos a liquidar un
movimiento progresista y unitario
cuando éste no puede ser controlado
por personas afines, y por tanto se
mantiene critico con la política ofi-
cial.

Recordemos los diversos intentos

de inc id i r sobre los MRP
— negociaciones sobre las escueias
de verano, legalización de los MRP,
congreso de Barcelona, etc. —, y có-
mo, ante la imposibilidad de co-
parlos, surgen nuevas asociaciones
de Renovación Pedagògica «inde-
pendientes» por todo el Estado. En el
País Valencià surge en ese momento
el MRP Mestre Ripoll, y para ello no
dudan en utilizar el nombre de otro
colectivo con prestigio y presencia en
el sector (recordemos sus unidades
didàcticas sobre el 25 d'Abril o el 9
d'Octubre, ilustradas por Manolo
Boix y distribuidas por el STE-PV), o
en convocar actos de presentación
con altos cargos de la Administra-
cïón, presentando las futuras oposi-
cionea (con la consiguiente afluència
masiva de parados y la exigència de
carnet de FETE o afiliación para po-
der acceder al salón).

Ahora incluso, cuando esta opera-
ción està fracasando —quizà no se
pueden pedir peras al olmo —, sobre
todo porqué los MRP han superado
las tentaciones y se van reafirmando
en su autonomia y en su trabajo de
transformación de la escuela, el cual
pasa no por la via de adaptación a las
reformas institucionales, sinó por el
camino de las utopías liberadoras que
pueden hacer posible la escuela po-
pular, ahora la FETE manda cerrar fi-
las en torno a los CEPs.

Los M R Ps ya habían discutido
sobre los CEPs, algunos han decidido
ignoraries, otros se han planteado te-
nerlos como punto de encuentro del
camino institucional con el no institu-

cional en el campo de la formación
permanente del profesorado, y por
tanto, mientras no afecten a la inde-
pendència de los MRP y a su trabajo
autónomo, incidir sobre ellos y hacer
uso de sus recursos económicos,
materiales y personales.

Però no sabemos què dirà ahora
Maravall, o què dirà la FETE del dis-
curso de Maravall hace tres anos en
Salamanca, cuando senalaba la ne-
cesidad del trabajo autónomo de los
MRP y su existència para hacer po-
sible que una política progresista no
se estanque en la imprenta del BOE
(oelDQGVK

No sabemos què diran quienes de
buena fe nos explicaban que los
CEPs, en la línea explicada por Mara-
vall, surgían para potenciar el trabajo
de los MRP, y que a partir de éste y
de otros colectivos, se llegarà al mà
ximo de profesorado posible.

A todos les recordamos una cosa.
Llegarà un dia en que en éste país go-
bernaràn otros, y en el caso de que
queden a su derecha, puede que se
planteen aplicar una política mas re-
accionaria (todo es posible en mayor
o menor grado). Solo si entonces
aún existen movimientos unitarios
progresistas y fuertes, tanto en el
campo sindical como en el de la reno-
vación pedagògica, se podran impe-
dir tales acciones o evitar el vacío pa-
ra preparar la lucha. Por eso defende-
mos nuestro modelo sindical, por eso
apoyamos la Escola d'Estiu del País
Valencià,

x

Quïzà no os importa el futuro. A
nosotros, sí.
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Experiències 3r d'EGB

Text elaborat pel Col·lectiu Cavanilles (Enric Alcorisa, Anna Devis, Joan Escrivà, Jesús Figuerola,
Robert Francés, Pilar Gómez, Vicent Pardo, Voro Suay, Rafael Torró). Aprovat per la Conselleria

d'Educació i Ciència de la Generalitat valenciana.
El primer llibre d'ensenyament d'aquest nivell pensat i realitzat per un equip de pedagogs

valencians en la nostra llengua i per als nostres xiquets. Una obra que incorpora els últims
avanços de la pedagogia i els arrela per primera vegada a la realitat del nostre país, de la nostra

cultura, i és una eina imprescindible en la valencianització de la nostra escola.
Un llibre fet a les nostres terres que vol ensenyar a conéixer-les i estimar-les.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: ~
Dos volums de 128 pàgs. cadascun. Il·lustracions a tot color. Preu; dels dos volums 1.750 ptes. (IVA inclòs)


