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UCSTEINGRESAEN
LA CMOPE

EL CONVENIO DE PRIVADA
Y LA HOMOLOGACION

DOLORES,
'•AUN NO<L

HAS
DIMITIDO?

La consolidació del procés autonòmic és una
cosa massa seriosa per a improvisar-la i massa

delicada per a permetre's excessives
equivocacions. La política administrativa i de

personal de la Conselleria d'Educació, no
sempre sembla recordar-ho.

Baix l'eufemisme dels «Serveis Territorials»,
es troba la realitat de les eternes Direccions

Provincials. Difícilment podria ser d'altra
manera en un país d'identitat tan remota que

és incapaç de definir legalment les comarques
que el composen.

El que no és explicable és
• que les Direccions Provincials de sempre
tinguen menys competències que mai i que

aquestes es concentren desmesuradament als
Serveis Centrals de la Conselleria. Aquesta

situació, en compte d'acostar l'Administració
als seus usuaris, l'allunya. En el moment que

qualsevol professor de Castelló o Alacant
tinga que vindré a València a solucionar

problemes que abans podia solucionar allí, el
fracàs de l'administració autonòmica, s'haurà

consumat.

La incapacitat de vertebrar comarcalment el
País Valencià, deu tenir, com a contrapartida,

l'assumpció sovint del fet provincial. Aquest,
no ens farà avançar, però, substituir-lo per
l'Avinguda de Campanar, de bon segur ens
farà retrocedir.

Realitzar una política de personal com si
funcionàrem veritablement a nivell de país, té
les seues incongruències. Per exemple, donar
per sentat que les barreres provincials no
existeixen, í simultàniament deixar el mestre
que canvia de província un o dos mesos
sense cobrar perquè les nòmines, continuen
essent provincials. O enviar una persona de
Castelló a fer substitucions a Alacant i
simultàniament enviar-ne d'Alacant a Castelló.

0 simplement constatar com un mateix tipus
de concurs té un tractament provincial en una
direcció general, i de país en una altra. O fins
1 tot, com ha passat darrerament, que un
concurs s'encete provincialment i acabe
essent de país.

La cosa és ben clara: l'autonomia sols és
autonomia si descentralitza, i la
descentralització sols té sentit si facilita les
relacions amb l'Administració. I tot això tindrà
que passar per les comarques. Fins i tot, les
eleccions sindicals.



ACCIÓ SINDICAL

ELS INTERINS COBRARAN EL 100%

HOMOLOGACIÓ
D'INTERINS

El recurs presentat pel STE del PV reclaman per als inte-
rins el cent per cent de les retribucions bàsiques i complemen-
tàries, ha tingut els seus efectes, i segons ens manifestà el Di-
rector General de Programació i Inversions, començarà a
cobrar-se a partir del mes de novembre. Aquesta mesura va a
suposar per a la Conselleria unes despeses addicionals de
quasi mil milions de pessetes.

El pagament als interins, que a partir d'ara cobraran igual
que els propietaris provisionals, es realitzarà amb efectes re-
troactius des de l'u de setembre de 1985. Els que treballaven
abans d'aquesta data rebran, a més a més, la diferència d'ha-

cobrat ei 80% de les bàsiques Í el 100% de les comple
mentàries en compte del 100% de les bàsiques i el 80% de les
complementaries en els 7 mesos que van de febrer a setem-
bre. Les quantitats a tornar oscil .larien segons els casos entre
les 150.000Í les 200.000pessetes.

El STE del PV valora molt positivament el pagament esmen -
tat. Ara, el que caldrà és exigir que es faça prompte, la qual
cosa va a dependre de l'eficàcia dels Serveis Territorials, ja
que el tèlex que se'ls va enviar des de Conselleria deia ben cla-
rament que es tramitarà pel procediment d'urgència.

PRIVADA

LAHOMOLOGACION:

/MAS CERCA?
Estos días pasados ha sido confirmada la noticia que dabamos en el anterior núme-

ro de esta revista de que en los próximos presupuestos generales iba a ser aprobada
una partida para aumentar en un 3% adicional las retribuciones del profesorado de los
centros privados concertades.

Con esta medida se comenzaría el proceso de homologación, que, según un princi-
pio de acuerdo posterior entre la administración y sindicatos, deben'a quedar completa-
doentresanos, con aumentosdel 4% en el segundo y el resto en el tercero.

El punto de referència que ha tornado el MEC para marcar la cuantía de la homolo-
gación ha sido el de las retribuciones del funcionaria de la ensenanza estatal del mismo
nive! educativo con grado de entrada. Las cantídades, con valores del ano 86, serían
delordendelas270.000en EGBymuy superiores en FPy BUP.

La valoración que desde UCSTE hacemos de las negociaciones que sobre este te-
ma hemos mantenido con el MEC es, indudablemente, positiva, Otra cuestión es que
esta valoración no nos lleve a olvidar el tema: es necesario que sindicato y todo el pro-
fesorado sigamostrabajando para formalizar el acuerdo, para conseguir garantíasdesu
aplicación y para velar por que sehaga efectivo.

Por otro lado, este importante avance en la conquista de la homologación, fruto de
un trabajo constante de varios anos, no debe quedar limitado al terreno de las retribu-
ciones, Uno de los principales objetivos que LTT EP se planteó en las pasadas elecciones
y uno de los ejes fundamentales de su trabajo estos cuatro anos ha sido el avance en la
homologación, de retribuciones y de condiciones de trabajo. Lo conseguido en el pri-
mer aspecto, a través de la negociación con !a Administración, debe ser un estimulo en
la lucha que estamos manteniendo para cambiar el convenio en los temas de vacacio-
nes, horarios lectivos ytotales, etc.

Nunca mejor momento que éste, en plenas elecciones sindicales, para constatar la
necesidad de la organización y la unidad para conseguir sindicatos con capacidad de
presionar para lograr nuestras reivindicaciones- Nr se nos ha regaiado, ni se nos va a re-
galar nada: solo con nuestra partïcipación y lucha podrernos avanzar. Y hoy la partici-
pacíón pasa por las elecciones sindicales.

Presentate en
nuestras listas

PARA PARTICIPAR
EN LA

NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

VOTA

PARA MEJORAR
EL CONVENIO



ACCIÓ SINDICAL

CONVENIU DE PRIVADA:
SIGUELANO
NEGOCIACION

Estamos ya a mitad de octubre y la patronal CECE
mantiene su negativa a negociar el articulado del conve-
nio del sector. Las subvenciones, por tanto, siguen con-
geladas a las cantidades del 85, hasta que se firme el
convenio.

Para la UTEP y el resto de organizacíones presentes
en la mesa es irrenunciable la introducción de mejoras
sociales que vayan acercando nuestras condiciones de
trabajo a las del profesorado de la ensenanza estatal,
propósito este que la patronal ha dicho muchas veces
compartir. Durante tres anos ha habido por parte de los
empresarios una negativa total a negociar el articulado
del convenio, a pesar de sus reiterados compromisos de
iniciar esa negociación. Y este ano, de nuevo la CECE
vuelve a pretender imponer la firma de una revisión sala-
rial únicamente.

La valoración que UCSTE hace de la situación es que
es posible conseguïr nuestros objetivos si mantenemos la
unidad de acción de todas las organizaciones que hasta
este momento hemos conseguido. Justamente a romper
esa unidad van encaminadas las últímas maniobras de la
patronal, convocando mesas fantasmas donde intenta
descolgar a la UTEP y donde hace aparecer a USO, que
es una organización que no forma parte de la mesa nego-
ciadora.

Por otro lado, hay que denunciar las presiones, total-
mente ilegales, que algunos empresarios estan haciendo
de cara a influir en el convenio, negàndose al pago de las
nóminas con la excusa del atraso en la percepción de las
últtmas subvenciones. Según la información que se nos
ha dado en Conselleria, salvo que se hubiera abonado
con anterioridad la paga de beneficiós, la nòmina de sep-
tiembre podia haber sido hecha efectiva a primeros de
octubre sin ningún tipo de problemas, con las subvencio-
nes ya recibidas.

SEGUROS
DE RESPONSABILIDAD
CIVIL Y ACCIDENTES
DEL PROFESORADO

En el III Convenio de la Ensefianza Privada, ano 83, se
firmaba el compromiso de los empresarios de contratar
unas pólizas de seguros para cubrir determinados riesgos
de los trabajadores.

Parece que en algunos centros se han dejado de re-
novar estàs pólizas, suscritas en el ano 83. Creemos im~
portante que se haga una comprobación, centro por cen-
tro, para ver si se està aplicando correctamente el conve-
nio y si se està, por tanto, al dia en los seguros.

Podéis pedir directamente al empresario copia del ul-
timo pago de la póliza, caso de que este no haya hecho
pública, como dice el convenio, la contratación de las
mismas a comíenzo del curso.

CONVENIO ENSEflANZA PRIVADA

Art. 100. Todos los Centros deberàn contratar pólizas
de seguro que garanticen la cobertura de accidentes y res-
ponsabilidad civil de todo el personal afectado por este con-
venio. Deberàn estar en vigor duranteel período de vigència
del Convenio Nacional, pudiendo prorrogarse o modificarse
a petición de las organizaciones firmantes.

La CECE serà tomadora y depositaria de las pólizas co-
rrespondientes a sus Centros afiliades, y ACADE de los su-
y os.

Al comienzo de cada curso se notificarà públicamente a
los trabajadores de cada Centro o a sus representantes la
contratación de las pólizas.

ANEXO IV

Extracto de las pólizas de Seguros de Responsabilídad
Civil y Accidentes Individuales del personal de los Centros
afectados por este Convenio.

Seguro de Responsabilidad Civil

Dosmillones para responsabilidad civil y fianzas:
Garantia defianza y defensa criminal,
Asegurados: Personal docente o no docente de los Cen-

tros adheridos a esta póliza y que figuren dados de alta por
dicho Centro en el Régimen General de la Seguridad Social
y sean comunicades al asegurador, y los afectados por apli-
cación del apartadod) del articulo 93de este Convenio.

Objetivo y alcance de la póliza: Se garantiza la responsa-
bilidad civil en que puedan incurrir con motivo de sus actua-
ciones exclusivamente profesionales.

No garantiza la póliza los riesgos de responsabilidad civil
que puedan ser asegurados por pólizas del ramo de automó-
viles. Y cualquier otro dato immaterial que no sea conse-
cuencia directa de los danos materiales y/o corporales ga-
rantizados por la póliza.

Prestación complementaria de liberación de gastos: La
garantia de responsabilidad se entenderà liberada de cual-
quier deducción por gastos judiciales o extrajudiciales.

Fianza y defensa criminal:
a) Defensa por Abogados y Procuradores designados

por la Compafiía, aun después de liquidada la responsabrli-
dad civil.

b) Fianza en causa criminal para asegurar la libertad
provisional.

c) Pago de todos los gastos judiciales, no excediendo
la cantidad màxima asegurada para la garantia de responsa-
bilidad civil.

Seguro de Accidentes Individuales

Asegurados Los mismos que mas arriba se indican.

Garaníías

Muerte
Invalidez o mutilación

Capitales
asegurados

2,000.000
4.000.000

Beneficiaries: Los designados por los asegurados.
Reembolso gastos médïco-farmacéuticos: ilimitada.
Quedan garantizados los accidentes, sea cualquiera la

causa que los produzca, tanto en el ejercício de la profesión
como en la vida privada en cualquier parte del mundo, así
corno los accidentes laborales. Se consideran cubiertas las
practicas de todos los deportes de forma amateur, conduc-
ción y utilización de toda clase de vehículos a motor, incluso
motocicletas; de cualquier medio de locomoción, ya sea por
via terrestre, marítima o aérea en líneas regulares y sin limite
sobre número de viajes, los accidentes originades por cau-
sas de naturaleza extraordinària.

Los derechos de este seguro son compatibles con cual-
quier otro.

El asegurador prestarà el Servicio Médico-Farmacéutico
por medio de sus facultatives en cualquier poblacrón de Es-
pafia.



CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ

TRES NOVES LLEIS
Els dies 26 i 27 de setembre es va realitzar una reunió extraordinària del Consell acreditació de haver-les realitzades efecti
Escolar Valencià, per tal d'informar sobre tres decrets d'imminent aparició. Es vament. Amb aquest article s'impedeix,
tracta de la regulació de les Associacions de Pares d'Alumnes, de les Associa-
cions d'Alumnes i del que es refereix a les Activitats Complementàries dels
centres concertats. La valoració i incidències d'aquesta reunió les resumim a
continuació.

ASSOCIACIONS DE PARES
D'ALUMNES

Bàsicament els dos temes de debat
més importants foren els relacionats amb
la competència del director dels centres a
l'hora d'autoritzar la utilització d'aques-
tos, «d'acord amb el normal desenvolu-
pament de les activitats escolars», i in-
cloure o no entre els drets dels pares el de
ser informats sobre el «rendiment dels
Centres, en els seus aspectes educatius i
docents». Respecte al primer punt, es va
conservar —no podia ser d'altra manera,
ni ho calia — la competència del director
per a autoritzar la utilització dels centres
pels pares una vegada informat pel Con-
sell Escolar. Pel que respecta al segon, es
va desestimar, cosa que ens congratula
en la mesura que es van escoltar paraules
tan groses en boca dels pares com la de
«productivitat».

El projecte, en la seua globalitat, va ser
votat negativament pels pares. De fet, el
problema de fons era l'encreuament entre
les funcions de les Associacions de Pares
i el Consell Escolar de Centre ja establert.
I vàrem optar per no duplicar ni augmen-
tar —com haguera passat incloent-hi el
«rendiment»— les dels pares respecte a
les del Consell Escolar.

ASSOCIACIONS D'ALUMNES

Es tracta d'un projecte d'associacionis-
me suficientment atípic com per a pensar
que no va a ser operatiu. El punt clau és
l'existència dels «gestors», persones
adultes que altruistament van a tenir que
assumir unes responsabilitats que poden
ser importants. Així les coses, cal preveu-
re que sols les associacions més dòcils
tindran els esmentats «gestors» i que la
resta tindrà una autèntica impossibilitat
de funcionar. Temps al temps...

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
ALS CENTRES CONCERTATS

Indubtablement es tracta del projecte
més important dels tres presentats al
Consell Escolar Valencià. I també d'un
dels més progressistes dels elaborats com
a desenvolupament de la LODE. Cal des-
tacar dos aspectes: Que les hores setma-
nals lectives per matèries i obligatòries
són les mateixes que les dels centres esta-
tals, i establir deforma ben clara que «per
a la percepció de quantitats com contra-
prestació per les activitats complementà-
ries o extraescolars i de serveis organitza-
des pels titulars del centre, Associacions

gan que el Reglament de Règim Intern del
Centre poguera establir, es precisarà
l'autorització de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, i la seua posterior

per exemple, que les Associacions de Pa-
res siguen una tapadora per a cobrar
quantitats que no pot cobrar el centre-
Això sense oblidar que de les activitats
que realitzen les Associacions de Pares
«podran beneficiarse ^com estableix el
projecte sobre Associacions de Pares —
todos los alumnos del centro en que se
realicen». Caldrà esperar què passa..».

TAULA SINDICAL

POC OPERATIVA
I UN POC AVORRIDA
La darrera Taula Sindical, celebrada el 3 d'octubre, va ser bàsicament informa-
tiva. El punt referent a les eleccions sindicals a penes si es va tractar, degut a
l'ajornament d'aquestes i a la manca d'un estudi seriós per part de la Adminis
tracions sobre els aspectes que correspon regular a l'Administració Central i
Autonòmica, respectivament. En qualsevol cas, cal constatar la bona disposi-
ció de la Conselleria a l'hora de facilitar una sèrie de dades imprescindibles per
a preparar adequadament les eleccions sindicals. El STE del PV va plantejar la
necessitat que sí no es convocaven prompte les eleccions sindicals, calia fer-
ies a nivell de País Valencià, per a cobrir amb criteris de representativitat les
places del professorat al Consell Escolar Valencià, i que l'adjudicació d'ajudes
institucionals i alliberats sindicals es fera proporcionalment a aquestos resul-
tats

ENSENYANCES MITGES

A l'ensenyament mitjà el tema fonamen-
tal va ser, igual que a l'EGB, el del
començament del curs.

Resumint ràpidament la qüestió de per-
sonal, la pràctica totalitat dels contractats
del curs passat tenien treball, l'aprovat
parcial a les oposicions va ser considerat,
a diferència del territori del MEC, un mèrit
preferent únicament per a les noves con-
tractacions (la nostra proposta va ser
que, igual que vàrem acordar per a l'EGB,
es considerarà un mèrit més en la bare-
macio}, i el problema que es va constatar
que continuava essent el fonamental, des
del punt de vista laboral i d'organització
del curs, va ser el del nombre tan elevat
de professors en expectativa de destí. La
Direcció General va assumir el compromís
de prendre mesures per tal de palíar o re-
soldre la situació: traure les actuals càte-
dres a concurs, traure places reals dels
centres, eliminació de determinades co-
missions de servei, adjudicació de part de
les vacants abans de l'estiu, eíc.

Un altre tema, que ja s'havia discutit a
la taula del sector, va ser el de la conces-
sió de comissions de serveis a professors
d'EGB llicenciats per a donar classe a
BUP i FP. Per a nosaltres es tracta d'una

ria estar una promoció per concurs de
mèrits directament.

L'altre tema que es va tractar, el de
l'escolarització i les condicions d'escola-
rització, seria molt més llarg de reproduir.

r

Es va constatar que la situació era real-
ment molt negativa: fan falta molts més
centres de BUP i FP, principalment a Va-
lència i, enguany, a Alacant. A més a
més, els centren en construcció no esta-
ven encara acabats r d'altres, als que calia
haver afegit noves aules o fer importants
reformes, Elx, La Vila Joiosa, Cabanyal,
etc,, no es trobaven en condicions.

El fons del problema és, clarament, que
una política de plena escolarització: donar
un lloc escolar a l'ensenyament públic a
tots els que el demanen, és una política
demagògica si no va acompanyada d'una
política d'inversions seriosa, molt més
que la que es plantejava al Llibre Blanc i
que va ser criticada des del nostre sindi-
cat. La conseqüència als centres d'aques-
ta política és la massificació, la degrada-
ció de les condicions de l'ensenyament i
la degradació de les condicions de treball
dels professors.

de Pares d'Alumnes o qualsevol altre or- experiència important de cara al que deu-



EGB

Dintre del tema relacionat amb perso-
nal, es va constatar les deficiències del
marc legal i la necessitat d'un Estatut del
Professorat que ordene la legislació vi-
gent, caracteritzada per la dispersió, i fins
i tot per autèntiques contradiccions.
Aquesta situació, per suposat, no lleva
els errors —per altra banda reconeguts
per la pròpia Administració— del concurs
de trasllats del professorat provissional
que analitzàvem a l'anterior número
d'ALL-l-QLI.

El STE del PV, una vegada mésr ha
plantejat la irresponsabilitat que suposa
mantenir un nombre tan elevat de profes-
sorat provisional, pels perjuícis que oca-
siona als centres i als mestres. La solució
d'aquest tema —que no és fàcil— deu
passar, a banda de qualsevol altra consi-
deració, per normalitzar la situació dels
especialistes de preescolar, reconeixent
formalment aquesta especialitat als que
de fet ja la tenen. Aquesta mesura, per
ella sola, suposaria ja la desaparició de
1.200 provisionals.

Respecte al tema d'escolarització, mal-
grat que les dades definitives no es tin-
dran fins a novembre, se'ns va informar
que el 100% dels xiquets de quatre anys
estaven escolaritzats.

El STE del PV va plantejar la necessitat
que les contractacions per a substitucions
es feren a nivell provincial i la incongruèn-
cia de plantejar la superació de les «pro-
víncies» quan ells són incapaços de fer
arribar les nòmines amb regularitat a qui
cambia de província. També criticàrem el
programa de projectes singulars i la políïi-
ca de comissions de serveis per aquests
programes, quan s'escatimaven les es
mentades comissions de serveis a gent
que estava integrada en programes de
més envergadura, com ara la reforma de
la segona etapa d'EGB.
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ELECCIONS
SINDICALS
A ESTATAL

-

Les especulacions continuen. Ara sembla que les eleccions poden ser com a
prompte per al darrer trimestre de curs, i com a tard al darrer trimestre d'any.

Ha aparegut un document sobre les eleccions. Es tracta d'un avantprojecte
articulat sobre aquestes, que realment no aporta res al que sabíem. Tant és així
que hem optat per no editar-lo. Tot el que dèiem al número extraordinari d'ALL-
I-OLI sobre (es eleccions, continua essent absolutament vàlid. Per a fer memò-
ria: Que després de tanta espera, al final no se'ns va a reconèixer el dret a la ne-
gociació col Jectiva en els termes en què se'ls reconeix a la resta de treballadors i
que els treballadors de l'ensenyament anem a estar discriminats amb la resta
dels funcionaris. Repetim les dades, per als que les han oblidades:

— Per a alguns funcionaris, el nombre de delegats suposarà el 10% dels
seus membres, i per a l'ensenyament, el Q'37%.

— Els ensenyants, que suposen més del 50% dels funcionaris, no podran
arribar a treure ni el 10% dels delegats.

— Mentre alguns funcionaris van a disfrutar de 1'5 hores sindicals per treba-
llador, els ensenyants anem a tindré 0'14. Proporció que es mantindrà en les
possibles subvencions de tipus econòmic que puguen correspondre.

— Mentre a l'ensenyament privat es considera el col·legi com a centre de
treball, als ensenyants —que no a altres funcionaris— se'ns considerarà la pro-
víncia.

Posídata; Per què UGTi CC OOno vos conten aquestes coses?

• DIMITIRÀ?
Hemos lanzado acusaciones rnuy graves contra la Directora de los Servicios

Terriloriales de Alacant. Hemos denunciado sus actuaciones ante la Conselleria
y ante la Inspeccïón General de Servicios. Otros sindicatos e instituciones, con
mayor o menor fuerza, han coincidido con nosotros, Adecir verdad,ella misma,
Dolores Marco, nos ha dado la razón en sus declaraciones a la prensa. ^Qué es-
perarà para dimitir?

Que no nos hagan caso a nosotros puede tener su justificacion, però, al me-
nos, que se lo hagan a ella. Es cuestión de recordarlo: en sus manifestaciones a
«El País» reconocía que las vacaciones se las tomaba según sus necesidades
personales, pasando por las del servicio de la que ella es responsable; reconocía
también que su cargo de diputada era incompatible con el de delegada, asegura-
ba que preferia su condición de diputada que la de delegada.,. Claro, que al final
decía que por muy incompatible que fuese, quería esperarse a que se lo dijese
una futura ley de incompatibilidades.

NOVES
CONTRACTACIONS
A EGB

Ha passat el de sempre: s'ha improvisat. Malgrat que el sindicat fa quasi un
any que està plantejant a la Conselleria la necessitat de realitzar el procés de con-
tractació amb el temps Í la reflexió que el tema mereix, al final han estat la pressa
i la descoordinacid la tònica general.

El barem ha estat el millor possible, donades les circumstàncies i la correlació
de forces entre els que volien primar com a criteri fonamental l'antiguitat i els
que defensaven haver aprovat algun exercici d'oposicions. En qualsevol cas, la
falta de concreció sobre la validesa inicial del barem per a Alacant o per a tot el
País ha dut conflictes innecessaris, Í fins Í tot discriminacions. I d'aquests fets,
sols l'Administració ha estat la responsable.
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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:

d

Comarca:
Fecha deafiliación:

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:



ACCIÓ SINDICAL

UCSTEINGRESA
ENCMOP

De los días 1 al 8 de agosto se celebro en Regina (Saskatchewan-Canadà) la
31.a Asamblea de la Confederación Mundial de Organizaciones de Profesiona-
les de la Enseftanza (CMOPE).
En esta Asamblea se formalizó el ingreso de la Union Confedera) de STEs en
esta organizacion internacional que agrupa a mas de 9 millones de ensenantes
de organizaciones de 101 países. CMOPE es una organizacion específicamente
de docentes, y no està vinculada a ninguna de las Confederaciones sindicales
existentes. En ella predominan organizaciones autónomasde ensenanza.

B tema central de la Asamblea fue
«Condiciones de trabajo para una ense-
nanza eficaz». Sobre la resolución hay
que destacar su gran interès y el habei lo-
grado, partiendo de realidadeseducativas
muy diferentes, una síntesis que tiene va-
lidez para todos ellos. En lo que se refiere
a la situación espanola, los anàlisis, las
orientaciones y propuestas contenidos en
la resolución ofrecen aspectos que pue-
den servir de base para desarrollos poste-
riores y a nuestra acción sindical.

Junto al tema general se estudiaran
otros también de gran importància, como
los referentes a las prioridades relativas al
desarrollo de las organizaciones docentes
y sobre la participación de las mujeres.
(Ademàs del debaté sobre este tema en la
Asamblea de delegados, se celebro una
Asamblea de Mujeres de la CMOPE, que
elaboro y decidió propuestas sobre la
cuestión).

Las Federaciones constituyentes de la

CMOPE, FIAM (primària) y FIPESO (se-
cundaria) presentaren las resoluciones de
sus congresos, referidas en el caso de
FIAM a la formación de los profesores
— Dakar, Senegal, 15-18 de julio de
1985- y en el de FIPESO a la introduc-
ción de las nuevas tecnologías en la ense
nanza —Cambridge, Inglaterra, 22-27 de
julío de 1985— y a la ensenanza en las so-
ciedades multiculturales — Helsingor, Di-
namarca, 21-27 de julio de 1986—. UCS
TE, que es miembro de ambas Federacio-
nes ha asistido a los tres Congresos que
se al u de.

CON AMERICA LATINA

Para UCSTE, dentro de un Congreso
pleno de interès, tuvo importància de una
forma especial las relaciones mantenidas
con los representantes de los Sindicatos
de Amèrica Latina, Con todos ellos nues-
tros delegados tuvieron múltiples conver-
saciones que continuaban las mantenidas

en el mes de noviembre pasado en el
Congreso de la Confederación de Educa-
dores Americanos (CEA) en Managua
—Nicaragua — , y que no dudamos que
continuaran y seestrecharan en el futuro.

Fueron muchos los ratos en que los
compafleros latinoamericanos nos infor-
maron con gran precisión de la situación
social, política y educativa en sus paises.

Luis Alberto Bunney, vicepresidente de
AGECH, nos hablaba de la decisión del
pueblo chileno de recuperar su libertad
pese a la brutal represión que la dictadura
mantiene. En estos días en que la situa-
ción en Chile alcanza aún mayor drama
tismo, es preciso hacer llegar al pueblo
chileno nuestro apoyo en su lucha por la
democràcia.

Milena Núfiez, secretaria de ANDE Ni
caragua, amiga desde hace anos de UCS
TE, nos explicaba el acoso del imperialis-
mo americano contra su país y la necesi-
dad de que la solidaridad —que ella seria
laba como especialmente generalizada en
la sociedad espanola — se mantenga para
ayudar a Nicaragua a ejercer su derecho a
vivir libreyen paz.

Julio César Portillo, secretario general
de ANDES 21 de Junio, del Salvador, y
Juan Ambrosia Sabio, de COLPROSU
MAH, de Honduras, nos hablaban de la
situación en los países de Centroamérica,
donde los derechos humanos se ven con
frecuencia conculcados, donde el sindi-
calïsmo es reprimido y las injerencias de la
Administración Reagan, constantes.

Wenceslao Arizcuen, secretario gene-
ral de la CETERAde Argentina, y Susana
Marzano, de la Coordinadora de Sindica-
tos de la Ensenanza de Uruguay, explica-
ban las dificultades de sus países, recién
adquirida la democràcia, però lastrados
por la pesada carga, herència de sus dic-
taduras, en el terreno político y de forma
determinante en el económico por la deu-
da externa. Tema éste que de forma ge-
neralizada fue planteado por los represen -
tantes de Amèrica Latina a la Asamblea
dedelegados, queaprobó su propuesta.

Los companeros de Brasil, Hermes Za-
netti y Tomaz Wonghon, de Colombià,
Orlando Zambrano, Perú, Carlos Salazar,
del SUTEP, y Bolivià, Juvenal Garabiti,
completaron con sus informaciones la
realidad de unos países a los que la crisis
econòmica y la actuación de organismes
como el FMI —condenada por la Asam-
blea de CMOPE— estan conduciendo a
una situación de pobreza y destruccïón
del tejido social extremadamente grave.

Los representantes de UCSTE se com-
prometieron a informar a los profesores
espaftoles de estàs situaciones y a traba-
jar para reforzar la solidaridad con Amèri-
ca Latina, y de forma específica con sus
organizaciones de ensenantes.

I. A .yL . E.
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P R E M R E G A L
NOVEL·LA JUVENIL

Consorci d'Editors Valencians S. A. f Gregal Llibres, con-
voca un premi de narrativa juvenil d'acord amb les següents
bases:

Els originals que opten a aquest premi hauran
de ser inèdits.
L'import del premi és de 200.000 pessetes, i
correspon al dret de publicació dels 6.000
primers exemplars de l'obra premiada, que
l'Editorial publicarà en una o diverses edi-
cions a la col·lecció Gregal Juvenil.
Exhaurits els primers 6.000 exemplars, l'Edi-
torial podrà fer noves edicions, pagant per
elles a l'autor el 10% de l'import de la venda
al públic dels exemplars d'aquestes noves
edicions.
L'Editorial es reserva el dret de traducció de
l'obra premiada i el d'adaptació a qualsevol
altre mitjà de comunicació.
Els originals es presentaran per quintuplicat,
mecanografiats a doble espai í per una sola
cara, i hauran de tenir una extensió de 70 a
150 fulls.
Les obres aspirants al premi hauran de ser
presentades en l'Editorial, carrer En Llop,
núm. 5, abans del 30-XII-86.
Els originals no premiats podran ser arreple-
gats als locals de l'Editorial fins als 30 dies
després de l'adjudicació.
El jurat serà integrat per cinc persones. La
composició serà feta pública oportunament.
— El veredicte del jurat serà inapel·lable.
L'Editorial es reserva el dret de publicar algu-
na de les obres no premiades que crega inte-
ressant, d'acord amb el jurat i durant el tres
mesos següents al veredicte, amb les condi-
cions contractuals habituals d'edició.
El premi podrà declarar-se desert. En aquest
cas l'import s'acumularà a la propera convo-
catòria.
La presentació de l'original suposa l'accepta-
ció íntegra d'aquestes bases, i dels drets i les
obligacions que se'n deriven.

i

GREGAL LLIBRES
consorci d'editora valencians s a


