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HOMOLOGACIÓ SALARIAL
El primer cap de setmana de gener, el Ple Confederal d'UCSTE
aprovava una resolució sobre l'homologació salarial, fent una crida a
totes les organitzacions i a tot el
professorat a preparar una mobilització unitària. Pocs dies després, el
21 de gener, els sindicats ANPE,
CC OO. CSIF, FETE, STEC i UCSTE s'adreçaven al ministre d'Educació demanant una negociació immediata sobre aquest tema i sobre responsabilitat civil i jornada de treball.
Igualment, des del STEPV. abans
de les vacances i en una petició
conjunta de tots els sindicats una
reunió urgent a la Conselleria. De
moment, sembla clar que no podem
esperar una resposta positiva a les
nostres reivindicacions i que cal organitzar la lluita.
El trimestre passat, al llarg de
tota la campanya electoral, el professorat es va manifestar majoritàriament en moltes assemblees i reunions sobre la necessitat d'exigir
els nostres drets. Davant de les mobilitzacions del sector de l'ensenyament mitjà, que va jugar un paper fonamental en la sensibilització del
professorat i dels mateixos sindicats, i davant de totes les assemblees que es varen fer, el STEPV va
assumir el compromís d'impulsar la
unitat d'acció dels sindicats i plantejar a l'Administració el començament de les negociacions, sobre ta
base de que no podem quedar discriminats respecte a la resta de funcionaris i que no deu haver un augment de les diferències salarials entre els diferents sectors de l'ensenyament.
Amb eixos objectius volem entrar
en la lluita i pensem que hem d'anar
a pel màxim possible. La negociació, independentment de que la lluita comence en una o altra zona,

pensem que tindrà un caràcter estatal en els seus aspectes bàsics:
poden haver , i de fet han hagut i
n'hi han. diferències en determinats
complements en el MEC i autonomies, però és impensable que siga
possible una pujada forta, que és
del que es tracta, sense una decisió política a nivell estatal.

ESTRUCTURA SALARIAL DELS FUNCIONARIS
DE LA GENERALITAT DEL GRUP «A»
Número de funcionaris amb

En concret, pensem que cal reivindicar, en primer lloc, la pujada
dels actuals complements de destí
a 23 en EGB i 25 i 27 en mitges.
En segon lloc, cal reivindicar i negociar un complement de caràcter
generalitzat que ens homologue
realment.
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Et càlcul de les diferències és
complicat, per haver diferents sistemes retributius i perquè no n'hi ha
una informació clara. Com exemple
podem veure una aproximació a la
estructura salarial dels funcionaris
del grup A de la Generalitat Valenciana en el quadre adjunt.
Les Juntes de Personal d'Alacant, Castelló i València varen aprovar en la seua sesió de constitució
un manifest reivindicant l'homologació salarial. La postura del STE és
que les Juntes, que s'han elegit democràticament pel professorat i les
assemblees de representants de
centre, que es deuen potenciar des
de la mateixa Junta, han de portar
el protagonisme de la lluita, asumint-se pel sindicat i per la Junta les
postures majoritàries. La primera
tasca que la Junta ha de portar a
terme, si les xicotetes baralletes de
protagonismes sindicals li deixen,
és la convocatòria del procés d'aseemblees de centre i d'assemblees de representants per zones o
comarques i sectors per tal de començar la mobilització.
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NOTA: Els subnivells B, C i D suposen incompatibilitat absoluta i van, en aquest cas que estem estudiant, de funcionaris del grup A, des d'un mínim de 527.267 per als funcionaris amb nivell 13 a un màxim de 903.629 per al 25
(hem considerat únicament el subnivel B, perquè el C i D tenen un caràcter excepcional). El subnivell A no suposa
incompatibilitat Í va des d'un mínim de 272.442 per al nivell 13 a 489.732 per al 25.

^BOICOT A LA MESA D'EDUCACIÓ?
Et problema de l'homologació salarial és un problema complicat de
resoldre i està clar que ens portarà
a un conflicte seriós amb ('Administració. Pensem, per això, que caldria que les coses estigueren cla-

de la Mesa de Negociació d'Educació que es deu formar després de
les eleccions. Ja sabem que podria
haver sindicats interessats en que
el tema de l'homologació no es negociarà amb els representants triats

res des d'el principi, que les diferents postures es pugueren manifestar sense ambigüitats i que els
problemes quedaren delimitats. Es
també per això que comença a
preocupar-nos la no convocatòria

pel professorat. També sabem que
pot haver problemes de competències dins de l'Administració i/o conflictes dins del partit al govern. Però
pensem que seria prou irresponsable que per tacticisme sindical o per

JORNADES SOBRE
LA REFORMA
cal i que pot determinar moltes
de les nostres lluites i reivindicacions dels propers cursos.
Per tal d'assistir cal trucar al
sindicat per a reservar plaça.
Al ser aquestes limitades, vos
aconsellem que ens aviseu
aviat en qualsevol de le seus
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26-30: en tota 207, pràcticament tots amb subnivell B, C o D.

ORGANITZADES PEL STE-PV

Els propers dies 26, 27 i 28
de febrer, el STE-PV ha organizat unes jornades en Benidorm per tal de tractar el tema
de la Reforma del Sistema
Educatiu.
Es tracta d'un tema de gran
importància pedagògica i sindi-

37
8
26

Subnivell B-C-D

del STE-PV. L'allotjament i
pensió completa és gratuïta.
A la contraportada teniu inf o r m a c i ó adicional sobre
aquestes segones jornades de
l'ensenyament al País Valencià.

contradiccions polítiques, que sempre es presentarien com a problemes tècnics o legals, s'intentarà
crear a l'ensenyament una situació
en la que al conflicte evident que va
a suposar la nostra reivindicació sindical d'homologació salarial dels docents amb ta resta de funcionaris
s'afegisca el confusionisme creat
per l'absència d'unes postures i uns
interlocutors vàlids per a la negociació i l'absència d'un cauce per tal
de poder portar esta endavant

PALESTINA I
NICARAGUA
Quan encara està fresca en la nostra memòria la celebració del Dia
Mundial de la Pau, veiem com cada dia es deteriora més la situació en
zones tan castigades com Palestina i Nicaragua. Es tracta de dos conflictes vells que no són notícia pel que passa, sinó per les escalades
constants del que allí passa.
Que després de tants anys una societat tan insensibilitzada davant
la misèria i ta injustícia com és la nostra encara siga capaç de reaccionar i escandalitzar-se davant el que succedeix a Palestina i Nicaragua
no pot ser altra cosa que una constatació de la gravetat del tema i una
esperança per als que creiem en la bandera de la solidaritat.
Com a ensenyants compromesos en la recerca d'una societat més
justa o simplement com a treballadors que cobren el seu sou, entre altres coses, per a formar «per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles», no podem restar al marge d'aquests problemes i tenim
l'obligació de prendre partit. El partit de la pau. Una pau que no és una
paraula fofa, sinó una lluita en la que cal formar als nostres alumnes.

CONSTITUCIÓ DE LES JUNTES DE PERSONAL
RESOLUCION DE LA JUNTA DE
PERSONAL DEALICANTE,
CASTELLÓN Y VALENCIÀ
SOBRE HOMOLOGACIÓN
En los últimos aiïos el poder adquisïtivo de los salarios de los profesores se ha ido deíeriorando progresivamente. Por otro lado, en los últimos meses se ha agravado la discriminación retributiva que siempre hemos sufrido los docentes respecto al resto de los funcionaries: La generalización de los complementes específicos a todos los demàs funcionaríos ha supuesío un aumento muy importante de las diferencias salariales.
Ante esta siíuación y/o haciendo suyo el cornpromiso que los sindicatos
asumieron en sus programas electorales. la Junta de Personal Docente no
Universítarro de Alicante, Castellón y Valencià hace un llamamiento a todo
el profesorado a debaíir en los centros, asambleas y en los àmbitos que
determinan las organizaciones sindicales las difereníes propuestas de los
sindicatos. en orden a la consecución de nuestras reivindicaciones.
(Aprovat per unanimitat.)

JUNTA DE PERSONAL DE ALICANTE
La Junta de Personal Docente no Universitario de Alicante, en reunión del 28 de enero y ante la existència de un nutrido grupo del profesorado de EGB que habiendo trabajado el curso anterior y aún éste no ha
sido contratado. acuerda instar a los claustros de los centros a que exijan
de la Administració n se solucionen todas sus necesidades de plantilla, así
como requiere a todo el profesorado que se niegue y abstenga de realizar
cualquier sustitución que suponga un deterioro en las posibilidades laborales del colectïvo afectado.
También acuerda instar a la Dirección de los Centros que comunique
a la Administración y a esta Junta de Personal de las vacantes existentes
y sustituciones no cubiertas a fin de permitir el acceso al trabajo del colectivo de parados.
(Abstracció de FETE.)

JUNTA DE PERSONAL
La Junta de Personal Docente no Universitario de Alicante, en reunión del 28 de enero, acuerda dirigir a la Administración el presente escrito sobre la confección de horarios personales de los profesores en los centros de EE MM:
1. Esta Junta de Personal lamenta y critica la confusión y el malestar
creado en los centros de EE MM por la ausencia de instrucciones concretas y fundamentales en orden a la confección de los horarios personales
de los profesores.
2. Igualmente, la Junta de Personal exige que de modo inmediato y
de acuerdo con el art. 9.4 de la ley de 12 de mayo 1987, «BOE» de 17
de junio de 1987, sobre órganos de representación y delerminación de
las condiciones de trabajo y participación del personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, se le informe y sea oïda antes de que se apruebe cualquier normativa sobre la jornada de trabajo de los funcionaries docentes que ponga fin a la absurda situación actual.
3. En cuanto a los horarios de EE MM del presente curso, esta Junta
de Personal manifiesta que cualquiera de las opciones que se hayan elegido por el profesorado (no firmar horarios, firmar con 37'5 horas o firmar
con 40) no conlleva ningún tipo de oblïgación distinta a las habituaie, ni posibilita ninguna medida disciplinaria.
(Unanimityat.)

INTERINOS Y OPOSITORES
DEL 86 Y 87
Los representantes de los trabajadores de la Enseiïanza no universitària de la provincià de Alicante, ante la problemàtica general de los profesores no numeraríos y de los colectivos de oposiciones del 86 y 87, recogiendo su sentir, acuerda presentar y defender ante la Administración
las siguientes reivindicaciones:
1. Debido a las graves irregularidades relacionadas con el cobro de
los haberes paga extra de Navidad, exigimos:
a) Pago de forma inmediata de la paga extra íntegra y de fas cantidades no percibidas.
b) Comunicación individual a cada uno de los afectades de las canttdades retenidas indebidamente, con el desglose de todos los conceptes,
para completa información a los profesores interesados.
2. Así mismo, queremos exponer, una vez mas, la exigència de que
la dinàmica de contratación por parte de la Administración revista un caràcter estable, mediante el cornpromiso por escrito de esta de mantener
la estabilidad del colectivo de interinos, lo que supondría de modo inmediato la coniinuidad de los contratos hasta el 31 de agosto en EGB y 30
de septiembre en Ensenanzas Medias.
(Aprovat per STEPV, FE de CC OO i FETE. No votaren ANPE i CSIF,
malgrat estar d'acord amb el que es demanava, per la frase «trabajadores
de la Ensenanza», que consideraven era propaganda encoberta de
'STEPV.

Els dos elements que des de la
perspectiva de l'STE-PV s'han valorat com a més importants en les
darreres eleccions sindicals han estat el triomf global de les opcions
progressistes Í el recolzament del
nostre model sindical.
La postura de l'STE és que les
Juntes han de tindré un paper fonamental com a òrgan de representació democràtica del professorat,
defensant les seues reivindicacions
i potenciant la seua participació.
La majoria progressista de les
Juntes, sense cap tipus de sectarisme, permet impulsar aquesta dinàmica, per al que és important la
consolidació d'un bloc progressista.
La lògica democràtica més elemental parla de la necessitat de distribuir les responsabilitats de cada
Junta dins d'eixe bloc a partir dels
resultats electorals, com es fa en altres àmbits de representació democràtica.
Per a l'STE-PV no és una qüestió
fonamental qui estiga en cada lloc
de responsabilitat de la Junta: la política d'unitat progressista no està
en funció d'això, però el que és absolutament rebutjable és confondre
les coincidències programàtiques
amb els criteris mercantilistes de
canviar vots per càrrecs, cosa que
sembla no importar-li massa a alguna força progressista.
La nostra postura davant d'eixe
tema és clara i estem disposats a
mantindre-la, independentment de
l'actitud de cadascú: votar per a la
presidència a la primera força progressista i per a la secretaria a la segona, i que cada qual faça front a
les seues responsabilitats.

ALACANT
El dia 15 de gener s'havia constituït la Junta de Personal Docent no
Universitari d'Alacant. Per a nosaltres era necessari que s'elegiren
President i Secretari sense més
dil·lacions per poder funcionar sense provisionalitats i donar resposta
a les expectatives que els ensenyants havien dipositat en els seus
representats sindicals. Tanmateix
escudant-se en que l'elecció d'òrgans unipersonals no figurava a l'ordre del dia, la FE de CC OO, ANPE
i CSIF van votar en contra que s'hi
elegiren President i Secretari eixe
mateix dia i ajornant l'elecció per al
28 de gener i mentres poder consensuar el reglament de funcionament intern, sense lligar, però, l'elecció de President i Secretari a

ASSEMBLEA
INFORMATIVA
LA PROBLEMÀTICA DEL
PROFESSORAT:
-LAL.O.S.E.
- LA RESPONSABILITAT
CIVIL.

Dia 25 de febrer,
a les 12 del migdia.
Sala conferències
ESCOLA UNIVERSITÀRIA
DEL PROFESSORAT D'EGB

(Dirigida als/a les estudiants
de Magisteri).

tats. També va quedar anomenada
una comissió per a elaborar el reglament.
La propera reunió, possiblement
sense proposta de reglament encara, s'ha convocat per al proper dia
16 de febrer, amb el puntt>àsic de
plataforma reivindicativa.

que el 28 aquest fóra enllestit. L'argumentació era, si més no. surrealista. El resultat: un president de
l'ANPE i un secretari de l'STEPV.
Així. malgrat que el reglament no
fou presentant al Ple. des del 28 de
gener José Manuel López Grima és
el President de la Junta de Personal Docent no Universitari d'Alacant. Solament ta seua candidatura
va arribar a ser votada; per 17 vots
{12 STEPV, 4 FETE i 1 FE de
CC OO) va ésser per a aquest
càrrec. La FE de CC OO havia presentat un candidat que finalment va
retirar abans no es votarà.
Quan al lloc de Secretari l'STEPV
havia oferit el seu recolzament al representant que la FE de CC OO designarà, així ho va tornar a oferir explícitament en el moment de presentació de candidats al Ple, però
de nou la FE de CC OO va declinar
l'oferiment. Davant això, acte seguit, aquesta possibilitat se li va oferir a la FETE. en el mateix Ple; també, però, va refusar-hi. En eixe moment, davant la possibilitat que
ANPE o CSIF presentaren candidat
en solitari, i encara que sabíem que
no era el que havíem volgut,
l'STEPV va presentar candidata a la
secretaria M. Àngeles Selles,
forçats, com s'ha dit, per la negativa de la FE de CC OO i de FETE, i
en línia d'una actuació responsable
en el que representa el nostre Sindicat. Amb sols els nostres vots
(12) va ser elegida; no es va presentar cap més candidat.
Així doncs, malgrat el nostre oferiment, no ha estat possible un
acord STEPV-FE de CC OO i FETE.

VALENCIÀ
La Junta de Personal de València
és la més aírasada del País Valencià, ja que malgrat que ninguna no
haja aprovat encara el seu regla
ment, tant Castelló com Alacant tenen ja uns representants triats democràticament. A la Junta de València, a l'igual que es va fer a Castelló i Alacant, s'aprovà una resolució
sobre l'homologació salarial, i un altra sobre els professors contrac-

INCONTINÈNCIA
VERBAL
El dia de la constitució de la
Junta de València. CC OO va
presentar un document acusant
al STE-PV de «prepotència» i
d'haver fet que l'Administració
convocarà i imposarà un ordre
del dia de la reunió.
Rectificar quan no es té raó
és una actitud responsable. Per
això, cal valorar molt positivament la rectificació pública que
CC OO va fer a la Junta de Personal de València de les seues
acusacions respecte l'STE-PV,
reconeixent la seua falsedat.
Però la veritat és que CC OO
deuria plantejar-se seriosament
el problema de la incontinència
verbal dels responsables del document que va presentar. Més
encara quan, al mateix temps
que es lluia amb les seues acusacions en la Junta, arrívaba a
tots els centres una carta signada per CC OO en la que es dia
que estaven esperant a que l'Administració convocarà la Junta,
com si el nostre òrgan de representació democràtica fóra un organisme depenent de la Conselleria.

CASTELLÓ
A diferència de les Juntes de València i Alacant, la de Castelló va
triar el mateix dia 15 de gener una
presidència i una secretaria de forma provisional fins no s'aprove el
reglament, no optant conseqüentment per la pròrroga de la mesa d'edat. Les esmentades funcions provisionalment les ostenta f'STE-PV
en la presidència i l'ANPE en la
secretaria.
En el moment de redactar aquestes línies encara no ha estat aprovat el reglament. Les divergències
fonamentals han estat centrades en
la proposta de l'STE sobre les assemblees de representants de centre.

COORDINADORA DE PARES,
PROFESSORS PER
L'ENSENYAMENT PÚBLIC EN
VALÈNCIA (C. A. P. P. E. P. V.)
La Coordinadora de Pares, Professors i Alumnes per l'Ensenyament Públic en Valencià (C. A. P. P. E. P. V.), dins de les activitats
programades per tal de consolidar í fomentar l'ensenyament en la
nostra llengua, realitza sessions informatives amb pares i mestres
que ho sol·liciten.
En les esmentades reunions s'exposen les raons pedagògiques
i socials que fonamenten l'ensenyament en valencià, tot partint d'experiències existents.
Per tal de posar-se en contacte amb C.A.P.P.E.P.V., es pot escriure a l'Apartat de Correus 2370 de València, o telefonar 361 52
16.

CAMPANYA DE SIGNATURES PER
A LA RESPONSABILITAT CIVIL
La proposició de Llei reguladora
del procediment a seguir per a exigir la Responsabilitat Civil de les Administracions Públiques en supostos derivats del funcionament del
servei públic de l'ensenyament presentada per la Unió Confedera! de
Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament (UCSTE), a través de la
via de la Iniciativa Popular, va endavant.
Com tots/es recordeu aquesta
proposició, mitjançant el seu articulat, garantííza que l'Administració
haurà de respondre de les possibles lesions derivades dels accidents dels membres de la comunitat escolar durant el funcionament
dels centres públics.
Aquest procediment intenta un
canvi en la via administrativa, per a
que aquesta siga la més curta i senzilla i. per tant, que els pares puguen utílitzar-ía (recordeu que n'hi
han dues vies més, la penal i la civil; aquesta última és la més utilitzada pels pares actualment).
En què consisteix realment la
nostra proposta? Si un alumne o
una alumna té un accident fent una
activitat escolar o exíraescolar, tant
en l'escola com fora, el camí a seguir seria:
1r Es presentarà un escrit al cap
de l'organisme de qui depèn el centre, signat pel propi interessat o la
persona que li represente. Aquest
escrit haurà de fer relació als fets
succeïts i a la quantia de la indemnització que es demana. S'adjuntarà un certificat mèdic.
2n. El Consell Escolar del Centre
haurà d'emetre un informe sobre
els fets.
3r. Als dos mesos, el titular de
l'organisme dictaminarà la procedència o improcedència de la sol·licitud. Si l'Administració no contes-

COM OMPLIR ELS
FULLS DE
SIGNATURES

ta queda acceptada la indemnització.
S'han de ressaltar alguns aspectes de la nostra proposta:
—Tota la comunitat educativa
queda inclosa, i tant professors/res,
pares i mares o qualsevol altra persona que tinga relació amb les activitats planificades i organitzades
pels centres.
—El silenci administratiu es contempla de forma positiva.
—Els alumnes podran exigir una
compensació en apleguen a la majoria d'edat, en el cas de no haverla rebut en el seu moment.
—No pretén evitar la responsabilitat penal dels professors, en el cas
que n'hi haguera.
Però aplegat aquest punt us podeu preguntar, com és posible portar aquest projecte al Congrés dels
Diputats? Doncs bé, ho podem fer
mitjançant la Llei de Iniciativa Legis-

lativa Popular. Això vol dir que si
complim el requisit que marca la
Constitució Espanyola de ser avalats per 500.000 signatures, la nostra proposta podrà ser debatuda.
No pensem que siga difícil aconseguir totes les signatures exigides
perquè l'únic requisit per a poder
signar és tindré dret al vot. Així,
qualsevol profesor/a, pare o mare,
o inclús alumne, pot recolzar la nostra iniciativa.
Per tant, el que us demanem és
que col·laboreu en la nostra campanya. Podeu arreplegar signatures
al vostre centre de treball, barri o
qualsevol altre lloc. En aquest moment tenim una xarxa de col·laboradors que està portant endavant
aquesta iniciativa.
La responsabilitat civil té solució.
ENTRE TOTS I TOTES ANEM A
ACONSEGUIR-HO
PARTICIPEU EN LA INICIATIVA
POPULAR

ESCOLA RURAL
Després de la llei «Villar Palasí»,
l'ensenyament comprensiu entra de
ple al sistema educatiu espanyol.
Ràpidament tota una nova xarxa
d'escoles comarcals apareixen pertot arreu de la geografia espanyola,
intentant agrupar als xiquets dels
pobles xicotets perquè es beneficien, segons es deia. d'una millor
comunicació, d'un millor aprenentatge i d'una millor convivència.
Açò. potser s'haja assolit en alguns
llocs després de deixar al poblet
que ü tocava ésser agrupat escolar
sense població infant durant el dia.
d'alguns accidents de trànsit i d'alguna que altra pèrdua d'identificació amb el poble de naixement.
Però, a la llarga, han estat moltes
les poblacions que han tornat a l'escofa unitària, rebutjant eixe intent
d'agrupació escolar per l'ensenyament comprensiu.
Les escoles unitàries, rurals quasi la majoria, on conviuen diferents
edaís dins d'una mateixa aula, on es
fan actes didàctics variats i nombrosos i on les programacions es barregen una amb l'altra per poder conviure i seguir essent pures i graduals, han tingut i tenen que anar
acceptant durant tot el temps de
funcionament de la llei «Villar Palasí» el currículum de graus que dóna
les orientacions del Ministeri. ÉS a
dir, tant les escoles linials com les
unitàries tenien i tenen que seguir

les programacions de continguts,
objectius Í activitats que marca el
programa educatiu. És clar que si
aquests programes educatius estan
fets en funció i per a l'ensenyament
comprensiu, i. a més a més. tota la
indústria de material escolar (llibres,
quaderns...! també treballen per
eixe tipus d'ensenyament, les esco-

les unitàries i sobretot el mestre i
els xiquets d'eixa escola ixen perjudicats amb el seu treball.
Ara. amb el projecte per la reforma de l'ensenyament del ministre
Maravall, el que pot ser que siga la
futura LOSE. ens trobem davant
d'un nou recolzament de l'ensenyament comprensiu més lleuger i més
iògic Apareix dins d'aquesta reforma el fet nou de les propostes curriculars, és a dir: «Disseny Curricular
Base» i «Projectes Curriculars».
Aquests «Projectes Curriculars» poden donar una nova vessant a l'escola unitària i fins ï tot a l'escola rural. Potser que tota aquesta iniciativa de projectes curriculars done
pas a una escola unitària sense
graus, on el mestre puga organitzar
el currículum dels diferents alumnes
i l'agrupació dels xiquets per interessos, aprenentatge, llengües que
parlen, per tipus d'activitats de
qualsevol classe, per rendiment,
etc.
És un bon moment per al món
educatiu rural. Cal plantejar molt seriosament la importància que podeu
tenir aquests «Projectes Curriculars» dins de la nova organització
del sistema educatiu per l'autonomia de funcionament sense graus a
l'escola rural, on fins i tot el mestre
especialista done pas al mestre humanista i el currículum tancat al
currículum obert. Mique| Ca(atayud

—Sols podeu utilitzar els fulls editats per la Comissió Promotora i
que porten el segell i la numeració de la Junta Electora! Central det
Cens. Qualsevol signatura en un full distint és nul·la.
—Per a evitar la invalidació de signatures és recomanable que s'utilitzen fulls diferents per a la gent que estiga censada en diferents províncies. No han de signar en un mateix full persones que estiguen en
el cens de diferents províncies.
—Heu de fixar-se que la persona que signe ompliga totes les seues
dades.
—No omplígau la data del plec fins no tindré tots els fulls plens; sols
podeu signar els plecs els/les fedataris/es.
—Una vegada plens els fulls, els feu arribar a) centre coordinador de
la vostra comarca o a la seu del sindicat el més aviat possible.
—Si us fa falta fulls o necessiteu qualsevol aclariment, poseu-se en
contacte amb nosaltres i us el farem arribar.
—El plac d'arreplegada de signatures finalitza el 16 d'abril.

U. I. VALENCIÀ
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per a participar
en el nostre projecte, bé fent assemblees informatives, arreplegant fulls de signatures, signar o per a resoldre qualsevol dubte
al respecte, als següents centres n'hi han companys i/o companyes als que us podeu adreçar per a fer les consultes oportunes:
C. P. Cronista Chabret. Sagunt (Camp de Morvedre)
C. P. Baladre. Port de Sagunt (Camp de Morvedre)
C. P. Vilamar. Port de Sagunt (Camp de Morvedre)
C. P. Vicente Blasco íbànez. Museros (Horta Nord)
C. E. P. Burjassot (Horta Nord)
I. F. P. Alboraia (Horta Nord)
C. P. Eliseu Vidal. València
C. P. Fausto Martínez. València
C. P. Lluís de Santàngel. El Saler (València)
C. P. El Grau. València
C. P. Luis Braille. València
C. P. Nicolàs Primitiu. València
C. P. Federico García Lorca. València
C. P. Orba. Alfafar (Horta Sud)
C. P. Sant Pasqual. Torrent (Horta Sud)
C. P N. a Sra. Desamparados. Silla (Horta Sud)
C. P. Maestro Serrano. Mislata (Horta Sud)
C. P. Fèlix Rodríguez de la Fuente. Manises (Horta Sud)
C. P. Rei En Jaume. Xirivella (Horta Sud)
I. F. P. Manises {Horta Sud)
C. P, Isidro Girant. Ayora (El Valle de Ayora)
C. P. Miguel de Cervantes. Fuenterrobles (La Plana de Uíiel)
C. P. Sant Miquel. Llíria (Camp de Túria)
C. P Giner de los Ríos. Xest (La Foia de Bunyol)
C. P. López Palop. Énguera (La Canal de Navarrés)
C. P. La Sénia. L'Alcúdia (La Costera)
C. P. Ausiàs March. L'Alcúdia (La Costera)
C. P. Calixte III. Canals (La Costera)
C. P. José Molla. Canals (La Costera)
C. P Blasco Ibàiïez. Montesa (La Costera)
C. P. Ramon Beneito. Llosa de Ranes (La Costera)
C. P. Roiç de Corella. Gandia (La Safor)
C. P. Joanot Martorell. Gandia (La Safor)
C. P. Divina Aurora. Tavernes (La Safor)
C. P. Sant Jaume. Almoines (La Safor)
C. P. Joaquín Muhoz. Torís (La Ribera)
C. P. Federico García Lorca. Alzira (La Ribera)
Col·legi Públic. Gavarda (La Ribera)
C. P. L'Alcocera. Polinyà del Xúquer (La Ribera)
C. P. Bonavista. Ontinyent (La Vall d'Albaida)
C. P. Lluís Vives. Ontinyent (La Vall d'Albaida)
C. P. Beata Inés. Benigànim (La Vall d'Albaida)
C. P. Ramon Esteve. La Pobla del Duc (La Vall d'Albaida)
També us podeu dirigir a la nostra seu:
STEPV: c/ Gascó Oliag, 8-A-10a. Tel: 361 52 16. 46010
VALÈNCIA.

PAGA DE NADAL
Al darrer número d'ALL-l-OLI comentàvem algunes de les anormalitats
detectades en les pagues extraordinàries del mes de desembre, sobretot
pel que respecta ai professorat interí. Vos recordem que a les seus del
STE-PV, tenim models de recursos que ens podeu demanar. A Alacant el
problema ha estat més greu i ha afectat a quasi tot el professorat que havia demanat trasllats, els d'expectativa de destinació d'Ensenyament Mitja
i a propietaris provissionals d'EGB. En aquest sentit cal assenyalar que els
Serveis Territorials d'Alacant s'han compromès a pagar els endarreriments
de mitges a la nòmina de gener i els d'EGB a la de febrer. El STE-PV ha
protestat contra aquesta decisió d'ajornar pagament per un «error de la màquina a València» i contra el oscurantisme d'unes nòmines que mai no ens
arribaren correctament desglosades.
Els pagaments «d'ofici» als que hem fet referència no està clar que afecten als interins ni als opositors del 86, per la qual cosa deuen presentar
el recurs corresponent. També vos recordem que a banda dels recursos
sobre l'extraordinària tenim un model per a reclamar el pagament de l'estiu que afecta a tots els interins d'EGB.
D'altra banda, constatar que, com ja advertíem al número anterior d'aquesta revista, a la nòmina de gener no hem cobrar l'augment del 4% que
ens correspon per l'any 88 degut a no estar aprovats els Pressupostos de
la Generalitat. Els sindicats presents a la Junta de Personal de la província
de València van fer pública una nota de protesta per aquest tema.

SEGONES JORNADES
DELS TREBALLADORS
DE L'ENSENYAMENT

DEBAT
DEL PROJECTE
DE REFORMA
DEL SISTEMA
EDUCATIU

ENSENANZA PRIVADA

CONVENIO DEL 88
El día 20 de enero tuvo lugar la primera reunión con la patronal.
La valoración que la Union Confederal de Sindicatos de la Ensefianza
Privada, a la cual pertenece el STE-PV, hace de esta primera reunión es
negativa debido:
1. A que uno de los puntos prioritarios que este sindicato reivindica
(el primer articulo: negociar convenies de àmbito inferior) no se ha
aprobado.
2. Consideramos que la negociación es muy lenta, por lo que hemos
pedído que se reúnan cuantas veces se pueda para terminar la negociación a finales de febrero o principios de marzo.
3. No nay una plataforma unitària entre todos los sindicatos; esto implica un desequilibrio de fuerzas a la hora de aprobar o no un articulo.
4. No se han tratado los puníos que consideramos imprescindibles
para llegar a un acuerdo: jornada, salario jubilación...
Por todo ello pedimos a los demàs sindicatos que definan cuàles son
sus puntos de vista para intentar llegar a una unidad de acción y terminar
cuanto antes la negociación del convenio.
El STE-PV informarà puntualmente del proceso de negociación que
se està produciendo en estos momentos.

DIES 26, 27 I 28 DEFEBRER
RESIDÈNCIA LOPE DE VEGA
(BENIDORM)

CONVENIO ACADE
El STE-PV siempre ha estado en contra de nuevos convenies de ia
enseiïanza. Como dice el refràn, «dïvide y venceràs»; es por ello por lo
que, en estos momentos que se està negociando el convenio de la ensenanza privada concertada, pedimos como punto principal que se anule el
convenio de ACADE y quede integrado en la negociación del convenio de
la ensenanza privada.

HOMOLOGACIÓ
Al darrer ALL-I-OLI, n.° 51, ja vam publicar les diferències existents
entre l'ensenyament públic i privat, inclòs l'augment salarial que el MEC
ha aprovat en els pressuposts generals. Podeu observar que amb etxe augment (7'26) ia diferència continua essent major.
En la reunió del dia 20 de gener que van tindré els sindicats es va
acordar enviar un escrit al MEC demanant urgentment una reunió per tal
d'abordar el tema de l'homologació- Aquest és el moment que encara ni
tan sols ens han contestat.
L'STE-PV considera necessari caminar cap alguna forma de mobilització per tal d'aconseguir l'esperada homologació.
L'STE-PV intentarà transmetre la seua posició a la resta de sindicats,
per tal de realitzar les mobilitzacions conjuntament.

VACACIONES-VIAJES
Los afiliados que estén interesados en recibir el programa de Residencías de Tiempo Libre, dependientes de las Consejerías de Trabajo de
las distintas CCAA, deberàn contactar por carta o telefono con fa sede de
València para que se lo hagamos llegar. A la vista del mismo, cada cual puede solicitar el lugar y fechas que mas le convengan.
Recordemos que hay Residencias en casi todas las Comunídades Autónomas, tanto de playa como de montana. Los preciós, según las fechas,
por una semana en habitación doble, con pensión completa, oscilan entre
10.000 y 14.000 pesetas por persona, con importantes descuentos para
menores de 12 afios.

DIVENDRES:
22'00 Presentació del debat. Plenari.
DISSABTE: ^=^==^=^==^^==
9'00-10'30 «El marc de la LODE». Plenari.
H'00-14'00 Treball en comissions:
a) Escoles Infantils.
b) L'Ensenyament obligatori.
c) L'Ensenyament secundari.
16'30-18'00 Formació Inicial i Permanent del Professorat.
18'30-20'30 Conclusions del treball en comissions. Plenari
22'00 Festa,
DIUMENGE:
9'00-11 '00
11 '30-13'30

Documents de conclusions.
Debat i conclusions sobre «Condicions per a una reforma». Línia d'acció sindical davant la LOSE.

ALLOTJAMENT I PENSIÓ COMPLETA GRATUÏTA
ORGANITZA STEPV - PLACES LIMITADES:
CAL TRUCAR AL SINDICAT EL MÉS AVIAT

