
ÈPOCA III.
NUMERO 60
ABRIL 1989

QUADERNS DELS TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ
Edita: STE País Valencl*. Director: Jaume Mufloz. Alacant: Orense, 3, E. Dcha. 03003 Alacant. Tel. 22 80 88. Castelló: Pf- País Valencià, 6, 3." 12002 Castelló

Tel. 20 68 27. València: Gascó Oliag, 8, A, 10. 46010 València. Tel. 361 52 16. Administració, redacció I publicitat: Gascó Ollag. 8, A, 10. València
Tela. 361 52 16 Imprimeix: be artes gràficas. Cambrils, 8 Tel, 365 04 50. Deposi! legal: 1.454-1981

25 D'ABRIL- 1ER. DE MAIG

COMPROMÍS D'UNITAT
Dins de pocs dies tomarà a

ser 25 d'Abril i també 1er. de
Maig.

Aquests dies molt sovint han
estat convertits en un dia de
festa més. Enguany, però, hi ha
importants raons per ta! que si-
guen alguna cosa més. El cas de
si la HTVV ha d'ésser un ele-

ment afavoridor de la nostra
llengua o pel contrari augmenta-
rà la discriminació, la situació de
l'ensenyament en valencià, de
l'ús social de la llengua, el perill
sobre la recepció de la TV3, per
no parlar ja de les llibertats na-
cionals. Per l'altre costat, el
14-D encara està present, i tam-
bé les reivindicacions que el van

motivar. A més a més, els treba-
lladors de l'ensenyament (tant
públic com privat) hem tornat a
perdre poder adquisitiu amb la
miserable pujada del 4% i el
continu increment dels preus,
estem patint la no actualització
de les noves taules de retenció
de l'IRPF, l'elevació de cotitza-
ció de passius i MUFACE, la

marginació de l'ensenyament en
funció pública, l'escandalosa si-
tuació dels treballadors de la
privada...

Enguany tenim l'obligació per
tal que aquestes dates, que per
a nosaltres van intrínsecament
unides, siguen alguna cosa més
que un dia festiu. Així ho van ma-

nifestar els treballadors el 14-D
i ningú no ho pot oblidar. Ho
hem dit ï ho tornem a repetir: cal
un pla de mobilitzacions unità-
ries fins aconseguir les reivindi-
cacions pendents. I ací alguns
sindicats tenen més responsabi-
litats que d'altres. Oblidar-ho
seria trair l'esperit del 14-D.

SECRETARIADO CONFEDERAL DE UCSTE

A TODOS LOS
TRABAJADORES

El Secretariado Confederal de
UCSTE. reunido los días 13 y 14 de
abril para analizar la situación labo-
rat existents en ia enseiïanza. ha Ite-
gado a las siguientes conclusiones:

PRIVADA

1. Mostrar su apoyo a la lucha de
los trabajadores y írabajadoras de la
enseiïanza privada en el confficto
existente a causa de la postura
cerrada de la Patronal ante la nego-
ciación del VIII Convenio. La UCS-
TE continuarà propiciando la total
unidad sindical sobre la base de cla-
rificar los objetivos de la huelga de

FUNCIÓ PUBLICA VALENCIANA

HI HAURÀ SOLUCIÓ?
Qualsevol que haja seguit les

ventures i desventures dels ense-
nyants en la Mesa General de la
Funció Pública Valenciana té motius
més que sobrats per a al·lucinar.

Primer, es signà un acord que
afectava als sanitaris i al personal
de serveis, marginant als treballa-
dors de l'ensenyament. Amb aquest
acord tots els funcionaris de la Ge-
neralitat Valenciana, excepte el pro-
fessorat, aconseguien uns incre-
ments per a 1989 del 6'6% i una
clàusula de revisió salarial. El
STEPV féu una manifestació de pro-
testa davant la Conselleria d'Admi-
nistració Pública i va exigir l'equipa-
ració. Alguns sindicats presents en
la Mesa, en compte d'afrontar el
problema, decidiren amb la nostra
oposició que el tema es tractés en
la Mesa Sectorial d'Educació. En
aquesta, els mateixos sindicats que
en una maniobra clarament dilatòria
havien passat la negociació a Con-

selleria, el tornaven a passar per
unanimitat de nou a la Mesa Gene-
ral, tot i exigint que aquesta es con-
vocarà «urgentment».

Quasi tres mesos després de la
convocatòria «urgent», encara no
s'ha convocat la Mesa General. No
cal dir que seria innocent pensar
que una convocatòria «urgent», exi-
gida per UGT, CC OO, CSIF i
STEPV, no ha estat convocada úni-
cament per culpa de la maldat intrín-
seca de l'Administració. Algú té in-
terès en que no es convoque cap
taula mentre Sanitat i Serveis no es
gasten fins l'úftima pesseta.

Les coses, però, arran les darre-
res decisions de l'Administració
Central —que caldrà renegociar
ací— de repartir una paga extraor-
dinària i repartir l'u cinquanta nou
als col·lectius que encara no el te-
nen —que no és el nostre cas—,
obri una nova porta que, amb un mí-

nim de la solidaritat que fins ara no
s'ha tingut amb els ensenyanís, pot
acabar amb la discriminació i l'aug-
ment de la deshomologació de la
que hem estat víctimes.

El STEPV s'ha posat en contacte
amb els sindicats amb presència en
la Mesa General per a adoptar una
postura unitària. Aquesta no pot ser
altra que:

1- Exigir per als treballadors de
l'ensenyament el 2'6 i la clàusula de
revissió salarial. Clàusula que en la
mesura que augmenta la inflacció,
cada vegada és més necessària.

2. Que qualsevol millora que
puga obtenir-se posteriormente en
base a un probable increment pres-
supostari, es repartesca amb els
mateixos criteris per a tots els fun-
cionaris.

Es el moment d'acabar amb una
trista història plena d'incoherències
i que ha patit injustament el pro-
fessorat.

forma que se defiendan los puntos
mínimos planteados por las asam-
bleas para avanzar realmente en las
reivindicaciones y todos los sindica-
íos respeíen la opinión del conjun-
to de trabajadores, tanto en el pro-
ceso como en cualquier posible sa-
lida al conflicto.

SEGUIMIENTO ACUERDOS DE LA
ENSENANZA PÚBLICA

2. Después de una amplia valo-
ración del desarrollo y cumplimien-
to del Acuerdo de 19 de noviembre
con el MEC y los de las diversas co-
rnunidades autónomas con compe-
tencias. el Secretariado de UCSTE
considera muy preocupante la situa-
ción existente, llegando a inquietar
y decepcïonar al profesorado. UCS-
TE considera que es la Administra-
ción Central, y en su caso las auto-
nómicas, las causantes de la situa-
ción al alargar los procesos de ne-
gociación no ofreciendo posturas
claras sobre los temas pendientes
y llegando a incumplir algunos pla-
zos y puntos del Acuerdo, desvir-
tuando su contenido, Es por ello im-
prescindible que las adminísíracio-
nes asuman su responsabilidad y
aceleren el proceso de negociacio-
nes y de cumplimiento total de los
Acuerdos. UCSTE considera nece-
sario que en estos momentos, al
igual que siempre que los trabajado-
res queremos conseguir o consoli-
dar conquistas laborales, los ense-
lïantes participemos en las reunio-
nes y presionemos a la Administra-
ción, demostrando nuestro interès.
Es impensable que se pueda llevar
adelante cualquier proceso de re-
formas progresisías de la ensenan-
za si no existe una actitud positiva
en el profesorado para lo cual el
MEC y las administraciones autonó-
micas deben curnplir cornpletamen-
te lo firmado, rèconociendo la capa-
cidad de negociación sindical y re-
cupèrando credibilidad ante el con-
junto del profesorado.

RETENCIONES IRPF

3. UCSTE constata la pérdida de
poder adquisitivo de los enseiïan-
tes, asi como las repercusiones ne-
gaíivas que ha tenido la no actuali-
zación de las tablas de reíención
por IRPF lo que, junto con el eleva-
do aumento de la cotización a pasi-
vos y a MUFACE, ha provocado que
la subida líquida del sueldo para los
ensenantes haya sido insignifican-
te. Por ello, UCSTE exige la revisión
salarial, aplicando los dos puntos
perdidos al tiempo que manifesía-
mos nuestra oposición a la aplica-
ción corno paga extra no consolida-
da del 1 % por consideraria insufi-
ciente. Nos reafírmamos en nuestra
postura respecto a que las mejoras
arrancadas en concepte de homolo-
gación, fruto de la movilización de
los ensenantes, no deben entender-
se como aumentos salariales, sinó
como reconocimiento de una deuda
pendiente.

1 ° OE MAYO

4. Ante la històrica fecha del 1 °
de Mayo, producida este ano en cir-
cunstancias especiales, el Secreta-
riado Confederal de UCSTE llama a
todos los trabajadores y trabajado-
ras de la enseiïanza a participar ac-
íivamente en las asambleas y mani-
festaciones, exigiendo al Gobierno
la solución a los problemas plantea-
dos por los ensenantes y el cambio
en su política socïoeconómica.
UCSTE. coherente con su modelo
sindical, considera que los sindica-
tos y los trabajadores hemos de de-
mostrar nuestra voluntad de acción
unitària al igual que en el 14-D, man-
teniendo vivos los principies de
aquella movilización històrica y las
reivindicaciones que la provocaren.

Madrid, 14 de abril de 1989.
Secretariado Confederal

de UCSTE



CONCURSO DE TRASLADOS DE EGB
ARTICULOS
MODIFICADOS EN EL
ULTIMO BORRADOR
DEL CONCURSO DE
TRASLADOS DE EGB
Y MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS

Articulo 3. Concurso de periodi-
cídad anual con dos fases conse-
cutivas:

1.a Provisión de puestos por es-
pecialídad en zonas.

2.a Adscripción a localidad y
centro concretos.

Previo a la primera fase se con-
vocarà un preconcurso para hacer
uso del derecho a localidad.

Articulo 4. Se modifica la redac-
ción sin variar el contenido.

Articulo 6. Se modifica la redac-
ción para ajustaria a fa introducción
de las dos fases.

Articulo 7. Se sustituye «integra-
ción» por «educación especial».

Se diversifica la especialidad de
Filologia que queda con las siguien-
tes variantes:

— Lengua Castellana e Inglés.
— Lengua Castellana.
— Lengua Vasca.
— Lengua Castellana y Francés.
— Lengua Catalana.
— Lengua Gallega.

Articulo 8. Se modifica para ajus-
tarlo a la introducción de las dos
fases:

— En fa 1.a se proveeràn las va-
cantes producidas:

Hasta el 31 de diciembre del ano
de la convocatòria.

Por jubilaciones forzosas por
edad.

Por la resolución del propio con-
curso.

— En la 2.3 se aiïadiràn las pro-
ducidas hasta el 31 de mayo del aiïo
en que se resuelva la convocatòria.

Articulo 9. Se modifica para ajus-
tario a las dos fases:

— En la 1.a se adjudicaran los
destinos por zonas con indicación
de la denominación del puesío de
trabajo.

— En la 2.a se harà la adscrip-

En la reunión del dia 10 de abril entre el MEC y los sindicatos la Administración planteó que el contenido del
nuevo concurso de traslados para profesores de EGB y E. Especial es definitiva, estando ya consensuada
con las CC AA de plenas competencias y cuya negociación con los sindicatos daba por cerrada, pendiente
de una reunión tècnica para mejorar el articulado. El MEC iniciarà la tramïtación legal del proyecto para con-
vertirlo en Decreto antes de que finalice el curso, de forma que pueda entrar en vigor como nuevo modelo
de concurso para el ano próxímo.
Es el cuarto proyecto presentado con sucesivas modificaciones desde que se iniciaron las negociaciones
en septiembre. Publicamos en este número las modificaciones respecto al ultimo proyecto, del cual ya pu-
blïcamos una guia el mes de febrero, a la cual os remitimos.
Modificaciones que en sus puntos mas relevantes consistiran en que se trata de un concurso por especia-
lidades y a ZONAS (con dos fases, una primera a zona y después un concursillo a localidad y centro), se
contempla de forma diferenciada la especialidad de Filologia, se reduce a la mitad la puntuación por centros
de difícil desempeno, así como se pasa de tres a uno los puntos por cargos directlvos y que se reconoce
la experiència docente, ademàs de las titulaciones, para la adscripción a la especialidad con algunas caute-
las para los profesores anteríores al plan del 67.

UCSTE Y EL CONCURSO DE TRASLADOS
UCSTE ha reivindicació de forma

reiterativa desde su creación la mo-
dificación del Concurso de Trasla-
dos de EGB. porque mantiene situa-
ciones de privilegio para algunos
colectivos que lo convierten en in-
justo para la mayoria del profesora-
do. Por ello hemos insistido ante la
Administración y celebramos las ne-
gociaciones que se han mantenido
y en tas que hemos participado ac-
tivamente con una filosofia clara y
persistente de que el nuevo mode-
lo fuera el mas justo para todos los
profesores.

En estos momentos. y cuando ya
parecen a punto de culminar dichas
negociaciones, queremos manifes-
tar nuestro firme apoyo a que se
promulge. lo més ràpidamente posi-
ble, un nuevo Concurso de Trasla-

dos que supere todas las situacio-
nes injustas del anterior.

Sin embargo tenemos que mani-
festar con ftrrneza que, recogiendo
significativos avances sobre el mo-
delo anterior, el ultimo documento
presentado por el MEC genera nue-
vas sïtuaciones de injustícia que
UCSTE y la mayoria del profesora-
do vamos a rechazar. Prima a los
cargos directives y actividades no
directamente docentes. Los provi-
sionates, cuya función es idèntica a
la de los definitivos, no reciben, sin
embargo, el mismo trato que estos
en el baremo. Y, por ultimo, la intro-
ducción del concurso a zonas, sin
definir claramente los criterios para
su delimitación, solo puede, en este
momento, crear inquietud en el co-
lectivo y, de no definirse zonas con

localidades de características muy
similares y con distancias reduci-
das, la obtención de un puesío ape-
tecido va a constituir una loteria que
obligarà al profesorado a pensarse
muy seriamente la participación en
el concurso.

Y quedarà devaluado si. en un
proceso ràpido de negociación fina-
lizado antes de la publicación del
Decreto, no se define un catalogo
de puestos que garantice la forma-
ción integral que demanda la Socie-
dad del siglo XX, y un método de
adscripción del profesorado que
asegure ta justa valoración de la ex-
periència a todos los docentes.

Secretariado Confedera!
de UCSTE

Madrid. 14 de abril de 1989

ción a una localidad y un centro
concretos por la especialidad de la
vacante adjudicada en la primera
fase.

A esta fase deberàn concurrïr
íambién los profesores que obtuvie-
ron reserva de plaza en una locali-
dad de la zona.

Y podran hacerlo los definitivos
de la zona con 2 anos de permanèn-
cia en la última toma de posesïón.

En esta fase no se podran cam-
biar de especialidad ni de zona.

Articulo 11. Se modifica la re-
dacción para ajustaria a la introduc-
ción de las fases.

Articulo 12. Se modifica la redac-
ción indicando la obligación de par-
ticipar en la primera fase.

Articulo 16. Se modifica la rela-
ción de los títulos en función de la

diversificación que se introducía en
la especialidad de filologia.

Articulo 17. Se mcluye la obliga-
ción de permanecer dos anos al me-
nos en la situación de excedència
para poder hacer uso del derecho
de preferència a una localidad.

El derecho a localidad se amplia
a derecho a la zona.

Articulo 19. Los profesores con
derecho de preferència en una lo-
calidad o zona deberàn concurrir al
Preconcurso o decaeràn de su de-
recho de haber vacante en la loca-
lidad o zona.

Articulo 20. En el apartado b}
«centros de especial difículíad» se
introduce la cautela de haberlos de-
sempenado realmente.

Articulo 21. Se reduce la puntua-
ción en dos apartados:

— El b) «centros de especial di-
ficultad» en el que se reduce a la mi-
tad la diferencia con el a).

— El f) «cargos unipersonales»
que se reduce a un màximo de 1
punto por ano.

Articulo 26. NUEVO. Establece
la posibilidad de solicitar varias pla-
zas y como indicar el orden de pre-
ferència entre ellas.

Indica que las administraciones
podran limitar el número de petició-
nes en función de sus necesidades
de gestión.

Articulo 27. NUEVO. Establece
un plazo de 15 días para la petición.

Articulo 28. EL ANTIGUO 26. No
serà preciso justificar documental-
mente los datos o méritos que
obren en poder de la Adminisíra-
ción.

Articulo 29. NUEVO. Las admi-
nisíraciones designaran los Órga-
nos o personas que se encargaràn
de baremar los méritos no prefe-
rentes.

Articulo 30. NUEVO. La primera
fase se resolverà antes de la finali-
zación del curso lectïvo en el que
se realiza la convocatòria y la se-
gunda con suficiente antelación al
comienzo del curso siguiente.

Articulo 31. EL ANTIGUO 27. Se
aiïade que los desíinos, obtenidos
en el concurso, se consideran vo-
luntarios y no generan gastos de
viaje.

Articulo 32. NUEVO. Indica los
órganos de difusión, Boletines del
MEC y de las CCAA. en los que se
publicarà ta primera fase. La segun-
da serà pública.

Articulo 35. EL ANTIGUO 30. Se
modifica el procedimiento de de-
sempate íntroduciendo el criterio
de anos de servicio después de an-
tïgüedad en el centro.

Disposición Transitòria 10.a .
NUEVA. Los definitivos, que no ha-
yan podido adscribirse a su espe-
cialidad por no haber plaza en su
centro, podran solicitar otro pues-
to, para el que estén habilitados,
dentro de la zona en convocatòria
anual específica en el plazo de tres
anos.

La prioridad para la obtención
vendrà dada por la mayor antigúe-
dad en el centro desde el que se so-
licita, y en caso de empate se apli-
caran los criterios expuestos en el
articulo 35-

Disposición Final 5.a . Alargan el
plazo de adscripción hasta la reso-
lución de la primera fase de la pri-
mera convocatòria del concurso.

Disposición Final 6.a . NUEVA
Los profesores anteriores al Plan
67 que no cumplan los requisitos
para adscribirse a una especialidad
distinta de Cicló Inicial y Medio po-
dran ser habilitados para una si a la
entrada en vigor del Decreto acre-
ditan 3 aiíos consecutives o 5 alter-
nos, coníados a partir del curso
81-82, de experiència en ella.

Esta opción serà definitiva y se
ejercerà a una sola especialidad en
convocatòria específica.

Disposición Derogatòria. Se aiïa-
de el Decreto 1971/72 que hace re-
ferència a los maestros proceden-
tes de escuelas suprimidas.

L'ACURTAMENT D'ALGUNES LLICENCIATURES

LA RECONVERSIÓ UNIVERSITÀRIA
El Ple del Consell d'Universitats

—màxim òrgan de coordinació i pla-
nificació de t'ensenyament superior
a tot l'Estat— aprovà en la seua úl-
tima reunió, celebrada el 29 i 30 de
març —a Segòvia—, la reducció de
cinc a quatre anys de les carreres
de Filosofia i Ciències Biològiques,
limitant-les a un màxim de 360 crè-
dits.

El grup III d'experts, al que el
Consell d'Universitats havia en-
carregat la revisió d'aquests ense-
nyaments, havia treballat sobre un
pla d'estudis de cinc anys. Tanma-
teix, el Consell d'Universitats reco-
manà després que aquelles llicen-
ciatures que no estiguessen sub-
jectes a normatives comunitàries
s'ajustaren al model de quatre anys,
sempre que no existís una impossi-
bilitat acadèmica insuperable.

La Ponència de Síntesi, que ba-
sant-se en els resultats de les con-
sultes al grup III d'experts ha elabo-
rat el document aprovat, i, després,
el Ple del Consell d'Universitats no
tingueren en compte, per exemple,
l'opinió d'alumnes i professionals

del Col·legi de Biòlegs, que defen-
sen que la llicenciatura de Ciències
Biològiques s'ha de desenvolupar
en cinc anys. amb un màxim de 400
crèdits, és a dir, 400 hores lectives
(10 hores per crèdit).

Al «8OE» del 14 de desembre de
1987, Decret 1497, s'establien les
directrius generals dels plans d'es-
tudis universitaris. L'article 6é fixa-
va que el Consell d'Universitats de-
terminaria el mínim i màxim de l'ho-
rari lectiu, expressat en crèdits, es-
sent equivalent un crèdit a 10 ho-
res lectives.

El Consell d'Universitats mai hau-
ria de dictar el màxim, sinó uns mí-
nims de qualitat. Mentre que Farmà-
cia Í Veterinària —llicenciatures en
competència amb Biològiques— te-
nen un màxim de 450 crèdits, a
Ciències Biològiques els han limitat
a 360 crèdits.

Segons Juan Manuel Nieto Na-
fría, coordinador de la Ponència de
Síntesi, membre del Consell d'Uni-
versitats t rector de la Universitat de
Lleó, el nou Pla d'Estudis tindrà una
càrrega lectiva igual a la que ara te-

nen aquests estudis, només que els
alumnes podran estudiar-la en un
any menys. Però. l'important no és
el nombre d'anys, sinó el de crèdits,
i 360 crèdüs són pocs per a formar
un biòleg.

Els estudiants universitaris ja
s'han mobilitzat, amb vagues i tan-
caments, i les crítiques totes van en
la mateixa direcció. Es té e! senti-
ment que amb tantes dificultats
hom està potenciant la privatttzació
de la Universitat. Sols tindran accés
a les vertaderes especialitats els
que puguen pagar un master en
l'estranger. Cal no estalviar es-
forços en la defensa de la Universi-
tat pública i la formació completa en
la Universitat pública.

És molt significatiu que s'haja
aprovat en el mateix Ple del Consell
d'Universitats en què es decidiren
les noves directrius de Filosofia i
Ciències Biològiques el projecte de
decret de creació de les noves Uni-
versitats privades. Així doncs, la re-
conversió universitària està en mar-

SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

El STEPV disposa d'un servei per als afiliats i afiliades
per tal de gestionar i facilitar qualsevol tràmit administratiu (pre-
sentació de papers, canvis de banc, sol·licitud de triennis...)
sense necessitat de que us desplaceu des de la vostra localitat
als Serveis Territorials. Per a fer ús d'ell cal posar-se en con-
tacte, per carta o telefònicament, amb qualsevol de les seus, in-
dicant el vostre nom, telèfon o adreça de localització, i tramita-
ció sol·licitada. El servei és gratuït.

STEPV-ASSESSORIA JURÍDICA
VALÈNCIA ALACANT
Nou horari a partir de febrer
del 89.
Dijous de 18 a 21, a la seu
(Gascó Oliag, 8 A-10.
46010 VALENCIÀ).
Resta de dies: de 16.30 a
21 hores, al despatx dels
advocats.
Per a més informació,
telèfon: 361 52 16.

ESTUDIO JURIOICO ZA-
LATA.

José Ferrer Gil.
Cl Segura, 9 - 2 . 8 . es-

querra. 03004 ALACANT.
Tel. 521 73 33.
Per a les consultes als

despatxos dels advocats cal
passar abans per les seus
per a arreplegar el volant.

CASTELLÓ: Poseu-vos en contacte amb les seus



LA REFLEXIÓ PEDAGÒGICA PER A UNA ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT

II CONGRÉS
MRP

Del 24 al 29 d'abril se celebra a
Gandia, comarca de la Safor del
País Valencià, el II Congrés Estatal
dels MRP de l'Estat espanyol. En ell
participaran 400 professionals de
l'ensenyament entre membres dels
col -lectius existents en cadascuna
de les nacionalitats i comunitats au-
tònomes i convidats (persones de
reconegut prestigi pedagògic, re-
presentants d'organitzacions dels
diversos sectors educatius, de la
Universitat i de l'Administració au-
tonòmica i central). En representa-
ció dels sis MRP que formen part
de la Federació de MRP del País Va-
lencià hi participaran 32 ense-
nyants, més un nombrós grup de la
Safor, que realitzarà les tasques
d'infrastructura.

El Congrés fou convocat formal-
ment per la Mesa de Coordinació
Estatal de MRP en febrer, tot i que
en el darrer encontre anual (Grana-
dadesembre del 87) es plantejà la
possibilitat de revisar i actualitzar
les conclusió del I Congrés de Bar-
celona, en desembre del 83. A par-
tir de les 78 ponències aportades
per tots els MRP. s'ha elaborat un
ampli document base per a cadas-
cun dels tres blocs de contingut del
Congrés: I) Model d'Escola Pública,
Autonomia i Projecte Educatiu de
Centre. H) El Currículum i la Reno-
vació Pedagògica. III) Anàlisi i pers-
pectives dels MRP.

Aquest procés de reflexió col·lec-
tiva dels MRP arriba en uns mo-

ments força importants per al futur
educatiu del nostre país, ja que les
reformes en marxa, que s'han de
plasmar aviat en una decisiva Llei,
exigeixen unes bases teòriques
constatades en la pràctica escolar
a partir d'una continuada reflexió
col·lectiva i investigació didàctica.
Aquesta és la dinàmica general de
treball dels MRP i d'ací la importàn-
cia de les seues aportacions. Dis-
senyar estratègies d'acció encami-
nades a aconseguir una Escola Pú-
blica de qualitat, analitzar la impor-
tància del currículum com espai
d'intervenció teòrica i pràctica de la
Renovació Pedagògica i donar a co-
nèixer al conjunt d'ensenyants i a la
societat el treball portat a terme per
aquests grups autònoms de profes-
sores i professors són objectius a
aconseguir pel Congrés.

Els MRP sorgiren com a respos-
ta a un sistema educatiu estàtic,
fruit d'una situació sòcio-política ca-
racteritzada per la manca de lliber-
tats. Recollint l'esperit del que ha-
via estat la II República per a la re-
novació de l'Escola, a partir dels
anys 60 comencen a reunir-se
grups de mestres, arribant a orga-
nitzar la primera «Escola d'Estiu» a
Catalunya. Entre el 75 i el 79,
aquestes Escoles d'Estiu s'estenen
a tot l'Estat, servint de lloc de tro-
bada de tots els ensenyants amb in-
quietuds progressistes, de posta en
comú d'experiències innovadores i
de marc d'elaboració de les alterna-

tives i reivindicacions educatives
per a avançar en la qualitat de l'en-
senyament, fomentant grups esta-
bles d'investigació educativa.

En la seua evolució, els MRP, a
l'igual que altres organitzacions so-
cials de base, han passat per diver-
ses etapes. Des de la clandestina,
en la que cobriren la labor de per-
feccionament del professorat no as-
sumida per l'Administració, així com
un important paper de consciencia-
ció i compromís entre els ense-
nyants, fins l'època del reconeixe-
ment oficial, en la que el poder va
captant els termes, conceptes, ar-
guments i algunes persones dels
MRP, buidant-los del seu contingut
global, sense atrevir-se a oferir-los
un decidit recolzament i intentant
absorbir-los o desvirtuar la seua
identitat i independència.

El fet que l'Administració vaja as-
sumint la seua responsabilitat en el
camp de la Formació del Professo-
rat, aspecte reivindicat històrica-
ment pels MRP, no qüestiona l'im-
portant, encara que limitat, paper a
realitzar per aquests com a impul-
sors d'una consciència i cultura es-
colar transformadora, com a part de
la lluita sindical global. En ta mesu-
ra que el Projecte d'ESCOLA PÚ-
BLICA de qualitat, gratuïta, demo-
cràtica, alliberadora i no reproduc-
tora de la desigualtat social, arrela-
da a cada medi sòcio-lingüístic i
cooperativa siga essent una alterna-
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tiva a aconseguir per a fer de les xi-
quetes i xiquets personales cultes,
tolerants, solidàries, crítiques, crea-
tives i responsables, capaces de
gaudir del saber i de ser felices, cal-
drà recolzar amb força l'existència
de col·lectius autònoms, unitaris i
pluralistes de treballadores i treba-
lladors de l'ensenyament per a, junt
als sindicats de classe i d'altres or-
ganitzacions socials, lluitar per la re-
novació constant de l'Escola. Qual-
sevol ensenyant amb inquietuds
progressistes i qualsevol organitza-
ció que siga coherent amb aquests
objectius ha de reconèixer i poten-
ciar la labor dels MRP. Ingenu seria
esperar un recolzament incondicio-

nal de l'Administració, i no sols d'a-
questa.

La realització d'aquest II Congrés
és una demostració de la capacitat
d'iniciativa i de treball dels MRP ac-
tuals, comptant amb molt escaços
mitjans d'infrastructura i econò-
mics. Amb seguretat, les seues
conclusions seran també una apor-
tació important per a seguir
avançant, des de la teoria i la pràc-
tica, en la Renovació Pedagògica
per a l'ESCOLA PÚBLICA DE QUA-
LITAT QUE TOTS NECESSITEM.

El STEPV anima a tots els ense-
nyants progressistes a enfortir els
MRP. participant activament en
aquests.

DEBAT

REDUCCIÓ D'HORES LECTIVES
ALS MAJORS DE 55 ANYS

Reproduïm el document base que ha elaborat el STEPV per tal de ne-
gociar amb la Conselleria. Es tracta d'un treball provisional al qual
esperem afegir les vostres aportacions.

Els acords de maig del 88 sig-
nats entre la Conselleria d'Educa-
ció i la representació majoritària
del professorat estableixen en la
clàusula final primera que «l'àmbit
d'aplicació dels presents acords
s'estén des del moment de la
seua formalització fins la finalitza-

ció del curs escolar 1990-91». Per
aquest motiu, cal urgir un calenda-
ri amb l'objectiu d'assegurar el
cent per cent de compliment de
cadascun dels temes contemplats
als acords.

Pel que respecta a la reducció
d'hores lectives per als majors de

55 anys, establerta al punt 2.5.
apartat c, proposem:

1. La reducció d'hores lectives
no pot entrebancar el que conti-
nuen fent-se totes i cadascuna de
les activitats que es realitzen al
centre ni cap reducció en els ser-
veis que s'oferten.

2. Les reduccions d'hores son
independents de les reduccions
d'hores lectives que puguen ne-
gociar-se en el marc de la jornada
per a tot el professorat.

3. La reducció en EGB serà de
25 hores lectives mensuals, com
a mínim, entre els 65 i els 60 anys
i de 50 hores a partir dels 60.

4. El calendari d'aplicació en
EGB serà el següent;

— Any 1989: Reducció de 25
hores als majors de 60 anys.

— Any 1990: Reducció de 25
hores als professors entre 58 i 60
anys i de 50 hores als majors de
60 anys.

— Any 1991: Reducció de 25
hores als professors compresos
entre els 55 ï 60 anys i de 50 als
majors de 60.

5. A les EE MM, el calendari
s'adaptarà tenint en compte que
s'impartiran:

— Del 55 als 60 anys, 14 ho-
res lectives.

— A partir de 60 anys, 10 ho-
res lectives.

PfVT



ENSENYAMENTS MITJANS

LA JORNADA LABORAL DEL
Després dels Acords de 29 de

maig del 88 entre la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència i els Sin-
dicats i dels Acords de 19 de no-
vembre del 88 entre el MEC-Sindi-
cats, els pròxims temes de negocia-
ció van a ser la jornada laboral, el
calendari escolar t el concurs de
trasllats en els EE MM.

És necessari i urgent continuar la
vinculació del STE-PV amb les tre-
balladores i t rebal ladors de
l'ensenyament- A aquest objectiu
vol donar resposta el següent docu-
ment de debat, referit només a la
Jornada Laboral, i que es composa
de:

1. Legislació í documents de
consulta.

2. Conseqüències que s'ex-
trauen del seu estudi.

3. Alternativa sindical del STE-
PV proposada per a debatre als
Centres.

1. LEGISLACIÓ I DOCUMENTS
DE CONSULTA

1.1. O. M. del 31 de juliol de
1987 («BOEM 18-VIII-1987), per la
qual es regula la Jornada Laboral
dels docents, assimilant-la a la
resta dels funcionaris amb dedica-
ció normal (37 Vz h.) i només a
ella.

1.2. O. de 27 de maig de 1987
(«DOGV» 8-VI-1987) de la Conse-
lleria d'Administració Pública, que
regula el règim de dedicació del
personal al servei de l'Administració
pública valenciana: a) funcionaris
amb 37 1/2 h. i subíndex A, i b) fun-
cionaris amb 40 h. i subíndex de
Complement Específic B, C o D i
amb incompatibilitat més dedicació
exclusiva.

1.3. Text de l'Acord de 29 de
maig del 88 entre la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència i els
Sindicats valencians.

1.4 Text de l'Acord de 19 de
novembre del 88 entre el MEC-Sin-
dicats en Madrid.

1.5- Circulars n. 1 de principi
de curs de Conselleria.

1.6. Memòria del curs escolar
de Conselleria.

1.7. Text del IV Congrés del
STE-PV Í UCSTE.

2. CONSEQÜÈNCIES QUE
S'EXTRAUEN DEL SEU ESTUDI

21 Del document 1.1 del MEC:
Se'ns ordena, de la nit al matí i sen-
se consultar amb ningú, canviar ra-
dicalment la nostra jornada. En un
no-res. passem de tenir dedicació
exclusiva a una inventada dedicació
especial docent. Ja no som incom-
patibles! Invitació al pluriemplea-
ment, etc.

2 2 De l'Ordre de la Conselle-
ria de 27-V-87: Regula al País Va-
lencià la Jornada, sancionant ací el
contingut de l'anterior document.
Per a que no hi haja dubtes, deixa
clara la marginació dels ensenyants
a l'impossibilitar-nos l'accés als
complements específics dels altres
funcionaris amb dedicació exclusiva
{que nosaltres ja no tenim).

2.3. Síntesi de les negocia-
cions en el PV i en el MEC; docu-
ments 1.3 i 1.4: Es tracta de nego-
ciar ara per a concretar l'apartat 2.
referent a Política de Personal, art.
2.5, sobre Jornada, dels Acords del
PV, i el capítol VIII, apartat A), so-
bre Jornada, dels Acords del MEC.
D'ells s'extrau;

2.3.1. «Elaboració d'una norma
que derogue la OM 31-VII-87»
(MEC).

2.3.2. Negociació de la «futura
regulació de la jornada docent, con-
templant en ella el temps de docèn-
cia directa, el de permanència al
Centre i el dedicat a la formació per-
manent i a la renovació pedagògica»
(PV).

PROFESSORAT
2.3.3. Jornada continuada, amb

l'acord del Consell Escolar (PV-
MEC).

2.3.4. «S'establirà la reducció
d'hores lectives per als professors
majors de 55 anys, sense mínva-
ment de retribucions» (PV); «(...)
que ho sol·liciten, mantenint el seu
horari total de permanència al Cen-
tre» (MEC).

2.3.5. Regulació del professor-
tutor de pràctiques en alternància
per a FP (MEC).

2.3.6 Possibilitar «la reducció o
supressió de la impartició de disci-
plines afins sense desplaçaments
obligatoris ni minvament de retribu-
cions» (PV).

2.3.7. «La Conselleria eliminarà
de forma progressiva (...) la utilitza-
ció dels edificis en doble torn diürn,
sense menyscabament de la possi-
bilitat d'accés dels alumnes a l'En-
senyament Públic» (PV).

2.4. Circular 1 i memòria / 1.5 i
1.6, referits només a Jornada.

2.4.1. En la Circular 1 es diu ex-
clusivament que «es regularà opor-
tunament». Mai no es digué quel-
com tan inoportú. Encara amb
aqueixes dades no tenia l'Adminis-
tració idees clares al respecte...

2.4.2. Però, arribà la memòria! I
amb ella, com quasi cada any, l'em-
bolic augmentà (adjuntar textos).
Uns anys ens obligaven a signar 40
hores i després, clar, només 37 Vi?
hores. I ara, aquest curs, es redueix
l'horari a 24 hores!, les que «consi-
deren» com a lectives: 18 lectives
o 15 + 3 de Cap de Seminari. 6
com a lectives: guàrdies, tutories.

reunions de Seminari. 24, com si no
es fera res més!

25 El text del IV Congrés del
STE-PV avançà en la nostra línia de
Jornada Laboral i lectiva, així com
suposà un complement a la nostra lí-
nia en allò referent a com deu ade-
quar-se la Jornada laboral i l'elabo-
ració de plantilles per a la formació
del professorat.

26 El text del IV Congrés de la
UCSTE va elaborar, a més a més,
un nou plantejament del Calendari
Escolar, adequant-lo a les necessi-
tats reals.

3. ALTERNATIVA SINDICAL DEL
STE-PV SOBRE JORNADA.
PROPOSTA DE DEBAT ALS
CENTRES

Aci es pretén donar resposta no-
més al tema de la Jornada Laboral,
deixant per a altres documents la
jornada continuada, el calendari es-
colar Í l'autonomia del Centre al
respecte.

3.1 Derogació de la legislació
vigent: Dedicació exclusiva per als
ensenyants, que comporta:

a) L'homologació retributiva
amb la resta dels funcionaris: la
seua possibilitat legal i l'elaboració
d'una taula reivindicativa clara y
consensuada pels sindicats, a l'ob-
jecte de lluitar a l'any 90 per la con-
secució total d'ella,

b) La dignificació del treball
dels ensenyants, no només com a
funcionaris sinó amb el reconeixe-
ment social del paper que desem-
penyem.

3.2. Reducció ja i per a tothom

de l'horari lectiu a 15 hores, com
a forma de combatre la situació ge-
nerada de la reducció d'hores en al-
gunes assignatures. Cada vegada
ens sotmeten a una major rendabi-
liíat, al tenir 5 o 6 grups amb
200-240 alumnes per professor. El
màxim de grups raonable seria en-
tre 3-4.

3.3. Reducció de la ràtio pro-
fessor-alumne i alumne-aula pro-
gressiva i pactada, fins apropar-se
a 25-28 alumnes-aula.

3.4- Elecció democràtica del
«Cap de Seminari»: Un seminari
funciona si treballa en equip. La
coordinació del equip no pot prove-
nir d'una categoria administrativa
—en tot cas es valorarà per l'equip
la qualificació científica (llicenciat-
doctor}—, sinó de l'elecció demo-
cràtica (rotativa és ja en molts se-
minaris) d'entre els seus membres.
Tots a 15 hores, com a màxim. Es
deu estudiar per tots el manteni-
ment o no del Complement Especí-
fic del Cap de Seminari actual, co-
brant-lo en tot cas el Coordinador
del Seminari que resulte elegit,

3.5. Reconeixement efectiu del
treball extra, que suposa la posada
en pràctica de l'acció tutorial. la
pertinença al Consell Escolar, al De-
partament d'Orientació Pedagògi-
ca, etc.

Increment de la reducció als vi-
ce-dírectors i vice-secretaris, així
com recolzament d'altres profes-
sors a la tasca de les Caporalies
d'Estudis...

Estudi clar de com van a produir-
se els cursos de perfeccionament i

formació permanent del professo-
rat.

3.6. Jornada Laboral, 40 hores;
Jornada de Permanència, 30 ho-
res, y Jornada Lectiva, 15 hores
com a màxim.

3.7 Actualment, no es pot par-
tir del punt 3.6 més que com a
marc teòric de referència que pos-
sibilite el canvi legislatiu esmentat
més amunt.

* No podem tolerar que s'incre-
mente la permanència a més de 24
hores (15 lectives i 9 de tutories,
reunions de seminaris, guàrdies o
treball en equip).

Qualsevol modificació encamina-
da a una «normalització» passa prè-
viament per exigir unes condicions
mínimes:

a) Derogació de la legislació. Ho-
mologació retributiva.

b) Dotació real d'infrastructura:
taules, cadires, prestatgeries, es-
pai, calefacció, màquines d'escriu-
re...

c) Potenciació real de la partici-
pació del professorat en: reforma
del Sistema Educatiu; canvis curri-
culars; disseny del tipus de Centre;
etc.

d) Dotació pressupostària i crea-
ció de la infrastructura per a reco-
llir opinions de cara a la Formació
Permanent i Renovació Pedagògi-
ca. Cursos de suficient nivell, orien-
tadors en metodologia í didàctica, i
amb l'interès i el nivell científic
adient.

e) Voluntat decidida de canvi
cap a un ensenyament públic de
qualitat.

Josep Lluís
La Vila Joiosa. Febrer 89

DE NOU,ELS CATEDRÀTICS
DELS CEI DE XEST

Per a comprendre l'evolució del
professorat de les antigues Uni-
versitats Laborals, fins a arribar
«alguns d'ells» a la situació actual
de catedràtics de Batxillerat, cal
conèixer l'estructura d'aqueix sis-
tema educatiu. Aquest es va crear
sota el franquisme amb la idea que
els fills dels treballadors disposa-
ren d'uns Centres modèlics en
quant a mitjans educatius. Com
que no hi havia voluntat de modi-
ficar tots els Centres educatius,
crearen 21 Centres a tot arreu de
l'Estat, que comptaven amb labo-
ratoris í biblioteques ben dotats,
camps d'esports, jardins, amfitea-
tres, laboratoris d'idiomes, gabi-
nets de psicologia, menjadors í in-
ternat en residències, hospitals
per als alumnes i, fins i tot, esglé-
sies o capelles. Tot ï tenint en
compte l'aconfessionalitat de l'Es-
tat i la laïcitaí de l'ensenyament,
aqueixa infrastructura caldria man-
tenir-la i eixamplar-la a tots els
Centres educatius.

Aquests Centres eren els que
es mostraven als invitats com a
modèlics i servien al règim dicta-
torial com a façana per a ocultar
la miserable realitat.

En quant al personal d'aquests
Centres, a més de professors i ad-
ministratius, hi ha personal d'inter-
nat, la majoria amb titolació univer-
sitària, que es feia càrrec dels
alumnes fora de les hores lectives
i donaven una formació comple-
mentària, com tècniques d'estudi,
etc.. i personal de servei: jardi-

ners, electricistes, cuiners, perso-
nal de neteja, etc.

En aquests Centres s'impar-
teixen els ensenyaments de BUP,
COU, FP i també Escoles Univer-
sitàries. El professorat, al fer l'o-
posició, si la seua matèria estava
en BUP, FP o Escoles Università-
ries —pensem en professors de
Matemàtiques o Idiomes, per
exemple—, podia impartir la seua
matèria en qualsevol dels esmen-
tats nivells. No hi havia trenca-
ment de nivells per al professorat.
Al contrari del que ocorre al siste-
ma normal: professors numeraris i
de tecnologia en FP, agregats i
catedràtics en BUP. professors ti-
tulars Í catedràtics en Escoles
Universitàries, en els CEI única-
ment hi havia una classe, fora
dels professors de pràctiques de
FP. Així doncs, hi havia el que
sempre s'ha demanat: un Cos
Únic d'Ensenyants. Són aqueixos
professors els que actualment han
esdevingut els nous catedràtics.
Per supost, els professors de
pràctiques de FP continuen es-
sent-ho. Per contra, aquells en-
senyants que opositaren a una
matèria específica d'Escola Uni-
versitària també els han fet cate-
dràtics de BUP (?)- Almenys, els
han adscrit a un Centre de BUP.
Hi ha un col·lectiu de docents, els
que varen fer una oposició als
Centres Residencials, al no exis-
tir aquests en el sistema educatiu
normal, i que compten la majoria
amb titolació universitària supe-

rior, que han «passat» com a pro-
fessors de FP sense precisar el
seu status.

Amb la integració dels CEI al
sistema educatiu normal s'ha tin-
gut que integrar a les treballado-
res i treballadors en les estructu-
res d'aquest sistema, amb la se-
paració de BUP i FP. S'han creat
a Xest quatre Centres de BUP i un
de FP. a més de l'Escola Univer-
sitària del Professorat. El profes-
sorat del CEI ha passat a ésser ca-
tedràtic de BUP, professor de FP
o professor de pràctiques. Cas
contrari, hi hauria un sistema inde-
pendent amb els mateixos fins.
que és el que hi havia fins ara.

A MANERA D'ACLARIMENT

Al ALL-I-OLI del mes de febrer
de 1989 hi havia un article titulat
«Els nous catedràtics dels CEI».
Aquestes notes que segueixen
pretenen servir d'aclariment.

A l'esmentat article hi ha afirma-
cions opinables i, com a tals, ac-
ceptables. Però hi ha assevera-
cions incorrectes: per una banda,
la integració al cos de catedràtics
és ja tancada («BOE» 18-II-89) i no
oberta (punt 1 de l'esmentat arti-
cle); per una altra, els professors
dels CEI que s'integren en el cos
de Professors Titulars d'Escola
Universitària van opositar amb un
temari propi per a Escoles Univer-
sitàries que existien i existeixen
als CEI (punt 2 de l'esmentat ar-
ticle).

Dins de la barreja de íemaris
d'oposició per a optar a les places
dels CEI. ha hagut també oposi-
cions lliures i restringides amb el
mateix temari que les oposicions
a càtedra d'Institut.

No totes les matèries compten
amb sis-seí catedràtics; hi ha ma-
tèries que en compten només amb
un o dos.

Tampoc és cert que s'haja no-
menat catedràtics de Batxillerat a
professors dels CEI de matèries
específiques de FP. Han passat a
professors de FP.

El que pot ser opinable és si
amb la integració dels CEI al sis-
tema educatiu normal el professo-
rat dels CEI s'hauria d'haver inte-
grat al cos de professors agre-
gats, de catedràtics o d'Escoles
Universitàries. L'oposició que es
feia per tal d'ingressar als CEI per-
metia donar classes en FP. BUP i
també en Escoles Universitàries.

És opinable també la data d'an-
tiguitat que es considera a l'incor-
porar-se al nou cos. Sembla que
hi ha precedents en els dos sen-
tits; des que es començà a treba-
llar o des que s'integrà al nou cos,

De tota manera, el que sí ha es-
tat força positiu és el trencament
de sistemes educatius paral·lels i
aïllats, fruit del passat: la recon-
versió de les «Antiguas Universí-
dades Laborales» en Instituts de
BUP, FP i Escoles Universitàries.

David Abellan
Catedràtic de Xest



PARALLAMPS RADIACTIUS

EL PERILL DE CADA DIA
Darrerament han sigut noticia els

parallamps radiactius arran els
vents huracanats que ha patit el
País Valencià. A conseqüència d'a-
quests un nombre considerable de
parallamps s'han espatllat, altres
han caigut i fins i tot alguns han
desaparegut.

El gran nombre de parallamps ra-
diactius que existeix als nostres
col·legis exigeix la nostra actuació
immediata. Per tal de justificar-la,
no cal acudir a la truculència: És su-
ficient la lectura de la normativa le-
gal que els prohibeix i ordena el seu
desmantellament.

El 13 de juny del 87 haurien d'ha-
ver-se retirat tots els parallamps.
Una normativa apareguda el 10 de
juliol del 87 va prorrogar durant dos
anys els temps per a realitzar l'es-
mentat desmantellament. Si no es
produeix un nou ajornament, el pro-
per 10 de juliol no hauria de quedar
ni un sol parallamps radiactiu ins-
tal·lat. No cal ser massa pesimista
per saber que, amb ajornament o
sense, el proper juliol ningú no va
retirar res. L'excusa: que no hi ha

on emmagatzemar-los. Aquesta ex-
cusa, tot i tenint una base real, no
amaga un altre fet: que l'Administra-
ció encara no ha elaborat un catà-
leg dels parallamps existents ni als
edificis públics ni als privats.

Quan la mateixa Administració,
en el Reial Decret que reproduïm.
reconeix que les instal·lacions de
parallamps radiactius han de consi-
derar-se «com instal·lacions radiac-
tives a tots els efectes», que el reial
decret es realitza a instàncies del
Consell de Seguretat Nuclear i quan
valora que «els riscs de radiactivitat
en condicions normals de funciona-
ment són escassos, els de contami-
nació a causa del deteriorament del
sistema de contenció dels radiohi-
sòtops emprats són apreciables i en
cas d'accident els riscs són consi-
derables, sense que en cap cas ofe-
resquen compensacions per la seua
eficàcia», cal afegir ben poc. O mi-
llor dit, hi ha una cosa que afegir:
que el material radiactiu té una vida
mitja de 432 anys, el que significa
que el pas de les «condicions nor-
mals» a les «d'accident» és qüestió
de poc de temps.

cCOM DISTINGIR SI UN
PARALLAMPS ÉS O NO
RADIACTIU?

No és fàcil, però hi ha alguns ele-
ments que poden ajudar-nos:

— Si el parallamps és simple-
ment un pal sense cap tipus d'anell
en la part superior, és inofensiu. Es
tracta del model més antic i s'utilit-
za des de 1752. El que acabe en
una o en vries puntes no té cap
importància.

— Si té anells en la part superior
no necessàriament es radiactiu. Di-
ferenciar els que ho són dels que
no és molt difícil. La millor manera
d'afrontar el problema es prendre-
los sempre com si ho foren i men-
tre no es demostre el contrari. En
qualsevol cas, els parallamps ins-
tal·lats fa més de tres anys i que íin-
guen anell són, quasi amb segure-
tat, radiactius, ja que els models iò-
nics no radiactius són prou recents,

— A més a més: Si existeix un
sol anell o dos concèntrics, també
és radiacíiu. Si l'anell té parts mò-
bils, també.

òQUE FER?

Des dels centres, el que cal és
demanar la retirada del parallamps.
Cal enviar la instància als Serveis
Territorials, al Consell de Seguretat
Nuclear i a l'Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos (ENRESA).
També és convenient enviar una cò-
pia al Servei Mundial d'Informació
sobre l'Energia (WISE). El text a uti-
litzar pot ser més o menys el se-
güent: «En virtud del Real Decreto
903/1987, les comunicamos que
somos poseedores de una unidad
de pararrayos del sistema radiacti-
vo, ubicado en Rogamos to-
men nota de lo expuesto y proce-
dan a retirarlo lo antes posible.»

Demanar la retirada, a més a més
de fonamental, és una exigència del
Reial Decret 903/87, contemplada
al article primer, apartat segon.

D'altra banda, el STEPV ha enviat
a Conselleria un document en el
qual exigeix la realització urgent
d'un inventari de parallamps radiac-
tius i un informe de les circumstàn-
cies que han envoltat i envolten la
seua existència.

Per a més informació podeu diri-
gir-vos a la seu del sindicat o a Ac-
ció Ecologista-Agró. Aquest grup ha
editat un dossier sobre el tema.

COM
DISTINGIR
ELS
PARALLAMPS
RADIACTIUS

MINISTERIO DE INDÚSTRIA Y ENERGIA
REAL DECRETO 1428/1986, de 13 de junio. sobre pararrayos radiactivos.

A la vista de la proliferación de fuentes radiactivas instaladas en cabezales de
pararrayos, el Ministerío de Indústria y Energia ha realizado estudiós y solicitado in-
forme del Consejo de Seguridad Nuclear, que lo ha emitido con un estudio de tos
riesgos derivades del empleo de radionucleidos para estos fines, así como de las
supuestas ventajas de tales equipos frente a los pararrayos convencionales. Las
conclusiones alcanzadas ponen de manifiesto que no es posible la homologación
de tos pararrayos radiactivos ateniéndose a lo dispuesto en la Orden del Ministerio
de Indústria de 20 de marzo de 1975, y que deben ser consideradas como instala-
ciones radiactivas a todos los efectos.

Las conclusiones de los estudiós realizados evidencian que, si bien los riesgos
de radiactividad en condiciones normales de funcionamiento son escasos, los de
contaminación a causa del deterioro del sistema de contención de los radioisótopos
empleados son apreciables y, en caso de accidente, los riesgos son considerables
sin que en ningún caso ofrezcan compensación por su eficàcia, por lo que el refe-
rido Consejo ha propuesto se dicte una disposición para impedir la instalación en el
futuro de pararrayos radiactivos y regular la legalización o retirada de los ya
instalados.

En su virtud, a propuesta del ministro de Indústria y Energia y a iniciativa del
Consejo de Seguridad Nuclear, prèvia deliberación del Consejo de Ministres en su
reunión del dia 13 de junio de 1986.

DISPONGO

Articulo único. A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto queda
prohibido el empleo de radioelementos en la fabricación de pararrayos. la importa-
ción e instalación de pararrayos que incorporen fuentes radiactivas, asi como la im-
portación de fuentes radiactivas destinadas a los mismos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Se concede el plazo de un aiío para que los poseedores de estos pa-
rarrayos radiactivos ya msíalados, que carezcan de autorización como instalación ra-
diactiva, la solicíten cumpliendo los requisitos previos en el citado Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

Segunda. Los titulares de los pararrayos que no soliciten ta autorización de
acuerdo con lo establecido en la disposición transitòria anterior deberàn ponerlo en
conocimiento de la Dirección General de la Energia y del Consejo de Seguridad Nu-
clear en el mismo plazo de un ano, en el que también deberàn contratar la gestión
de los cabezaíes de los citados pararrayos como residuos radiactivos con las ern-
presas autorizadas por el Gobierno para dicha gestión.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al ministro de Indústria y Energia para que dícte las dispo-
siciones de desarrollo y aplicación de este Real Decreto.

Segunda. El presente Real Decreto enlrarà en vigor el dia siguiente de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 13 de junio de 1986.
El ministro de Indústria y Energia
JOAN MAJO CAUZATEJUAN CARLOS R.

tratar la gestión de los cabezales de los citados pararrayos como residuos radiac-
tivos en las empresas autorizadas por el Gobierno para dicha gestión:

Ante la existència de instalaciones cuya autorización no ha sido solicitada, ni
contratada, la gestión de los cabezales como residuos radiactivos, parece conve-
niente proceder a la ampliación en un ano del plazo establecido en el citado Real
Decreto y, al mísmo tiempo, facilitar la retirada de los cabezales modificando ei ré-
gimen de contratación previsió en su disposición transitòria segunda por la puesta
a disposición de una empresa autorizada para la gestión de los residuos radiactivos,
encargàndose la Administración de compensar los gastos que la retirada ocasione
a la empresa.

En su virtud, a propuesta del ministro de Indústria y Energia y prèvia delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de julio de 1987.

DISPONGO

Articulo 1.° Se modifican las disposiciones transitorias del Real Decreto
1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos. que quedaran redactadas
en los siguientes términos:

«Primera. Se concede el plazo de dos aiïos para que los poseedores de estos
pararrayos radiactivos ya instalados que carezcan de autorización como instalación
radiactiva, la soliciten cumpliendo los requisitos previstos en el Reglamento de Ins-
taiaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Decreto 2869/1972, de 21 de ju-
lio (''Boletín Oficial del Estado" de 24 de octubre).

Segunda. Los titulares de los pararrayos que no soliciten la autorización, de
acuerdo con lo establecido en la disposición transitòria anterior, deberàn comunicar
la tenencia de dichos pararrayos a la Dirección General de la Energia y al Consejo
de Seguridad Nuclear en el mismo plazo de dos anos. en el que también vienen obli-
gados a poner los cabezales de los citados pararrayos a disposición de una empre-
sa autorizada por el Gobierno para la gestión de los residuos radiactivos. que se en-
cargarà de retirar los cabezales.»

Articulo 2.". Los gastos que ocasione el proceso completo de retirada y ges-
tión de los cabezales radiactivos por una empresa autorízada para la gestión de re-
: iduos radiactivos seran a cargo de la Administración del Estado.

OISPOSICIONFS FINALES

Primera. Por el Ministerio de Economia y Hacienda se realizaràn las modifica-
ciones presupuestarias precisas para habilitar, con cargo al Presupuesto de Gastos
del Ministerio de Indústria y Energia, los recursos necesarios para f'nanciar ta reti-
rada y gestión de los cabezales radiactivos a que se refiere la dispobición transitò-
ria segunda del Real Decreto 1428/1986. de 13 de junio, según la redacción dis-
puesta por el presente Real Decreto y el articulo 2." del misrno.

Segunda. Se faculta a los ministros de Economia y Hacienda y de Indústria y
Energia para dictar las normas de desarrollo y aplicación de este Real Decreto.

Tercera. Ei presente Real Decreto entrarà en vigor el día de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 10 de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.

El ministro de Indústria y Energia
LUIS CARLOS CROISSIER BATISTA

REAL DECRETO 903/1987. de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1428/1986, de 13 de junio. sobre pararrayos radiactivos.

Las disposiciones transitorias del Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio. es-
tablecieron el plazo de un ano para que los poseedores de pararrayos radiactivos
ya instalados que carezcan de autorización como instalación radiactiva. la soliciten
cumpliendo los requisitos previstos en el Reglamento de Instaiaciones Nucleares y
Radiactivas, y que los titulares de los pararrayos que no soliciten la autorización de-
beràn ponerlo en conocimiento de la Dirección Genera! de la Energia y del Consejo
de Seguridad Nuclear en el mismo plazo de un aiío, en el que también deberían con-

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR
Sor Àngela de la Cruz, 3
28020 Madrid

EMPRESA NACIONAL DE
RESIDUOS RADIACTIVOS
(ENRESA)
Paseo de la Castellana, 135
28046 Madrid

SERVICIO MUNDIAL DE
INFORMACIÓN SOBRE LA ENERGIA (WISE)

Aparlado 741 43080 TARRAGONA

L'ADMINISTRACIÓ
Els parallamps radiactius. que

segons la normativa legal vigent
són instal·lacions radiactives a
tots els efectes, s'ha convertit
en un problema greu per al con-
junt de la societat. Tanmateix,
aquest problema s'aguditza en
parlar dels centres escolars, on
els alumnes, degut a la seua
edat, poden ser més fàcilment
víctimes de la ignorància. No és
cap casualitat que arreu del món
els infants hagen estat les vícti-
mes predilectes de qualsevol re-
sidu nuclear tractat inconve-
nientment. En aquest sentit, no
és difícil entendre la preocupa-
ció dels treballadors de l'en-
senyament i de la comunitat edu-
cativa en general per un perill
tan pròxim a l'alumne com és el
parallamps radiactiu.

Arran tot l'esmentat, és ne-
cessari que l'Administració done
explicacions als ciutadans sobre
les mesures preses o a prendre
davant problema tan greu. Mesu-
res que indefectiblement hau-
rien de passar per l'acompliment
estricte i exempfaritzador en els
centres públics de la normativa
legal. Malgrat que es tracta d'un
tema que afecta a tota l'Adminis-
tració en general, degut a les ca-
racterístiques especials dels
centres docents que hem con-
cretat, demanem a la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Cièn-
cia respostes sobre les se-
güents qüestions:

1. ^Existeix un inventari dels
parallamps radiactius instal·lats
als centres docents? En cas afir-
matiu: ^Quants en són i de qui-
nes característiques?

2. El Reial Decret 1.428/86
establia la prohibició a partir del
dia 14 de juny de l'any 1986
d'instal·lar parallamps radiactius:

—{.Quants parallamps ra-
diactius s'han instal·lat des d'a-
leshores als centres docents?

—iSap l'Administració que
encara estan instal·lant-se?

—Tot i tenint en compte el
contingut de la legislació vigent.
la instal·lació d'un parallamps ra-
diactiu no pot justificar-se pel fet
que l'aprovació del projecte de
construcció d'un centre escolar
fos anterior a juny del 86: iQui-
na ha estat la actitud de la Con-
selleria de Cultura, Educació i
Ciència davant aquest fet? <i,Per
què s'ha realçat la recepció de-
finitiva de centres amb para-
llamps radiactius? iPensa la
Conselleria adoptar alguna me-
sura contra les empreses ins-
tal·ladores?

3. iQuins han estat els efec-
tes dels vents huracanats que
hem patit al País Valencià sobre
els paral lamps radiactius?
iQuants s'han deteriorat, han
caiguí o simplement han desapa-
regut? iTé coneixement la Con-
selleria de la manipulació de pa-
rallamps radiactius per part d'al-
gun membre de la comunitat
educativa?

4. El Reial Decret 1.428/86
establia en la seua disposició
transitòria segona que els titu-
lars de parallamps radiactius
«hauran de posar-ho en coneixi-
ment de la Direcció General d'E-
nergia i del Consell de Segure-
tat Nuclear en el plac d'un any
^Quines mesures va prendre l£
Conselleria a partir de la publica-
ció de l'esmentat Reial Decret?
t,\ després de la publicació del
Reial Decret 903/87?

5. El proper dia 10 de juliol
acaba el termini per a retirar els
parallamps radiactius: <i,Quin ca-
lendari d'actuació té previst la
Conselleria?
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CENTRES EN CRISI
Després del llistat de centres en

crisi que la Conselleria ha enviat als
centres, patronal i sindicats, que
l'hem publicat en l'últim ALL-I-OLI
extra, pocs canvis s'han produït.

La patronal, suposem que haurà
fet el recurs en contra de la reduc-
ció d'unitats. Una vegada la Conse-
lleria conteste el recurs, es sabrà sí
efectivament són les unitats que
s'han publicat o bé s'ha produït una
reducció del nombre d'elles.

Els sindicats tindrem una reunió
a partir del 15 de maig amb la Con-
selleria, on tractarem l'acord actual
de centres en crisi i la recol·locació
dels futurs treballadors afectats per
la reducció d'unitats.

El fet de no publicar els acords
actuals és pel motiu que en el seu
moment es varen publicar en el
ALL-I-OLI extra; de totes formes, en
el moment que en aquests acords
canvie algun article els tornarem a
publicar.

En aquests moments en Madrid
(no afecta al País Valencià) s'ha pro-
duït una reunió entre els sindicats i
el MEC per intentar recol·locar els

aproximadament 900 treballadors
en llocs públics; doncs, aleshores
tots els col·legis privats concertats
tenen ja un o més professors (de-
pèn de les unitats del centre) de
centres en crisi.

És importantíssim consultar al
sindicat qualsevol dubte per a la re-
col·locació abans de prendre una
decisió particular.

No se sap amb certesa, és a dir,
oficialment, el motiu de les reduc-
cions d'unitats de cada col·legi,
però creguem que és deguí als se-
güents motius: 1. Falta de ràtio, in-
frastructura deficient í concert sin-
gular. Aquest tercer punt ve reflec-
tat en la LODE, que com sabeu: els
centres de concert singular al llarg
de tres anys hem de demanar i pas-
sar al concert ple.

Nosaltres pensem que, fins i tot
la situació, creada per aquesta re-
ducció també s'ha tingut en comp-
te la població demogràfica de la
zona, és a dir: col·legis privats que
estan al voltant de centres públics
s'han visí afectats, ja que hi ha prou
llocs escolars en els centres pú-

blics per a recol·locar als xiqueís
dels centres privats, d'ací que molts
col·legis en classificació definitiva
s'han vist afectats per la reducció
d'unitats.

A LA HUELGA: POR EL
CONVENIO AUTONÓMICO

Después del fracaso que ha su-
puesto la negociación del VIII Con-
venio Estatal, los sindicatos del País
Valencià hacen un llamamiento a to-
dos los trabajadores para secundar
la huelga convocada el dia 14 en el
àmbito del País Valencià para reivin-
dicar el convenio autonómico; re-
c o r d a m o s que en el ult imo
ALL-I-OLI extra queda especificada
toda la información y los pasos que
se van a realizar hasta llegar al dia 4.

Sí hay algun problema, o algun
trabajador/a del Sindicato no ha re-
cibido la revista, llamadnos por te-
lefono o bien pasad por la sede del
sindicato para informares de todo lo
aconíecido.

CONSELL ESCOLAR
VALENCIÀ

El proper dia 2 de maig es realit-
zarà la primera reunió del Consell
Escolar Valencià. No va a ser una
reunió de tràmit. La primera actua-
ció del Consell serà la d'informar un
tema que ja va ser debatut per l'an-
terior Consell: l'elecció dels direc-
tors.

L'Administració, de nou, intenta
que, a més a més que no participen
els alumnes d'EGB en l'elecció dels
directors, aquests siguen substi-
tuïts per pares, que no formaran
part del Consell Escolar de Centre
més que per a l'esmentada elecció.
L'anterior Consell Escolar Valencià
es pronuncià abrumadorament en
contra del que ara proposa la Con-
selleria i que ja ve aplicant-se a la
resta de l'Estat.

De prosperar les intencions de
l'Administració, els alumnes d'EGB,
en el moment de l'elecció o revoca-
ció del director, serien substituïts
pels pares que no van tenir sufi-
cients vots per a formar part del
Consell Escolar de Centre.

L'excusa que es dóna és la difi-
cultat d'arribar a majories absolutes
per a triar directors en les actuals
circumstàncies. Es tracta d'una ex-
cusa ben pobra. Si és difícil treure
en les actuals circumstàncies majo-
ries absolutes és per la forma de
contabilitzar els vots. En aquest
sentit, el STEPV ja ha denunciat rei-
teradament la Injustícia que suposa
calcular la majoria absoluta contabi-
litzant els alumnes en l'elecció dels

FORMACIÓ INICIAL

UNA OCASIÓ
PERDUDA

directors, quan no poden estar pre-
sents.

CONSELLS ESCOLARS
MUNICIPALS

El STEPV ha enviat un escrit a la
Conselleria urgint-li a desenvolupar
la Llei de Consells Escolars i con-
cretament la part relacionada amb
els Consells Escolars Municipals.

En aquests moments hi ha ajun-
taments que estan renovant el Con-
sell Escolar sense tenir en compte
els canvis introduïts en desembre
per les Corts Valencianes en la Llei
que els regula. Una de les novetats
més importants dels canvis legisla-
tius introduïts es refereix a la repre-
sentació dels membres de la comu-
nitat educativa —pares, professors
i alumnes—, que a partir d'ara se-
ran triats per les seues organitza-
cions més representatives, al mar-
ge de la seua pertenèncïa o no als
Consells Escolars de Centre.

AFILIA'T
ARA ÉS EL MOMENT
SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT
DEL PAÍS VALENCIÀ

UNIÓ COMARCAL

Cognoms

DNI

Nom

Data naixement

Sector

Lloc

Situació professional.

Adreça particular:

Ciutat

Carrer n.

Telèfon

Centre de treball

Ciutat

Comarca,

Data d'afiliació

Signatura

Sr. Director:

Entitat bancària.

Sucursal

Ciutat

Adreça

Li pregue done les instruccions escaients per tal que, fins
nou avís i a partir d'aquesta data, s'abonen del meu compte
les quantitats que, en concepte de quota, lliure el SINDICAT
DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VA-
LENCIÀ:

Data_

C/C o Llibreta n.

Cognoms Nom

Signatura

viatjo OÉ
nosaltres

Coneixes Iugoslàvia?
Ara tens dues bones ocasions amb

preus i itineraris tope guaisü!
Truca'ns i parlarem.

De dilluns a divendres
i de 11 a 14 h. Tel. 361 5216

Com a via d'avançament cap al
Cos Únic, el STE-PV sempre ha
plantejat la necessitat de reco-
nèixer la titulació única universitària
per a l'accés a la docència. Les re-
cents resolucions del Grup XV i de
la Ponència del Consell d'Universi-
tats sobre plans d'estudis de les
carreres docents van en una línia
contrària a aquesta històrica reivin-
dicació, amb la qual cosa s'hipote-
carà el futur quant al tema de la for-
mació inicial del professorat. Cal
pressionar a les instàncies de poder
de l'Administraqió educativa i al pro-
pi PSOE per a que assumesquen la
seva responsabilitat política si de
veres es vol iniciar una reforma edu-
cativa progressista.

STE-PV VINARÒS
Avinguda de la Llibertat, 10, bis, 6é. D

Tel. 45 66 26 - 12500 VINARÒS

Viatja amb
nosaltres

Viatges de Fi de Curs
EIVISSA 20.100 ptes.
Viatge de 8 dies en hotel*. Pens. completa.

PALMA DE MALLORCA 15.400 ptes.
6 dies en hotel *** amb pensió completa.

TENERIFE 37.000 ptes.
7 dies en apartament * * * amb pen. completa.

PIRINEUS 16.400 ptes.
6 dies de viatges en hotel *** pen. completa.
Excursions diàries i activitats a l'hotel

ANDALUSIA 15.400 ptes.
Granada. Sevilla i Córdoba, amb pen. completa

PORTUGAL 17.000 ptes.
Circuit de 7 dies en hotel ** amb pen. completa

PARÍS-PA'ÍSOS BAIXOS 49.500 ptes.
Circuit 10 dies en Auíopullman de luxe i règim de mitja
pensió. H. cat. turista.

ITÀLIA 30.100 ptes.
Circuit 8 dies en Autopullman de luxe i règim de mitja
pensió. Hotel ***

ITÀLIA 36.000 ptes.
Circuit 10 dies en Autopuliman de luxe i règim de mitja
pensió. H. cit. turista.

TOTS AQUESTS VIATGES INCLOUEN
Transport
Règim de pensió establert
Estada en hotels o apartaments
Assegurança de viatge de Europ Assisíance
Assistència a càrrec de personal de Viatges Barceló
Assegurança de responsabilitat civil per a prof.

Samarreta gratis per a cada estudiant
Rifa pro-viatge amb benefici del 100%
1 viatge gratis per cada 25 participants



VIVENDES DE MESTRES
Cada vegada resulta més incom-

prensible l'obsessió d'alguns ajun-
taments per tal de desafectar les vi-
vendes de mestres o fer pagar un
lloguer que en cap cas cal realitzar.

Respecte al tema de les desafec-
tacions. el STEPV està realitzant un
seguiment per a evitar que aques-
tes es produesquen a esquenes del
professorat. Aquest seguiment està
contemplat als acords de maig,
Aquests acords han estat incom-
plits en major o menor mesura en
els casos d'Almoradí, Oriola, Alfa-
huir, Benissanó, Fontanars, Massal-
fassar, Massamagrell, Simat i Taver-
nes de Valldigna.

En altres casos, l'Administració
ens ha informat sobre les vivendes
en què està tramitant-se la desafec-
tació i s'han fet les al·legacions
corresponents, amb resultats desi-
guals: Xílxes, Almenara, Onda. Vi-
ver, Benicàssim, Alacant, Adzaneta,
Bocairent, Cullera, Ranera, Mislata,
Set Aigües, Torrent i Xeresa.

Sobre l'exigència de lloguer per
part de molts Ajuntaments, les da-
des que tenim son prou incomple-
tes. L'Administració ha comunicat
per escrit a molts Ajuntaments la im-
procedència de l'esmentat lloguer:
Benifaió, Castelló de Rugat, Gode-

lleta. Llanera de Ranes, Llaurí. Mas-
salavés. Massamagrell, Rafelguaraf
i Tuéjar.

Els casos de desafectació o el de
demanada de lloguer es veuen com-
pletats per altre tipus d'actuacions
lamentables, com la negativa a en-
tregar les claus de les vivendes, la
potenciació de deteriorament, etc.

Una cosa és evident: No pot ser
rendable per a cap poble enfrontar-
se amb el professorat per la misè-
ria econòmica que suposa el lloguer
de les vivendes, Vivendes l'existèn-
cia de les quals sovint està més que
justificada.

JUGAR AMB ELS TREBALLADORS
DELS SPE

Tots els sindicats s'han manifes-
tat d'acord en demanar per als tre-
balladors dels SPE les retribucions
corresponents al grup A, en la me-
sura que entenen que els requisits
per a entrar-hi a treballar han de
correspondre a l'esmentat grup.
Aquesta, cal tornar a dir-ho, ha es-
tat una reivindicació unitària i conti-
nua sent una reivindicació unitària.

Una altra qüestió és si cal una
provissió específica dels llocs de
treball dels SPE mitjançant un con-
curs específic. La resposta és que
sí i que així s'arreplega en els
acords de maig signats amb Conse-
lleria pel STEPV.

El problema surt quan es planteja
si els treballadors deuen estar ads-
crits com a personal docent o no i
si és possible integrar automàtica-
ment i sense cap tipus de prova
d'accés als treballadors dels SPE
en un hipotètic cos no docent i si
per la pròpia convocatòria que es

féu en el seu moment tenen «legal-
ment» dret a pertànyer a eixe nou i
hipotètic cos.

Arribats a aquest punt. és inevi-
table parlar de la irresponsabilitat
sindical de la Federació de Serveis
Públics de UGT per la quantitat de
perspectives legalment aberrants
que estan creant entre els treba-
lladors.

La darrera actuació de la FSP
d'UGT ha estat la d'intentar demos-
trar la postura completament favo-
rable de la Conselleria de Funció
Pública a la creació i integració en
el nou cos en base a un «secret» in-
forme que sols ensenyen als que
s'afilien. Alguns ja ho anomenen «el
timó de los secretitos de la seiïori-
ta Pepis».

Per a anar centrant les coses,
vos repropuím la contestació del di-
rector general de la Funció Pública
al escrit del STEPV que demanava

la modificació del nivell retributiu
del personal destinat als SPE. «En
relación con su escrito de 24 de fe-
brero, le comunico que esta Direc-
ción General no tiene atribuidas
competencias respecto del perso-
nal docente destinado en los SPE,
y por ello no puede entrar a valorar
la posibilidad de modificar el nivel
retributivo de dicho personal, que
pertenece a cuerpos docentes.»

Les expectatives irresponsable-
ment creades per la FSU-UGT han
tingut ja dues conseqüències: s'ha
desmobilitzat als treballadors en la
seua demanda d'unes retribucions
que els corresponen, esperant una
recatalogació legalment inviable, i
han inflat les arques de la FSP de di-
ners. Perquè cal reconèixer-ho: han
tret un bon grapat de peles a la
gent. Que sàpía aquesta gent que.
quan es canse, serà benvinguda.
Precisament perquè cal lluitar i no
somniar.

INSUBMISSIO
Parlar a hores d'ara de la inutili-

tat social Í del malbaratament de re-
cursos materials i humans que su-
posa el servei militar per a cente-
nars de milers de joves cada any pot
semblar superflu. No ho és. La crí-
tica, aqueix monstre insaciable que
és l'exèrcit, ha donat lloc a diversos
moviments pacifistes, antimilitaris-
tes o més simplement civilistes,

Dintre d'ells els objectors de
consciència han estat una de les
components més conseqüents. La
simpatia i la solidaritat que les
seues reivindicacions despertaven,
unit a la manca de legislació, impe-
dien en la pràctica la seua repres-
sió més enllà d'alguns casos aïllats.

Per fi el PSOE, pressionat pels
militars, treu una llei d'objecció de
conciència que és rebutjada per la

immensa majoria dels vora 30.000
objectors í les seues organitzacions
(MOC í Mill KK), I això ho fan per-
què aquesta LOC és un veritable
càstig per als objectors, imposant
una prestació social substitutòria
(PSS) penalitzadora en el temps.
subjecta a disciplina militar, impo-
sant un tribunal per reconèixer
aqueix dret i no reconeixent l'objec-
ció per motius polítics.

Una LOC i una PSS que són un
càstig no sols per als objectors sinó
també per al Moviment Obrer í per
als sindicats, ja que comporta la
creació d'una reserva de mà d'obra
barata i sotmesa a lleis militars,
constituint una bossa d'esquirols
potencials en moments de conflicte
(recordar vaga sanitat pública).

Aquesta llei ha originat ja repres-

sió, i més de 15 joves han estat em-
presonats per la seua negativa a
acatar-la. I poden haver-ne molts
més si la solidaritat cap als insub-
missos no s'eixampla.

En el nostre cas, i seguint l'espe-
rit de la resolució adoptada en el
nostre darrer congrés, aquesta so-
lidaritat deu concretar-se en el se-
güent:

— Suport moral, físic i econòmic
en les accions que realitzen els ob-
jectors insubmissos.

— Compromís de no permetre
que en l'àmbit de l'ensenyament
cap lloc de treball, actual o futur,
siga ocupat pels submissos a
aquesta llei.

— Oferiment, sobretot en EE
MM, de xerrades i col·loquis.

ESCOLES EN VALENCIÀ
Les e s c o l e s que fan

l'ensenyament en valencià celebren
diverses trobades durant la prima-
vera al llarg i ample del País.

La primera, organitzada per les
escoles de l'Horta i la CAPPEPV
(Coordinadora d'Alumnes, Profes-
sors i Pares per l'Ensenyament Pú-
blic en Valencià), tindrà lloc a Valèn-
cia ciutat el 23 d'abril. Els convo-
cants, que es concentraran a les
11.30 del matí a la plaça de l'Ajun-

tament, pretenen passejar i dansar
un gran drac i acabar la festa al llit
del Túria.

Les trobades que estem esmen-
tant i que s'autoorganitzen les es-
coles compromeses en una escola
pública i valenciana contrasta amb
la desídia de la Conselleria d'Educa-
ció per tal d'organitzar campanyes
d'extensió de línies en valencià- De-
sídia que va des del no fer res al fer-
ho tard. El poc material que arriba.

quan arriba, als centres ho fa una
vegada encetat el procés de matri-
culació, la qual cosa resta qualsevol
tipus d'efectivitat.

D'altra banda, cal denunciar tam-
bé l'ajornament sistemàtic de les
publicacions de normatives, com
ara la de l'àrea d'experiències al ci-
cle superior, la qual caldria tenir als
centres des de fa temps per tal de
programar amb rigor el curs proper.

INTERINS
La situació actual del professorat interí ha millorat sensiblement grà-

cies als acords de maig del 87 i de maig del 88, ambdós signats pel
STEPV i d'altres sindicats. Acords que no han estat superats ni per l'a-
cord de l'anomenat territori MEC ni pel d'altres CC AA (Catalunya. Eus-
kadi o Andalusia).

Però el fet d'haver arribat a la situació aquesta no suposa que la llui-
ta dels interins haja acabat, i menys encara quan existeix una nova bos-
sa de treball marginada dels acords i amb unes condiciones laborals
inacceptables o quan encara no s'han equiparat les condicions dels
companys d'EE MM amb els d'EGB.

És per això que el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del
País Valencià ha defensat i defensarà que totes i tots tinguen les ma-
teixes condicions i no anem a deixar de lluitar per a aconseguir-ho.
Aquest objectiu no serà possible si no és amb el treball i la lluita de tot
el professorat interí. Des del nostre sindicat fem una crida a la partici-
pació a les Assemblees que estem convocant per a elaborar una pla-
taforma i veure quines mesures de pressió caldrà portar endavant per
tal d'aconseguir les nostres reivindicacions, que, a més a més de la ja
esmentada, es podrien concretar en:

— Accés a la funció pública docent. La postura que històricament
hem defensat és que s'ha d'accedir directament a la condició de fun-
cionari, basant-se en el sistema de concurs, de forma que es valore l'ex-
periència docent com a únic mèrit per a l'accés.

— Equiparació de condicions amb els funcionaris de carrera. Re-
coneixement de l'antiguitat. Accés a totes les activitats de perfeccio-
nament que organitze l'Administració. Prestacions sanitàries. Drets
sindicals.

— Sistema d'elecció de places de cara als propers cursos. Cal
arbitrar un nou sistema més racional per a l'elecció de les places tant
al principi del curs com al llarg d'aquest. Estudiant fórmules de comar-
calització de les bosses de substitucions.

— Contractes anuals. A EE MM des de l'1 d'octubre al 30 de se-
tembre i a EGB des de l'1 de setembre al 31 d'agost.

— Llistes úniques a BUP i FP. No a fes afins ni a compartir
centres.

Companyes i companys, cal que debatiu aquestes propostes i que
participeu a les assemblees, doncs aquesta és la millor forma de de-
fensar els teus drets.

DEBAT

CALENDARI
ESCOLAR

Els nostres escolars gaudeixen de 145 dies de vacances. Ara bé, sí obser-
vem la seva distribució, ens adonem de la prolongació excessiva de les vacan-
ces d'estiu i la forta concentració de dies lecttus al llarg del curs. Els llargs pe-
ríodes de vacances í de jornades lectives desorganitzen molt l'activitat de l'a-
lumnat. Cal tendir a una escola oberta durant tot l'any, amb activitat en períodes
de vacances, relacionada amb allò que hom anomena activitats extraescolars. i
atesa per professors distints als que estan durant el curs.

Al Congrés de la UCSTE, celebrat del 2 af 6 de desembre del 1988 a Lloret
de Mar, es comprometé a dur endavant la modificació del Calendari Escolar. És
per això que el STE-PV va a proposar a tota ia comunitat educaliva, per tal que
debatesca, reflexione i decidesca, l'esmentada modificació.

Sembla necessari realitzar una reforma del Calendari Escolar, a fi tant de dis-
tribuir els períodes lectius més equilibradament al llarg del curs, amb períodes
d'esplai intercalats, com d'adequar el Calendari a! d'altres paissos de la Comu-
nitat Econòmica Europea. Amb això hom pretén reforçar els hàbits d'estudi, fent-
los més regulars, fomentar els intercanvis escolars amb altres paissos del nos-
tre entorn, reduir la tensió dels alumnes darrere dels Ifargs períodes lectius ac-
tuals i dur a terme un millor procés d'avaluació i recuperació dets alumnes, aug-
mentant, en definitiva, el rendiment escolar.

El STE-PV, i els sindicats confederats a la UCSTE, considera que aquesta
reforma s'hauria de realitzar d'acord amb els següents punts:

1. Avançar l'inici de les classes una setmana en EGB i dues en EE MM.
2. Amb aquest avançament, i mantenint el mateix nombre real de dies lec-

tius actuals, hi hauria períodes de vacances en les següents dates:
— Cap a primers de novembre, coincidint amb la festa de Tots Sants.
- Nadal

— Febrer, coincidint amb Carnavals.
— Pasqua.
— Estiu,
3. Aquesta distribució es faria anualment í de forma flexible, tot atenent, en-

tre altres elements, la situació de la Pasqua. Per altra banda, fes comunitats au-
tònomes amb competències educatives, dins el marc general, podrien fixar ets
períodes lectius, d'acord amb llurs festes i costums propis.

4. Cal variar el sistema actual d'avaluacions: una millor distribució dels pe-
ríodes lectius redundarà en un millor procés d'avaluació contínua i d'atenció i re-
cuperació dels alumnes.

Aquesta proposta de reforma del Calendari és incompatible amb la prova de
recuperació en setembre, donat que la realització d'aquesta impediria el co-
mençament avançat del curs. per problemes tant de dates d'exàmens com de
matriculació dels alumnes És per això que considerem que la Prova de Suficièn-
cia ha de ser dotada de contingut i convertida en una autèntica prova final del
procés de l'avaluació continua per als alumnes amb matèries pendents o ava-
luacions no superades en assignatures concretes. Per això, proposem que els
exàmens finals d'EE MM i 8é. d'EGB coincidesquen amb els de COU. a finals
de maig. Això no significa eliminar una opció, ía de setembre, sinó traslladar-la
a finals de juny. Així. el període eníre maig i juny, els alumnes suspesos podrien
recuperar, amb classes de repàs, les matèries amb els seus professors a! Cen-
tre, sense necessitat de classes particulars ni acadèmies, tenint tots igualtat d'o-
portunitats i gaudint tots de íes mateixes vacances.

La proposta està llançada. Ara calen les vostres aportacions i suggerències.




