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ESTABILITAT I ACCÉS
Les darreres mobilitzacions de les professores i professors interins, que
han culminat de moment en la vaga dels dies 30 i 31, han tingut dos
eixos fonamentals: L'exigència de l'estabilitat, condició necessària per
a desenvolupar un treball amb les condicions mínimes de qualitat, i l'exigència també d'obrir negociacions al voltant del tema de l'accés.
Abans d'ampliar la nostra posició
respecte del dos temes hi han tres
consideracions generals a fer:
1. L'oportunitat d'eixes reivindi-

cacions i l'assumpció per part del
sector que ha sabut mantindrés unit
malgrat les diferenciacions artificials provocades per l'administra-

ció. Actitud unitària de la bona, és
a dir, unitat per a lluitar. La unitat
que ens fa avançar en defensa de
les nostres reivindicacions.
2. L'intent seriós de treball unitari per mig d'una dinàmica unitària
i assembleària per part de tots els
sindicats progressistes del sector.
3. Denunciar un cop més l'acti-

tud intransigent i provocadora de
l'administració. Tan sensible a donar solució a les reivindicacions de
la patronal de la privada I tan poc
sensible per a satisfer les dels treballadors de l'ensenyament. En
.aquest sentit, és inevitable la denúncia de l'actuació de la policia,
tant en les concentracions d'Alacant corn de València.
Pel que fa al tema de l'estabilitat,
nosaltres continuem pensant que
els acords de maig del 88 situaren
en una bona posició als treballadors
interins d'EGB. Ampliar eixos
acords al sector d'EE MM i als nous
interins d'EGB, junt a la perllongació dels acords fins a l'accés definitiu ens pareix l'estratègia sindical
més raonable i positiva per al sector.
Referent a l'accés la nostra posició és nítida. No volem que les professores i professors interins, que
ja han demostrat ta seua capacitat i

vàlua, tinguen que passar cap tipus
d'oposició. Ni oberta ni emmascarada. La nostra alternativa és que després d'un temps —la durada del
qual seria negociable— es passarà
directament a la categoria de funcionari. Això creiem que, a més a
més de ser la solució més justa i
raonable, és possible.
Tanmateix, seria enganyós pensar que la lluita que ací estem plantejant vaja a ser fàcil o curta. Els
processos seguits per col·lectius
d'interins anteriors són un bon
exemple. Un exemple que hauria
d'animar-nos a continuar i ajudarnos a triar el camí més curt i eficaç.
Una vegada més, l'STE-PV reafirma la seua voluntat d'aconseguir
per mig de la negociació i de la lluita l'estabilitat i l'accés per a tot el
col·lectiu del professorat interí, en
la línia de millorar í defensar l'ensenyament públic i les seues treballadores i treballadors.

UCSTE-STEC

<,UNITAT SINDICAL?
Del 25 al 29 de maig ha tingut lloc
a Madrid el Congrés de la Confederació STEC. En ell es debat una sèrie de ponències per tal de centra*'

UN ANY DESPRÈS
El dia 29 de maig de l'any passat,
la representació sindical majoritària
del professorat va aplegar a un
acord, fruit d'una mobilització sense precedents amb la Conselleria
d'Educació, el qual per la irresponsabilitat d'aquesta no fou ratificat
fins el mes de setembre. Ara, un
any després, cal fer un balanç. Un
balanç necessàriament provisional
perquè una part important dels
acords no podrà avaluar-se al no haver-se esgotat el plac per a la seua
aplicació.
D'entrada, cal assenyalar que,
gràcies als acords, ha deixat de ser
novedosa la negociació en l'àmbit
autonòmic. Hui, a diferència del
curs passat, ningú no pot posar en
dubte la viabilitat i conveniència
d'exigir que s'assumesquen les
competències transferides en matèria educativa. La recent convocatòria d'una vaga unitària en el sector de l'ensenyament privat exigint
un conveni autonòmic, fa un any,
hagués estat impensable. Hui, s'ha
vist amb claredat que les negociacions autonòmiques suposen elements d'avanç. Ha estat des de la
negociació autonòmica com s'ha
consolidat la reivindicació d'uns
complements específics linials que
suposen un nou —i esperem que

definitiu— colp contra la carrera docent, malgrat l'excepció que han suposat al respecte els acords d'Andalusia, signats per tots els sindicats menys pel STEC.
Entre els aspectes concrets i positius dels acords de maig, cal citar
el compliment —fins ara— dels
compromisos econòmics, la subscripció de la pòlísa de responsabilitat civii del professorat, la millora de
les condicions d'estabilitat dels interins que treballaven el curs passat, la consolidació d'un sistema
més racional en l'adjudicació de
destí al professorat provisional, la
presència dels Moviments de Renovació Pedagògica al Consell Escolar Valencià i la convocatòria d'ajudes específiques per a les Escoles
d'Estiu.
Altres aspectes s'han desenvolupat fora dels terminis marcats amb
desiguals resultats: seguiment dels
expedients de desafectació de les
vivendes de mestres, Pla de Formació del Professoral, llicències i permisos per a estudis í, en general, la
major part del bloc tercer dels
acords referits a formació i promoció del professorat.
El que caracteritza però el seguiment í desenvolupament dels
acords és la manca de voluntat negociadoi'a i l'ajornament sistemàtic

de les decisions. Aquest fet s'ha
traduït, sovint, en inoperància.
Abans d'acabar el curs serà necessari realitzar una avaluació del
compliment de l'increment d'un
punt en el cup de substitucions contemplat en els acords i la concreció
i seguiment de l'estabilitat dels interins, que cal estendre als Ensenyaments Mitjans I al nou col·lectiu
creat aquest curs.
Malgrat que és necessària la publicació del decret marc del concurs de trasllats, l'ajornament de la
seua discussió pot ser greu en la
mesura que hi ha que introduir un
nombre important d'elements específics per al País Valencià. Més greu
encara és no haver començat a
abordar encara la regulació de la jornada docent, tema molt complex
que necessitarà d'un llarg procés
de negociació. Negociació que no
pot ser un pur tràmit en forma de
diàleg de sords, com va succeir en
la Mesa Sindical que tractà la reducció de les comissions serveis i la
provissió de les places d'EPA i
SPEs, així com els criteris per a la
nova bossa d'interins.
A hores d'ara, no existeix, tot i
que damunt de la taula de seguiment hi ha documents base al respecte, ni publicació de la normativa
que farà possible la jornada conti-

nuada ni la concreció definitiva del
calendari d'aplicació de la reducció
d'hores lectives als majors de cínquanta-cínc anys.
Hui, un any després dels acords,
la conclussió és ben clara. L'Administració regateja tant els acords
que sovint es situa en el límit entre
el compliment i l'incompliment.
Aquesta política, a mig plac, pot fer
que es concentre en molt poc de
temps el desenvolupament d'un
conjunt important d'acords, amb el
risc que suposaria per al seu puntual compliment. Aquest fet, també
es dóna a la resta de l'Estat i és més
evident a mesura que la pressió que
suposà la vaga de l'any passat, és
disol en el temps.
D'altra banda, no podem oblidar
la nova situació creada al País Valencià arran les negociacions en la
Mesa General de Funció Pública, on
els ensenyaments estan patint un
procés de marginació i deshomologació que fa perillar el que aconseguírem el curs passat i en el que les
centrals sindicals més representatives que l'han fet possible tenen una
responsabilitat que deuen assumir i
explicar. El STEPV, com l'any passat, continuarà reivindicant l'homologació del professorat amb la resta de funcionaris de la Generalitat
Valenciana.

l'acció sindical, la política educativa
i el model sindical necessari en
aquest període. Hi havia, però, un
debat en el context del model sindical que afectava directament a la
nostra Confederació, la UCSTE. Es
tractava de debatre si era possible
la confluència d'arnbdues Confederacions í quin seria el procés i les
condicions necessàries.
Per part d'UCSTE ja en el darrer
Congrés de Lloret havia eixit una resolució en la que es valorava com a
necessari la confluència en un únic
projecte confederal i s'aportaven
fórmules per tal de fer-la possible.
Ara, és el Congrés de STEC el que
també ha valorat positiva aquesta
unitat. S'obri una nova etapa de necessària confluència en l'acció I en
la pràctica sindical, en l'elaboració
d'alternatives conjuntes, ... que
serà en definitiva la que decidirà si
la unitat sindical és possible.
El camí recorregut fins ara per les
dues Confederacions ha estat moltes vegades divergent. Però amb un
gran esforç del conjunt de sindicats
que les integren hem arribat a
aquesta esperançadora situació,
que de fer-se realitat ens convertiria en la primera força sindical en
l'ensenyament de l'Estat i serviria
per a reforçar el sector í les alternatives més progressistes en el
camp de l'educació, sempre com a
un primer pas d'unitats més amples
amb d'altres organitzacions sindicals.
La participació del conjunt d'afiliats i afiliades del STE-PV en el reforçament del sindicat és ara més
necessària que mai per tal que el
nostre sindicat puga aportar a eixa
possible futura Confederació el
gran potencial dels treballadors i
treballadores progressistes del País
Valencià.

LES DESTINACIONS DELS
PROVISIONALS

Com tots els anys a hores d'ara,
la incertitud planeja sobre vora els
tres mil professors i professores
provisionals que hi ha al País Valencià. Enguany, si no passa algun miracle, podem avançar que els actes
d'adjudicació tindran lloc a juliol, i
els criteris seran els mateixos de
l'any passat, seguint els Acords de
Maig, que reproduïm a continuació.
Cal afegir que enguany ha de participar tot el professorat provisional i
que el calendari està en funció de
quan aparega la resolució definitiva
del concurs de trasllats. Igualment,
tampoc ha estat publicada l'ordre
de convocatòria d'enguany.

ACORDS DE MAIG AL VOLTANT
DELS PROVISIONALS
APARTAT II. POLÍTICA DE
PERSONAL

PROPOSTA DEL STEPV
D'ELECCIÓ DELS PROVISIONALS
CURS 89-90
1. A començament de juny elecció per part del professorat de l'especialitat a la que opten per al curs
89-90.
2. Publicació abans del 30 de
juny del llistat de provisionals amb
l'especialitat per la qual han optat
per al curs 89-90.
3. Publicació abans del 30 de
juny de les places existents per al
curs 89-90 a cobrir per provisionals, especificant-ne; nom del
col·legi, localitat i especialitat a cobrir.
4. Elecció pública entre els dies
5 i 15 de juliol (aproximadament 400
persones per dia, amb entrega prèvia del llistat de les places que en
queden).
ESPECIALITATS
— Preescolar.
— Preescolar valencià'.
— Educació especial.
— Educació especial valencià.
— Anglès.
— General.
— General valencià*.
* En les places de general valencià hauria de constar si es refereixen a extraplantilla, línia en valencià o tutoria amb valencià.
* En les de creescolar valencià

hauria de constar si es refereixen a
tutoria o línia en valencià.
CRITERIS D'ELECCIÓ
Els contemplats en els Acords de
Maig.

Nota: Cal contemplar la possibilitat
de que cada professor no haja de triar
una especialitat prèviament, sinó que vagen a l'elecció amb totes les especialitats que tlnguen (sense prejudicis dels
criteris d'elecció).

2.3. Provisionales.
Se plantea como objeto de la
política de personal la reducción
del número de profesores que obtengan destino con caràcter de
provisional. Entre tanto, los criterios de asignación de destines
provisionales a los profesores de
EGB seran los siguientes:
a) Adjudícación de destines
provisionales en actos presenciales y públicos, que se celebraran
en el plazo mas breve posible tras
la realización del concursillo, posibilitando el derecho de concurrència.
b) Combinación del respeto hacia el derecho de antigüedad del

profesorado con la satisfacción de
las necesidades del sistema educativo de asignación de destino
provisional por especial i dades.
c) Consideración de la especialidad con caràcter obligatorio
para aquelles profesores que hayan oposiíado por dicha especialidad.
d) Obligatoriedad de obtener
destino de la especialidad por la
que oposiíaron desde el momento en el que en la adjudicación de
destinos exista igual o superior
número de plazas de especialidad
que de especialistas.
e) En los pròximes cursos se
estudiaran en la Mesa Sectorial de
Educación los crirerios de colocación de profesores de EGB provisionales.

DIFERENTS SITUACIONS A CONTEMPLAR
SITUACIÓ A
N'hi ha més places d'una especialitat que especialistes d'aquesta.
En eixe cas:
a) Tots els especialistes tenen garantida una plaça de la seua
especialitat.
b) El criteri d'adjudicació d'aquestes serà l'antiguitat.
c) La diferència de places podrà demanar-se per qualsevol provisional, tinga o no l'especialitat reconeguda, fins que el nombre de vacants siga igual al d'especialistes.

CAS PRÀCTIC
Suposem que hi ha 42 especialistes de General i només 30 places. Les persones que van primer
tenen opció a demanar vacants d'altra especialitat en la que sobren vacants, fins que quede igual nombre

de vacants i especialistes de General. Una vegada esfiga igualat el
nombre dels especialistes al de les
vacants, tota la gent del General
haurà de demanar obligatòriament
pel General.
Ara suposem que hi ha 100 places de preescolar i 80 especialis-

SITUACIÓ B
N'hi ha més especialistes que places d'una especialitat.
En eixe cas:
aj Es poden demanar places d'altra especialitat on sobren, fins a
que el nombre d'especialistes iguale al de vacants.

tes. Qualsevol provisional podrà demanar les 20 places sobrants des
del principi de l'adjudicació. Una vegada estiga igualat el nombre de
places al nombre dels especialistes
cap no especialista podrà demanar
una plaça de preescolar. I al mateix
temps, tots els especialistes de

preescolar hauran de demanar la
seua especialitat obligatòriament.
Una persona pot renunciar al seu
número de llista i esperar el d'un altre company o companya. Quan una
persona renuncia passa el primer
del dia següent.

QUE ES UN MRP?

ORGANITZADES PEL STE-PV

MRP ERES TU

JORNADES SOBRE ELS EE MM

Fa uns dies ha tingut lloc la primera reunió de la comissió que ha
d'adjudicar les ajudes als Moviments de Renovació Pedagògica
per a les activitats d'hivern. Sorpreses que dóna la vida, ara la Conselleria ha fet un nou invent: el títol de
MRP. I conseqüentment està en
disposició d'elaborar un «barem»
per tal de demostrar qui fa i qui no
fa renovació pedagògica, i a més a
més quines activitats són de renovació i quines no. El barem és molt
senzill: si l'activitat completa hi arriba on no arriba tota la parafernàlia
institucional, aleshores sí es pot
subvencionar, si l'activitat va encaminada a completar allò que en un
lutur serè la reforma, però sense
cap visió crítica, també es pot subvencionar. Ara bé, si un moviment
autònom i Independent, i per tant no
controlat per la Conselleria, vol organitzar la seua activitat des de la
visió global de l'ensenyament, aleshores cal posar-li pegues a la seua
subvenció.
Des del STE-PV hem estat sempre per defensar l'acció autònoma i
crítica dels MRPs, hem defensat
l'acció unitària del seu funcionament i per això hem estat en contra
de que cada sindicat es munte la

seua paraeta al marge d'organitzacions que han tingut sempre un caràcter obert i unitari. I sobretot hem
estat en contra de tots els intents
de limitar i condicionar, via subvencions, aquesta pràctica pedagògica
que entenem que cal treballar la renovació des d'òptiques globalitzadores del fet educatiu.
A aquestes altures resulta patètic que sota l'intent de «convocatorias objetivas y rigurosas» s'intente
marginar a organitzacions com el
Col·lectiu de Mestres de la Safor,
adduint que no és un MRP. Una organització de provada trajectòria en
la dinamització de l'acció pedagògica en la seua comarca tal i com la
totalitat de les companyes i companys que han assistit al recent II
Congrés de MRPs, celebrat precisament a Gandia, han pogut comprovar.
No anem a acceptar qualsevol intent que intente marginar ni a
aquest col·lectiu ni cap altre que
des del seu caràcter obert i progressista treballe per fer realitat
l'Escola Pública, Popular i Valenciana de qualitat. Nosaltres estem disposats a utilitzar tots els mitjans al
nostre abast per tal d'impedir-ho.
D'això la Conselleria i tots els MRPs
poden estar ben segurs

Els proppassats dies 20 i 21 de
maig, com ja havia estat anunciat
per diferents enviaments a les afiliades i afiliats, als centres i a la
premsa, tingueren lloc unes Jornades de d e b a t s o b r e els
Ensenyaments Mitjans, organitzades pel STE-PV i celebrades al CEP
de València, Els temes de debat estaven dividits en dos grans blocs:
un, s o b r e el Cos Únic
d'Ensenyanís, les seues característiques i les seues perspeclives de
consecució; l'altre, sobre l'Acció
Sindical a portar a terme en EE MM
des de la nostra perspectiva sindical i ideològica. Un nodrit grup de
companyes i companys de tot el
que abasten els EE MM, i de tot el
País Valencià, reflexionàrem sobre
aqueixa vella aspiració de les trebal l a d o r e s i t r e b a l l a d o r s de
l'ensenyament progressistes I sobre els entrebancs que suposa la
proposta de Reforma dels EE MM.
Així mateix, foren sopesades í avaluades les diferents mesures de lluita per tal d'aconseguir aqueix necessari Cos Únic de docents. No
ens passa desapercebuda l'especificitat dels diferents nivells educatius i diferents llocs de treball, dintre d'un únic i linial procés educatiu. Especificitat que, per altra ban-

da, no hauria de significar cap tipus
de discriminació. Per això, exigim, i
lluitarem per tal d'aconseguir-ho, la
titulació única per a tots. Aquest ha
de ser el punt de partença. Perquè
tot el rnón ha de tenir la màxima titulació í la màxima qualificació científica. Però, a més a més, s'han de
tendir ponts de connexió amb la
Universitat. I un bon començament
és el desenvolupament del punt 3.8
dels Acords de Maig del 68 signats
amb la Conselleria.
Tocant al segon bloc temàtic de
les Jornades, foren debatudes una
sèrie de propostes sobre la Jornada Laboral, la Jornada Continuada i
el Calendari Escolar (propostes que
ja han estat divulgades tant en els
dossiers de materials de les Jornades com en el ALL-I-OLI i en els extres enviats als centres), de ta resolució de les quals ja sereu informats. Alguns altres punts de l'ordre
del dia no pugueren ser tractats,
degut a la seriositat i aprofundiment
en què es tractaren els abans esmentats. De totes maneres, les
companyes i companys presents
manifestaren la voluntat de continuar amb el debat i proposaren, això
ja per al proper curs, tenir unes altres Jornades, com a continuació
d'aquestes, en les que fos abordat

com a tema central la Reforma dels
EE MM en tots els seus aspectes.
Valorem, per tant, molt positivament la celebració d'aquestes Jornades, en les que un significatiu
nombre de companyes i companys,
que sentim la necessitat de reflexionar i mantenir un debat permanent
sobre la nostra tasca, ens hem reunit per a fer això.

ELECCIÓ DE DIRECTORS

ELS ALUMNES, BURLATS
El STEPV, en contra del que contempla
la LODE, sempre ha defensat la participació dels alumnes en l'elecció i cessament dels directors als centres d'EGB.
Es tracta d'una reivindicació que, d'aconseguir-se, a més a més d'acabar

amb una discriminació injustificable,
solucionaria molts dels problemes que
ha plantejat i continua plantejant el desenvolupament legislatiu de l'elecció de
directors.

pressions de les associacions de
pares sobre la Conselleria, al considerar que si no es comptaven els
alumnes per al càlcul de la majoria
absoluta, els vots dels pares no
eren imprescindibles per a l'elecció
de director. Aquest plantejament
amagava una palesa ceguesa: que,
a canvi de tenir la clau de la majoria
absoluta per a l'elecció, perdien
qualsevol possibilitat d'influir en l'hipotètic cas del seu cessament.
La conseqüència del que acabem
de dir sobre la majoria absoluta ha
estat ben greu: l'existència d'un
nombre important de directors que
al no tenir majoria absoluta són
triats per l'Administració de forma
tan provisional corn arbitrària per un
any. Aquest darrer fet posa en evidència un altre error de la LODE,
que exigeix, no sabern per què, una
majoria absoluta que no es demana
ni per a elecció del president del
Govern.
DEFENSOR DEL POBLE

L'ELECCIÓ DE DIRECTORS AL
TERRITORI MEC

El decret que desenvolupa la
LODE i que únicament és d'aplicació a l'anomenat «territori MEC» es-

tableix que en l'acte d'elecció deia
directors els vots corresponents als
alumnes s'acumulen als pares, per
a la qual cosa són cridats per a
aquest únic acte i motiu aquells que
més vots obtingueren en les passa-

QUALSEVOL DIA,EN
QUALSEVOL CARRETERA
Duranl la segona quinzena del mes de maig, tres mestres, un d'ells
afiliat al STEPV, deixaven la seua vida en l'autopista que els portava,
com cada dia, des de la Safor fins Benidorm, ciutat en la qual tenien el
destí.
No cal dir que cada dia centenars i centenars de treballadors de
l'ensenyament es veuen obligats a agafar els cotxes per a encetar una
batalla contra el rellotge per a arribar a l'escola. Com Ismael Puig. El
que això siga així pot estar més o menys justificat, però de cap manera
podem considerar que es tracte d'un problema personal sense cap altra incidència. El culpable de molts accidents i moltes morts és la inestabilitat en el treball. Una inestabilitat que té que fer triar entre canviar
cada curs de lloc sense tirar arrels en ningun í sovint amb una família
cel mig o compaginar el treball amb els arrels tot cremant kilómetres.
És el que passa amb molts provisionals, però sobretot el que passa
amb els interins, els quals viuen la mateixa situació, però d'una manera
exagerada í multiplicada. Assumir que de vegades, amb una simple decisió administrativa o amb un mínim de racionalització, podrien evitar-se
morts corn les dels companys que acabem d'esmentar hauria de fer reflexionar l'Administració i donar coratge als sindicats per defensar amb
més força si cal tot allò relacionat amb l'estabilitat.

UNA «BUFANDA»
CONTRA LA VERGONYA

Volen fer-nos feliços durant un parell de mesos. A maig ens donaran una paga de 29.955 ptes. per al professorat al grup A, i 25.425
ptes. als del grup B. A juny, no cal dir-ho, ens arribarà l'extraordinària.
Durant dos mesos semblarà, doncs, que estem homologats de bona veritat. La realitat és ben diferent. Les pagues extraordinàries són diners
que se'ns han retés anteriorment i la bufanda, a banda consideracions
més o menys electoralistes, en la mesura que suposen una gratificació
no consolidada, no té efectes a l'hora de calcular la massa salarial de
l'any proper. Per suposi, la quantitat indicada tampoc cobreix la pèrdua
de poder adquisitiu dels funcionaris del any 88.
Tanmateix, seria injust no reconèixer que la «bufanda», malgrat no
llevar-nos el constipat, almenys ens ha aliviat un poc. Sobretot si tenim
en compte que fins al darrer moment el professorat va estar a un pas
de no cobrar-la. El que mai no sabrem és si ha pesat més a l'hora de
decidir-se el nou greuge que suposava per al professorat o el 15 de
juny. Caldrà plantejar-se seriosament si no seria convenient reivindicar
unes eleccions cada sis mesos.

des eleccions a representants pel
sector de pares, però que no en van
treure els suficients per tal de ser
membres del Consell Escolar de
Centre. Aquest fet suposa que, per
a l'únic acte de l'elecció —i en el
seu cas cessament— del direclor
en els centres d'EGB, formen part
del consell unes persones completament desvinculades del col·legi i
dels seus òrgans de representació
i gestió,
L'ELECCIÓ DE DIRECTORS AL
PAÍS VALENCIÀ

Assumint les competències
transferides en matèria d'educació,
la Generalitat Valenciana va optar
per un desenvolupament diferent i
rnés racional de la LODE, establint
que l'absència dels alumnes no fos
substituïda per ningú. Malgrat
aquest fet, les instruccions trameses per Conselleria per a l'aplicació
concreta del que acabem d'esmentar, va acabar desvirtuant una bona
part del seu contingut. Aquestes
contemplaven que la majoria absoluta necessària per a triar director
es calcularà comptant als alumnes,
malgrat no poder estar presents per
imperatiu legal de la LODE.
Bona part de la responsabilitat
d'aquesta situació es deu a les

El passat 17 de maig va aparèixer
al DOGV un Decret, el 68/89, que
modificava l'anterior del 10 de febrer del 86, homologant la normativa vigent al País Valencià que acabem d'analitzar amb la del territori
MEC.
Amb la publicació d'aquest Decret desapareix un dels pocs elements diferenciadors que la Generalitat s'havia atrevit a incloure en
desenvolupament de la LODE.
El motiu pel qual s'ha produït el
canvi és la recomanació realitzada
pel defensor del poble, Àlvaro GilRobles, amb la finalitat «de que el
sector padres-alumnos no pierda el
tercio de participación que le
corresponde». La recomanació esmentada, que es produeix a instància d'un col·legi d'Alzira, és d'una
superficialitat aclaparadora, malgrat
que haja tardat dos anys en redactar-se.
A partir d'ara I com en la resta de
l'Estat:
— Es fa intercanviable la representació de pares i alumnes. La d'alumnes per pares, clar.
— Es dóna cabuda en un òrgan
col·legiat a unes persones completament desvinculades del Consell
Escolar de Centre i fins i tot de les
APA.
— Es donen a uns pares per la
via de decret unes funcions que les
urnes els van negar al no aconseguir els vots suficients per a ser
membres de ple dret del Consell
Escolar.
En qualsevol cas, cal constatar
que l'Administració no sol respondre a les recomanacions del defensor del poble ni amb la celeritat ni

amb l'eficàcia en què no ha fet
aquesta vegada.
LA LODE, DESFASADA

Nosaltres sempre hem defensat
que si els alumnes d'EGB poden debatre í prendre decisions sobre l'admissió d'alumnes, l'aprovació dels
pressupostos, la programació general del centre, el reglament de règim interior, així com resoldre conflictes i imposar sancions disciplinàries als seus companys, no hi pot
haver cap motiu seriós perquè no
voten el seu director.
Contra el dret dels alumnes
d'EGB a participar en l'elecció dels
directors s'ha argumentat, oblidant
el que acabem de dir, la seua «edad
y formación» —sense anar més
lluny, el defensor del poble en la recomanació a la que ens hem referit—, obviant coses tan elementals
com que els alumnes coneixen millor que els pares iot el que passa
en els centres o que els criteris que
utilitzen la resta de sectors presents al Consell Escolar mai no solen ser rnés sòlids i sovint més interessats que els dels alumnes.
Darrerament, s'ha produït un fet
que agreuja la situació i que hauria
de fer inevitable la revisió de la
LODE: l'ampliació de l'escolarització fins els setze anys. Com la
LODE no contempla l'edat, sinó el
sector —en aquest cas d'EGB-—-,
es produeix una discriminació constitucionalment més que discutible
entre els alumnes majors de catorze anys que estan a l'EGB i els que
estudien a les EE MM. Seria terrible
que hom començarà a plantejar-se
que els llests van a IB, els rucs a
FP i que EGB es reserva per a
aquells que no tenen capacitat ni
per a fer ús dels drets cívics que
gaudeixen la resta.
<,QUÈ FER EN AQUESTES
ELECCIONS?

Hi ha bàsicament dos elements a
considerar D'una banda, la denúncia de la precipitació amb què han
estat convocades i que suposa acabar tot el procés de l'elecció al mateix temps que a la resta de l'Estat,
tot i haver-se publicat ací la convocatòria tretze dies després que al
territori MEC. D'altra banda, cal fer
aplegar als pares la nostra postura
respecte a la presència de persones estranyes al Consell Escolar en
l'elecció del director.
A un altre nivell, caldrà començar
a considerar la necessitat d'anar al
fons dels fets i plantejar-se com objectiu sindical de primer ordre la revisió de la LODE i concretament
dels entrebancs perquè els alumnes
d'EGB voten els directors.

TRIBUNALS D'OPOSICIÓ D'EGB

TENÍEM LA RAÓ
Aquest és un tema prou desconegut per a molts ensenyants. Sembla que tot un misteri envoltava la
composició, any rere any, d'aquests tribunals. La raó era ben
senzilla: als darrers anys només
professorat amb destinació a Alacant, Castelló i València capital prenien parí de la seua composició.
Aquest fet provocava que el professorat d'Anglès, Preescolar i Educació Especial tingués que dedicar tot
l'estiu cada dos o tres anys a la dura
tasca d'adjudicar un cada vegada
menor nombre de places a un cada

vegada major nombre d'opositors.
Enguany, però, havíem arribat al
límit. Ja en el mes de novembre li
vam manifestar a la Conselleria que
això no podia continuar. Malgrat la
injustícia i discriminació que suposava, novament els Serveis Territorials van convocar únicament al professorat de les ciutats esmentades
per a fer el sorteig. A la ciutat de València es va convocar una nombrosa assemblea, on es va decidir boicotejar l'acte. I l'acte no es va celebrar públicament. Més d'un centenar de persones, encapçalades

per la Permanent de la Junta de Personal, estàvem presents. A Alacant
i Castelló la Junta de Personal es va
manifestar també en contra.
Nova assemblea a València. I
també concentració a Conselleria.
Al final l'evidència de la discriminació ha fet que la Conselleria acceptés allò que demanàvem. A partir
d'enguany els tribunals estaran
composats per professorat de totes
les comarques, perquè també la
realitat de les nostres escoles és
comarcal.

E. PRIVADA I EL CONVENI AUTONÒMIC

EL DUR CAMÍ DE LA NEGOCIACIÓ
al contrari, sempre ha mantingut
una actitud ocultista, no donant cap
funció a les comissions provincials
de concerts í convocant taules sindicals merament informatives. Fruit
Desde hace mas de mes y medio
de tot açò és la situació en què ens
se encuentran bloqueadas las negotrobem, amb escoles que tot el món
ciaciones, sin que en todo este
tenia assumit el seu tancament i que
tlempo se haya reunido la mesa nehan prorrogat concert, altres que
gociadora. Pocas novedades se han
ningú pensava que es veurien afecproducido desde entonces, tan solo
tades presenten reducció d'unitats,
una reunión, auspiciada por UCSTE,
escoles amb una imatge d'èlit que
entre los cinco sindicatos, en la que
en el primer esborrany no anaven a
se intento llegar a una plataforma
concertar («con la Iglesia hemos tounitària y a una unidad de acción.
pado») se'ls ha concertat per a quaObjetivos estos que no se consitre anys. Però ja el súmmum de l'oguieron y de los que ya estàís inforcult isme es demostra amb el cas de
mados por el ultimo ALL-I-OLI extra.
l'escola Anà Sanchis, d'Alzira, escoAhora, cuando ya nadie lo espela esta que sindicalment es va deraba, la Patronal CECE, a través del
fensar la seua continuïtat i que va
presidente de la mesa negociadora,
ser rotundament negada per la Connos ha convocado para el dia 31 a
selleria; doncs bé, quan ja s'havia
una nueva sesión de negociación.
i Què puede ocurrir en la reunión publicat al DOGV la seua no renovació del concert, la Conselleria per
del dia 31 ? Es algo que en este mo«art de màgia» va i li prorroga el conmento no podemos saber, pues la
cert per un any (serà que els sindiactitud de todos los sindicatos fue
cats teníem raó i la Conselleria escontundente tras la última reunión
tava equivocada, o bé...).
de la mesa negociadora: «No volver
Pensem que les renovacions de
a la mesa, mientras no hubiera una
concerts i les reduccions d'unitats
oferia concretada por escrito por
s'han de fer fixant uns criteris obparte de la Patronal.»
jectius que passen per la millora de
Es de esperar que todos los sinla qualitat de l'ensenyament i la dedicatos sean ço h e rentes con esta
mocratització del sistema, criteris
postura hecha pública en su moestos que en cap moment han esmento y que de producirse la citatat valorats per l'Administració. Així,
da oferta, sea informada a todos los
ens trobem que hi ha escoles que
trabajadores para valoraria y decidir
han incomplit sistemàticament la
sobre la misma y que no caigan de
LODE i el Reglament de Concerts
nuevo en la situación que se ha veque han tornat a concertar, igual
nído produciendo los últimos anos
que ha passat amb escoles que les
en que han firmado sin consultar a
seues condicions infrastructurals
los trabajadores. Aunque mucho
són tercermundistes.
nos tememos que puede volver a
A més a més, pensem que la rerepetirse la historia.
ducció d'unitats no s'està fent en
funció d'una major oferta de places
RENOVACIÓ DE
públiques, sinó ben al contrari, manCONCERTS I REDUCCIÓ
tenint unitats concertades, que moltes vegades no reuneixen condiD'UNITATS
cions, fins a que per la reducció de
L'anàlisi que fem en quant a la rela taxa de natalitat ja no les necesducció d'unitats que s'ha produït a
siten, estalviant-se així la construcla Privada és que la Conselleria està
ció de noves places escolars a cosseguint una dinàmica de treball que
ta de mantenir una massiflcació Inpassa per fer e! disseny del mapa
necessària en tot l'ensenyament,
escolar de ía forma més barata, irraés a dir, en lloc d'aprofitar la baixacional i poc participativa que es pot
da de la taxa de natalitat per a aplidonar Així, en cap moment ha moscar una ràtio més racional, ei que
trat uns criteris objectius, clars i lòs'està fent és reduir unitats per tal
gics per tal de fer la reducció; ans
que li coste més barat.

CONVENIO ESTATAL:
^IGUAL QUE TODOS LOS
ANOS?

Com sabeu, el passat dia 23 la
patronal CECE va tindré l'assemblea en la que varen tractar el tema
del Conveni Autonòmic. La decisió
que van prendre no pot ser més negativa per a tots: van decidir no entrar en negociacions pel Conveni
Autonòmic (6 vots a favor, 80 en
contra i 16 abstencions).
Aquesta decisió no era l'esperada per nosaltres ni per els representans de la Patronal, ja que en converses posteriors ens han ofertat
seguir reunint-se amb nosaltres per
tal d'anar apropant posicions i
creant les condicions per a que en
la propera assemblea general, que
tindran a finals de setembre, puguen reconsiderar ef tema. De moment tindrem una nova reunió la setmana del 5 de juny.
El plantejament que fan és que si
bé ells, la Permanent de la Patronal,
sí que veuen que el Conveni Autonòmic és una qüestió ineludible i
que abans o després ha d'arribar, la
seua assemblea no té gens clar el
tema, ja que es senten més còmodes negociant a Madrid i no sentint
la pressió que ací fem els sindicats.
El ben cert és que la Patronal ha Jugat una vegada més el seu paper.
Haurem d'aclarir-li nosaltres les
idees de l'única manera que entenen les coses: per la força. No han
tingut prou amb un dia de vaga, ni
en la nostra voluntat de diàleg quan
vàrem desconvocar els dies de
vaga. Altra vegada més rebugen la
negociació i el diàleg i prefereixen
l'enfrontament i el conflicte. Conflicte que evidentment els plantejarem, ja que no es pot pensar que
ens anem a conformar amb aquesta
negativa. Conflicte que no necessàriament passa per fer vaga, tenim altres mesures que podem prendre;
no ho hem d'oblidar, per exemple,
la Importància que tindran les negociacions amb la Conselleria per tal
d'aplicar la Reforma, o el paper que
podem jugar en temes com els incompliments de la LODE, les reduccions d'unitats, etc.
Seguim pensant que tenim les
condicions mínimes necessàries
per tal d'aconseguir el conveni autonòmic.

CENTROS EN CRISIS Y
RECOLOCACIÓN
El pasado dia 20 tuvo lugar en Va-

lencià una Jornada sobre Recolocación de Trabajadores de Centros en
Crisis a la que acudieron unos 50
companeros de todo el País Valencià para informarse sobre la situación en que se encuentran y plantear sus propuestas para la futura
negociación que comienza el próximo dia 29.
Como fruto de esta Jornada hemos recogido toda una sèrie de
puntos que consideramos necesario sean incluidos o se modifiquen
en los futuros acuerdos:
— Fijar unos criterios objetívos
para determinar què trabajador va a
ser el afectado por la reducción de
unidades y marcar unos plazos suficientes para la toma de la decisión
y la comunicación al interesado.
— Clarificar el cobro de las indemnizacíones por parte de todos
los trabajadores afectatíos, especialmente aquelles que proceden
de Centros con un solo trabajador
afectado.
— Recoger la poslbilidad de jubilacíones anticlpadas y bajas incentivadas a petición de íos interesados.
— Que el PAS afectado por el
cierre de un Centro completo quede recogido en la Comisión de Seguimiento, al igual que ocurre en
este momento con el personal docente del preescolar integrado.
— Mayor concreción en las funciones del profesor de apoyo (cada
vez rnàs de apoyo y menos de
sustituciones).
— Que la decisión de un Centro
de solicitar o no un profesor de apoyo no sea tomada por el titular sinó
por el Consejo Escolar y reflejado
en el acta que debe de adjuntarse
a la petición o rechazo.
— Que a los centros que rechacen el profesor de apoyo sean sancionados con el no abono de las
sustituciones lemporales por parte
de la Administración.

MESA SINDICAL
El pasado dia 29 tuvimos una
mesa sindical en la que el punto
mas importante fue la recolocación
de los trabajadores afectados por la
reducción de unidades.
La propuesta de Conselleria al
respecto, en miras a que en septiembre sea efectiva la recolocación, pasa por no renegociar los actuales acuerdos, ya que ello supon-

dría no menos de 3 o 4 meses de
negociación. Sin embargo, para que
esto pueda llevarse a efecto, hay
que modificar los art. 7 y 9, que hacen referència a fechas y plazos, y
el art. 11 que se refiere a la dotación econòmica y los centros a los
que les correspondería profesor de
apoyo.
Como resumen podernos decir
que el calendario y los centros quedarían como sigue:
CALENDARIO
— Dia 5 de junio: Reunión Conselleria-Patronal.
— Dia 12 de junio: Reunión Tripartita Conselleria- Patró nal-S indi catos,
— Del 15 al 30 de junío: Presentación de solicitudes por parte de
los trabajadores. Hay que presentarlas en los sindicatos.
— Del 3 al 7 de julio: Baremación de las solicitudes presentadas.
— Dia 10 u 11 de julio: Mesa de
seguimlentos para resolver cualquier fleco que quede pendiente.
— Dia 4 de septiembre: Acto publico de adjudicación de plazas.
CENTHOS
— De la aplicacíón de los acuerdos el aiïo pasado quedan pendientes de cubrir 58 plazas distribuidas
en Castellón, 3; en Valencià, 34, y
en Alicante, 21.
— En la modificación de los
acuerdos para adaptarlos al presente curso se anadirian a las plazas citadas los siguientes centros:
• De 8 unidades con calificación
definitiva: Castellón, 8 centros; Valencià, 79 centros, y Alicante, 41
centros.
• De 9 unidades con calificación
definitiva: Castellón, O centros; Valencià, 7 centros, y Alicante, 3 centros.
• De 10 unidades con calificación definitiva: Castellón, 1 centro;
Valencià, 13 centros, y Alicante, 3
centros.
El total de plazas es de 213, distribuidas en Castellón, 12; en Valencià, 133, y en Alicante, 68. Estàs
plazas en fechas próximas se ofertaràn a los Centros para ver si aceptan o no el profesor de apoyo y así
realizar la lista definitiva de centros.
Tal como se vayan cubriendo los
plazos indicades os iremos informando de las novedades que se
produzcan.

ESCOLES INFANTILS
Tots els anys passa la mateixa història: L'Ajuntament de València
redueix la partida pressupostària destinada a les Escoles Infantils.
Creiem que ja està bé de jugar a les rebaixes amb un col·lectiu que
ja de per sí està prou castigat: fent més hores lectives i cobrant menys
que qualsevol altre col·lectiu d'ensenyants.
El STE-PV critica aquesta discriminació produïda reiteradament i
exigeix la Igualtat tant laboral com econòmica de tots els treballadors i
treballadores d'Escoles Infantils amb la resta de t re ball ad ors/e s de l'ensenyament. Al mateix temps, recolzem la taula reivindicativa i la possible lluita per a aconseguir-la,
TAULA REIVINDICATIVA DE LES ESCOLES INFANTILS DEL PEI
(AJUNTAMENT DE VALÈNCIA)
Reconeixement de l'escola infantil com a etapa educativa per part
de l'Administració, el que suposa:
a) Absorció econòmica per part de l'Administració local i autonòmica fins aconseguir la gratuïtat total.
b) Que cada barri compte amb una escola, a fi de cobrir les desigualtats socials.
Mentre es donen els passos necessaris per aconseguir aquests objectius generals, els treballadors del PEI demanem que seguesquen
ccmplínt-se les etapes que l'Ajuntament prèviament havia concretat, és
a dir:
• Finalitzar la 1. a etapa del PRAM i dotar de pressupost per a seguir en la segona i tercera etapa.
• Que els salaris dels treballadors es dignifiquen, és a dir, que s'igualen als demés treballadors de l'ensenyament.
Per tot açò, és necessària la modificació del pressupost, considerant 30 milions per l'ordinari, partint del pressuposi presentat per l'Ajuntament, i 100 milions per a l'acondicionament i seguiment del PRAM

DAVANT LA
REFORMA QUE VE...
El Projecte de Reforma del Sistema Educatiu presentat pel MEC en
juny del 87 s'ha plasmat fa uns pocs
dies en el seu corresponent Llibre
Blanc, així com en els projectes de
dissenys curriculars per a les diferents etapes, en el Pla de Formació
del Professorat i investigació educativa, junt amb l'estudi financer.
Tot i considerant que una anàlisi
completa d'aquests documents exigeix un temps suficient per a la
seua valoració, si apareixen constatacions evidents.
En l'any i mig de debats transcorregut les organitzacions sindicals progressistes y els MRPs han
realitzat propostes i aportacions,
amb exigències històriques que
s'haurien de contemplar en una Reforma que ho fóra en profunditat I
que realment suposés una transformació del sistema educatiu emmarcat en el model d'Escola Pública. Dites aportacions no han estat arreplegades en el seus aspectes fonamentals per la proposta definitiva
del MEC. És per això que seguim
considerant necessari que el projecte de Reforma arreplegue els aspectes no contemplats en el Llibre
Blanc,
Per això, cal que el professorat,
a través de Sindicats i MRPs, les organitzacions estudiantils i les APAs
conjuntament continuen el treball
comú ja engegat, elaborant i presentant posicions unitàries sobre la
proposta del MEC o de les CC AA.
Només així serà possible que des
d'ara fins l'aprovació parlamentària
de la Llei i del finançament corresponent es pressione al MEC I a les
CC AA, a la fi d'incloure les exigències que, des d'un plantejament
progressista, fem. Igualment, només d'aquesta manera aconseguirem desemmascarar la Imatge que
aquest projecte de Reforma és el
més profressista possible front a la
pressió de les posicions conservadores I reaccionàries.
Els punts que, arreplegant criteris ja històrics de MRPs i sindicats,
no s'han vist, tanmateix, plasmats
després del debat social en la proposta ministerial i que avui continuem exigint són els següents:
1. La Reforma ha de tenir en
compte la realitat d'un Estat amb
nacionalitats, països i regions distintes, amb llengua i cultura pròpies, la
qual cosa requereix un marc d'actuació coordinat entre les administracions educatives, sense que siga
vàlida l'extrapolació sense més a tot
l'Estat dels estudis fets pel MEC
per a la seua àrea de gestió.
2. El finançament previst (un bilió de ptes., resultat dels increments anuals des del 90 al 97) és
insuficient per a que hi haja una significativa millora de !a qualitat en tot
el tema educatiu. No sols no s'alcançarà com a despesa educativa al
6% del PIB (mitjana europea) en
1992, sinó ni tan sols en 1997, La
despesa prevista, considerable socialment per la seua quantia, contrasta, nogensmenys, amb la despesa sis voltes superior que hom dedicarà a la modernització de les
FFAA.
En qualsevol cas, cal el compromís poiític, mitjançant la seua aprovació parlamentària, que garantesca
l'aplicació de la Reforma en els propers anys.
3. L'Educació Infantil s'ha de
contemplar com etapa única, la responsabilitat de la qual recaiga en
l'Administració, de forma que
aquesta assegure l'escolarització
gratuïta i obligatòria del període 3-6
anys, així com l'oferta en el període

0-3 anys, que permeta satisfer la
demanda al 100% en aqueixes
edats. En la seua proposta, el MEC
de cap manera garanteix dita escolarització, deixant-la a iniciativa, entre d'altres, de l'Administració local,
la qual no podrà abordar-la donada
la deficitària situació econòmica
dels ajuntaments.
4. Tots els centres de primària
han de comptar amb personal d'Administració i Serveis,
5. Al final de la secundària obligatòria ha d'existir només una titulació única i no, corn preveu la proposta del MEC, atorgar titulació només als qui assolesquen els objectius fixats per a la secundària obligatòria, i als qui abandonen el sistema certificar-los l'escolarització
rebuda,
6. S'han de suprimir les proves
d'accés a la Universitat, tant la selectivitat actual com les proves previstes en la proposta de Reforma,
per a qui haja obtingut la titulació a
l'acabar el batxillerat.
7. La formació permanent del
professorat ha de ser considerada
com un dret i un deure de tots els
professionals de l'ensenyament, la
qual cosa no considera el projecte
de Reforma. Aquest concep aquella
basada en la participació voluntària
del professorat en les activitats de
formació. Per a que siga possible la
generalització de la formació permanent l'Administració ha de posar
tots els mitjans i recursos.
Igualment, la proposta ministerial
tampoc assumeix la reforma de la
formació inicial, que la configurés
com: equivalent, realitzada durant 5
anys, amb titulació única Í amb especialitzacions (combinant coneixements propis de cada àrea o nivell
amb la seua didàctica i amb els coneixements psico-pedagòglcs necessaris), adaptant-se als diferents
cicles o àrees i disposant de períodes de pràctiques remunerades.
8. El Cos Únic d'Ensenyants
—coherent amb una_ estructuració
del sistema en Cicle Únic— és condició necessària per a que la Reforma puga realment transformar el
sistema escolar. La proposta ministerial no només no avança en
aquesta direcció, sinó que —en
consonància amb el Consell d'Universitats i amb la Llei de Funció Pública— tanca el camí a l'establir dos
cossos diferenciats que impartiran
la infantil o primària i la secundària.
9. En el desenrotllament dels
projectes curriculars de les diferents etapes, presentats pel MEC,
és on s'arrepleguen amb més claredat nombroses concepcions històriques dels MRPs, que poden permetre un canvi qualitatiu Important en
l'activitat educativa. Tanmateix, aspectes amb tantes implicacions
com la comprensivitat, flexibilitat i
adaptació curricular, integració de
la diversitat, desenrotllament dels
processos educatius i d'uns nous

valors socials exigeixen una destacada labor de formació del professorat, així com altre tipus d'activitats administratives per a que es
concreten en projectes educatius i
curriculars que facen possible un
canvi real dels centres en la seua
activitat quotidiana.
L'any de debat ha de servir per a
destacar socialment la importància
dels aspectes curriculars, clarificant conceptes i estenent els plantejaments dels MRPs al conjunt de
la comunitat educativa.
10, La sèrie de mesures concretes que les administracions educatives apliquen per a que realment la
reforma arribe als centres passa
per:
Augment de plantilles suficient,
que permeta:
a) Atendre les noves construccions.
b) Racionalitzar els horaris lectius, que possibiliten l'elaboració de
materials i de projectes curriculars
diversos.
c) Reducció real del nombre d'alumnes per aula, amb màxims inferiors als prevists i fixant mínims per
a la no supressió d'aules. Les intencions al respecte, descrites al Llibre Blanc, contrasten amb la realitat actual i amb les més recents disposicions legals per al proper curs.
d) Desenvolupar la formació permanent en l'horari lectlu.
Dotació a tots els centres del
personal necessari per a disposar
de gabinets psico-pedagògics I d'orientació.
Augment del professorat, especialment en les zones rurals i en
aquelles altres amb mancances
d'infrastructura.
11. Un dels eixos bàsics de la
Reforma ha de ser la descentralització I democratització de i'ensenyament públic i privat, el que es
concreta en quatre aspectes estretament relacionats:
a) Descentralització de competències a les administracions educatives, ajuntaments i totes les comunitats autònomes.
b) Creació d'un nou sistema
d'administració educativa més racional I funcional, organitzat en districtes educatius,
c) Consecució de l'autonomia i
capacitat de gestió dels propis centres, la qual cosa exigeix la revisió
de la LODE.
Potenciació i desenvolupament
de la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar.
En síntesi, ens definim per una
Reforma que disseny una escola
pública democràtica, pluralista,
oberta i integratjora de la diversitat,
compensadora de desigualtats, que
s'haurà d'adequar a les particulars
característiques s oci o-cuit u ral s del
lloc i del grup humà que conforma
cada centre escolar.
Apostem sense ambages, front a
l'extensió de l'empresa privada de
ensenyament, per un model de Escola Pública el paper social de la
qual siga contribuir a una efectiva
compensació de desigualtats. Rebutgem el manteniment de la doble
xarxa pública-privada que el projecte de Reforma, i com a conseqüència de la LODE, ve a perpetuar.
Apostem per una escola comprensiva, capaç de mantenir al seu
si a ies i els alumnes, respectant i
potenciat les diversitats i proporcionant-hi una educació Integral que
els prepare per a la vida,
Gandia 27 d'abril de 1989
Elaborat al II Congrés de MRP pel
STEPV-UCSTE i STEC. S'ha adherlí a
aquest document CCOO.

SOBRE EL PLAN DE FORMACION DEL
PROFESORADO DE LA CONSELLERIA

PLANTEAMIENTOS
DEL STE-PV
A lo largo de los meses de marzo y abril, el STE-PV ha estudiado
con atención y sornetido a debaté entre el profesorado la «Proposta de
Pla de Formació Permanent del Professorat per a la Comunitat Valenciana», consíderando su importància para el futuro del sistema educativo en el marco de una amplia reforma progresista y para elevar la valoración profesional y social del enseiïante. Partimos de considerar la
formación perrnanente como un derecho y un deber del trabajador de
la ensenanza que la Administración debe garaníizar con medios. Por
ello, es necesario acabar con el caràcter voluntarista que históricamente han tenido y tienen este tipo de actividades, reconociendo su obligatoriedad si de verdad se quiere que sea efectiva y se generalice, única forma de consegulr que la formación permanente cumplía sus importantes objetivos.
Con estàs consideraciones, el Secretariat Nacional del STE-PV, recogiendo el sentir de los ensenantes, planiea a la Conselleria las siguientes concreclones como aspectes imprescindibles a recoger en el
plan:
1, Condiciones prèvia s necesarias para que se lleve a la pràctica el
plan • medidas para garantizar la generalización de la FP
1.1. Reconocimiento de la realización de las actividades en el horarlo lectivo, con compromiso de regularlo en el rnarco del Decreto de Jornada.
1.2. Compromiso de aumento progreslvo, però real, de las plantillas de profesores de los centros.
1.3. Fijar cupos de sustitutos por zonas o servicios territoriales para
posibilltar la realización de los planes oficiales que lo precisen.
1.4. Especificar medios presupuestarios y tiempo ejecución.
2. Modificaciones al contenido del plan
2.1. «Modelo cascada». No lo consideramos viable como única estratègia o modelo de formación por cuanto no garantiza una formación de centro generalizada.
2.2. Explicitar y desarrollar mas extensamente la importància de la
descentraíización, participacíón y diversificación de aclivídades de FP. Para ello se pondràn en marcha experirnentalmente Planes Unitarios por Comarcas o Zonas. Asimismo reconocer la labor de los MRPs en la FP, garantizando el mantenimiento de su inf raestrucíura y la realización de sus actividades.
3. Sobre los anexos - programas
3.1. Es necesario desarrollar I os especificando sus medios y convocatòria (característic as, plazo, etc.). Sin ello el Plan es
incompleto.
3.2. Programas que proponemos anadir al Plan:
A) Sobre infraestructura de FP.
1. Actuaciones administrat!vas y legislativas sobre CEPs:
normativa urgente elecciones Consejo Dirección, normas para favorecer un mayor funcionamiento autónomo de los CEPs, etc.
2. Programa experimental de elaboración y puesta en
marcha de planes unitarios comarcales de FP.
3. Programa de formación para equipes pedagógicos
CEPs.
B) Programas dirigides a mejorar la pràctica docente en los
centros.
4. De formación del profesorado en centros.
5. De proyectos de innovaclón e Investigación educativa
llevados a cabo por equipos de profesores,
6. Para fomentar la elaboración y difusión de publlcaciones sobre FP y materiales pedagógicos adaptados a
los nuevos disenos curriculares,
C) Programas especiales.
7. De educación para la salud.
8. De coeducación-igualdad entre los sexos.
9. De prensa-escuela-medios de comunicación.
10. De educación para la paz, los derechos humanos y la
resolucíón de conflictes.
11. De educaclón ambiental e integración en el medio Experiències en Valencià.
12. De integración escolar.
D) Programa de Formación en Orientación Educativa y Apoyo
p sico pedagògic o en los centros.
E) Programa de apoyo a los MRPs y entidades sin animo de
lucro para la realización de actividades de formación del
profesorado y mantenimiento de su infraestructura.
Esperamos y deseamos que en el marco de una seria negociación
se puedan abordar todos estos puntos de cara a mejorar y dar credibilidad al Plan.
Asimismo esperamos poder concretar el resto de puntos recogidos
en el apartado III del acuerdo de 29 de mayo.
Alacant, 17 d'abril de 1989.
SECRETARIAT NACIONAL DEL STE-PV
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II CONGRES
DE MRPs
Del 25 al 29 d'abril es va celebrar a Gandia el II Congrés Estatal dels MRPs. Van participar 400 ensenyants de totes les nacionalitats, països Í regions de
l'Estat espanyol, dels quals 32 pertanyien a la Federació de MRPs del País Valencià, delegació que va demostrar un destacat procés previ d'elaboració i debat, presentant nombroses ponències Í esmenes.
El STE-PV, que va estar present al Congrés com a
convidat, a l'igual que la UCSTE i altres sindicats, fe-

ELS MOVIMENTS DE
RENOVACIÓ
PEDAGÒGICA
1) Els MRPs constituïm un moviment social en confluència amb altres moviments socials el camp propi dels quals és la renovació pedagògica, amb la tasca prioritària i permanent de construir un model pedagògic coherent amb r Alternativa
per l'Escola Pública a través de la
reflexió i l'acció,
2) La perspectiva pedagògica en
el tractament dels temes educatius
té un caràcter propi i s'ha de reconèixer com a tal social í Institucionalment. Els MRPs assumim com a
nostra aquesta perspectiva i aconseguim el reconeixement social per
la nostra actuació coherent en la renovació pedagògica. Açò legitima la
nostra exigència de recolzament
per part de les institucions.
3) Els MRPs plantegem una alternativa critica al sistema escolar
que hem definit en la nostra Alternativa per l'Escola Pública, que està
inclosa en propostes més àmplies i
globals. Les bases fílosòfiques-polítíques comunes a totes elles ens
permeten enllaçar la tasca dels
MRPs amb el treball d'altres moviments socials i participar en el necessari debat social sobre l'educació.
4) Les nostres propostes d'acció van encaminades a la renovació
didàctica, pedagògica í ideològica
del centre i del professorat, a la lluita política i social contra una escola
classista i conservadora I a la consecució d'una escola crítica, popular i cooperativa,
5) Proposem com a prioritats de
la nostra reflexió i actuació les següents:
— Reforçar la connexió Í organització interna de les etapes 0-8 i
12-16.
— Promoure projectes educatius als centres d'acord amb el model d'Escola Pública,
— Elaborar i avaluar projectes
CUITÍ cu lars.
6) Les accions de formació pròpies dels MRPs es caracteritzen
perquè s'inscriuen en el model
d'Escola Pública i en models pedagògics coherents arnb ell. Açò implica uns plantejaments ideològics,
una orientació en el treball i unes
prioritats diferents a les de l'Admlnistracló,
7) Hem de treballar en la creació
i desenvolupament d'un moviment
social afavoridor de l'Escola Pública, col·laborant amb qui defensen
aquest model escolar. Aquesta serà
la nostra principal aportació al enriquiment del debat i al moviment social general.
8) Una característica bàsica dels
MRPs és el treball cooperatiu, voluntàriament i lliure assumit. Es fonamenta en els grups de treball i en
l'intercanvi entre ells.
9) Les Escoles d'Estiu deuen
donar prioritat a la reflexió, el debat,
la critica, l'elaboració d'alternaíives
i la creació de pensament pedagò-

CEPS I FORMACIÓ
DEL PROFESSORAT

licita a totes Í a tots els participants, molts d'ells
membres dels STEs, i els anima a la important tasca
futura, sense oblidar que la Renovació Pedagògica
no pot romandre com un treball aïllat, sinó lligat a
una lluita sindical global per a transformar l'Escola.
Des d'aquestes pàgines, el STE-PV felicita a tots els
MRPs del País Valencià per l'esforç realitzat Í, en especial, a les companyes i companys de la Safor per
la perfecta organització.

gic, amb l'objectiu de potenciar un
model de professor investigador,
capaç de formar-se a si mateix a
partir de la reflexió sobre la seua activitat didàctica,
10] La independència, autonomia, globalitat, pluralisme i territorialitat dels MRPs són conseqüents
amb el rnodel d'Escola Pública que
propugnem. I es justifica per:
— La vinculació amb el medi sócio-cultural en el que actuem.
— La necessitat de pràctiques
diferenciades en cada realitat,
— L'elaboració autònoma del
nostre pensament,
— La necessitat d'acollir diverses concepcions ideològiques i pedagògiques.
11) Necessitem una estructura
organlízativa que permeta un funcionament operatiu, independent i
autònom. Per a garantir el desenvolupament dels nostres projectes
hern de dotar-nos dels recursos necessaris, diversificant les fonts de
financlació, exigint de les Administracions ajudes, no sols per a la realització d'activitats, sinó també per
a atendre les necessitats d'infrastructura, organització...
Ha d'existir solidaritat entre els
MRPs per a recolcar a aquells que
es troben en majors dificultats i tinguen menys recursos,
12) Hem d'avançar en la coordinació entre els MRPs que treballen
en una mateixa nacionalitat o regió,
proposant-nos com a meta arribar a
la Federació entre ells, amb la finalitat de dinamitzar Unies d'actuació
conjunta, arribar a posicionaments
comuns davant l'Administració i assumir la representació en els òrgans
territorials que es consideren necessaris.
13) Proposem que, provisionalment i mentre les CCAA no assumesquen les competències en matèria educativa, es constituesca una
mesa de coordinació del territori
MEC per a tractar qüestions relatives a la gestió i reglamentació escolar.
14) La mesa de coordinació estatal ha de procurar la millora de la
informació i l'intercanvi entre els
MRPs; canalitzar la participació en
òrgans i fòrums de caràcter estatal;
millorar els Encontres Anuals, incorporant temes i noves línies de reflexió en el seu disseny; i assegurar una major efectivitat en els contactes arnb el MEC.

FORMACIÓ PERMANENT
DEL PROFESSORAT
1. PERFIL
Defensem la potenciació d'activitats de formació que siguen conseqüents amb unes característiques
de professorat, els trets professionals principals del qual als que
s'hauria de tendir serien:
Investigador sobre el procés
d'ensenyament-aprenentatge, participatiu a tots els àmbits de la comunitat escolar, amb una concepció
global oberta i relacionada amb l'entorn.

2. MODEL DE FORMACIÓ
El model de formació pel que optem es vincula necessàriament a un
àmbit currlcular que supose l'elaboració I reelaboració de projectes
curriculars col·lectius, respectuosos amb la diversitat, oberts i flexibles.
3. FORMACIÓ PERMANENT
La formació permanent del professorat és un dret i un deure de
tots els p r o f e s s i o n a l s de
l'ensenyament.
4. PLANS DE FORMACIÓ
L'organització de la Formació
Permanent deu respondre a Plans
de Formació establerts dins d'estructures de zona o territoris que
contemplen la participació de totes
les entitats implicades.
Tot pla de formació es basa en
una completa anàlisi de les necessitats de la zona, manifestades i dissenyades en els plans de centre, i
inclou les fases de planificació, seguiment i avaluació.
5. CONDICIONS BÀSIQUES PER
A LA FORMACIÓ DEL
PROFESSORAT
— Creació de grups estables,
— Revisió i unificació de calendari i jornada laboral en tots els nivells educatius, reservant períodes
de temps per a la formació.
— Augment de plantilles.
— Canvi legislatiu respecte a la
responsabilitat civil.
— Gratuïtat total.
— Revisió respecte a la legislació sobre excedències i jubilacions.
6. FORMACIÓ INICIAL
Entenem la formació del professorat com un procés continuat que,
començant en la formació inicial,
continua i es completa, durant
l'exercici docent, a través de la formació permanent.
La formació Inicial deu garantir el
Cos Únic d'Ensenyants i està fonamentada en la pràctica docent i en
el perfil del professorat que els
MRPs definim.
7. SERVEIS DE RECOLZAMENT
Tot centre ha d'ésser dotat d'uns
recursos bàsics; entenem, doncs,
com Serveis de Recolzament
aquells que cobreixen mancances
dels centres i lliguen la seua actuació al desenvolupament integral
dels alumnes i a les necessitats detectades dels projectes de Centre i
Zona.
Se'ls demana qualitat, presència
i eficàcia, havent de ser no imposats, preventius, gratuïts, generalitzats, coordinats i avaluables segons
la seua incidència en la zona.
S'ha de prioritzar la seua actuació a la compensació de zones deprimides i/o aïllades i recolzaments
a projectes específics de Centre,
grups d'ensenyants, MRPs, etc.
Seran acomplides per professionals lligats parcialment o periòdica
a la docència.

Al llarg de les darreres setmanes han estat desenvolupant-se les reunions de la Mesa de Seguiment per a discutir el Pla de Formació del Professorat elaborat per la Conselleria.
En aquestes reunions, el STE-PV va exposar els arguments que ja són
coneguts pel ALL-I-OLI n.° 59 (març 89), i que es resumien en;
a) Una critica global al caràcter del document i al seu procés d'elaboració i discussió.
b) Una sèrie de mesures que proposàvem per a la millora de la via institucional de Formació Permanent del Professorat (CEPS i Pians de
Formació),
c) Un conjunt de mesures urgents, sense les quals qualsevol tipus de
reforma manca de la més mínima incidència i eficàcia:
— L'acabament del caràcter voluntarista del perfeccionament del professorat. Concebre que el perfeccionament docent naix del treball com a
ensenyant i, per tant, dintre de la seua jornada laboral-lectiva.
— Una jornada lectiva que implique tant la necessària adequació d'unes plantilles que possibiliten l'esmentada reducció horària com del marc
legislatiu que la reconega i regule.
— Frenar la mobilitat del professorat. Potenciar els grups de treball
estables que presenten projectes innovadors.
— Flexibilitzar els programes del currículum oficial, adoptar els projectes curriculars que isquen dels seminaris í MRPs.
— Facilitar l'eixida d'experiències, del material produït com a conseqüència del treball assenyalat en el punt anterior.
La Conselleria, que es va manifestar receptiva amb les crítiques i aportacions realitzades als dos primers blocs de discussió, es va manifestar
contrària a vincular al Pla de Formació les mesures urgents que proposàvem amb arguments tals com que eren aliens a un Pla de Formació.
El STE-PV, junt a representants de la Federació de MRPs, ha fet tot
un seguit d'assemblees sobre el Pla de Formació Permanent presentat per
la Conselleria, per tal de fer una valoració crítica del mateix i, alhora, sensibilitzar el professorat sobre la formació permanent, considerada aquesta
com un dret I un deure de tot professional de l'ensenyament.
Tanmateix, I quan encara estem a l'espera de veure com recull la Conselleria el conjunt d'aportacions realitzades en l'esmentada comissió i, per
tant, la valoració final del document, n'hi ha un fet que no volem deixar passar per alt. Era necessari que, abans de finalitzar el curs, eixiren publicats
al «DOGV» les ordres d'eleccions dels Consells de Direcció dels CEPs (d'elles depenien temes corn l'aprovació de les memòries dels CEPs, la consulta sobre renovació o elecció dels directors de CEPs, eíc.) i la convocatòria del concurs d'assessors de CEPs (Increment de llocs sol·licitat pels
sindicats i que aquest no siga realitzat en estiu i/o perjudique a les plantilles dels centres al adjudicar la Comissió de Serveis amb el curs ja planificat i/o en marxa).
Doncs bé, l'aliança ANPE-FETE, empenyada en una modificació del Decret de funcionament dels CEPs, que anul·le les conquestes que al PV els
MRPs i sindicats progressistes van aconseguir front a altres decrets de la
resta de l'Estat, han estat bloquejant aquesta possibilitat.
Sense negar-nos a entrar a fons en aquest debat, que pot ser molt sustanciós, arrepleguem un dels escrits que el STE-PV va presentar a la Conselleria amb la intenció de desbloquejar el terna:
«Postura del STE-PV davant les eleccions als Consells de Direcció dels
GEPs i Decret.
Tal com plantejàvem en la darrera reunió de la Comissió sobre el Pla
de Formació Permanent, el STE-PV considera necessària la publicació urgent de les normes per a procedir a la renovació dels Consells de Direcció
dels CEPs, portant a terme les eleccions en aquesl curs, tal com contempla l'actual Decret, al marge del procés de discussió sobre el contingut
del Decret de CEPs i la seua possible modificació.
Considerem que les eleccions als Consells de Direcció dels CEPs és
un tema aplaçat des de fa temps que la Conselleria té obligació de portar
endavant per a garantir el compliment del Decret i el funcionament democràtic dels CEPs.
Respecte a la nostra postura sobre la possible modificació del Decret
dels CEPs, considerem que el seu contingut no és contradictori bàsicament amb les línies del Pla de Formació Permanent, encara que en el procés de discussió podern plantejar alguna modificació respecte a la composició i funcions de la Comissió de Coordinació, de cara a potenciar el
seu paper com a màxims òrgans col·legiats i de control dels CEPs.»

TE SENTIT AVUI
L'ESCOLA
D'ESTIU
L'Escola d'Estiu avui i des de fa
catorze anys continua apostant
per una formació dels professionals de l'ensenyament lligada a la
crítica a la seua funció social des
de la societat Í l'escola capitalista.
Volem una trobada de totes les
professores i els professors que
no accepten la funció de reproductors del saber establert per
l'Estat burgès, que rebutgen el paper de reproductors passius del
coneixement com a eina de segregació i selecció social, que vencen
la desesperança buscant la unió
amb altres treballadors que com
ells/es es neguen a que la direcció i el producte del seu treball estiga determinat pels altres, que volen fer l'escola popular, analitzant
el que tenim, el que volem I el que
fem; que necessiten ajuntar esforços per poder assolir els coneixements i la informació escaients per a poder dissenyar, planificar, desenvolupar i avaluar la
seua pràctica educativa amb autonomia dels plans establerts pels
òrgans de poder polític, econòmic
0 ideològic.
L'Escola d'Estiu vol reunir
aquells/es que no creuen que la
única font de saber està a les aules de les facultats, que volen portar tots els sabers a les taules de
la crítica pedagògica de l'Escola
d'Estiu, i que volen trobar-se en el
debat Í en la festa amb altres que
tenen semblants interessos.
Tots els ensenyants no pensem
igual, i això és bo. Però dins dels
que no pensem igual hi ha d'esquerres Í de dretes. L'Escola d'Estiu, com la pedagogia i l'escola,
no és neutral:
— Busca aquells que busquen
la consciència crítica, que no es
poden creure que són tècnics neutrals de l'ensenyament, Í que no es
resignen a ser tractats com a tals.
— Fomenta la consciència crítica, i vol actuar com a consciència
crítica de la realitat educativa del
PV, sense atorgar-se infalibilitats i
sense renunciar al dret a la paraula i a l'acció divergents.
Els ensenyants que acudeixen a
l'Escola d'Estiu vénen buscant
l'espai alternatiu, el que no controla l'Administració, per exposar
experiències i altres maneres de
fer les coses, i així les nostres trobades d'Estiu respondran al que
busquen si som capaços de connectar amb aquells que proven a
fer les coses en l'escola d'altra
manera i estan disposats a sometre a debat i a critica la seua
pràctica.
A l'Escola d'Estiu també vénen
1 anem perquè desitgem conèixer
a altres que també es preocupen
per l'opressió de la dona, que estan en contra de la dominació
d'uns pobles per altres, que lluiten contra la marginació, per la
pau i per fer la nostra terra més
habitable.
Perquè fa falta aquest espai per
anar endavant en el nostre projecte alternatiu d'Escola Pública i Popular Valenciana, perquè continuem reclamant allò que és nostre: el temps per a trobar-nos, la
veu i la paraula, el pensament autònom, la història, un tros de terra
lliure, un esperit obert, crític,
constructiu Í els diners per a poder millorar professionalment, fernos públics, pagar els papers i el
telèfon i continuar fent memòria
d'un esforç col·lectiu per a canviar
l'escola.
Per tot això Í moltes més coses,
des de la «sana utopia» apostem
amb els peus a terra i apostem fort
per la nostra Escola d'Estiu, la de
tots i totes que continuen creient
en el seu sentit.
Us esperem a Elx, Oliva, Castelló Í València.

XIV ESCOLA D'ESTIU
Horari
Bloc I Cursets monogràfics i didàctics (de 9.30 a 11 h.).
Bloc II Aules debat (de 11.20 a 12.45 n.).
Bloc III: Tallers i seminaris (de 13 a 14.30 h.).
Exposicions, festes, activitats lúdiques..., a partir de les 21 h.
Informació: CP Sant Jaume, C/ Ecce Homo, s/n. Tel. 280 02
04 (Almoines).
Dijous, dia 6, a les 11 h., presentació del conte d'Empar Lanuza «Bon viatge, Pitblanc».

VALENCIÀ
ELX
Lloc: CP El Palmeral. Elx.
Dies: Del 3 al 8 de juliol.
Matrícula: Abans del 19 de juny (per correu certificat). Del 19
al 28 de juny (de 17 a 20, en el CP El Palmeral, Elx).
Serveis: Menjador, guarderia, cantina, piscina.
Preu: 4.000 ptes. 1.500 ptes. assistents el darrer any. 2.500
ptes. aturats, estudiants.
Tema central: «L'escola pública i popular, la reforma, el currículum i els MRPs a partir de les conclusions del II Congrés dels
MRPs».
Horari:
Bloc I: 11 cursets monogràfics i didàctics (de 9.30 a 11 h.).
Bloc II: 11 seminaris de debat i intercanvi (de 11.30 a 13 h.).
Raconets i intercanvi d'experiències (de 13 a 14 h.).
Tertúlia-tema general (de 16 a 17 h.}.
Bloc III: 22 tallers (de 17 a 19 h.).
Festa platja, festa infantil, teatre, banda música, festa cloenda..., a partir de les 22 h.
Informació: CP Miguel de Cervantes. Elx. Tel. 545 71 65. CP
Serra Mariola. Alacant. Tel. 523 52 37. CP El Castell. La Vila Joiosa. Tel. 589 14 38. CP San Jaime. Benijófar. Tel. 572 20 19.

MARINA-SAFOR

Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació. València.
Dies: Del 3 al 8 de juliol.
Matrícula: Del 15 al 29 de juny (de 18 a 20 h., Facultat de Ciències de l'Educació, València).
Serveis: Menjador, guarderia.
Preu: 4.000 ptes, 2.500 ptes. participants darrer any, aturats
i estudiants.
Tema central: «La investigació del currículum al marc de l'Escola Popular».
Horari:
Bloc I: Aules debat (de 9.30 a 11.30 h.).
Bloc II: Grups de treball (de 12 a 13.30 h.)Bloc III: Tallers (de 16 a 18 h.).
Experiències, taules rodones, exposicions, festes..., a partir de
les 18 hores.
Informació: MRP Escola d'Estiu del PV (Comarques Centrals).
C/ Cuba, 56, 4. València. Tel. 341 55 17 (dimarts i dijous).

CASTELLÓ
Lloc: CP Sanchis Yago. Castelló.
Dies: Del 3 al 6 de juliol.
Matrícula: Del 19 al 30 de juny, de 17 a 20 hores. C/ Herrero,
25, 1.", 1.' Castelló.
Preu: 2.500 ptes. (beca per a estudiants, aturats...).
Horari:
Bloc I: Conferència-debat (de 9.30 a 11.30 hores).
Bloc II: Grups de treball (de 12 a 14 hores).
Bloc III: Tallers (de 17 a 19 hores).
Presentació de moviments, festes... (a partir de 19 hores).
Informació: MRP Escola d'Estiu. C/ Herrero, 25, 1.<", 1.a
Castelló.

Lloc: IB Gregori Mayans. Oliva.
Dfes: Del 3 al 8 de juliol.
Matrícula: Del 5 al 16 de juny (de 18 a 20 h., en el IB Gregori
Mayans, Oliva).
Serveis: Menjador, guarderia, cantina, escola infantil.
Preu: 4.000 ptes. 2.500 ptes. estudiants, aturats
d'ensenyament. 3.000 ptes. matriculats els darrers anys.
Tema central: «La Reforma a estudi».

EXCEPCIONAL OFERTA IBM

FEM ESCOLA D'ESTIU!
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CONTRA LA CONFUSIÓ, LA IMPROVISACIÓ I LES POLÍTIQUES «CALCULADES»

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
SÍ alguna cosa defineix la política sobre normalització lingüística de la Conselleria és la improvisació, el confusionisme Í l'ajornament sistemàtic de decisions. Els
ben intencionats ho anomenem política «calculada». Els que som més realistes, a
eíxe tipus de política, simplement l'anomenem «irresponsable». El que cada vegada té menys consistència és la por poc justificada als possibles recursos que sovint s'han plantejat en contra de la normalització lingüística. Aquests que foren
en el seu moment prou nombrosos, s'han mostrat com una flamerà de canyot,
que han tranquil·litzat algunes consciències, però que no tenien cap base, com
hem pogut comprovar en sentències com la recent del Tribunal Suprem que tot
seguit comentem. Sentència que ha tingut la seua creu amb la dictada per l'Audiència Territorial sobre el nom de la llengua emprada per la Universitat de València —el català— en base a un recurs d'Alternativa Universitària. Aquesta sentència, que també valorem en aquesta pàgina, ha estat recorrida i esperem que
seguesca el mateix camí que la de Meliana en arribar al Suprem.
UNIES EN VALENCIÀ
La creació de noves línies en valencià, sobretot pel que respecta a
l'EGB, s'ha mostrat fins ara com un
element Important de normalització,
ja que no pot entendre's aquesta
sense garantir que els xiquets i xiquetes valsncianoparlants tlnguen
assegurada la seua escolarització
en la pròpia llengua.
Un dels principals problemes que
s'han haguí d'afrontar fins ara era
la concepció de fes línies en valencià, com un element per mantenir
plantilles allt on la matrícula feia parlar l'existència d'alguna en castellà.
No anern a minimitzar la validesa
d'aquesl tipus d'accions. Tanmateix, tampoc podem deixar de criticar l'aspecte d'alternativa subsidiària del castellà que representa. El
que cal tenir en comrnpte és el dret
de qualssevol alumnes a escolaritzar-se en la pròpia llengua i l'obllgacíó de l'Administració de fer-ho possible.
El caràcter subsidiari del valencià
que acabem de denunciar és el que
ha dut a alguns pares castellanoparlants a demanar per als seus fills
uns drets que cal començar a desemmascarar. En aquest sentit, és
important que tothom conega la recent sentència del Tribunal Suprem
sobre el conflicte plantejat al Col·legi Pius XII, de Meliana, quan alguns
pares, al assabentar-se que no havien places en l'esmentat col·legi I
que tenien que matricular els seus
fills en un altre de la localitat, plantejaren un recurs en contra de la línia en valencià que s'havia creat al
Pius XII i que entrebancava la seua
possibilitat de triar eixe centre,
creant-los «molesiias, gastos e inconvenientest. Molèsties, despeses i Inconvenients que no cal recordar es mullipliquen per mil en el
noranta per cent dels alumnes que
cerquen l'ensenyament en valencià.
En la sentència del Tribunal Suprem, la qual es produïa després de
la dictada per la Sala Primera del
Contenclós-Admlnistrativa de !'Audiència Territorial de València en el
mateix sentit, s'estableix que el dret
constitucional que al·legaven els pares ho era «a rebre ensenyament en
un col·legi públic o almenys de forma gratuïta als nivells que assenyala
el
seu
paràgraf
quart
—ensenyament bàsic—, sense arribar a la facultat d'elecció d'un
col·legi públic determinat...*. Aquesta sentència deixa ben clar que tots
els pobles i totes les ciutats tenen
llibertat més que suficient per racionalitzar la utillzació dels centres escolars, donanl resposta a les exigències dels alumnes que demanen
l'ensenyament en valencià, sense
que tlnga aentit que alguns perden
el seu dret a una escolarització valenciana per a que altres simplement guanyen comoditat.

No cal dubte que una de les actuacions que el STEPV ha de potenciar des dels Consells Escolars Municipals que prompte caldrà constituir és la creació d'una xarxa suficient per a donar resposta i potenciar el repte de l'escolarització en
la pròpia llengua.
L'ADMINISTRACIÓ, PASSIVITAT
CALCULADA
Els Imperatius de la Llei d'Ús i
Ensenyament obliguen, malgrat que
de vegades no ho semble, a l'Administració. ,i.Què entendrà aquesta
per l'«especial protecció» que cal
donar-II al valencià? Fins ara, el que
hem vist són pares que cerquen un
ensenyament en valencià per als
seus fills i a treballadors de
l'ensenyament
cercant
ensenyament en valencià per als
seus alumnes. També hem vist com
la Conselleria, quan ha arribat, ha
arribal tard i mal, aplicant la llei del
mínim esforç per solucionar problemes podrits i situacions crispades.
La darrera actuació de la Conselleria, autèntica mostra de passivitat
calculada, ha consistit en presentar
una campanya per a potenciar
l'ensenyament en valencià el mateix
dia que acabava el plac per a matricular-se per al curs proper. No ha sigut la primera vegada que passa
una cosa semblant, el que ha estat
una novetat és la realització d'un
acte públic —insistim, el mateix dia
que acaba el termini de matriculació— per a presentar l'esmentada
campanya.

ÀREA D'EXPERIÈNCIES DEL
CICLE SUPERIOR
La normalització és impossible
d'aconseguir si, a més a més de les
línies en valencià i conseqüentment
de la garantia que els alumnes estudien en la llengua que els és pròpia, no es dóna als castellanopariants la possibilitat d'integrar-se I
comprendre el valencià. En ambdós
casos hi ha un objectiu bàsic I que
s'arreplega en la legislació vigent;
que els alumnes, en acabar
l'ensenyament obligatori, dominen
en igualtat de condicions el valencià i el castellà.
Per tal de fer possible l'objectiu
esmentat, cal que els alumnes que
no tenen l'ensenyament en valencià, a banda de l'assignatura, donen
alguna assignatura —que per raons
òbvies convé siga l'àrea d'experlèncles— en la llengua menys habitual
d'ensenyament. En aquest sentit, el
donar l'àrea d'experiències en valencià no és altra cosa que practicar I aprofundir la llengua que es vol
conèixer.
La regulació^de l'ensenyament
del valencià a l'Àrea d'Experiències
està regulada per al Cicle Inicial i
Mig de l'EGB, però no per al Superior. Això vol dir que al curs proper,
en arribar al Cicle Superior els alumnes que des del Cicle Inicial estan
donant l'Àrea d'Experiències en Valencià, encara no saben si continuaran el curs proper, quan arriben a
sisè, donant l'esmentada àrea en
valencià.
Segons les nostres informacions,

la Conselleria té ja enllistida una ordre que regula el tema. No és cap
consol. Una vegada més ens trobem davant la famosa passivitat calculada que denunciàvem (a un moment en referir-mos a la campanya
per a potenciar les línies en valencià. Una vegada més, es donarà cobertura legal a la realització de l'àrea d'experiències en valencià,
però també es donarà una bona excusa a aqueils que justifiquen el no
donar-la en aquesta llengua en base
a una improvisació innegable I la
corresponent manca organilzativa,
tot i tenint en compte que es van
distribuir cursos Í tasques sense
preveure el que no tenien cap obligació de preveure: que a la Conselleria se li ocorresca treure una normativa que té implicacions organitzatlves una vegada acabat el curs,
en ple estiu.
UNA ASSIGNATURA
ANOMENADA VALENCIÀ
A més a més de la problemàtica
plantejada sobre les línies en valencià i el confusionisme i ajornaments
injustificables que han caracteritzal
l'ensenyament de l'àrea d'experiències, cal fer esment de l'assignatura de valencià. En el número d'ALLI-OLI corresponent al mes de febrer
ja analitzàvem la situació d'aquesta
assignatura i criticàvem l'incompliment dels horaris destinats a aquesla per part d'un nombre considerable de centres. Una vegada més,
cal constatar el poc control I la Improvisació que presideix les actuacions de l'Administració. En aquest

sentit, reiterem les críliques que
hem fet a la disminució progressiva
del nombre de coordinadors i assessors didàctics i la mala utilització del professorat reciclat, així com
la penalització d'aquestes de vegades en benefici dels no reciclats.
Per suposi, no cal estendre's
molt en la denúncia de la política de
reciclatge de la Conselleria. Això
suposant que aquesta exlstesca.
EL VALENCIÀ ALS
ENSENYAMENTS MITJANS
Pel que
respecta
als
Ensenyaments
Mitjans,
l'ensenyament en valencià passa
per les següents mesures:
1. La decisió de fer classes en
valencià és dret i competència del
professorat, i així ha de quedar garantit en la Circular n." 1,
2, Allà on s'imparlesquen assignatures soltes en valencià, aquestes han de continuar Irnparlint-se en
valencià i hom ha d'assegurar el
professorat escaient.
3. El professorat que impartesca
assignatures en valencià ha d'obtenir destinació allà on s'impartesca
l'ensenyament en valencià (siga en
línia en valencià o en assignatures
solies) o en _aquelles zones les
quals la Llei d'Ús i Ensenyament del
Valencià assenyala com a zones de
predomini lingüístic valencià.
4, Els Seminaris de Valencià disposaran d'un nombre d'hores a determinar per al reciclatge del professorat del propi centre que faça
l'ensenyament en valencià.

COMUNICACIÓ'DECLARACIÓ DEL II CONGRES DE MRPs

LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA AL PAÍS VALENCIÀ
Actualment hi ha un confús marc
legal que regula i obliga l'ús I
ensenyament, respectivament, del
valencià al nostre país.
Tanmateix aquestes lleis, decrets, ordres, resolucions i circulars, en moltes ocasions resten sense cap efecte per la seua mateixa
ambigüitat i falta de voluntat política per posar les condicions que facen possible el seu acompliment, a
més a més, unes ordres refan o
anul·len parcialment d'altres,
És absolutament Imprescindible
que s'uniflque i es clarlflque Iota
l'actual normativa referent a l'ús i
ensenyament del valencià pel bé i
acompliment del procés de normalització.
VALORACIÓ DEL PROCÉS
D'ençà que s'aprovà la LUEV (novembre de 1983), es parteix d'una
situació quasi desèrtica respecte a

l'ensenyament i ús Institucional de
la nostra llengua.
El procés d'introducció ha estat
lent, malgrat tot, de l'any 1983 al
1986, la progressió resultà lenta I
vacil·lant en gener del 86, quan,
arran de la publicació de l'ordre, desenvolupada posteriorment en l'Ordre del 17 d'agost de 1987, que es
consolida l'opció dels drets individuals respecte a la utilització del valencià com a llengua vehicular en
l'ensenyament, produint-se el primer pas enrera, que resultarà decisiu I contribuirà a l'aturament del
procés d'Introducció del valencià a
l'escola.
Respecte a l'ús del valencià a nivell social, s'ha fet poc, desorganitzat i, el que és més greu, no ha arribat en cap mesura a fa societat. Els
mitjans de comunicació han restat
immunes, en la seua gran majoria, a
aquesta voluntat de normalització
lingüística.

L'ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ
Després de sis anys de publicada la LUEV, encara no s'acompleix:
aproximadament un 25% de la població escolar en zones lingüísticament valencianoparlants no reben
aquest ensenyament:
• Manca de política lingüística
que incidesca en la composició sociolingüística del poble, i en concret
del professorat.
• Falta de professorat reciclat i
preparat.
• Alt nivell d'absenttsme tani a
l'hora d'impartir l'assignatura (reciclats que amaguen la titulació afavorits pels mateixos centres} com a
l'hora de participar en el reciclatge.
• Actitud de rebuig d'una part
important del professorat en qualsevol tema relacionat amb l'incorporació del valencià a l'ensenyament.
• Falta de preparació dldàctlco-

pedagògica en el tractament del
valencià.
• El professorat especialista que
s'envia des de l'administració en
moltes ocasions no té acabat el reciclatge i fins i tot són castellanoparlants amb molt poca preparació
en el tema. Amb una generalització
bastant absoluta no s'acompleixen
els horaris que marca la llei, amb els
corresponents agravants a nivell de
prestigi, qualitat i presència d'una
llengua que és «cooficlals arnb el
castellà, però únicament a nivell de
papers.
A les zones castellanoparlants
aquesta qüestió s'agreuja notablement, amb una falta total de planificació, de necessitats I d'un estudi
rigorós de la problemàtica específica i de la incidència lingüística en
aquestes zones.
Els MRPs considerem la necessitat d'un tractament d'aplicació
parell amb (es zones valenclano-

9

QUE HI HEM DE FER, SI EL
NOM ÉS CATALÀ...
El passat 18 de maig es feia pública la sentència de la Sala Segona del Contenciós-administratiu de
l'Audiència Territorial de València
contra un acord de la Junta de Govern de la Universitat de València.

parlants quant a l'obligatorietat
del valencià en les zones castellanoparlants, considerant el dret i
l'obligació a conèixer i aprendre
les dues llengües presents al nostre país.
Davant aquesla situació considerem que calen un seguit d'actuacions:
a) Mesures d'actuació decisiva
en política lingüística.
b) Mesures administratives
adienls per lal que tot el professorat reciclat siguen aprofitats al
màxim per impartir el valencià en
llurs centres.
c) Reciclatge obligatori del professorat en hores lectives. Atractiu
i renovador, amb una didàctica actual i lligat a la cultura pròpia del
nostre país.
d) Formació del professorat, ja
reciclat, en didàctiques específiques, per tal que s'evíte la por de
molts mestres a l'enfrontament metodològic a una matèria i fins i tot a
una realitat que desconeixen, com
és el cas dels ensenyants que provenen d'altres zones de ('Estat
espanyol.
• Dlnamltzació de departaments
i seminaris.
• Elaboració i lliurament de dossiers didàctics.
• Seguiment d'objectius assolits
per l'alumnat.
• Organitzacions de campanyes
d'activitats extraescolars generalitzades i valenclanitzadores.
• Programar cursos i seminaris
-que actualitzen i completen els coneixements d'aquests ensenyants.
e) Totes les vacants que es produeixen al País Valencià s'han de
cobrir per professorat reciclat en
valencià,
f) Actuació clara, per part de
l'Administració, quant a l'acompliment de la normativa.
g) Clarificació del paper dels assessors didàctics per tal de dotarlos de major autonomia i competències.
L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ
Els MRPs considerem que l'única alternativa possible per aconseguir un mateix coneixement de
les dues llengües presents al País
Valencià és l'ensenyament en valencià amb una introducció progressiva del castellà.
Fins ara moltes de les escoles
que fan l'ensenyament en valencià
ho fan gràcies a l'esforç dels mestres i els pares que ho fan possible.
Tanmateix aquesta situació no pot
esdevenir la norma. Els projectes
necessiten d'una voluntat política i
un assessorament i seguiment continus:
• Seguiment i assessorament en
la metodologia.
• Recolzament de l'administració amb subvencions per dotar a les
escoles de materials que en molts
casos s'ha d'anar fent per no trobar-se en el mercat editorial.

• Recolzament de professorat
(augment de les plantilles dels centres), sobretot en les escoles, amb
programes d'immersió lingüística.
• Estudis científics fets per la
Universitat o pels propis mestres
amb un assessorament adient, que
ens informen dels resultats dels
programes.
• Al concurs de trasllats, totes
les places dels pobles on hi haja
programes d'ensenyament en valencià, així com en totes les unitàries o graduades del País Valencià,
hauran d'eixir en valencià.
EL VALENCIÀ COM A LLENGUA
VEHICULAR
La introducció obligatòria del valencià com a llengua vehicular en
l'ensenyament, que es contemplava
en l'Ordre de Conselleria de l'1 de
setembre de 1984, acomplia perfectament aspectes des del punt de
vista sociolingüístic i didàctic: d'una
banda, ser el vehicle normal per
passar del món familiar í social i en
els alumnes castellanoparlants potenciava l'adquisició d'una major
competència lingüística.
No obstant, aquestes consideracions van ésser truncades amb l'aparició de l'Ordre del 17 d'agost.
Aquesta Ordre entrebancà i tirà endarrera uns certs avanços que repercutien negativament no solament en el tractament del valencià
com a llengua vehicular, sinó també
en el desencant i motivació de
molts ensenyants implicats, donant
a entendre la poca sensibilitat i falta de voluntat política per part de
l'Administració amb aquest tema.
Els MRPs exigim per motius de
coherència metodològica i didàctico-pedagògica la necessitat de replantejar aquest tema, en funció de
l'obligatorietat en la introducció
progressiva del valencià com a llengua vehicular a l'ensenyament,
acompanyant-la de les següents
mesures:
• Informació exhaustiva a pares/mares, claustres i consells escolars.
• Estatges i Seminaris que preparen el professor en aquestes matèries dintre de tot un procés d'actualització metodològica i pedagògica.
• Difusió social als mitjans de
comunicació dels exitosos resultats
educatius en l'assoliment d'un bilingüisme escolar.
Així mateix, considerem que l'escola no pot ser l'únic element normalitzador de la llengua d'un país.
S'ha de fomentar i prestigiar l'ús del
valencià a tots els àmbits socials,
sobretot en els que tenen més incidència per la seua influència en la
població: mitjans de comunicació
(molt especialment la RTVV), edicions, publicacions i comunicacions
institucionals, etc. Com a única via
possible de normalització d'una
llengua.

L'esmentat acord, de 20 de juny de
1986. tractava de facilitar classes
de català a aquells alumnes que ho
desitjassen per tal que adquiriren la
capacitat adequada per a seguir
amb facilitat les classes impartides
en aquesta llengua. La sentència és
conseqüència d'un recurs presentat pel grup d'extrema dreta Alternativa Universitària. La sentència, a
banda de declarar nul l'acord de la
Junta de Govern, estima Il·legals els
arts. 6 i 7 dels Estatuts de ta Universitat de València, que usen el
lerme «català» com a denominació
científica de la llengua. L'única raó
que dóna el tribunal és que a l'Estatut d'Autonomia a la llengua se l'anomena «valencià». Toia una xim-

pleria i una mostra de «sapiència»
judicial.
No anem a enlrar en la «pseudodispula» filològica sobre el nom de
la llengua, alentada des dels sectors més reaccionaris, La romanística internacional i les persones
amb sentit comú ho tenim clar: a les
coses, pel seu nom. I el nom és «català», així de clar. Ens interessa,
més bé, la vessant sociològica del
fet. Per una banda, un grup de «flechass ja molt crescudets, la feina
dels quals és ocupar plaça en la Universitat per secula seculorum i organitzar viatges de fi de carrera, no
para d'emprenyar i entrebancar tot
intent de normalitzar la Universitat i
consolidar-la com una institució verament valenciana. I què direm dels
jutges, millor dit. d'alguns julges.
per què un altre recurs presentat
contra la Diputació de València per
a que no donarà ajuts a aquelles
obres «escrites en català» va ser desestimat per la mateixa Sala Sego-

na, però amb un altre president.
Ouè dir d'alguns jutges que no s'haja dit ja. Doncs que no s'haurien de
posar en camisa d'onze vares, perquè la sentència suposa una inlerferència en la pràctica acadèmica i
en la llibertat de càtedra. I, a rnés a
més, obeïx als més foscos interessos d'una dreta cavernícola i incivilitzada que, davant de qualsevol
procés de confrontació democràtica {com ara les eleccions europees), desenterra el deslral de
guerra de la dispula dels noms, com
si de la dispula sobre el sexe dels
àngels es tractarà. No és casual la
data en què s'ha let públic el veredicte.
No estalviarem esforços en la defensa democràtica de la verital
científica i en el recolzamen! a una
de les poques institucions públiques valencianes, la Universitat de
València, que ha tingut el valor d'anornenar català a allò que és català.

CONCURS DE
TRASLLATS D'EGB
Al llarg d'aquest curs hem anat informant-vos dels successius esborranys del futur concurs de trasllals per al professorat d'EGB.
Aquesta informació va ser especialm e n t e x t e n s a al número 58
d'ALL-l-OLI, corresponent al mes
de febrer, en el qual publicàrem una
guia explicativa completa del futur
concurs. Des d'aleshores s'ha introduït una sèrie de canvis, els rnés
importants dels quals són, al nostre
parer, la contemplació del dret de
concurrència i l'eliminació com a
mèrit del fet de desempenyar algun
càrrec unipersonal. Ambdós canvis
els considerem, sobretot el segon,
altament positius, ja que sempre
hem considerat i defensat la improcedència de primar amb punts els
esmentats llocs de treball. Independentment de posteriors valoracions,
us oferim un resum de la situació en
què resta la puntuació per tota classe de conceptes, tot i tenint en
compte que la necessària negociació autonòmica pot introduir o canviar aspectes del decret marc sobre
concurs de trasllats.

TEMPS DE PERMANÈNCIA:
ANY
1 pr f) on o er
\ . . £1. , O. --

4 a"
6

s.

6" a 10 e ....
11 i següents

LLOC NORMAL

LLOC DIFÍCIL P.

1 punt/any
2 punts
3 punts
4 punts/any
2 punts/any

1"5 punls/any
3 punts
4 '5 punts
6 punls/any
3 punts/any

La puntuació acumulada per aquest apartat és:
NORMAL

ANY

2.on [1)
3e'

2

^

4 art

5
8
12
16
20
24
28
30

5,è
6è

7.é
8.è
9,é
10 é
11
etc.

DIFÍCIL P.

3
4'5
7'5
12
18
24
30
36
42
45

(1) El primer any no es pol concursar.

Anys de servei actiu
Suposa un punt per any

maneix en la situació de provisionalitat abans del primer destrí definitiu.

Provisional! ta t
Un punt per any, fins obtindré la
propietat definitiva, la qual cosa, sumada al punt per serveis, suposa
dos punts per any, mentre es per-

Cursos d'especialització Í
perfeccionament.
Es dóna una puntuació per cada
curs, sense poder excedir per

aquest apartat d'una puntuació
màxima total de dos punls.
Titulacions acadèmiques
Per cada titulació diferent a la utilitzada per a l'accés, dependent de
la categoria del títol, fins un màxim
total per aquest apartal de dos
punts.

Una novel·la policíaca del gran mestre Simeiiois
i una novel·la d'amor de Palau i Camps
són els primers llibres de
L'tCLÈCTIÍA
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UNA MESURA INADMISSIBLE PER A L'ENSENYAMENT PUBLIC

SUPRESSIÓ D'UNITATS
A la Mesa Sectorial d'Ensenyament del passat 27 d'abril, la Conselleria va donar als sindicats el document de «Crlterios de realización
del ajuste escolar para el curso
89/90», junt a la relació dels centres
on es suprimirien o crearien unitats.
El director general de Centres va
plantejar que els criteris no es podrien negociar, sols aplicar suggerències per a la «seua correcta aplicació ".
El Sindicat de Treballadors de
l'Ensenyament del País Valencià ha
manifestat a la Conselleria:
— La nostra denúncia per la
seua actuació unilateral davant
d'un terna fan important, al no
comptar prèviament amb els òrgans
de participació i negociació: Consell
Escolar de Centre, Municipals, Juntes de Personal, Mesa Sectorial.
— La contradicció i falta de planificació a l'hora d'encetar un procés de modificació de la composició d'unitats en determinats centres, sense que s'haja estudiat
prèviament quines són tes necessitats per a l'aplicació de la Reforma Educativa al País Valencià
quant a centres i unitats, d'acord
amb els criteris que s'arrepleguen
al Llibre Blanc: escolarització total
a partir dels 3 anys, reducció del
mòdul alurnnes/aula, professors de
música, educació física... El STEPV ha exigit a la Conselleria la constitució d'una Mesa específica al voltant d'aquest tema. amb la participació de tots els sectors educatius,
per tal d'elaborar el disseny de tots
els aspectes de la Reforma i d'alIres que incideixen (com ara el nou
concurs de trasllats), així com la
planificació del Mapa Escolar.
— La nostra oposició a algun
dels criteris aplicats:
a) Sols es té en compte el criteri del mòdul per a la supressió
d'unttats rurals (es suprimeixen les
unitàries que no apleguen a 15
alumnes, excepte en casos sjustificats»). Considerem que és fonamental tindré en compte les condicions que es donen en cada escola
rural quant a la funció social i educativa que realilza, I és per això que
el criteri bàsic deuria ser el seu
manteniment i desenrotllament, dotant-les de mitjans, i en el cas de
possibles agrupaments, comptar
amb la participació i voluntat dels
professors i els pares.
b) No es considera la possibilitat d'unitats de recolzament als
centres d'EGB amb mòduls especials. Sols es reconeix com a unitat
de suport les d'Educació Especial
que tinguen alumnes diagnosticats
prèviament pels SPEs com disminuïts psíquics (12 a 15 per aula),
motòrics (8 a 12) I auditius (8 a 12).
c) L'incompliment fins ara de
les ralios d'alumnes que es fixen
als centres que estan acollits al Pla
d'Integració (entre 20 I 25 per aula)
I per als centres amb Programes
d'Immersió (25 alumnes màxim per
aula).
En qualsevol dels casos, considerem obsoleta l'actual estructura
dels centres en base al criteri
"Composició legal = Nombre d'unitats». Cal considerar que cada
centre ha d'adequar l'estructura a
les seues necessitats organitzat)ves en funció de la seua problemàtica específica.
La importància i repercussió del
tema exigeixen una acció sindical
concreta en cadascun dels centres, poblacions i comarques, tenint en compte a APAs i prenint
postura els claustres, consells es-

colars de centres i municipals,
juntes de matriculació, juntes de
personal, meses per l'escola pública.
Tenint en compte que al rnes de
maig es fa el procés de matriculació a partir de la planificació d'unitats de preescolar t EGB, és important lluitar ara per a que no es consolide la supressió d'unitats. En
molts centres la supressió ara
d'una unitat de preescolar o EGB
suposarà en un futur la supressió
d'una línia completa. I això també
afecta als demés centres de la
zona.
La Resolució de la Conselleria
que regula el calendari i criteris de
matriculació contempla el mòdul 35
alummnes/aula per a Preescolar í
EGB, totalment contradictori amb
els mòduls plantejats pel MEC al Llibre Blanc de la Reforma, Alguns
ajuntaments i/o consells escolars
municipals han acordat no acceptar

Per a la no supressió d'unitats:
reducció de mòduls a 25 alumnes
per grup. escolarització des dels 3
anys; si es fan agrupaments, que no
superen els 30 alumnes; en tot cas,
mantindré una línia completa; tindré
en compte el moviment de matriculació per noves construccions escolars: centres concertats al voltant;
no al tancament d'unitàries...

aquest mòdui i lluitar per mòduls de
28-30. Aquesta decisió cal ampliarla.
CRITERIS A DEFENSAR PER A LA
NO SUPRESSIÓ D'UNITATS

Com a criteri general no podem
admetre que la supressió d'unitats
supose la supressió del lloc de
treball corresponent.

Per a la no supressió de llocs de
treball docents: tindré en comple el
futur catàleg i especialitats contemplades a la Reforma per a tots els
centres, necessitat de reducció
d'horari lectiu per a tot el professorat amb reducció addicional als majors de 55 anys i mestres amb problemes, generalització de la tormació permanent en horari lectiu.

RESUM GLOBAL DE LES DADES DEL «ARREGLO ESCOLAR DE LA CONSELLERIA»
C rea ei oïts- S ü pres i on s
Creacions- S u pres ions

Composició legal centres afectats
Tolal uní la Is
Població

Alacant

Caslelló
Valencià

EGB

Preescolar

En1. Esp.

1.267
2.299
1.504

260
473
289

93
185
103

Ed. Fís.

—3
14
2

EGB

Preescolar

-14
-4
—33
—36
—103
—29
(— supressions

Ed. Esp.

Ed. Fis.

-1
—10
—6
+6
0
-t- creacions)

ACORDS DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI PE CASTELLÓ

PARALITZAR LES SUPRESSIONS
La Comissió Permanent de la
Junta de Personal Docent no Universitari de Castelló, reunida dimecres 24 de maig amb caràcter extraordinari, ha valorat la situació en
què es troba el procés de supressió d'unitats escolars en EGB proposat per la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, arribant als següents acords;
1. En aquests moments la Junta
de Personal i els sindicals que la
composen manquen d'una informació fiable de quines són les unitats
que es proposa suprimir. Denunciem el secretisme amb què darrerament s'està portant el terna per
part dels Serveis Territorials de
Castelló I exigim informació per escrit de quina és la proposta real de
supressió d'unitats, complint així
les atribucions que l'actual legislació concedeix a les Juntes de Personal. Per això, aquesta Junta va
demanar dimarts 23 de maig una
reunió urgent amb el director dels
Serveis Territorial, qui l'ha ajornat
nou dies sense motiu justificat,
quan el tema demana un tractament
de la màxima urgència i interès.
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tota supiessió. Per això, considerem que el tema no està tancat i cridem tots sis membres de la Comunitat Escolar a estar informats, davant de la possibilitat de set necessàries noves mobilitzacions,
que aquesta Junta de Personal convocaria de no aconseguir els objectius proposats.
5. Valorem molt positivament
l'actuació d'algunes APAs i Ajuntaments en defensa de les unitals
a suprimir, considerant que és un
bon precedent per a un treball conjunt de professors, APAs i estudiants en defensa de l'ensenyament
públic i dee la seua qualitat. Però,
la Junta de Personal lamenta l'actitud passiva de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de
Castelló (FAPA) davant d'un fet tan
important i tan greu com és la supressió d'un gran nombre d'unitats
escolars depenents dels Serveis
Territorials d'Educació de Castelló,
i més encara quan va estar convocada per aquesta Junta a una sessió informativa el passat 26 d'abril,
a la qual no assistiren, renunciant a
ser informats per nosaltres.

<§&-

6. La Junta de Personal considera molt greu l'actuació en tot
aquest tema del director dels Serveis Territorials de Castelló i les
seues declaracions públiques. Entre d'altres, les realitzades en el
Col·legi Públic Pintor Camaron, de
Segorbe, llançant acusacions molt
greus contra els professionals del
centre I Implicant a companys d'un
altre centre.

2. Informacions no oficials semblen indicar que s'ha pogut produir
una reducció notable en el nombre
d'unitats a suprimir, en funció en
algun cas, de pressions de tipus
polític. La Junta de Personal considera rebutjable que slga aquest el
criteri principal per a l'Administració educativa, quan no s'ha comptat amb els raonables arguments
pedagògics I socials plantejats per
aquest òrgan de representació dels
docents, els sindicats, els consells
escolars, les Associacions de Pares
d'Alumnes (APAs] i els claustres de
professors. En tot cas, aquestes variacions contínues demostren l'absència de criteris objectius, que la
Junta de Personal i els sindicats
presents en ella sempre hem exigit
negociar.

dels criteris que s'han de seguir
per a la creació i/o supressió d'unitats. Sense aquests, la Junta de
Personal mai acceptarà la supressió
de cap unitat.

3. En aquesta situació, aquesta
Comissió Permanent exigeix la paralització de tota supressió escolar i l'inici d'una negociació seria

4. En qualsevol cas, la Junta valora corn un èxit parcial la no supressió de part de les unitats inicialment proposades, que cal atri-

buir a la mobilització del conjunt de
la comunitat escolar, a la qual
aquesta Junta de Personal ha contribuït en la mesura de les seues
possibilitats i atribucions. Malgrat
això. aquests hipotètics avanços
continuen sense ser definitius, ja
que no es coneix encara quantes
unitats se suprimiran i en aquestes
condicions l'objectiu és eliminar

Si continua en aquesta línia
d'actuacions el director dels Serveis Territorials de Castelló, aquesta Junta de Personal Docent no Universitari es veurà en la necessitat
d'exigir-ne la dimissió.
Castelló de la Plana. 24 de maig
de 1989. (Còpia d'aquests acords
s'envien al Dtor. dels Serveis Territorials de Castelló; al Sr. Conseller
de Cultura, Educació i Ciència, i als
mitjans de comunicació de Castelló.]
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PRACTIQUES D'ENSENYAMENT
PER A LLICENCIATS/DES
El Servei de Formació Permanent
de la Universitat de València ha convocat un programa adreçat a les llicenciades i llicenciats en atur, consistent en pràctiques d'ensenyament en centres públics. La idea
central del programa consisteix en
que professorat de centres públics
amb una preparació adequada per
obrir perspectives innovadores
puga rebre, durant un període no inferior a un trimestre, a les seues

classes un o dos llicenciats o llicenciades que hagen fet el CAP però
que encara no s'hagen incorporat a
la docència, i actuar de tutors. El
programa pretén afavorir, d'altra
banda, l'activitat de les professores
i professors tutors, superant l'aïllament habitual del professorat a la
seua classe i fent possible un inici
d'ensenyament en equip. L'esmentat programa es posarà en funcionament, amb caràcter experimental, el

curs 89/90. El professorat tutor
comptarà amb el reconeixement
institucional, en forma d'un certificat acreditatiu i d'un complement
econòmic de 35.000 ptes. per practicant. Celebrem aquesta feliç idea
del Servei de dirigir un programa als
rnés desatesos i desafavorits: els
aturats. Esperem també que el professorat d'EE MM col labors amb
interès.

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

Nom

DNI
Sector.

Situació professional.

Adreça particular:

VALENCIÀ:

Ciutat

<,QUE PASSA AMB ELS DELEGATS
I DELEGADES DE CENTRE?
Fa ja uns mesos que a la Junta
de Personal de València va aprovar,
tal I com Ja constava en els seus estatuts, la convocatòria d'aquestes
eleccions, que sense voler ser una
repetició de les eleccions sindicals
buscaven Irobar eines de participació í connexió de la Junta de Personal amb tots els claustres. Conseqüentment es va enviar a tots els

centres una sol·licitud per tal que es
procedirà a aquesta elecció i se II
comunicarà a la Junta a l'objecte de
dur endavant un treball més eficaç.
No és el moment de justificar des
d'aquestes pàgines la conveniència
d'aquesta elecció, perquè pensem
que està majoritàriament assumida.
Però sí volem animar a tots els lectors d'ALL I OLI, a tots els afiliats i

afiliades del Sindicat, així com a tot
el professorat en general, a dinamitzar la participació I a fer arribar el
més aviat possible a la Junta de Personal la comunicació de les eleccions als vostres claustres. Ànim.
Junta de Personal Docent no Universitari - València. C/ Moratín, 3-4.
46002 València.

Carrer

_n.°

Telèfon

Centre de treball
Ciutat
Comarca.
Data d'afiliació
Signatura

Sr. Director:
Entitat bancària.
.Ciutat.

Sucursal .^___
Adreça

NICARAGUA

DEU ANYS DE
REVOLUCIÓ
Penachos de humo brotan
de las bocas de los fusiles
y de las bocas de los volcànes. Los campeslnos van a
la guerra en burro, con un
papagayo al hombro.
Eduardo Galeano {"El siglo
del vlento»)
El 19 de juliol de 1979, els sandinistes entraven en Managua I va
començar un procés revolucionari
basat en: Economia mixta, no allniament I pluralisme polític. Aquest
projecte s'ha anat desenvolupant
en tots els seus aspectes partint de
la situació típica d'un poble expoliat
per l'imperialisme i l'oligarquia nacional, i amb les lacres pròpies
d'una situació de dependència absoluta. Els avanços en l'àrea social
(salut, educació, vivenda, reforma
agrària...) han passat per diverses
etapes condicionades per la situació d'agressió que pateix el país a
nivell econòmic, polític i militar, junt
a altres factors que tenen més a
veure amb dificultats d'organització
i direcció internes.
La defensa ha exigit pressupostos que s'havien de dedicar a altres
coses; la guerra ha potenciat l'èxode del camp a la ciutat, provocant
assentaments espontanis i agreujant el problema de la vivenda; les
condicions de salubritat empitjoren,
la guerra ha destruït 60 unitats de
salut, amb un costo de 5.000 milions de dòlars i afectant a 300.000
persones, ha assassinat a 111 mestres, destruït 46 escoles, provocat
l'abandó de 620 i al voltant de
45,000 alumnes han deixat de rebre atenció educativa.
És clar que l'objectiu de l'agressió és impedir que el model es de-

MIMBAflIA
10 A N Y S DE R E V O L U C I Ó
BRIGADES DE TREBALL
VOLUNTARI

Uní Expfríèncü Solidàríi

senvolupe i puga servir d'exemple a
altres pobles. Malgrat tot, es va
construint una democràcia real basada en la participació del poble a
diversos nivells (CDS, Ctés. de ges-

tió rurals, Estatuts d'Autonomia per
a la Costa Atlàntica..,), que necessàriament va acompanyada d'altres
formes de democratització, com ara
la redistribució de la propietat i dels
béns de consum I la participació de
les persones en la gestió social I
política.
El poble que ha mamprés aquesta tasca necessita i demana la nostra solidaritat perquè, encara que la
contra està «estratègicamente
derrotada», l'agressió política, el
bloqueig econòmic i l'amenaça d'agressió continuen. La situació de
dependència econòmica és molt difícil de remuntar en aquestes condicions i, ara com abans, eis nicaragüencs i els centramericans necessiten la nostra solidaritat.
Des de fa 10 anys el moviment
de solidaritat en València ha impulsat l'envio de material escolar, sanitari, diners (campanya dels 100
milions, «Nicaragua ha de sobreviure». «Nicaragua Urgent» amb motiu
de l'huracà Joana,..).
L'any 83 va anar la primera brigada del País Valencià a Nicaragua i
des d'aleshores cada any van brígadistes als mesos de juny, juliol i
agost i la solidaritat creix. Enguany,
els brigadistes treballaran en la
construcció d'una Escoleta Infantil
en la Cooperativa La Granja de San
Ramon, per la zona de Matagalpa.
Volem convidar-vos a celebrar
amb nosaltres els 10 anys de treball
solidari de CEDSALA en València i,
sobretot, els 10 anys de Revolució
Popular Sandinlsta en Nicaragua,
participant en els actes i festes que
es faran a la ciutat i en alguns
pobles.
Com ells diuen, «Reagan se fue
però la Revolución se queda».

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 VALENCIÀ:
Data_
C/C o Llibreta n.°.
Cognoms

Nom

Signatura

SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

El STEPV disposa d'un servei per als afiliats i afiliades
per tal de gestionar i facilitar qualsevol tràmit administratiu (presentació 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 contacte, per carta o telefònicament, amb qualsevol de les seus, indicant el vostre nom, telèfon o adreça de localització, i tramitació sol·licitada. El servei és gratuït.

STEPV-ASSESSORIA JURÍDICA
VALENCIÀ

ALACANT

Nou horari a partir de febrer
del 89.
Dijous de 18 a 21, a la seu
(Gascó Olíag. 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 JURÍDICO ZALATA.
José Ferrer Gil.
Cl Segura, 9 - 2 . " , esquerra. 03004 ALACANT.
Tel. 521 7333.
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

Nules, Petrer,
Villena, Camp
Morvedre.
•
Maig: Castelló de (•
Plana, Aielo de
ferit, València.
Juny: Onda, Requena, Alacant, Muro
d'Alcoi.

