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LA LLEI DE TAXES I ELS
ENSENYANTS: NOVA AGRESSIÓ
A la fi i a la cap, sense cap discussió final en les Corts, el dia 5
d'octubre passarà a la memòria dels
i les ensenyants com el dia que es
va suprimir el dret a la matrícula gratuïta, vigent des de temps immemorial.
S'ha parlat molt d'aquest tema i
cadascú ha intentat treure profit a
la seua manera. «Los unos por los
otros» ens hem quedat novament
agredits. Potser més endavant ja
parlarem.
Per a nosaltres no es tracta d'entrar en discussions al voltant de si
existeix suposadament un privilegi o
no. Es tracta senzillament de mantenir un dret que majoritàriament el
professorat ha considerat com una
conquesta, donada la històrica marginació d'aquests treballadors que
viuen de la cultura i de la ciència.
Recordem ara aquell refrany popu-

lar, «pasas mas hambre que un
maestro de escuela». És per a nosaltres una nova agressió a les nostres condicions de treball que caldria afegir a les contínues discriminacions, com la negació a una vertadera homologació, la separació en
molts temes dels demés funcionaris públics...
Els ensenyants no volem privilegis. Els ensenyants el que volem és
que d'una vegada per totes s'afronte el dret a la formació i reciclatge
d'una manera racional que contemple l'obligatorietat i la gratuïtat d'aquesta formació permanent. Però
això, és clar, suposa parlar d'invers,ions i sempre és més fàcil disminuir que afegir.
Els ensenyants el que volem és
el dret a una vertadera negociació
col·lectiva on emmarcar els nostres

INTERINS I INTERINES D'EGB I EE MM

CONVOCATÒRIA DE
REUNIÓ ESTATAL

drets i els de les nostres famílies.
Però això, també és clar, que els
nostres poders «executius» i «legislatius» no estan disposats a afrontar.
El curs actual encara podem matricular-nos en les mateixes condicions que els anteriors. A partir
d'ara no. En la darrera entrevista de
la Junta de Personal de València
amb els grups parlamentaris,
aquests es van manifestar favorablement a la búsqueda de solucions.
^Paraules? Ja ho vorem.
El que sí que està clar és que els
ensenyants haurem d'estar pendents d'aquestes «hipotètiques» solucions i deurem estar disposats a
mobilitzar-nos una vegada més si
aquesta solució no és satisfactòria.
Ja estem tots avisats.

cals del tema d'interins, així com als
representants de les possibles estructures organitzatives existents
(coordinadores, assemblees permanents...).
Data: 14 d'octubre del 1989. Dissabte.
Lloc: Madrid.
ORDRE DEL DIA:

La situació d'inestabilitat i de precarieíat en el treball de milers i milers d'interins i interines d'EGB i
EE MM exigeix lograr per al col·lec-

tiu fórmules d'estabilitat i d'accés
que acaben amb l'actual situació.
Com a primer pas convoquem a
tots Í totes els responsables sindi-

1. Situació existent a les diferents comunitats autònomes Í zones
de l'Estat espanyol.
2. Continuïtat en el treball: accés i estabilitat.
3. Discussió sobre les propostes d'accés de les administracions
educatives i dels sindicats.
4. Anàlisi sobre l'oferta d'ocupació pública en el MEC i Comunitats
Autònomes amb competències.
5. Propostes de mobilització.
A partir de les conclusions d'aquesta reunió convocaríem a la resta d'organitzacions sindicals per a
proposar l'elaboració d'una plataforma i calendari de mobilitzacions
comuns amb l'objectiu d'aconseguir
les nostres reivindicacions.
Madrid, 20 de setembre del
1989.
Secretariats Confederats
d'UCSTE i STEC

CANVIS EN «ALL I OLI»
A partir d'aquest número la revista d'ensenyament ALL I OLI canvia la direcció. Jaume Murïoz, director d'aquesta publicació des
de fa més de 10 anys, ens ha
deixat per a continuar la seua tasca periodística des de la ràdio.
Han estat més de 10 anys els
que el nostre company ha dedicat
a la no sempre «agradable» tasca
de fer arribar una informació es-

pecialitzada al conjunt dels ensenyants.
La pervivència d'ALL I OLI no
hauria estat possible sense el treball de molts companys i companyes en els bons i també els roïns
moments que ha travessat el País
VíHencià. Entre aquests, Jaume
sempre ha desenvolupat un paper
destacat.

A partir d'ara Joan Blanco serà
el nou director, però podeu estar
segurs els lectors que gràcies al
treball de tots Í totes els que dia
a dia fem la revista aquesta continuarà arribant a les escoles amb
el mateix objectiu de ser, cada vegada més, una eina de treball per
a tots i totes els que lluitem per
fer realitat una Escola Pública, Popular i Valenciana de qualitat.

Tiratge: 9.000 exemplars

INTERVENCIÓ DE L'STE-PV EN EL PLE
EXTRAORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR
VALENCIÀ DEL 3-10-89

CARTA OBERTA
AL CONSELLER
ESCARRÉ
Senyor conseller:
En el poc de temps, que disposem, l'STE-PV com sindicat majoritari de l'ensenyament del País Valencià, considera imprescindible
que el nou responsable de la política educativa del Govern valencià
tinga un coneixement directe de les
principals preocupacions dels sectors d'ensenyants més compromesos amb una renovació educativa.
En primer lloc és necessari garantir un funcionament correcte
dels òrgans de negociació legalment constituïts (tant en l'ensenyament estatal com en el privat), partint primer del reconeixement del
paper dels sindicats en l'elaboració
de normatives i circulars que afecten a la vida dels centres i a les condicions de treball del professorat, i
mantenint un estricte respecte als
acords a què s'arribe i que obligen
totes dues parts. En aquest sentit,
l'STE-PV lamenta haver de denunciar públicament tant la no participació sindical en l'elaboració de les
circulars de principi de curs com la
no participació en la renovació de
concerts, i el clar incompliment per
part de la Conselleria d'aspectes
importants dels Acords de Maig del
88, fruit d'una forta i costosa mobilització per al conjunt dels treballadors i les treballadores de l'ensenyament del País Valencià.
Les interpretacions unilaterals i
provocatives per part de la Conselleria pel que fa a la contractació
dels interins Í interines i respecte a
l'aplicació del Complement Específic, l'oblit en el compliment de la reducció d'horari lectiu als professors
majors de 55 anys, així com de les
negociacions sobre la jornada laboral, jornada continuada i pla de formació permanent del professorat, la
retirada del suport humà a la tasca
dels MRPs, l'abandó de funcions
per parí d'aqueixa Conselleria per a
que els Consells Escolars dels Centres Concertats siguen veritablement democràtics, o per a fer complir les normatives que d'ella emanen, normatives que en molts casos
s'estan incomplint, com per exemple el calendari escolar a l'ensenyament privat, són constatacions d'aquests incompliments. Tot això, unit
a la discriminació que pateixen els
docents en l'àmbit de la Funció Pública valenciana en aspectes retri-

butius i de revisió salarial, crea una
situació de greu problemàtica laboral que exigeix solucions immediates.
La Reforma del Sistema Educatiu
en el conjunt de l'Estat espanyol
està en marxa. L'Administració valenciana té un acord marc amb el
MEC. No obstant, en el País Valencià és preocupant la falta d'actuació en el disseny d'una reforma a
partir de la problemàtica pròpia i
d'una planificació sobre les necessitats de centres i professorat per
a implantar la Reforma. S'han modificat í suprimit unitats escolars sense existir eixa planificació global
prèvia. Reclamem la decisiva participació de tots els sectors educatius en eixe procés, i creiem que és
fonamental el paper que han de desenvolupar tant el Consell Escolar
Valencià com els Consells Municipals, òrgans que necessiten una
major dinamització si volem recuperar la il·lusió participativa dels sectors educatius més actius.
L'ensenyament de i en valencià
és una altra de les nostres preocupacions. L'important suport d'amplis sectors progressistes d'ensenyants al llarg d'aquests anys i les
mesures administratives^ mampreses no són suficients. 'És urgent
portar endavant un pla global de política lingüística que solucione el reciclatge del professorat, entre altres aspectes, i faça possible realment la normalització del valencià
no només en el camp educatiu, sinó
també en tots els àmbits socials.
Tot açò exigeix actuar amb més rigor en l'elaboració i execució de totes les mesures parcials que actualment estan en vigor.
Senyor conseller, en les seues
declaracions públiques ha parlat
d'una política de continuïtat. Esperem que això no supose oblidar la
solució de tots aquests problemes.
Des de l'STE-PV mantindrem la nostra línia de crítica responsable, treballant per avançar en el projecte alternatiu d'una Escola Pública, Popular Í Valenciana. Projecte pel qual
venim lluitant autònomament i solidària des de fa dotze anys i al qual
vostè com ensenyant s'ha sentit i
encara s'hauria de sentir directament vinculat.
Moltes gràcies.
València, 3 d'octubre del 1989.

MUNICIPA
Al «DOGV» de 25 de juliol s'ha publicat l'ordre de convocatòria dels nous Consells Escolars Municipals. El
treball que a partir d'ara s'obri per al conjunt de
l'ensenyament progressista és important per a coordi-

ARA?
nar en tots els municipis una política educativa que faça
avançar el nostre model d'Escola Pública, Popular i
Valenciana.
d'estudi sobre el tema a celebrar
allà per novembre.)

PRECEDENTS

Territorials i Municipals («DOGV»
núm. 1.114).

Amb les expectatives que obria la
LODE, l'Administració autonòmica
va legislar tot allò referent a la participació social en la gestió educativa, concretament als Consells Escolars, Í entre ells el que ara ens
ocupa, el Municipal. D'això fa avui
ja 4 anys. ^Què ha passat amb
aquests Consells de caràcter local?
La majoria de nosaltres, desgraciadament, ja ho sabem. Llevant de
comptadíssimes excepcions, podem afirmar que els CEM no han estat instruments eficaços de progrés
al servei de la comunitat educativa,
això quan ni tan sols s'han constituït.
El 25 de juliol d'aquest any és publicat un nou Decret referent a la regulació dels Consells Escolars

QÜESTIONS

AVISOS
1. Funcionament
dels Consells Escolars Municipals:
L'STE-PV necessita saber els
CEM que han funcionat en els
darrers anys a tot el País Valencià, així com de quina manera. El
sindicat demana als seus membres í simpatitzants que amb
brevetat ens envieu a les seues
tota la informació i documentació possible sobre aquestos.

2. Participació: Totes
aquelles persones interessades
en aprofundir el treball sindical
als Consells Escolars Municipals, poseu-vos en contacte
amb qualsevol seu de l'STE-PV,
per tal de buscar fórmules de.
coordinació, participar a les jornades sindicals sobre el tema ja
previstes Í/o a la seua organització.
Els models per a sol·licitar a l'Ajuntament la constitució del Consell els podeu demanar al sindicat.

iSerà una nova frustració? Ara és
un bon moment per fer quallar uns
quants CEM que funcionen? Quin
paper tenen els professionals de
l'ensenyament i els sindicats? I
l'STE-PV?
Aquestes qüestions, ja aclarit el
tema de la representació sindical
per la qual l'STE-PV té dret a ser
present a tots els CEMs del País Valencià, es venien plantejant des de
feia temps. Al voltant del nostre
darrer congrés, a diversos nivells
organitzatius del sindicat, van prenent força aquestes reflexions i
molts de nosaltres ens proposem
fer alguna cosa en aquest sentit.
(Atenció a les jornades sindicals

Algunes: L'STE-PV, un sindicat
tradicionalment reivindicatiu i participatiu, ha d'aprofundir en la seva
vessant creativa, proposant alternatives d'actuació, exercint funcions
de control i gestió als nivells locals
de l'Administració. Tot açò serà
possible si el conjunt de les seues
i els seus militants i simpatitzants es
mobilitzen per exercir part del seu
compromís sindical als CEM, per tal
de millorar les seves condicions immediates de treball, tot i enfortint la
vida sindical de l'STE-PV, donant a
conèixer els nostres problemes
com treballadors-es, i popularitzant
i executant les nostres propostes
com a sindicat.
Una millor gestió dels recursos
educatius, fent un ús racional i útil
dels mateixos, la millora real de la
qualitat de l'ensenyament realitzant
experiències pedagògiques locals i
comarcals, una organització administrativa vdels Consells més àgil i
eficaç i un enriquiment del treball
sindical (i també, per què no?, professional), obrint noves perspectives il 'lusionadores i transcendint a
l'entorn podrien ser uns dels més
destacats objectius-resultats de la
implicació de l'STE-PV en la marxa
dels CEMs.
El nostre/vostre sindicat té una
destacada responsabilitat i una interessant perspectiva. La millora
efectiva de l'escola pública valenciana depèn en gran part de la implicació de tots i totes, membres i
simpatitzants de l'STE-PV en
aquesta tasca. Ens hi comprometem?
Ànim!

RESUM LEGISLATIU
En el «DOGV» del 25-7-89 es va publicar el Decret 111/1989. de 17-7,
pel qual són regulats els Consells Escolars Territorials i Municipals.

JA TORNEM A SE
Un any més s'han pogut realitzar
les quatre Escoles d'Estiu que tradicionalment des de fa bastants
anys se celebren a tot el País Valencià.
Un any més els organitzadors han
hagut de patir la incertesa de no saber amb quants diners la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
les havia de subvencionar, doncs,
com ja és pràctica habitual per
aquesta Conselleria, les ajudes no
s'han conegut fins el mes de setembre, quan les Escoles d'Estiu es van
fer a juliol. Com és fàcil d'entendre,
a hores d'ara els diners no han arribat per a pagar les activitats d'eixes
Escoles d'Estiu.
Un any més hem vist com en les
convocatòries d'ajudes es considera molt valuosa la tasca dels MRPs
i sembla ser que per eixa raó no
s'ha renovat la Comissió de Serveis,
perquè un membre de la Federació
d'MRPs del País Valencià es puga
dedicar plenament a coordinar les

activitats dels distints moviments
federats, tal i com arreplegava els
Acords de Maig, quan a Catalunya
0 a Andalusia (per citar alguns
exemples) en tenen des de fa alguns anys.
Si bé és cert que econòmicament
les subvencions concedides a totes
quatre Escoles han estat més elevades que l'any passat, seguim reivindicant que la renovació pedagògica no es pot veure reduïda a una
trobada específica i que cal potenciar d'una vegada per totes el treball al llarg del curs dels Seminaris
1 Grups de Treball que es creen al
si de les Escoles d'Estiu, dotant els
MRPs d'uns recursos tècnics i humans suficients pels quals tants
ensenyanís progressistes van lluitar
en l'última vaga. Per a la qual cosa
cal una convocatòria específica de
subvencions a activitats d'hivern on
realment es valore el camí fet.
Un any més... ja tornem a ser.

UCSTE: «GITAVA
ESCOLA DE VERÀN»
La «Gitava Escola de Veràn», celebrada a Poio (Pontevedra), ha estat un fòrum on s'han debatut temes
educatius d'actualitat, els quals han
estat tractats pels diferents STEs
que configuren la UCSTE.
Amb un ambient seré i creatiu
anaven intercanviant-se les distintes perspectives d'anàlisi, les quals
constribuíren a configurar dialècticament el contingut de l'escola
d'estiu.
Una de les qüestions centrals del
debat fou el tema de la Reforma
Educativa, on s'apuntaren les discrepàncies que la UCSTE manté
amb el projecte «definitiu» del MEC,
i assumit per totes les administracions autonòmiques. Entre aquestes discrepàncies podemenumerar
la inexistència del Cos Únic d'Ensenyants, el manlenimení de la doble xarxa escolar, la insuficient regulació de l'etapa infantil, el disseny
curricular, la formació permanent
del professorat, l'horari lectiu, la
problemàtica dels treballadors/es
afectats per la regulació dels cen-

tres e.n crisi, l'homologació global
dels trebàlladors/es de la Privada
amb els de la Pública, etc. A més a
més, la fínanciació d'aquesta Reforma necessària no es veu viable sense un augment del percentatge del
PIB que s'aprope ai 6% reivindicat
des de la UCSTE.
Pel que fa a l'acció sindical, cal
assenyalar el Pla conjunt elaborat
amb la Confederació STEC, i que
enceta el procés d'unificació a curt
termini que tots volem i desitgem,
procés que es consolidarà en un
Congrés d'unificació i que des de la
Gitava Escola de Veràn es va impulsar.
Finalment, es va fer palesa l'enèrgica denúncia dels incompliments
en aspectes importants dels acords
signats, tant al territori MEC com a
les CC AA de plenes competències.
En definitiva, doncs, un lloc d'encontre i debat profitós, pels temes
tractats, pel nivell mantingut i per
les bones perspectives sindicals
que té la UCSTE.

Breu anàlisi del seu contingut:
Respecte als Consells Territorials: sols parla de que «podran ser
constituïts per Ordre de la Conselleria en els àmbits supramunícípals
que es creen com a Entitat Local d'acord a la Llei de Règim Local». No
està garantit, per tant, que funcionen. Les seues competències són
molt limitades . No parla en ningun moment de Consells Comarcals.
Respecte als Consells Municipals i de Districte:
• Es constituirà en cada municipi, excepte en aquells en què sols
haja un centre, on serà potestativa la constitució.
• La iniciativa de posar en marxa i ordenar el procés correspon a
cada Ajuntament. Fixa el plac de dos mesos a partir del requeriment de
l'alcalde per a que cada sector i/o organització designe als seus representants. (Això suposa que es pot retrasar molt la constitució si no hi
ha interès en els ajuntaments.)
• Nombre màxim de membres: trenta més el president Í els/les presidents/tes dels Consells de Districte (sols en ciutats de més de
100.000 o de gran dispersió dels nuclis de població). Cada ajuntament
fixarà el nombre total de membres i la seua distribució per sectors, respectant els mínims.
• Els/les representants del professorat, a l'igual que alumnes i pares/mares, han d'estar designats per les organitzacions representatives, en aquest cas els sindicats, atenent a la seua representativitat segons les eleccions sindicals (a Pública Í Privada) a l'àmbit del País
Valencià.

UCSTE SOL·LICITA A
MEDICINES ALTERNATIVES
La UCSTE ha sol·licitat a MUFACE que entre les prestacions mèdicofarmacèutiques que proporciona als/les mutualistes es reconega també
la Medicina Homeopàtica, la Naturista, el tractament per Acupuntura i
la Balneoteràpia o Hidroteràpia. Aquestes medicines alternatives s'inclouen ja als sistemes sanitaris públics de molts països europeus.
La petició s'emmarca en el fet d'una societat plural, on les persones
puguen exercir el seu dret a la salut des d'òptiques mèdiques diverses,
SÍ MUFACE reconeix aquest tipus de prestacions, el professorat podrà triar entre la medicina «tradicional» i aquestes altres alternatives,
que es caracteritzen per considerar el cos com un organisme global i per
l'ús de tractaments i tècniques no químics.

NOU CONCURS
DE TRASLLATS D'EGB
QUADRE 1
CALENDARIO DE DESARROLLO DEL REAL
DECRETO SOBRE PROVÍSIÓN DE PUESTOS
EN CENTROS DE EGB,PREESCOLAR Y
EDUCACIÓN ESPECIAL
1. Orden Ministerial sobre apertura del registro de profesores especialistas (duración del proceso: 4 meses).
• Publicación.
• Plazo de presentación de documentación y tramitación de expedientes.
» Entrega de las certíficaciones con la habilitación de los profesores.
• Reclamaciones.
• Resolución de las reclamaciones.
2. Definición de zonas educativas, puestos singulares, puestos de
difícil desempeno y zonas educativas de actuación preferente.
• Negociación de criterios con las organizaciones sindicales,
30-9-89 al 15-11-89.
• Estudio inicial y propuesta de cada provincià, 15-12-89.
• Presentación de la propuesta final a las organizaciones sindicales, 15-3-90.
• Publicación en el «BOE», 30-4-90.
3. Elaboración de relaciones de puestos.
• Negociación, dic. del 89.
• Estudio en cada provincià, 30-3-90.
• Publicación, 20-4-90.
4. Adscripción de los profesores definítivos.
(Condicionada a la resolución definitiva del concurso que se haya
convocado por el sistema tradicional.)
• Negociación de criterios, enero del 90.
• Estudio con Directores Provinciales y sus Servicios, 1-2-90 al
28-2-90.
• Publicación en el «BOE» de la Orden Ministerial, 10-3-90 al
2-6-90.
• Presentación de documentación, 2-6-90 al 15-6-90.
• Resolución, 10-7-90.

Per fi ha estat aprovat el nou
Concurs de Trasllats d'EGB, després de més de 8 mesos de discussió i elaboració. Es tracta del «Real
Decreto 895/1989, de 14 de julio,
por el que se regula la provisión de
puesíos de trabajo en centros públicos de Preescolar, Educación
General Bàsica y Educación Especial», publicat al «BOE» de 20-5-89.
Correcció d'errades «BOE» 3-8-89.
El contingut d'aquest decret ja va
estar publicat per la revista d'educació «Escuela Hoy», que va arribar
a les escoles el mes de juny, al qual
ens remitim.
A partir d'ací s'obri un període de
desenvolupament, concretat en l'elaboració del registre d'especialitats del professorat, la definició de
zones educatives, la relació de llocs
de treball, l'adscripció definitiva...

Tot això previ a la convocatòria del
concurs.
Fins ara ja han hagut una sèrie de
reunions, al País Valencià i al MEC,
on s'ha parlat de l'adscripció i de
les zones. Quant a l'adscripció la
postura de l'STE-PV està basada en
la defensa com a criteri preferent,
encara que no exclusiu, de l'experiència en l'especialitat, i per als sindicats ANPE, CSIF, FETE i CC OO
el criteri seria l'antiguitat en el centre. Quant a les zones, pensem que
el criteri ha de tenir en compte: 1.
La distància en Km. 2. La distància
temporal. 3. El cens de professorat.
4. Les característiques culturals.
Amb aquests criteris pensem que
cal un debat comarca per comarca
per delimitar les zones definitives
que hauran de ser negociades a
l'àmbit provincial entre els SS TT i
les Juntes de Personal, després

d'haver negociat els criteris a la
Mesa Sindical.
Paral·lelament es discutiria la relació de llocs de caràcter singular,
les zones d'acció educativa preferent i la provisió de les places que
resulten vacants.
Per últim us comuniquem que
aquest nou concurs entraria en vigor el curs 90-91, ja que el d'enguany es farà amb la normativa
antiga.
Publiquem el possible calendari
d'aplicació (quadre I), així com el
procediment per a l'habilitació d'especialitats (quadre II), tot i tenint en
compte que s'haurà d'adaptar al
País Valencià. Continuarem informant-vos. Per a qualsevol dubte o
aclariment podeu telefonar al sindicat Í també podem informar directament al vostre claustre.

QUADRE II

PROCEDIMIENTO PARA LA HABILITACIÓN
1. TODO EL PROFESORADO QUE REUNA ALGUNA DE LAS
TITULACIONES

• Tiene que solicitar la Certíficación a los Servicios Terriíoriaíes.
• Debe presentar:
— Anexo II.
— Copias compulsadas de los títulos que avalen su peíición.
2. PROFESORADO DE PLANES DE ESTUDIÓS ANTERIORES AL
1967

• Podran optar que se les habilite para Lengua Castellana, Matemàticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sqciales.
• Deberàn haber impartido estàs àreas 3 aiïos consecutives o 5 discontinues (solo pueden optar a una).
• Deben presentar:
— Solicitud según Anexo III.
— Certificación del Director del Centro o del Servicio de Inspección.
— Declaración del interesado avalada por dos profesores/as que
coincidieran en la època que impartió el àrea solicitada.

RETRIBUCIONS
A la nòmina del mes de setembre
haureu pogut comprovar que porta
un increment de 3.000 pessetes en
concepte de Complement Específic. Això és deguí a l'avançament
dels plaços en el cobrament del CE.
Aquest avanç es va produir com a
conseqüència de la proposta
d'UCSTE en la Mesa de Negociació, i que va ser acceptada pels demés sindicats i l'Administració, de
paralitzar l'aplicació de nous complements específics per a un reduït
grup de docents i redistribuir
aquests diners entre tots els ensenyants.
Així, la resta del CE seguirà el seu
calendari d'aplicació.

RESTAURANTE
PIZZERÍA

EL C E N T O L L O
Menú: 600 ptas.
Gascó Oliag, 8. Tel. 362 28 12. 46010 VALENCIÀ
Maestro Esteban Català, 1. Tel. 361 14 47. 46010 VALENCIÀ

3. PROFESORADO DEL PLAN 67

• Todos aquelles que ingresaran por Acceso Directo o por Concurso-oposición que no se realizara por àreas.
'• Pueden optar a Lengua Castellana, Inglés, Francés, Matemàticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
• Pueden optar a un àrea. El idioma moderno necesita ceríificación
de haberlo estudiado en la carrera.
• • Deben presentar:
—• Anexo IV.
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4. OBSERVACIONES GENERALES

• Las solicitudes se presentaran en los Servicios Territoriales.
• Quienes estén en excedència presentaran las solicitudes en las
Direcciones Provinciales de su ultimo destino.
• Las instàncies se presentaran en el plazo de 2 meses contades
a partir del siguiente de la publicación de la Orden en el «BOE».
• Se estudiaran los expedientes por una comisión y se comunicarà
a los interesados con un plazo de 10 días para dar su opinión. Posteriormente, de las Direcciones Provinciales acreditaren las habilitaciones
a los interesados. Se induiran todas a las que tenga derecho, incluido
Cicló Inicial y Medio.
• También se podran solicitar nuevas certíficaciones adquirides
con posteríoridad a la publicación de la Orden (plazo 1 aiïo a partir de
la obtención de la tïtulación).
» A quïenes no soliciten certificación se les asignarà Cicló Inicial y
Medio.
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DE VENDA EN LLIBRERIES

i,QUÈ PASSA AMB
L'ENSENYAMENT PRIVAT?
Durant el present curs hem pogut observar que a les diferents mobilitzacions que els Sindicats de l'Ensenyament Privat hem convocat, sempre per temes importants, la resposta no ha sigut la desitjada. Pensem que açò és suficientment greu com per a fer una reflexió al voltant d'aquesta situació.

EL FORMIGUER
JUDICIAL
Iniciem amb aquest primer «Formiguer Judicial» la publicació de
respostes a algunes consultes de treballadors Í treballadores
que considerem que és bo que tothom conega. En propers números publicarem d'altres temes d'interès.

ALTES, BAIXES I
VARIACIONS EN LA
SEGURETAT SOCIAL
1. ï,Quí les ha d'efectuar?
Han de ser comunicades per
l'empresari i si no per aquest, pel
treballador. També es podran fer
d'ofici per la Tresoreria Territorial
de la Seguretat Social com a conseqüència de l'actuació de la Inspecció de Treball.
2. Documents que s'han
de presentar

— Imprès oficial.
— Fotocòpia del document d'afiliació.
— Document Nacional d'Identitat, en el cas de les altes.

3. Termini

Tancat, perquè sí. ^Acabarem tots igual?

Des que en l'any 1987, amb unes
mobilitzacions històriques, la FETEUGT va admetre la nefasta mediació del Sr. Negro i es van veure
frustrades les esperances de molta
gent podem observar com efs treballadors de l'Ensenyament Privat
estem cada volta més passius.
Evidentment, aquest, tot i que important, no és l'únic factor que ens
ha portat a aquesta situació, n'hi ha
d'altres també molt importants que
paga la pena d'analitzar.
Com a principal factor entenc
que està la confirmació que FETEUGT ha abandonat definitivament la
línia d'acció sindical progressista i
ha passat a fer un front comú amb
FSIE i USO (a aquests ja els coneixíem), desenvolupant els tres
sindicats en aquests moments un
sindicalisme merament possibilista i
pacificador del sector, d'esquena
als interessos dels treballadors, la
qual cosa els porta a acceptar qualsevol proposta que presenta la Patronal i/o l'Administració (proves
d'això en tenim en els VII i VIII Convenis, el Conveni d'Escoles Infantils, el d'Educació Especial, Acord
d'Analogia Retributiva, Acord de
Centres en Crisi del Territori MEC,
etc.}, la qual cosa impossibilita que
els treballadors puguen aconseguir
més coses per culpa de l'efecte
desmobilitzador que té el fet de saber que en qualsevol moment, sense una consulta prèvia, aquests Sindicats van a firmar.
Un altre factor molt important és
la por continuada que tenen molts
treballadors a la pèrdua del seu lloc
de treball. Aquesta por té dues vessants, una històrica, deguda a la duresa de la Patronal, una de les més
dures, que utilitza tots els recursos
al seu abast (contractes temporals,
«finiquitos» en blanc, pressions dels
pares, etc.) per a tindré uns treballadors poc o gens conflictius, i una
altra vessant nova, que ha sigut
molt ben utilitzada per la Patronal
per a incrementar encara més eixa
por, la reducció d'unitats.
Quan tots pensàvem que amb l'aplicació de la LODE i del règim de
Concerts el sector anava a veure's
alliberat en part de tots aquests temors, ha passat ben bé el contrari,
s'han incrementat, la qual cosa no
és lògica, ja que objectivament l'estabilitat del professorat és major, ja
que un acomiadament improcedent
és motiu de rescisió de concert si
el treballador opta per reincorporar-

se al treball i l'empresari es nega, i
encara que és cert que hi ha centres que utilitzen el contracte temporal, aquests han disminuït notablement en els últims anys, ja que
la patronal no es beneficia de no pagar els mesos d'estiu. D'altra banda, pel que fa a la reducció d'unitats, ara per ara, tots els que han
volgut s'han recol·locat i en la major
part dels casos en millors centres
que dels que procedien i amb una
major estabilitat.
Aquests dos factors, la línia d'acció sindical d'alguns sindicats i la
por del professorat, ens han dut a
una pèrdua paulatína de la capacitat
de lluita del nostre sector per a
aconseguir objectius històrics, com
la reducció de jornada, l'homologació real de les condicions de treball
amb els nostres companys de l'ensenyament estatal, el conveni autonòmic, etc. Evidentment aquesta és
una situació que els sindicats progressistes i de classes tenim l'obligació de reconduir, il·lusionant els
treballadors i les treballadores en la
consecució d'aquests objectius
amb la finalitat de dignificar la nostra professió, ja que si no som capaços d'això no només no aconseguirem mai les nostres justes reivindicacions, sinó que anirem perdent
les poques coses que tenim i que
tant d'esforç ens ha costat aconseguir, i com a mostra tenim l'exemple del VIII Conveni, que ha suposat
ef primer pas per a perdre definitivament la negociació, ja que com
sabeu en el famós Acord Laboral de
moment el personal no docent ja ha
perdut dos dies de vacances i a més
a més contemplava que ara en setembre se seguiria negociant la resta. Quan? Perquè setembre ja s'ha
acabat, no se sap, ningú diu res...

CONVENI
AUTONÒMIC
Enllaçant amb tot el que acabem
de dir, pensem des de l'STE-PV que
l'única alternativa seriosa que tenim
per a dignificar la nostra situació
passa per abandonar definitivament
el Conveni Estatal, que tant ens ha
costat des de fa vuit anys, especialment en la província de València, i
abocar-nos al Conveni Autonòmic.

Adoptem aquesta opció per dos
raons fonamentals:
• Una, perquè som conseqüents
tant amb el nostre model sindical
autònom i nacionalista com amb
la realitat sòcio-polítíca d'aquest
País. jSi tenim transferències
plenes, les hem de desenvolupar!
• L'altra perquè realment creiem
que és el millor per al nostre sector, ja que en aquest moment, a
part dej risc de perdre definitivament el Conveni Estatal i que es
transformo en un simple acte
prolocolari de firmar una revisió
salarial prèviament marcada per
l'Administració, ací al PV estem
sofrint les conseqüències de la
incongruència que suposa que
no coincidesquen el marc laboral
(nivell estatal) amb el marc econòmic/pedagògic (nivell autonòmic}, la qual cosa ens impedeix
negociar amb Conselleria molts
aspectes puntuals (homologació
retributiva, jornada, càrrecs unipersonals, formació permanent
del professorat, aspectes de la
reforma, etc.) que ens aproximarien a l'homologació real amb
l'Ensenyament Públic.
Però, què passa? Ens trobem
amb la situació de passivitat de la
qual ja hem parlat, en aquest cas
agreujada per la poca seriositat i
claredat d'alguns sindicats que no
diuen «no al Conveni Autonòmic»,
però que en realitat no fan res per
aconseguir-lo. ÉS irritant sentir com
es justjfiquen dient:
— És massa prompte...
— Els meus delegats diuen que
sí, però no volen fer vaga...
— Per al meu sindicat aquest és
el quart o el quint objectiu...
— València sí, però Alacant no,
ara Alacant sí però València no...
iCorn poden anar amb aquestes
excuses de mal pagador tan torpes
com matusseres? jNi que estiguérem només dos dies parlant del
tema! ^Potser esperen que la Patronal «ens regale» el Conveni Autonòmic per ser bons xics? Realment
creiem que no, que açò és només
la manifestació a nivell del País Valencià d'un model de sindicalisme,
com dèiem adés, possibilista i pacificador.
Comptem, però, amb l'avantatge
de que cap d'ells diu «no» Í nosaltres continuarem lluitant per a aconseguir-lo i arribarà el moment en
què no es podran fer enrere.

En els cinc dies naturals a partir
de l'inici de l'activitat, finalització de
la mateixa o data ne la que es produeix la variació. Les altes solícitades fora de termini no tindran cap

caràcter retroactiu í seran imputables a l'empresari les responsabilitats que se'n deriven.

4. Conservació de
justificants
Els justificants seran conservats
mentres el treballador no es done
de baixa en tot cas cinc anys com
a mínim.

5. Llibre de matrícula
— S'haurà de dur per cada centre de treball.
— S'hi insrrjuran tots els treballadors simultàniament a l'inici de
l'activitat.
— El facilita la Direcció Provincial de Treball i Seguretat Social.
S'habilita en les inspeccions Provincials de Treball. La Direcció General de la Inspecció podrà autoritzar
la substitució del llibre, per un altre
sistema de documentació que oferesca les mateixes garanties.

LA REFORMA A
L'ENSENYAMENT PRIVAT
Ben poc hem sentit parlar, fins ara, de com ve a afectar la Reforma a
l'Ensenyament Privat i de com ens afectarà als treballadors i a les treballadores, l'única cosa que hem sentit és la Patronal demanant «duros» per
adaptar els Centres. Ací al País Valencià el tema és encara més greu perquè no es coneixen les directrius de la Reforma.
El que sí que podem fer és començar a preveure alguns dels efectes
que ens afectaran:
— El mapa escolar: si mirem les directrius de la Reforma al territori
MEC, el que està clar és que va a produir-se una reconversió dins de tot
l'Ensenyament, í tot sembla indicar que l'Ensenyament privat va a ser utilitzat com un comodí que complete les necessitats educatives d'un barri
o d'una zona. Per tot açò exigim que s'òbriguen les vies de negociació
que ens peremeten participar en l'elaboració del Mapa Escolar per tal que
siga el menys traumàtic possible per a nosaltres.
— La formació permanent del professorat: sembla que està prou clar
que per tirar endavant amb la Reforma és precís que el professorat afronte un repte: la seua adaptació als nous models curriculars. Aquest tema,
tanmateix, és prou complicat, degut en part a la gran quantitat de gent que
s'ha de reciclar i en part al poc de temps que hi ha fins a l'aplicació de la
Reforma; tot açò farà difícil el que es puguen cobrir les necessitats del Sistema. És per això necessari demanar la inclusió dins dels programes de Formació Permanent del Professorat als treballadors i les treballadores de
l'Ensenyament Privat Concertat, amb totes les conseqüències que això
comporta:
— Que es faça dins de l'horari laboral.
— Que es posen els mitjans necessaris per a les substitucions.
— Que la Patronal accepte la seua responsabilitat en aquest tema.
— Etcètera.
Aquests són dos dels punts, evidentment els més importants, sobre
els quals i de cara a l'aplicació de la Reforma els treballadors i les treballadores de l'Ensenyament Concertat, junt als de l'Ensenyament Estatal,
hauran de demanar solucions negociades.

ESCOLES INFANTILS
Comencem el curs amb els mateixos problemes, ja vells, d'anys
anteriors.
Els treballadors/es de les escoles
infantils tots els anys es troben en
la necessitat de realitzar mobilitzacions per a poder subsistir. Aquest
problema quedaria resolt si hi haguera voluntat política per part de
les Administracions, absorbint totalment les despeses econòmiques
que permetrien el desenvolupament
normal d'aquestes escoles.
Aquest problema junt a la mancança d'escoles infantils en tots els

barris són els dos punts bàsics que
ets treballadors/es reivindiquen tots
els anys, dels quals les Administracions, fins ara, passen olímpicament.
L'STE-PV continuarà lluitant i defensant les reivindicacions dels treballadors/es, tot i assumint els nous
plantejaments reivindicatius que
emanen de les assemblees dels treballadors/es.
Desitgem que enguany les Administracions corresponents preguen
consciència del problema i donen
resposta a unes reivindicacions tan
antigues com justes.

NEGOCIACIONS EN LA FUNCIÓ PUBLICAVALI

CRÒNICA D'UNA
IMINACIÓ ANUNCIADA

Les discriminacions del
professorat en l'àmbit de la
Funció Pública no són noves.
Tanmateix, al País Valencià,
degut a la proximitat física de
la Conselleria
d'Administracions Públiques Í
a la presència de l'STE-PV en
la Mesa General d'aquesta,
ha estat possible fer un major
seguiment i denúncia del que
hi passa. A ningú no pot
estranyar-li el silenci o ia
manipulació que caracteritza
l'actuació d'algunes
federacions d'ensenyament
en temes que afecten a ia
resta de funcionaris: les
seues sigles hi són
implicades.
No es tracta de treure draps
bruts d'altres opcions sindicals.
Dintre de poc s'encetarà a les Corts
Valencianes la discussió dels Pressupostos de la Generalitat per a
l'any 1990. En eixe moment caldrà
lluitar perquè se'ns aplique als
ensenyants la clàusula de revisió
salarial en els mateixos termes que
a la resta de funcionaris de la Generalitat Valenciana. Es tracta d'una
lluita que, degut al que està en joc,
pot acabar, si així ho decidim entre
tots, en mobilitzacions importants.
Repasem els fets, tregam conclusions i comencem a decidir el que
cal fer.

UN ACORD PER
BAIX TAULA
És el 20 d'octubre del 1988. Les
Federacions de Serveis Públics de
CC OO Í d'UGT signen un acord
amb la Conselleria d'Administracions Públiques, que estableix per
a l'any 89 un increment salarial del
6'6% i una clàusula de revisió salarial. L'acord, que exclou als docents, es pren al marge de la Mesa
General. L'STE-PV denuncia l'acord
pel que suposa de discriminatori per
al professorat i de burla a l'òrgan de
representació sindical que és la
Mesa General en benefici de reunions fosques i mai suficientment
explicades.
Per tal d'entendre fins a quin
punt eren fonamentades les nostres
acusacions, sols cal recordar que
abans de començar la reunió, el mateix dia 20, tots ja havíem pogut llegir a la premsa el seu resultat i les
valoracions dels sindicats que el
signaven. La premsa d'aquest dia
recollia, concretament, les valoracions de CC OO i UGT sobre l'acord en termes de excelente i pacto histórico, possible gràcies,
diuen, a que el gobierno autonómíco ha mantenido una posición diferente respecto al Gobierno central,
entre otras razones por ta mayor
sensibilldad de la Generalitat y ei
peso del sindicalisme valencíano.
Els dies següents la premsa també
es fa ressò de la denúncia de
l'STE-PV.
Contents per l'acord històric,
CC OO i UGT no secunden les mobilitzacions convocades arreu l'Estat, entre altres per els mateixos,
per al mes de novembre. Tanmateix, l'acord no fou ratificat fins a

molí després, i curiosament per sindicats diferents als que l'havien signat. D'això, però, parlarem després.

SECTORS,
FEDERACIONS,
CONFEDERAC...
Un dels aspectes claus per tal
d'entendre aquesta complicada història és la utilització que els sindicats fan de les seues sigles. Quan
l'STE-PV signa una cosa, no hi ha
cap dubte sobre la responsabilitat
de qui ho signa. En parlar, però, de
centrals sindicals, passa sovint que
unes mateixes sigles donen suport
a postures contradictòries sense
saber qui signa en realitat, cosa no
necessàriament criticable sempre
que s'explique amb honestedat. Els
dos casos que analitzem a continuació ens ajudaran a entendre millor el
problema.
El 25 d'octubre, l'STE-PV i la FETE-UGT signen un document que
reproduïm pel seu interès:
Els sindicats sotasignants, davant l'acord signat el dia 20 d'octubre per la federació de Serveis Públics d'UGT Í la de Serveis Públics
i Salut de CC OO, manifesten:
1. Que cal encetar una negociació en l'àmbit de la Funció Pública
que afecte a tots els funcionaris dependents de la'Generalitat Valenciana sense cap tipus d'exclusions ni
discriminacions.
2. Que els compromisos que es
deriven dels acords del dia 29 de
maig entre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i les organitzacions sindicals STE-PV, FETEUGT Í ANPE, pel fet d'estar consolidats, deuen tenir un caràcter d'addicionalitat a la negociació dels increments salarials per al conjunt
dels funcionaris de cara als pressupostos de 1989.
3. En conseqüència, amb tot
l'esmentat les organitzacions sotasignants rebutgen tot acord de caràcter sectorial que es realitze en el
marc de la Funció Pública i exigim
la immediata apertura de negociacions amb totes les organitzacions
sindicals amb representació en la
Mesa General per tal d'aplegar a un
acord global en el tema del capítol
primer dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989.
D'altra banda, el dia 10 de novembre apareix un article en Escuela Espanola, signat per la Federació
d'Ensenyament de CC OO del País
Valencià, que qualifica l'acord de
absolutamente discríminatorio para
la ensenanza, per a concloure que
en consecuencia la F. de E. de
CC OO del PV no asume la propuesta de la Conselleria d'Administració
Pública. Tampoco la Confederación
Sindical de CC OO del País Valencià, por no ser vàlida para los tres
sectores (Administración Pública,
Sanidad y Ensenanza). L'escrit acaba assenyalant que la consecución
de nuestras reivindicaciones pasa
por la consecución de la plataforma
estatal unitària.
L'STE-PV aprofita la situació
creada pel posicionament de FETEUGT i CC OO per a dirigir el 14 de
novembre un escrit al Conseller
d'Administracions Públiques, el
contingut del qual reproduïm:
Davant la possibilitat que la pro-

pera acta de la Mesa General contemple una suposada ratificació formal de l'acord del dia 20 d'octubre,
li volem fer les següents consideracions:
1. Considerem que no s'ha produït cap tipus de ratificació de l'esmentat acord, i així ho demostren
tes postures manifestades per les
federacions d'ensenyament de
CC OO i UGT i per la Confederació
Sindical de CC OO (veure Escuela
Espanola de 10 de novembre). En
qualsevol cas, no acceptarem la ratificació formal de cap acord sense
la corresponent votació formal.
2. Tot i tenint en compte que no
ens consta que s'haja constituït ta
Mesa Sectorial de Sanitat ni la de
Serveis Centrals i que l'acord tampoc ha estat negociat en la Mesa
General, ens veiem en í'obligació de
denunciar l'actitud dels que han fet
possible l'acord, demostrant insolidaritat i notable menyspreu cap als
òrgans de representació i negociació legalment establerts.
3. Ens ratifiquem en el document signat per nosaltres Í la FETEUGT i en la necessitat de posar en
pràctica les mesures allí contemplades per tal de donar a la Mesa General el contingut i protagonísme
que li correspon.
4. La nostra intenció d'impugnar
qualsevol acord que discrímine als
treballadors de l'ensenyament.

MANIOBRES
ORQUESTRALS
El dia 31 d'octubre l'STE-PV. que
estava realitzant el seu IV Congrés,
convoca una manifestació davant la
Conselleria d'Administracions Públiques. Les reivindicacions estan ben
clares: increment de 2'6 punts i
clàusula de revisió salarial per als
docents. Una delegació dels manifestants s'entrevistà amb el aleshores Conseller Azagra. Aquest va manifestar la seua comprensió amb la
nostra reivindicació sobre l'extensió de la clàusula de revisió salarial
al professorat, però no va anar més
enllà de les bones intencions.
L'hora de la veritat fou la Mesa
Sindical següent. Administració i
centrals sindicals tenien un objectiu
ben clar: ratificar l'acord formalment, ja que del contrari l'STE-PV
podia impugnar-lo en base a l'escrit
que acabem de reproduir. Tanmateix, ningú estava disposat a assumir per les braves la discriminació
que suposava per als ensenyants.
L'eixida que es va buscar no podia ser més imaginativa: ratificar l'acord que discriminava als
ensenyants en base a que el marc
adequat per a aconseguir les nostres reivindicacions era la Mesa
Sectorial de la Conselleria d'Educació. L'acord, textualment, és el següent: Se reconoce que el marco
adecuado para analizar debidamente todos los problemas que actualmente pueden presentarse en el
àmbito del personal docente es la
Mesa Sectorial de Educación, donde deberàn tlevarse a cabo las negodaciones oportunas. En el supuesto de acuerdo, el mismo deberà ratificarse por la Mesa General.
La Mesa General garantiza la no
existència de discriminación alguna
respecto a los funcionarios de la
Generalitat Valenciana y, asímismo,

de la aplicación de los acuerdos a
que lleguen o puedan llegar el Ministerio de Educación y los sindicatos sobre homologación, que està
abierta tanto en lo referents a posibles mejoras retributivas como a
cualquier otra mejora que se contemple en los mismos.
Es tractava, com ja hem donat a
entendre, de tirar balons fora per tal
de poder ratificar l'acord del 20
d'octubre. El text anterior fou possible gràcies als vots de CC OO i
CSIF, l'abstenció d'UGT i el vot en
contra de l'STE-PV. El despropòsit
no podia ser major:
— Els dos sindicats que el curs
anterior es negaren a negociar
amb la Conselleria d'Educació reivindicacions sectorials dels docents perquè no li reconeixien
competències per a fer-ho, ara
pretenien que la Conselleria d'Educació era el marc apropiat per a
negociar, ni més ni menys, que els
Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
— Les persones concretes que
votaren el que anomenarem «el
timó del marco adecuado» representant a CC OO i CSIF eren majoritàriament membres de les federacions d'ensenyament d'aquests sindicats.

NOVAMENT, EN
FUNCIÓ PÚBLICA
El 22 de desembre es convoca la
Mesa Sectorial d'Educació, on segons CC OO i CSIF anaven a solucionar-se els nostres problemes.
Allí queda en evidència la poca consistència del que s'havia aprovat en
Funció Pública i iots els sindicats
demanen per unanimitat la convocatòria urgent d'una nova Mesa General de Funció Pública.
Curiosament, l'exigència d'una
convocatòria urgent de la Mesa General signada per l'STE-PV, CC OO,
FETE-UGT, CSIF i ANPE no té resposta per part de la Conselleria
d'Administració Pública. Cada vegada està més clar que alguns sindicats fan teatre.
El 31 de gener, després de moltes gestions, l'STE-PV dirigeix un
escrit a Funció Pública insistint en
la necessitat de convocar la reunió
que tots unitàriament havíem demanat. La resposta d'aquest escrit per
part del Conseller d'Administracions Públiques, Joaquim Azagra,
no pot ser més clarificadora: En relació amb el seu escrit de 31 de gener, en el que es sol·licita la convocatòria de la Mesa General, li manifeste que, a hores d'ara, estan celebrant-se negociacions en les Meses Sectorials de Funció Pública i
Sanitat, per la qual cosa no pareix
convenient convocar la Mesa General, per a la convocatòria de la qual
tampoc s'ha rebut petició alguna,
treta de la que vostè refer&ncia de
sindicats d'ensenyament.
En qualsevol cas, la convocatòria
de ta Mesa General es farà en breu
termini i, naturalment, al llarg d'aquest mateix mes de febrer.
Resumint: L'únic sindicat que
sembla estar interessat en la Mesa
General era l'STE-PV. <,Què pinten
les federacions d'ensenyament de
les centrals sindicals en les seues
confederacions?

REPETICIÓ DE
LA JUGADA
Malgrat l'afirmació del Conseller
Azagra de que la Mesa General es
convocaria naturalment al mes de
febrer, aquesta no es convoca fins
el 25 d'abril. En l'ordre del dia no
es contempla res sobre les nostres
reivindicacions, sinó la ratificación
de los acuerdos económicos de las
diferentes mesas sectoriales de la
Función Pública y Sanidad.
Anàvem a assistir a la repetició
de la maniobra anterior: la Mesa no
es convocava per a res més que per
a ratificar els acords dels demés
funcionaris i una vegada més se'ns
discriminava als ensenyants.
L'STE-PV va plantejar en la reunió com una qüestió prèvia que o
s'incloia en l'ordre del dia el tema
dels docents o abandonava la Mesa.
No hi va haver cap problema: s'inventaren que no tenien calculada la
massa salarial dels docents, per tal
de calcular el que suposava ei 2'6 i
comprovar si estàvem discriminats,
es van comprometre a convocar la
Mesa per a tractar el tema dels
ensenyants en el plac de dos setmanes Í es van aprovar els acords
de la resta de funcionaris, que era
el que els interessava.
Des d'aleshores, encara no s'ha
convocat cap Mesa General més.
Les dos setmanes s'han convertit
ja en cinc mesos.

QUE FER?
Aconseguir incidir en la discussió
dels Pressupostos per al 90, garantint que se'ns aplique la clàusula de
revisió salarial als docents i obligant
a
que
les
federacions
d'ensenyament de les confederacions presents a la Mesa General
s'impliquen en la nostra mobilització.
Els ensenyants tenim davant nosaltres un important repte. Es tracta de permetre que continue la nostra discriminació respecte dels demés treballadors de la Funció Pública o deixar clar d'una vegada per totes cara a l'Administració, així com
a determinades centrals sindicals,
que els ensenyants no volem més,
però tampoc volem menys. Que no
estem disposats a que cada vegada
que amb tant esforç aconseguim reduir la deshomologació ningú torne'
novament a deshomologar-nos.
L'aplicació de la clàusula de revisió salarial als docents, donat els
miserables augments salarials dels
darrers anys i la contínua pèrdua de
poder adquisitiu, fan que no estiguem parlant d'unes quantitats despreciables, sinó potser prou considerables.
Tenim per davant la negociació
dels pressupostos del 90, tindrem
unes eleccions, tenim un nou Con*
seller,.., però continuem estant
discriminats. I anem a fer tot allò
que pugam per a evitar-ho. En
aquest sentit, animem a tots els
ensenyants a participar en les reunions per a discutir el pla de mobilitzacions que l'STE-PV passarà
a discussió de tots els claustres.

PLA D'ACCIÓ SINDICAL I
UCSTEISTEC PI

INTRODUCCIÓ
El present curs escolar ve marcat
per l'avançament de les Eleccions
Generals, la qual cosa comporta la
pròrroga dels actuals Pressupostos
Generals de l'Estat, amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu
dels nostres salaris i les anunciades
mesures de duresa social i sindical.
En el camp educatiu es produirà un
endarreriment del debat i implantació de la Reforma, amb totes les incògnites Í expectatives que ja s'han
generat entre el conjunt del professorat.
És per tot això un curs amb un
ampli contingut d'acció sindical que
necessita respostes clares de tots
els treballadors Í les treballadores
de l'ensenyament.
Les Confederacions STEC i UCSTE plantegen conjuntament als ensenyants de tot l'Estat espanyol la
següent proposta de PLA D'ACCIÓ
SINDICAL global com a reivindicacions a aconseguir amb la nostra
lluita durant el present curs escolar
89-90. Fem una crida a tots i a totes els ensenyants a debatre'l i promoure iniciatives i propostes d'acció que es puguen fer extensives a
través de tots els STEs i ajuden a
la consecució dels nostres objectius.
El Pla d'Acció Sindical té els següents objectius:
— La pràctica d'una acció sindical unitària amb les organitzacions
progressistes, per a la qual cosa
proposarem als sindicats CC OO i
UGT l'elaboració, en el terreny de
l'ensenyament, de les reivindicacions de la Plataforma Unitària d'Acció Sindical.
— L'extensió de la nostra acció
sindical a tots els sectors i en especial al de Privada.
— L'impuls de la consciència de
participació Í de la capacitat de lluita dels ensenyants per a la consecució de totes les millores necessàries en les seues condicions de treball i en la qualitat de l'ensenyament.
El seu desenvolupament, en els
diferents aspectes, és el següent:

1. Temes
comuns a tots
els sectors
1.1. Reforma del
sistema educatiu
— Impulsar el debat, centrar-lo
en la consecució del Cos únic sobre la incidència de la Reforma en
les condicions de treball del professorat i en la qualitat de l'ensenyament, incidint sobre la necessitat de
l'augment de la despesa pública
educativa i proposant les nostres
reivindicacions a la LOSE.
— Promoure, en els centres, el
debat del Disseny Curricular per a
la qual cosa es pot fer, entre d'altres coses, una enquesta en Privada i una altra en Estatal que permetrien introduir-nos en aquestos.

1.2. Condicions de
treball i salut laboral
Pressionar les Administracions
Públiques educatives per tal que
agilitzen la definició del quadre de
malalties professionals i la seua publicació per a que les actuacions
que es deriven siguen d'aplicació
en tots els sectors.
— Reivindicar a les Administracions Públiques educatives un procediment, mitjançant convenis amb
MUFACE o altres medis, per a assegurar la realització de revisions
periòdiques i incloure aquest dret
en el Conveni de Privada.
— Reivindicar les revisions periòdiques de les situacions sanitàries dels edificis escolars i l'actuació pertinent que corresponga.
— Crear els Comitès de Salut
Laboral dintre de les Juntes de Personal Docent, exigint de les Administracions Públiques el seu reconeixement i proposar a les Juntes el
seu funcionament per lliure en el
cas que aquelles es neguen a reconèixer-los.
— Fer una enquesta de reivindicacions concretes en els centres
per a elaborar una estadística de
deficiències a subsanar que ens
permeta iniciar un procés reivindicatiu de cara a les Direccions Provincials i a la CECE segons corresponga.
— Reivindicar la incorporació a
les prestacions de MUFACE de la
medicina homeopàtica o naturalista.

1.3. Formació
permanent
— Reivindicar la generalització a
tot el professorat de la possibilitat
de participació en les activitats dels
Plans de Formació Permanent, així
com en la seua elaboració, feta
aquesta de forma descentralitzada.
— Reivindicar la seua realització

CALENDARI ESCOLAR, A DEBAT
Als darrers números d'ALL I OLI ens fèiem ressò de la proposta de
debat que la confederació UCSTE havia fet al voltant de la racionalització del calendari escolar. Reproduïm ara la proposta que tots els
sindicats van fer arribar al MEC Í que deu servir per a obrir un debat
en profunditat al voltant del tema.
Els Sindicats ANPE, CC OO, FETE-UGT i UCSTE demanen una reunió de la Comissió de Seguiment, en
la qual es negocien les propostes
que els sindicats fan sobre calendari escolar i jornada.

Proposta sobre
calendari escolar
Mantenint el mateix nombre real
de dies lectius actuals, es proposen
períodes de descans en les següents dates:
—- Cap a primers de novembre,
coincidint amb la festa de I "I de
novembre.
— Nadal.
—• Febrer, coincidint amb Carnestoltes.
— Setmana Santa.
— Estiu (dos mesos).
Aquesta distribució es faria
anualment i de forma flexible, atenent, entre d'altres elements, a la

situació de Setmana Santa. D'altra
banda, les CC AA, dintre del marc
general que es proposa, tindrien
plena competència per a fixar els
períodes lectius, d'acord amb les
seues festes i costums particulars.

Proposta sobre
Jornada
Derogació de l'OM de 31 de juliol de 1987 i elaboració d'una altra
que arreplegue els aspectes següents.
— Reducció d'horari lectiu (sense reducció de retribucions) per a:
• Professors/ores majors de 55
anys.
• Professors/ores amb activitat
sindical.
• Professors/ores amb invalidesa professional.
• Per a realitzar activitats de
perfeccionament obligatòries.

• Professors/ores tutors/ores.
— Reducció d'horari lectiu (amb
reducció de retribucions) d'una forma voluntària per a:
• Professors/ores que tenen al
seu càrrec familiars amb necessitats especials (entre altres causes
les que es recullen en la Llei
3/1989, de 3 de març).
• Professors/ores que realitzen
estudis.
— Revisió de l'horari lectiu del
professorat d'EGB i EE MM.
— Regulació de les assignatures
afins: els horaris s'assignaran als
departaments i no als professors.
Cada departament, segons els horaris que tinga, tindrà el nombre de
professors necessaris per a cobrirlos.
~- Còmput flexible de l'horari de
permanència en els centres.
— No obligatorietat del servei
de menjador i transport.
A més a més, els Sindicats proposem que quan una comunitat escolar demana la jornada continuada
el MEC l'accepte, sempre que en
aquella zona o centre es garantitzen
activitats dternatives en la sessió
de la vesprada.

dintre de l'horari lectiu en tots els
sectors.
— En Ensenyament Privat, exigir
el compromís de la Patronal d'assumir la seua col·laboració en la Formació Permanent i el Reciclatge del
Professorat del sector.
— Defensar un model de formació permanent lligada a la pràctica
docent en els centres i a l'elaboració de projectes educatius col·lectius, potenciant la tasca dels MRPs
i oposant-nos al model d'acumulació
individual de mèrits.

1.4. Gestió
democràtica
— Impulsar canals reals de participació i gestió democràtica a tots
els nivells, forçant la constitució de
Consells Escolars en tots els àmbits
possibles (municipals, comarcals,
etc.) i potenciant una major autonomia i capacitat de decisió dels Consells Escolars en cada àmbit.

2. Temes propis
de
l'Ensenyament
Privat
2.1. Negociació amb
les Administracions
Públiques educatives
— Desenvolupar l'acord sobre
analogia entre Ensenyament Privat i
Ensenyament Estatal i el de CPTs.
— Reivindicar la implantació en
Privada de les ratios mínimes d'Estatal.
— Reivindicar el pagament delegat del personal complementari d'Educació Especial, revisant les
seues retribucions, i el del personal
administratiu en la mateixa proporció que a l'Ensenyament Estatal.
— Desenvolupar l'acord actual,
exigint que les vacants dels centres
concertats siguen cobertes pels
professors i les professores de la
borsa de centres en crisi, i controlar la seua aplicació tot exigint publicitat en les llistes i en l'adjudicació de vacants per a permetre el
control dels treballadors i les treballadores.
— Fer un estudi de la previsió de
necessitats per al curs escolar, implicant els treballadors dels centres
que van a veure's afectats, fent-los
veure la importància de que realitzen Eleccions Sindicals que els permeten estar organitzats.

2.2. VIII Conveni
Col·lectiu del sector
— Realitzar una acció sindical
específica per a recaptar del professorat del sector la seua opinió
sobre la incidència de la Reforma
Educativa en les seues condicions
de treball, que permeta orientar les
reivindicacions concretes en la negociació del VIII Conveni.
— Pressionar les organitzacions
que van firmar l'Acord Laboral vigent i a la Patronal per a que es negocien totes les condicions de treball.

2.3. D'altres
convenis
— Potenciar les negociacions
de convenis autonòmics.
— Defensar la mateixa plataforma del Conveni General en totes les
negociacions de convenis sectorials.

3. Temes propis
de
l'Ensenyament
Estatal
3.1. Responsabilitat
Civil
— Pressionar l'Administració
per a que publique el Decret d'atenció a l'alumnat en cas d'accident,
resolent d'aquesta manera el proce-

E LES CONFEDERACIONS
R AL CURS 89-90
per a plantejar a les Administracions
Educatives les exigències necessàries per a que es donen les condicions adients que la facen.possible.
— Exigir una altra manera de regular la reducció d'horari lectiu als
docents majors de 60 anys que no
la faça dependre de la bona voluntat del claustre í que els garantesca l'exercici d'aqueix dret. Ampliarlo en l'aspecte de l'edat (55 anys)
que apareix en l'acord i en els
col·lectius als quals s'aplica
(EEMM).

3.4. Calendari
escolar
— Insistir en la modificació del
Calendari Escolar, proposant al
MEC i a les altres organitzacions un
intercanvi de setmanes (una del
principi de curs per una de febrer),
com un primer pas per a aconseguir
la proposta final.
— Mantindré com objectiu final
el manteniment de l'actual calendari pel que fa a la duració del període lectiu i dels períodes de vacances (estiu, hivern i primavera), ajustant-lo al ritme escolar i introduint
breus descans en cada trimestre.

3.5. Concurs de
trasllats en EGB

diment de reclamació de responsabilitats.
— Pressionar Justícia per a que
modifique el contingut dels articles
dels Codis Civil j Penal que afecten
a !a responsabilitat del Professorat,
exigint una redacció més d'acord
amb la situació actual.

3.2. Retribucions
— Exigir la recuperació efectiva
del poder adquisitiu i la introducció
de la clàusula de revisió salarial.
— Reivindicar l'augment de la
massa salarial per tal d'aconseguir
l'homologació econòmica real, no
administrativa, amb la resta del funcionariat i la realització dels estudis
apropiats per a quantificar la diferència real.
— Proposar que aquest augment s'aplique al complement específic en comptes de crear el de productivitat, la linealitat del qual es
presenta molt difícil, i iniciar una
campanya entre el professorat per
a que reivindique el repartiment lineal de l'augment de la massa salarial corresponent.
— Reivindicar que l'aplicació,
als docents del nou sistema retributiu del funcionaria! es negocie en
les Meses Sectorials d'Educació.

3.3. Jornada laboral
— Negociar una nova distribució
de la Jornada Laboral docent, de
forma que es reduesca l'horari lectiu per a permetre una millor preparació de les activitats, la coordinació dels equips docents i la formació permanent.
— Llançar una forta campanya
per la reivindicació de la Jornada
Continuada, proposant un gran debat amb tots els sectors de la Comunitat Educativa, per a fer-los entendre que existeixen d'altres solucions a part de la doble sessió i
aconseguir l'objectiu d'aglutinar-los

— Urgir les Administracions Públiques educatives per a que es negocien els aspectes que queden
pendents:
a) Terminis amplis i procediment
senzill i àgil per a l'habilitació del
professorat.
b) Negociació de la delimitació
de les zones amb les juntes de personal, per a la qual cosa es pot realitzar una enquesta entre el professorat i assemblees de zona en
aquelles localitats que es puguen
veure més afectades, amb la finalitat que els propis ensenyants de la
zona marquen els límits que consideren més justos.
c) Negociació del catàleg d'especialitats, per al qual proposem
així mateix la realització d'una enquesía entre els i les docents per a
recollir la seua idea de catàleg tipus
per centre.
d) Negociació ràpida dels criteris d'adscripció del professorat,
amb la finalitat que siguen coneguts
amb temps suficient. Exigir que
s'arrepiegue l'experiència com un
dels criteris base.

3.7. Accés a la
Funció Pública
Docent
— Augment de l'oferta pública
d'ocupació, amb especial incidència en EE MM.
— Negociar el nou sistema d'accés en els termes d'accés al funcíonariat als tres anys de treball interí.

3.8. Concurs de
Trasllats en EE MM
— Negociar un Concurs de Trasllats per a EE MM que arreplegue
entre d'altres aspectes:
a) Dret de concurrència.
b) Puntuació per als professors i
les professores en expectativa.
c) Desaparició de les puntuacions de mèrits que no siguen l'antiguitat.
d) El destí en expectativa, així
com el primer destí definitiu, serà
sempre en la Comunitat Autònoma
d'origen de l'ensenyant, si així ho
desitja. Es deixarà un període transitori per a que els ja desplaçats
forçosament puguen tornar a la
seua Comunitat d'origen.
e) Per a la antiguitat es tindran
en compte els serveis prestats en
d'altres cossos docents. Així mateix, efs serveis interins comptaran
a efectes d'antiguitat per al concurs
de trasllats.

que siguen atesos per personal específic adient i mai per mestres de
la plantilla del centre, ni tant sols de
forma voluntària, i el mateix plantejament per al transport escolar.
— El control el duran els Consells Escolars, i la gestió administrativa dependrà del personal que s'haja contractat.

3.11. Personal
Administratiu i de
Serveis en Centres
d'EGB
— Exigir dotació de personal administratiu en tots els centres
d'EGB i de bidells en eís centres on
no n'hi hagen.

3.12. Horari lectiu i
ratio
— Reivindicar la disminució de
l'horari lectiu del professorat i la reducció del nombre màxim d'alumnes per aula i per matèria en
EE MM.
— Defensar l'aplicació dels aspectes positius de l'O. M. de
9-6-89, d'inici de curs, que concretem en: desdoblament í reducció
d'alumnes per grup en les classes
d'idioma i laboratoris i la disminució
d'una hora lectiva per atenció a la
tutoria.

4.2. Patrimoni
sindical
— Reivindicar la part def patrimoni sindical que ens correspon en
funció de la representativitat demostrada en el sector docent.
— Iniciar les accions que siguen
necessàries per assolir aquest objectiu.

4.3. Delegats de
centre
— Iniciar una campanya de difusió i conscienciació del col·lectiu
que permetrà crear les condicions
per a fer eleccions de delegats de
centre i negociar després la introducció en la Llei de Representació.

5. Temporalització
aproximada del Pla
Tot i tenint present que l'acció
sindical d'unes organitzacions de
classe no pot parcialitzar els temes,
sinó que exigeix un tractament global i paral·lel que done resposta a
tots els aspectes i problemes que
afecten als treballadors i a les treballadores de l'ensenyament, considerem que sí que és necessari temporalitzar de forma aproximada el
Pla per tal d'unificar esforços:

5.1. Primer Bloc:
Temes prioritaris
d'acció sindical

3.6. Personal interí
— Pressionar les Administracions Públiques educatives per a
que augmenten els cupos de substitucions en ambdós sectors, però
amb una major incidència en
EE MM. Reivindicar la creació de
borses de substituts per zones que
faciliten una més ràpida cobertura
de les necessitats.
— Pressionar les Administracions Educatives per a que com
plesquen el contingut literal dels
acords en el que fa referència a la
duració dels contractes. L'anuai
s'ha de fer amb una duració d'un
any complet.
— Reivindicar la pròrroga del
compromís de treball que arrepleguen els acords.
— Pressionar per a que es done
prioritat en la col·locació als professors i a les professores de la llista
preferent.

de negociació col·lectiva per als funcionaris.
— Reivindicar la publicació, en
els respectius òrgans oficials, dels
acords firmats per les Administracions Públiques amb els sindicats.

3.9. Supressió
d'unitats
— Negociar la supressió d'unitats per assegurar: reducció de la
ratio, manteniment d'una línia completa, manteniment de l'oferta de
llocs públics per als alumnes, extensió de l'escolarització i manteniment dels llocs de treball docent.

3 . 1 0 . Menjadors i
transport escolar
— Defensar els menjadors escolars com un servei públic que han
de tindré tots els centres.
— Llançar una campanya per a

3.13. Afins
— Continuar en tots els fronts la
lluita contra les afins en l'ensenyament.

3.14. Normalització
lingüística
— A concretar per cada nacionalitat.
4. Drets sindicals

4.1. Negociació
col·lectiva
— Emmarcar totes les reivindicacions en la consecució del dret

— Problemàtica d'interins i d'interines d'EGB Í de Mitges: estabilitat i accés. Es convoca reunió estatal sobre el tema per al 14 d'octubre.
— Concurs de trasllats d'EGB:
zones, catàleg i adscripció a especialitats.
— C o n c u r s de T r a s l l a t s
d'EEMM.
— Pressupostos generals del
90: retribucions, pèrdua de poder
adquisitiu, inversions educatives.
— RecoHocacíó dels treballa8ors i treballadores dels centres en
crisi i negociació de convenis.
— Resoldre definitivament el
tema de la Responsabilitat Civil.
— Reducció de l'horari lectiu als
majors de 55 anys.
— Compliment dels aspectes
positius de les circulars de principi
de curs.
— En EE MM eliminació de les
afins.

5.2. Segon bloc
— Reforma educativa i reconversió escolar {supressió d'unitats):
Cos únic, formació permanent del
professorat, financiació, gestió democràtica.
— Personal administratiu i de
serveis.

5.3. Tercer bloc
— Jornada laboral, jornada continuada, calendari escolar.
— Menjadors i transports.
™ Salut laboral.

XIV ESCOLA D'ESTIU DEL PAÍS VALENCIÀ

CONCLUSIONS DEL
SEMINARI «LA REFORMA QUE VE
Les Escoles d'Estiu del PV, en la darrera edició, han augmentat en assistència Í participació, demostrant una vegada més la pervivència d'uns
MRPs que sempre s'han distingit per les seues reflexions al voltant del
quefer educatiu.
Un dels temes que més han preocupat al professorat ha estat tot el
tema de la Reforma o LOSE, elaborant-se importants conclusions.
Com ja sabeu, el Debat Parlamentari sobre la LOSE ha estat ajornat fins
febrer de 1990 degut a les properes Eleccions Generals del 29 d'octubre. Aquest endarreriment pot afavorir l'ampliació i l'aprofundiment en
el Debat per part de tots els sectors progressistes implicats.
Tanmateix, donada la importància i les implicacions futures de la Reforma, són necessaris tots els esforços per a exigir que la Llei assumisca
les reivindicacions històriques dels ensenyants progressistes.
Com aportació a aquest Debat, publiquem les Conclusions del Seminari
al voltant de la Reforma de l'ESCOLA D'ESTIU D'ELX, a l'espera que siguen publicades totes les conclusions de les quatre seus de ('ESCOLA
per part de la Federació de MRPs.
1. Amb l'aparició a finals d'abril
del Llibre Blanc com a projecte definitiu de la Reforma que donarà pas
a la Llei, juntament a les propostes
de Dissenys Curriculars, Pla de Formació Permanent del Professorat i
Investigació Educativa i l'estudi financer per a l'aplicació de l'esmentada reforma, han augmentat les expectatives i els interrogants entre
els ensenyants i sectors preocupats per l'educació respecte al sentit, viabilitat i repercusions de la Reforma que es preveu.
Això demostra que estem en un
moment històric i decisiu per al futur de l'educació a l'Estat espanyol,
de cara a donar aqueix pas qualitatiu important que els MRPs, les Escoles d'Estiu Í els progressistes del
professorat reclamen des de fa
anys. La necessitat de promoure
un autèntic debat social és evident, i no només de determinats
sectors reduïts, on es clarifiquen
els objectius de la Reforma abans
de l'aprovació parlamentària de la
Llei i s'assumesca políticament la
necessitat de posar tots els mitjans econòmics i humans per a que
l'escola pública puga realitzar el seu
paper de contribuir a una efectiva
compensació de desigualtats des
d'una real concepció d'escola comprensiva, capaç de mantindré al seu
si a les alumnes i als alumnes respectant i potenciant les diversitats i
proporcionant-los una educació integral i bàsica que els prepare per
a la vida.
2. La filosofia de contingut del
projecte de reforma reflexa la contradicció que l'educació és motor
del canvi social Í, al mateix temps,
que ha de supeditar-se a les necessitats dels sistemes productius, dels mercats internacionals.
Des del punt de vista de la Renovació Pedagògica, el SISTEMA
EDUCATIU hauria d'incorporar
elements com els següents: afavorir l'adaptació a la diversitat, la potenciació de les capacitats personals, la polivalència, la flexibilitat,
l'orientació, l'educació integral, la
valoració dels processos més que
les metes estàndards, valorar l'accés i el tractament de la informació
més que l'acumulació de sabers,
afavorir el trànsit de la vida escolar
al món laboral a través del desenvolupament d'una sèrie de programes
específics, de forma que l'alumne
no arribe al treball ignorant moltes
coses de l'àmbit laboral. Alguns
d'ells no estan suficientment arre-

plegats entre els principis de la
reforma.
En la perspectiva de futur que es
planteja la reforma, pensem que els
seus objectius han de respondre als
problemes de fons que presenta hui
el nostre sistema educatiu. En
aquest sentit, afirmem que molts
d'aquestos problemes no són abordats (molts cossos docents, tres
xarxes educatives, òrgans de gestió i participació sense autonomia
real, situacions i etapes d'escolarització deficients i no gratuïtes, manteniment d'un adoctrinament religiós i moral en un Estat aconfesional, edificis amb estructura rígida,
etc.). Altres sí es contemplen, però
la seua consecució dependrà de les
mesures efectives que s'apliquen i
de les inversions educatives que es
realitzen (disminució de ratios, formació dels professors/res, modificacions en els currículums, etc.}.
Per a nosaltres, els motius reals
de la reforma educativa no han de
ser l'adaptació al sistema productiu
i a l'entrada en la CEE, sinó a la formació d'una persona creativa i polivalent en el marc d'una escola pública de qualitat al servei dels sectors socials més desafavorits, que
desenvolupe una oferta creixent de
possibilitats de formació i íntegre la
diversitat dels individus amb nous
valors més solidaris i capaços d'intervindre críticament i autònoma en
la societat que ens envolta. En una
situació de clara desigualtat social
Í cultural, no podem admetre un
tractament aparent d'igualtat per a
totes les alumnes i els alumnes.
Cal una política compensatòria i
un esforç financer.
3. Al País Valencià, com a Autonomia amb plenes competències educatives, s'hauria d'haver
elaborat el propi disseny Í característiques de la reforma, a partir
de la realitat educativa existent.
Des de la nostra ESCOLA D'ESTIU
fa ja dos anys insistíem en això, en
la necessitat de dinamitzar el debat
des del Consell Escolar Valencià i
els Consells Municipals. Tanmateix,
en els moments actuals no s'han
tractat encara, o no es coneixen, temes tan importants com l'estudi de
necessitats de nous centres o d'adequació de la infrastructura existent, així com de les plantilles de
professors necessaris. El MEC ja ho
arreplega per al seu territori en el llibre blanc. L'obscurantisme i despreocupació sobre el tema que
demostren els responsables de la

nostra Administració autonòmica
és preocupant i deu ser superat.
4. Les aportacions que els
MRPs i organitzacions educatives
progressistes havíem fet com a
conclusions del debat de cara a impulsar una reforma que realment suposarà un canvi global del SE, emmarcat en el model d'escola pública, no han estat arreplegades en
el llibre blanc, en els seus aspectes fonamentals. Com a reivindicacions històriques pensem que han
de ser arreplegades abans de l'aprovació de la llei, i per això considerem necessari impulsar un treball unitari que mobilítze al conjunt d'ensenyants i sectors educatius Í socials per a defendre'ls.
a) El Cos únic d'ensenyants,
coherent amb una estructura del
sistema en cicle únic, és condició
necessària per a que la reforma
puga transformar realment el sistema escolar. La titulació única universitària per a l'accés a la docència és una reivindicació bàsica que
de mantindré's la proposta del MEC
provocarà enfrontaments entre docents i impedirà prestigiar socialment eixa important tasca, siga quina siga l'edat dels alumnes. L'existència de titulacions diferents per a
la primària i secundària comportarà
cossos i categories diferents en els
mateixos centres, i serà una font
constant de tensions corporativees
en què no hem de caure.
b) L'Educació Infantil no està regulada ni s'assegura l'escolarització
del període 3-6 anys de forma gratuïta í obligatòria en una xarxa pública, així com una oferta suficient que
permeta atendre la demanda del
0-3.
c) No es garantítza una certificació oficial única per a tots els alumnes i les alumnes que acaben la secundària obligatòria, ja que s'atorgarà titulació només a aquells que
assolesquen els objectius fixats,
deixant la resta d'alumnes desemparats.
d) Es manté la Selectivitat per
mig de proves d'accés a la Universitat per a aquells que hagen obtingut titulació en acabar el Batxillerat.

e) La consideració de la Formació Permanent del Professorat com
una necessitat per a millorar el sistema educatiu, per tant obligació
professional per a tots i alhora un
dret que ha d'atendre obligatòriament l'Administració, no està contemplada. De la mateixa manera, la
proposta del MEC tampoc no assumeix la millora de la Formació Inicial,
de manera que es configure com a
titulació universitària i amb especialitzacions de manera que es combinen aspectes didàctics propis de
cada àrea o nivell amb d'altres pslcopedagògics comuns.
Un dels eixos de la Reforma hauria de ser la descentralització i democratització del sistema educatiu tot potenciant les formes de participació directa dels diferents sectors, atorgant-los una major capacitat de decisió; dotant els municipis
de més nivells competencials educatius amb possibilitats financeres i
creant en les comarques naturals
del País Valencià un nou nucli d'administració educativa més racional i
funcional.
Unit al debat i regulació de la
LOSE seria necessari escometre
una revisió de la LODE que possibilitarà resoldre les seues insuficiències inicials com a perpetuadora de la doble xarxa educativa (convertida realment en triple), així com
rectificar els aspectes negatius del
seu desenvolupament.
La viabilitat de la Reforma exigeix
garantir mitjançant Llei la FINANCIACIÓ necessària. En aquest sentit, el bilió previst, resultat dels increments anuals des del 90 al 97,
és clarament insuficient per a que
hi haja una significativa millora de la
qualitat educativa. No només no s'aconseguirà el 6% del PIB com a
despesa pública educativa en el 92,
mitjana europea actual, sinó que ni
en el 97, al final del procés d'aplicació de la Reforma. La despesa
prevista, considerable socialment
per la seua quantia, contrasta tanmateix amb els 2'5 bilions previstos
per a la modernització de les Forces Armades.
Una actitud positiva i dinamitza-

dora del professorat respecte a la
Reforma és una altra condició indispensable. És per això que les
Administracions Í els responsables
polítics han de ser molt conscients
de la importància de millorar globalment les condicions laborals del
professorat a partir del reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva Í de fer esforços de
tot tipus per incrementar la valoració social del treball docent, la qual
cosa comporta una justa consideració econòmica no discriminatòria
amb d'attres tasques al servei de
l'Administració, amb el mateix nivell
de titulació i amb menor responsabilitat.
Qualsevol aspecte laboral que en
aquests moments o en un futur
pròxim es desenvolupe, Concurs de
Trasllats, adscripció del professorat, jornada laboral, etc., ha de tindré molt en compte el seu paper en
la contribució d'una Reforma que
supere situacions corporatives i
aposte clarament per plantejaments
progressistes. D'altres temes, com
la Jornada Continuada, la reforma
del Calendari Escolar, l'accés a la
Funció Pública Docent reconeixent
els anys de servei com interins, la
solució definitiva al problema de la
responsabilitat civil o el reconeixement de les malalties professionals
dels ensenyants, han de seguir sent
reivindicacions presents que s'han
d'aconseguir per a possibilitar millors condicions laborals que incidesquen positivament en una autèntica Reforma.
Com ensenyants compromesos
des de fa anys amb un Projecte alternatiu d'ESCOLA PÚBLICA, POPULAR I VALENCIANA, seguirem
treballant des dels centres per
aquest canvi global del sistema educatiu que ens permeta avançar en
eixe Projecte, í per això exigirem
amb la nostra lluita que la futura
LOSE i l'actuació diària dels responsables polítics Í administratius responga a les necessitats reals d'una
escola pública, comprensiva Í de
qualitat que contribuesca a compensar les desigualtats socials.
Elx, 8 de juliol de! 1989

LA CIRCULAR N.° 1 88
D'EE MM, CONTRA
L'ENSENYAMENT EN
VALENCIÀ
Una vegada més, com repetidament es demostra, la voluntat política de l'Administració sobre la normalització lingüística és nul·la, si no
contrària. En compte de dictar normes afavoridores de l'ensenyament
en valencià, com és manament
constitucional i estatutari, se'n dicten d'altres que entrebanquen
aquest ensenyament, com és ara el
cas de la Circular n.° 1 d'EE MM.
Mirem-nos-ho bé. Per una banda, al
punt 1.1.1 llegim que «les línies
d'ensenyament en valencià consistiran a fer l'ensenyament en valencià en totes les assignatures del pla
d'estudis». Però tots sabem, i l'Administració també, com hi ha assignatures dintre de les línies que no
són impartides en valencià. A més a
més, al punt 5.3 de l'esmentada circular, on s'especifica el procediment per a l'elecció d'assignatures
i cursos, no es fa cap excepció en
les línies en valencià, podent-se donar el cas que professores o professors no preparats per a fer
l'ensenyament en valencià trien
grups de línia per conveniència horària. Per altra banda, l'intent d'impedir que es faça ensenyament en
valencià en assignatures soltes és
ben palès. Al punt 1.1.4 de la mateixa circular llegim que «ets centres, a proposta del professorat interessat, comunicaran al director
territorial corresponent, abans del
6 de setembre, el professorat, les
assignatures í els grups en què es
puga realitzar l'ensenyament en valencià». Tothom sap que en aqueixa
data s'estan fent els exàmens de
setembre, que encara no estan
constituïts els grups i encara menys

Davant l'inici del nou curs escolar en EE MM es repeteixen els problemes vells. Això contrasta amb la
presentació optimista que féu el
conseller al començament de curs.
Continuen sense acabar les obres a
rnolts instituts; a altres encara no hi
ha tan sols el compromís de reparar els desperfectes causats pels
aiguats o, simplement, pel pas del
temps; continua la massificació als
centres; continuen els dobles torns;
les extensions i aularis es troben en
locals rnés bé propis per a emmagatzemar que per a impartir un
ensenyament de qualitat; manquen
biblioteques, laboratoris i gimnasis,
i al professorat se l'obliga a impartir
assignatures afins, desoint les justes reivindicacions de les treballad o r e s i t r e b a l l a d o r s de
l'ensenyament, dels i les alumnes i
de mares i pares en defensa de la
dignitat professional i de la qualitat
de l'ensenyament. Fins i tot, l'Administració educativa no té en compte les sentències judicials tocant a
aquest tema.
Així és. A mitjans de maig d'enguany la «Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana»

assignats aquests al professorat, i
que manca l'adjudicació al professorat en expectativa de destinació i
interí (feta els dies 26 a 29 de setembre). És per això que animem a
tot el p r o f e s s o r a t que feia
l'ensenyament en valencià, i a
aquell de nou que el vulga fer, a que
no es pare davant aquest entrebanc
i que contínue amb la seua tasca
normalitzadora.

BALANÇ DE LES
ADJUDICACIONS
L'inici del curs pe! que fa a les
professores i professors interins ha
portat en les anomenades dues borses d ' E G B i t a m b é als
ensenyaments mitjans novetats al
respecte al darrer curs. Han coexistit conquestes dels treballadors
amb elements negatius que encara
romanen o que, fins i tot, s'han introduït de nou.
Començarem per les coses positives: A l'EGB les dues novetats
més positives han estat l'avançament en termes generals de la
data de contractació (així a hores
d'ara ja estan treballant tots els interins de la borsa del 8Q, els opositors del 8Q Í fins i tot interins de la
borsa del 89).

Tot açò només fa que enterbolir
alguna tímida mesura afavoridora de
l'ús del valencià a l'ensenyament,
que per altra banda s'ha demostrat
inoperant. Ja el curs passat, com
ara enguany, s'assignaren tres hores als seminaris de valencià d'aquells centres on hi ha línies en valencià o més de 5 professors o professores fan l'ensenyament en valencià, per al perfeccionament lingüístic d'aquests. Però aquestes
companyes i companys només han
pogut dur a terme tasques de traductors, per les incompatibilitats
horàries
dels
que f fan
l'ensenyament en valencià. És per
això que i'STE-PV va a dur endavant
la següent proposta: reducció de
tres hores a una professora o professor del seminari de valencià {segons el nombre d'assignatures que
s'impartesquen en valencià) i al professorat que faça l'ensenyament en
valencià, per tal que aquest siga de
qualitat (amb un bon nivell de coneixement de la llengua, amb textos
de l'assignatura i altre tipus de material, etc.}. De totes i tots nosaltres
depèn l'ús normal del valencià, ja
que l'Administració està ben poc
disposada.

feia pública una sentència sobre el
tema de les afins. La qüestió que es
plantejava en aqueix plet ja havia estat resolta per una altra sentència,
també de febrer d'enguany, per
l'antiga Sala Segona de l'Audiència
Territorial de València en un supòsit semblant. La qüestió era la següent: Una professora de francès,
amb destinació definitiva, havia estat obligada, mitjançant una ordre
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a impartir classes
d'una assignatura diferent a la seua
especialitat. Els magistrats han estimat que l'esmentada ordre vulnera el principi d'igualtat de la recurrent previst en la Constitució, a
més que vulnera el dret a l'educació dels alumnes, i acusen als poders públics de falta de previsió. La
sentència reconeix també com a situació jurídica individualitzada el
dreí de la recurrent a impartir l'assignatura pròpia de la seua especialitat. La qual cosa significa que
.s'haurà de presentar recursos cas
per cas, fins que la Conselleria es
canse de pledejar. Els serveis jurídics del sindicat estan a la vostra
disposició.

PROFESSORAT INTERÍ 89/90

L'alira novetat positiva ha estat el
primer, en tots els sentits, acte
d'adjudicació efectuat el 9-9, el
qual va permetre a una bona part del
col·lectiu fugir de l'obscurantista
forma de ser enviats als diferents
serveis territorials.
Les coses menys agradables han
estat les següents: la rebaremacíó
real, que ha suposat una grollera
aplicació del concepte d'antiguitat.
Problema que si no es resol pot arribar a fer-se crònic i provocar inestabilitat en les llistes, competència
i desunió.
La no contractació de la borsa
del 89 per davant dels opositors, en
flagrant incompliment dels acords
pressos el 2-9-89, constitueix una
provocació i una autodesqualificació del equip negociador de la Conselleria.
La no generalització del primer
acte d'adjudicació també té més a
veure amb la gossera i la manca d'imaginació de la burocràcia administrativa que amb problemes tècnics.
La toçudessa en no fer els anomenaments per 365 dies, l'autèntica
animalada de fer triar a la gent dos
dies abans de l'inici de! curs no
sols ocasiona greus problemes per-

El proppassat 26 de setembre
es reuní la Comissió de Política
Í Normalització Lingüística per
tal d'analitzar la situació del valencià a l'ensenyament i
dissenyar l'estratègia a seguir
durant aquest curs. Aquesta Comissió està oberta a les afiliades
í afiliats i simpatitzants del sindicat. Així doncs, demanem que
se'ns faça arribar tot tipus d'informació que puga ser útil per tal
de contrastar la situació real de
l'ensenyament del valencià i el
seu ús com a llengua vehicular:
incompliment d'horaris, cursos
sense l'assignatura de valencià,
mancances de professorat, problemes de reciclatge, situació
de l'Àrea d'Experiències, etc.).
Amb això podem fer un seguiment més intens de la política de
l'Administració i plantejar les
nostres alternatives.

Qualsevol informació
feu-la arribar a les respectives seus de I'STEPV.

Aquest any, degut al retard en la
publicació de la Resolució del Concurs General de Trasllats, uns
2.300 professors provisionals de
Pre-escolar, EGB i Educació Especial han tingut que demanar plaça
els primers dies de setembre.
Aquest professorat, any rere any,
es troba en una situació de provisionalitat, la qual cosa és injusta i
preocupant, doncs no es permet
una estabilitat de les plantilles en
molts centres, suposa problemes
familiars i personals al tindré que
canviar de domicili constantment...
Aquesta situació s'ha de corregir de
forma que el nombre de provisionals
disminuesca. Per això als Acords de
Maig del 1987 es contempla una sèrie de mesures, com ara la transformació de llocs de caràcter singular
en definitius (el curs passat als
SPEs i enguany a l'Educació d'Adults). Però a rnés a més és necessari que l'adjudicació de provisionals contemple unes garanties que
aquest curs no s'han donat com
són:
1. Publicació de les llistes de
professors i de les vacants amb
temps suficient per a fer reclamacions Í poder controlar-les a nivell
sindical.

sonals, sinó que també impos^bilita qualsevol planificació educe va.
Pel que fa als EE MM, la situat^
és prou similar, un increment de les
contractacions, possibilitat per
l'augment de matrícula i la normalització de les hores de les matèries
reduïdes al darrer curs (Ciències,
Formació Humanística, Física i Química), coincideix amb els problemes
abans esmentats (o potser més
agreujats, ja que ací els opositors
van davant de tots els interins i les
contractacions posteriors són sols
pel temps que duré la baixa).

UN ANY DECISIU
Hi han indicis raonables de que
enguany serà un any molt important
per avançar i assolir els nostres objectius (això que alguns anomenen
despectivament el «programa
màxim de I'STE-PV»), l'estabilitat i
l'accés per a tot el professorat interí.
Efectivament, no sols el nombre
de professors s'incrementa tant al
nostre País com a la resta de l'Estat, sinó que a més creix la seua organització i la seua combativitat.
Per contribuir a incrementar les
dues I'STE-PV junt a la resta de sindicats de rilCSTE i de la Confederació STEC ha organitzat una trobada estatal de professorat interí el
14 d'octubre a Madrid*, obertes a
afiliats i simpatitzants, per intercanviar-nos experiències i per a convergir en les accions.
La travessia cap a l'estabilitat i
l'accés pot ser encara llarga i no
exenta d'entrebancs, demanar-li als
Déus bon vent a les veles no és suficient, caldrà de nou l'esforç generós Í solidari del conjunt del col·lectiu.
* Si vos interessa assistir, poseu-vos
en contacte amb qualsevol de les
seus.

2. Que la publicació de les vacants siga de places reals i que la
seua catalogació siga correcta. Enguany hi ha haguí problemes en les
places de pre-escolar-valencià, que
en uns casos han aparegut com de
valencià i en altres com de general.
Cal que en les places de generalvalencíà es faça constar si són línia
en valencià, extraplantilla o tutoria
amb valencià, i que no apareguen
com de general, per tal d'evitar que
el treball de les escoles valencianes
es vaja a terra.
D'altra banda, és necessari que
el Concurs General de Trasllats s'avance per a possibilitar que en l'última setmana de juny o primera de
juliol es faça l'adjudicació i d'aquesta forma les plantilles estiguen completes l'1 de setembre.
Quant als criteris d'elecció de vacants, caldria contemplar la possibilitat de que cada professor pugues
triar totes i cadascuna de les especialitats que acredite sense tindré
que renunciar prèviament a cap especialitat. L'STE-PV pensa que l'actual sistema de combinar el dret
d'antiguitat amb la satisfacció de
necessitats del sistema educatiu
respecte a les especialitats és
correcte i positiu.

DE GUANYAR S'ENCARREGA EL FSLN

ELECCIONS EN NICARAGUA
En febrer de 1990 es celebraran
en Nicaragua les 2.es eleccions democràtiques després d'un llarg període de dictadura somocista.
En eí cas de Nicaragua la paraula
«democràcia» té un significat ben diferent del que té a casa nostra: la
democràcia la exerceixen el CDS.
les organitzacions sindicals, les organitzacions de joves, de dones...,
en fi, les organitzacions populars
que decideixen de manera conscient sobre allò que els afecta; en
aquest context, les eleccions són
una forma més d'expressió del poble.

Per a què serveixen, doncs, les
eleccions?
Per exemple, per:
— Acabar la guerra que està patint el poble nicaragüenc, que li ha
costat 30.000 morts {a l'Estat espanyol serien 400.000), molts ferits
i mutilats i ha desfet l'economia
d'un país que quan l'heretaren de
Somoza era pobre í depenent.
— Per a legitimar internacionalment el govern del FSLN, legitimitat absolutament necessària per a
reconstruir el país i evitar futures
agressions ianquis.
— Serviran per a poder mantindré i augmentar les conquestes po-

QUANT COSTA LA
DIGNITAT DEL
PROFESSORAT?
A la darrera setmana del mes de
setembre fou detingut un professor
de l'Escola Universitària de Pontevedra per cobrar diners a canvi de
l'aprovat en la seua assignatura.
Arran d'aquest fet aïllat, i condemnable des de qualsevol punt de vista, s'ha tornat a encetar una campanya de desprestigi contra el professorat en alguns mitjans informatius. Essent la sinècdoque una hermosa figura literària, usada per a
descriure la realitat,és falaç, errònia
í injusta. Perquè algun que altre
bandarra en tots els llocs hi ha.
Però, d'ací a que la professió siga
un niu de desaprensius, és intolera-

ble. I és que, tot i les declaracions
dels poders públics referents a la
importància clau que té l'ensenyament en la societat de les postrimeries del segle XX, el ben cert és que
són això, simples declaracions. Perquè aquestes no van acompanyades de fets. Actes com el que denunciem no han d'entrebancar la
lluita que les treballadores i els treballadors progressistes de l'ensenyament duem a terme per tal d'aconseguir una societat més justa i
solidària. I tampoc han de servir per
a encetar campanyes de desprestigi contra el nostre compromís i la
nostra tasca transformadora.

pulars (educació, sanitat...) i polítiques que el poble de Nicaragua ha
guanyat a pols en la insurrecció del
1979 Í en la llarga lluita contra la
«contra».
Temps hi haurà de informar-vos i
convidar-vos a participar en la campanya electoral nicaragüenca (segurament més interessant que la nostra), però, de moment, volem dir-vos
que els sandinistes necessiten el
nostre suport econòmic i polític.
Econòmic per fer front a les despeses que suposen unes eleccions, i
polític per demostrar que el procés
electoral és net contra les manipulacions del govern USA.

EL VALENCIÀ I EL
CONSELL ESCOLAR
VALENCIÀ
El darrer dia 3 de novembre es va
convocar una reunió extraordinària
del Ple del Consell Escolar Valencià, per tal de presentar el nou conseller als representants de la comunitat educativa.
L'acte va consistir en un parlament de totes les organitzacions representades (sindicats, alumnes,
pares-mares, ajuntaments, institucions, Administració...). En total
quasi 30 intervencions.
El que és destacable de l'acíe és
que, excepció feta del representant
de l'STE-PV i de la representant
dels MRPs, totes les demés intervencions van ser fetes en castellà.
jTot un exemple de normalització!
Clar, que la premsa no estava. Coses de la vida.

LA POBLA DEL DUC: UN NOU
ATAC A L'ENSENYAMENT EN
VALENCIÀ
Ja haureu llegit a la premsa dels
darrers dies d'un nou i clar atac a la
tasca de normalització lingüística
que amb tant esforç cada dia molts
pares-mares i mestres intentem
dur.
Els sectors més reaccionaris,
com ara els «salvadors» d'Alternativa Universitària i la dreta del poble,
s'han proposat acabar amb aquest
treball.
L'STE-PV manifesta la seua més

ampla solidaritat amb el Claustre de
Professors i l'APA del centre i li fa
arribar el desig de posar al seu
abast tots els mitjans dels que ara
per ara disposem.
Al mateix temps fem una crida a
tots els claustres perquè facen arribar la seua solidaritat a:
Claustre de Professors í Associació de Pares del CP Ramon Esteve.
La Pobla del Duc.

SI A LA TVV
SÍ A LA TV3

ATENCIÓ
JA TENIM LA LOTERIA DE NADAL

N.° 16830
Podeu encomanar-la a les seus.
«EL QUE AVISA NO ÉS TRAÏDOR»

INFORME DE LA FEDERACIÓ DE MRP DEL PV
EN L'APERTURA DEL CONSELL ESCOLAR
VALENCIÀ DEL CURS 89-90
(EXTRACTE)
I. Les valoracions de l'inici au
curs fetes pel senyor Conseller d'Educació en els mitjans de comunicació són molt triomfalistes í no
corresponen a la realitat segons la
vivim els professors/es i segons el
punt de vista dels MRP:
• Els nomenaments del professorat s'han retrasat, com tots els
anys, i en setembre encara no estaven tots els professors en les respectives escoles.
• Els projectes d'innovació solicitats per centres o equips de professors en el mes d'abril encara no
han rebut resposta.
• La reducció d'aules en alguns
centres ha implicat automàticament
la reducció de plantilles, malgrat haver manifestat repetidament la necessitat de mantenir o ampliar la
plantilla per a la realització de tasques de reforç, d'integració, de
gestió, etc., de manera que en
molts casos aquesta reducció implica grans problemes en el funcionament correcte del centre.
• La integració d'alumnes deficients en aules normals es porta a
cap sense la reducció del nombre
d'alumnes per aula.

« La circular d'inici de curs pels
centres públics d'ensenyament primari incorpora aquest curs una novetat que valorem positivament: La
planificació gradual de l'entrada a
les aules de l'alumnat de pre-escolar, i la possibilitat de considerar la
informació de mares í pares per mig
de les entrevistes i contactes dels
mestres encarregats de cada grup.
També valorem positivament que
en els centres d'EE MM síga possible introduir l'hora de tutoria setmanal amb el grup d'alumnes dins l'horari lectiu del professor/a tutor/a.
• Tanmateix la circular (tant la
d'EGB com la d'EE MM) segueix
sent molt burocràtica i molí poc
pedagògica.
• L'ampliació de la permanència
del professorat d'EE MM en el centre fins a un mínim de 25 hores no
podrà contribuir a la millora de la
qualitat de l'ensenyament si paral·lelament no es dota als centres de
condicions Í al professorat de formació per a poder fer un ús qualitatiu d'eixes hores. D'altra banda, és
comprensible el rebuig del professorat a aquestes mesures, que impliquen un augment d'hores de treball en el centre sense anar acompanyades d'altres mesures que mi-

lloren les condicions de treball del
professorat.
• Altra qüestió que ens preguntem, referent a la circular d'EE MM,
és perquè desapareixen les referències a la coeducació i la necessitat d'incloure aquesta en els objectius del Pla de Centre, que sí es
contemplava el darrer curs.
II. L'extensió de l'ensenyament
en valencià al cicle superior d'EGB
no es veu recolzada de cap manera
per l'Administració educativa.
Així mateix, la crearió de línies en
valencià pateix continus entrebancs, que acaben portant a l'esgotament als equips educatius inicialment interessats en la normalització
lingüística de l'escola, ja que tot impuls passa exclusivament pel treball
voluntari i militant del professorat,
arribant al punt que aquesta Conselleria ha vist desaparèixer línies en
valencià d'escoles que havien estaí
capdavanteres en aquest procés de
normalització.
III. Quant al Pla Experimental de
Reforma d'EGB i EE MM, estem en
el setè any d'experimentació i encara no ha eixit a la llum pública una
valoració d'aquesta experimentació
que aborde tots els aspectes i tots
els implicats.

Aquesta Conselleria hauria de facilitar informació i debat sobre els
plans de treball que duen a terme
els equips d'assessors o el programa de reformes experimentals, valoracions sobre fins a quin punt
s'han assolit canvis en la metodologia de treball dels professors i en el
funcionament de les escoles i instituts que revertisca ja en la millora
de la qualitat de l'ensenyança: sobre la valoració i opinions del professorat implicat en l'experimentació.
També és greu que a hores d'ara
no conegam encara les mesures de
la Conselleria per assegurar la formació del professorat de Reforma,
per assegurar l'estabilitat i coherència dels equips de professors Í centres experimentals i facilitar el treball d'elaboració de materials alternatius al llibre de text; de coordinació dels equips educatius i de gestió dels centres segons els problemes que planteja l'atenció a la diversitat de l'alumnat quan s'inenta
fer una ensenyança comprehensiva.
D'altra banda, ^quina relació ha
estat planificada o establerta entre
el Programa de Reformes i altres
programes d'innovació, com el de la
Coeducació o de Normalització lin-

güística, que haurien d'estar clarament imbricats si partim que tots
són àmbits indisociables del canvi
qualitatiu que l'Escola valenciana
necessita?
En el tema de la coeducació:
^Quines mesures ha posat la Conselleria d'Educació per a que els objectius del Pla d'Igualtat d'Oportunitats de la Dona es porten a la pràctica en les escoles?
Sense un debat en profunditat i
amb alternatives d'aquestes qüestions no podem compartir les valoracions tríumfalistes que aquesta
Conselleria presenta als mitjans de
comunicació. Demanem, per tant,
que quan el senyor president d'aquest Consell es dirigesca als mateixos mitjans de comunicació es
faça portaveu també d'aquestes crítiques, que també formen part de la
realitat educativa del nostre país Í
han estat plantejades en aquest
Consell.

Àngels Martínez Bonafé
Representant de la Federació
de Moviments de Renovació
Pedagògica del País Valencià al
Consell Escolar Valencià.
València, 3 d'octubre del 1989

entrepobles
entrepovos
herriartea

Fa més d'un any ENTREPOBLES
es va posar en marxa, amb la il·lusió
de persones que, des d'àmbits diferents, li van donar caliu a aquest
projecte d'Organització No Governamental que ara ja és una realitat.
Com organització, hem anat desenvolupant la nostra ínfraestructura, els nostres socis í les Comissions de Suport en les diferents zones de l'Estat. Hem connectat amb
les instàncies governamentals (ICI,
SECIPI) encarregades de la cooperació, així com amb les autonòmiques allà on existeixen, intentant
desenvolupar un diàleg profitós que
afavoresca el nostre model de treball solidari.
De la mateixa manera, ja formem
part de la Coordinadora d'ONGs i
d'una de les seues Unitats Operatives, la d'Educació, col·laborant així

en connectar i treballar amb d'altres
ONGs progressistes.
Hem fet exposicions, organitzat
cursos de cooperació; hem participat en debats i conferències... Entre 1988 i 1989 estem impulsant
projectes d'execució en àrees com
la salut, l'educació, els refugiats, la
formació camperola, en països com
El Salvador, Guatemala i Nicaragua.
De la mateixa manera, elaborem material relacionat amb la sensibilització de l'opinió pública, entre el qual
destaca l'escolar.
Tots Í totes els qui desitgen que
eixa ajuda internacional augmente,
que revertesca en benefici dels
desposseïts i que no condicione el
seu projecte d'independència integral i el seu alliberament social TENEN UN LLOC EN ENTREPOBLES.
Comissió de Suport en el PV

SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT
DEL PAÍS VALENCIÀ
UNIÓ COMARCAL

Cognoms

Nom

DNI
Sector.

Situació professional.

Adreça particular:
Ciutat _______

ALACANT: INICI DEL CURS
La JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE
ALICANTE, ante los problemas del
inicio del curso, manifiesta:
1. Se han detectado numerosas
anomalías que han imposibilitado el
normal funcionamiento de los centros, entre ellas: Falta de equipamientos, obras sin terminar, viales,
iluminacíón y accesos inadecuados,
etc.
2. En cuanto al nombramiento
del profesorado provisional e iníerino de EGB y EE MM, tenemos que
decir que si bien en un primer momento el acto de adjudicació n de
plazas, en su aspecto técníco, la
asignación individual de plazas, se
realizó de modo satisfactori o, con
posterioridad las irregularidades entre las listas de vacantes ofertadas
y reales produjeron numerosas disfuncionalidades y consecuentemente un trato discriminatorio para
provisionales e interjnos.
Como siempre, este ano se vuelve a repetir que las plantillas tanto
de EGB como de EE MM no han

sido cubièrtas al inicio de curso
(EGB 1 -9-89 y EE MM 1-10-89). En
estos momentos las plantillas siguen sin estar cubièrtas.
3. Una mas de las decisiones
unilaterales de ía Administración ha
sido suspender el nombramiento de
los interines de la bolsa del 86 para
nombrar a los opositores del 89, incumpliendo reiteradamente los
compromisos adquirides y firmados
con los sindicatos.
En estos últimos días, con fecha
de septiembre, la Conselleria ha
contratado a una parte del colectivo del 86, que trabajó en el curso
87-88, hasta el 30 de junio, desconsiderando de nuevo los acuerdos
firma'dos que obligaban a ía Administración a que el contrato tuviera
duración de doce meses.
4. Exigimos que los nombramientos para impartir en valenciano
o la ensenanza del valenciano tengan la garantia de la titulación requerida.
5. Las circulares de principio de
curso no fueron discutidas ni con

las Juntas de Personal ni con los
sindicatos. Todavía las propias circulares no han sido recibidas en
esta Junta.
6. El cambio de jornada en
EE MM sin negociación ninguna ha
roto los acuerdos con los sindicatos que suponían el compromiso de
negociación sobre la jornada docente.
7. Exigimos de la Administración
que no modifique unilateralmente
las listas y criteri os de adjudicació n
y no contrate con fechas distintes
a trabajadores que fueron llamados
el mismo dia. La participación en todos los nombramientos de los sindicatos aportarà la necesaria transparència e incrementarà la eficàcia
de los mismos.
8. Ante todos estos incumplimientos de la Conselleria, la JUNTA
DE PERSONAL exige el cumplimiento de todos y cada uno de los
pactos y acuerdos firmados con los
sindicatos.
2-10-89

.n.

Carrer _

Telèfon

Centre de treball
Ciutat

Comarca.
Data d'afiliació
Signatura

Sr. Director:
Entitat bancària.
Sucursal
Adreça

Ciutat.
_____

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.°.

Nom

Cognoms
Signatura

ESCUELA HOV
AL SERVICIO DE LA EDUCACIOIM

SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
\.

AFILIATS I AFILIADES DE LA UNIÓ
INTERCOMARCAL DE VALÈNCIA
CALENDARI D'ASSEMBLEES COMARCALS
LA VALL D'ALBAIDA. Dimarts 17
d'octubre, 18.30 hores, CP Bonavista, Ontinyent.
LA SAFOR. Dimecres 18 d'octubre, 18.30 hores. CP Rofs de Corella, Gandia.
L'HORTA. Dimecres 18 d'octubre, 18.30 hores. Seu de València,
C/ Gascó Oliag, 8-A-10.
LA RIBERA. Dijous 19 d'octubre,
18 hores. Seu d'Alzira, C/ Sta. Teresa, 2-4.
CAMP DE MORVEDRE. Dimarts
17 d'octubre, 18 hores. CP Baladre, Port de Sagunt.
EL C A M P DE T Ú R I A - E L S
SERRANS. Dijous 19 d'octubre, 18
hores. CP Alonso Latorre, Vilamarxant

LA COSTERA-LA CANAL DE NAVARRÉS-LA VALL D'AIORA. Dimecres 18 d'octubre, 18 hores. CP La
Sénia, L'Alcúdia.
CONSELL INTERCOMARCAL DE
VALÈNCIA. Dilluns 23 d'octubre a
les 18.30 hores. Gascó Oliag,
8-A-10. València. (Cal que totes les
assemblees comarcals trieu els representants al Consell.)

TROBARÀS
A L'STE-PV
C/ Sta. Teresa, 2-4
46600 Alzira
Teí. (96) 240 02 21

ORDRE DEL DIA

1. Discussió del PLA D'ACCIÓ SINDICAL DE LES CONFEDERACIONS
UCSTE I STEC PER AL CURS
1989-90 (document publicat en
aquest número de l'ALL-l-OLI).
2. Organització comarcal.
3. Punts específics de cada comarca.

BAIX MAESTRAT
Avgda. de la Llibertat
4-5-19
12500 Vinaròs
Tel. (964) 45 04 92

..

—^

v

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.

Dijous de 18 a 21, a la seu
(Gascó Oliag, 8-A-10.
46010 VALENCIÀ).
Resta de dies: de 16.30 a
21 hores, al despatx dels
advocats.

ESTUDIO JURIDICO ZALATA.
José Ferrer Gil.
Cl Segura, 9 - 2 . a , esquerra. 03004 ALACANT.

Tet. 521 73 33.

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

CASTELLÓ: Poseu-vos en contacte amb les seus

JORNADES SINDICALS DE L'ENSENYAMENT

ELS CONSELLS
ESCOLARS
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