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I també en
aquest número,»

Declaració del Secretariat Nacional de l'STE-PV

Moments decisius per a l'ensenyament
Fa pocs dies que al llarg de tot l'Estat s'han celebrat les eleccions generals, els resultats de les quals sens dubte van a influir em l'activitat política i sindical dels propers mesos. En
1. L'existència d'un ampli vot
progressista i d'esquerres obliga el
Govern Valencià a mantindré una dinàmica de respecte permanent als
drets laborals i sindicals dels treballadors i les treballadores, tot i sent
sensible a les seues lògiques i justes reivindicacions. Les treballadores i els treballadors al servei de
l'Administració Pública, i en concret
els ensenyants i les ensenyants, fa
anys que lluitem pel dret a la Negociació Col·lectiva i per d'altres drets
sindicals, sense que fins ara s'hagen concretat legalment. Tot això
ens obliga a realitzar costoses mobilitzacions amb fortes repercussions escolars i socials, que, però,
no es tradueixen en una solució real
dels problemes. Tot Í que en determinades ocasions s'arriba a acords
amb l'Administració, aquesta els incompleix posteriorment i sense
possibilitat de recórrer legalment.
2. Les nostres retribucions
anuals depenen dels Pressupostos
Generals, ja que no tenim Conveni
Col·lectiu. Per tot això reclamem el
nostre dret sindical a negociar-lo i a
defensar les nostres justes reivindicacions: augment salarial a partir de
l·IPC, reconeixement de la clàusula
de revisió salarial per a recuperar la
pèrdua de poder adquisitiu, increment progressiu de les partides d'educació, arribant al 6% del PIB en
el 92.
3. En els mesos transcorreguts
d'aquests curs escolar encara no
s'ha produït cap convocatòria de la
Mesa General de la Funció Pública
Valenciana ni de la Mesa Sectorial
d'Educació. Per tant, no existeix
cap calendari de negociació dels temes pendents, molts i importants,
malgrat els intents realitzats per
l'STE-PV. No hem rebut cap resposta tampoc a l'entrevista solicitada al nou Conseller des del dia del
seu nomenament. Pensem que
aquesta actitud és lamentable Í crea
un lògic malestar i un refús entre el
professorat.
4. Novament plantegem la urgent necessitat d'elaborar un calendari de negociació per tal d'arribar a compromisos en els següents
temes, que ja van ser plantejats per
l'STE-PV en el Ple del Consell Escolar Valencià del 3-10-89 davant
del nou Conseller:
4.1. Amb la Conselleria d'Administració Pública Í en la Mesa General: resoldre la discriminació que pateixen els docents al quedar exclosos de la Revisió Salarial i possible
«bufanda» a pagar en desembre a la
resta de funcionaris i funcionàries.
4.2. Amb la Conselleria d'Educació:
a) Compliment total Í desenvolupament de l'Acord de Maig del 88:
contractes «bolsa» de substitucions, reducció d'horaris lectius a
majors de 55 anys, regulació de la
jornada continuada, negociació jornada laboral alobal dels ensenyants,
pla de formació del professorat, ajuda als MRPs.

aquest context cai enniarcar la dinàmica de les relacions laborals Í de negociació amb les Conselleries d'Administració Pública i d'Educació. Davant aquesta nova situació manifestem:

• Debat Nou Concurs de
Trasllats d'EGB
• Jornades
Internacionals de
Coeducació
• UCSTE i STEC davant
la Reforma
• La Ribera: Constitució
deMRP
• Pàgines centrals: «El
tema del mes»,
informe sobre
permisos-llicències
-substitucions
• Els ensenyants i la

• La ei

L'ensenyament: Com arbres en la tardor?
b) Desenvolupament en el País
Valencià del Decret que regula el
Concurs de Trasllats en EGB: catàleg de llocs de treball docent als
Centres; definició de zones per al
Concurs; procés d'adscripció del
professorat a les especialitats; regulació de la forma de cobrir llocs
singulars i llocs d'especial dificultat.
c) Tots els aspectes relacionats
amb la implantació de la Reforma al
PV: mapa escolar, noves especialitats i necessitats de plantilles, planificació de centres, regulació de
l'educació infantil, etc.
d) Situació de la Normalització

Lingüística i de l'ensenyament de í
en valencià.
e) Problemes dels treballadors i
de les treballadores dels Centres
Concertats í del propi funcionament
d'aquests Centres.
f) Situació de l'EPA, dels SPEs i
de l'Escola Rural en el País Valencià.
Davant l'acumulació de temes
pendents i de l'escassa voluntat negociadora fins ara demostrada,
cosa que dóna lloc a aquesta perillosa i injusta situació laboral, l'STEPV, com a organització més representativa dels ensenyants del País

Proposta de taula
reivindicativa
A) Pel dret a la negociació col·lectiva:
1. Clàusula de revisió salarial per a recuperar quatre punts de pèrdua de poder adquisitiu en l'any 89. No a una altra discriminació
amb els funcionaris de la Generalitat Valenciana.
2. Augment salarial per al 90 igual a l'IPC.
3. Compliment complet dels Acords de Maig del 88:
— Contractes de 12 mesos complets per a interins Í interines, i
augment del cupó de substitucions; reducció de l'horari lectiu per
als majors de 55 anys; regulació de la Jornada Laboral; Pla de Formació Permanent del Professorat i suport als MRPs.
B) Davant la Reforma:
1. Negociació del mapa escolar i de la planificació de plantilles del
professorat.
2. Per una LOSE que arreplegue les nostres reivindicacions històriques: Cos únic d'ensenyants amb titulació universitària per a totes i tots; Formació Permanent obligatòria en horari lectiu, reestructurant Pactual jornada laboral; regulació en condicions de l'Educació Infantil, amb obligatorietat-gratuïtat del Cicle 3-6.
3. Increment inversions educatives fins arribar al 6% del PIB en el
92.
C) Per l'estabilitat en el treball de les interines Í dels interins i per
una forma d'accés als tres anys de treball com a tal.

Valencià, es dirigirà a la resta de
Sindicats, als Claustres de Professors i d'accions diverses i mobilitzacions, de cara a aconseguir del
Govern Valencià Í de les Conselleries d'Educació i d'Administració
Pública que s'adopten les mesures
necessàries per a acabar amb
aquestes discriminacions com condicions bàsiques per a la imprescindible participació activa del professorat de cara a l'èxit d'una autèntica Reforma Educativa i una millor
qualitat de l'Ensenyament Públic.

El Sindicat de Treballadors de
l'Ensenyament del País Valencià
s'uneix a la tristesa de milions de
treballadors i treballadores de tot
el món davant la desaparició
d'eixa gran lluitadora per les llibertats que va ser Dolores Ibarrurí.
Dolores, fins a sempre.

València, 8 de novembre de 1989

Activitats de
Formació Sindical
Jornades de la Dona -UCSTE-. 25-26 de
novembre. Madrid
III Jornades d'Ensenyament Mitjà
València, 2 de desembre. Palau de la Música i Congressos

IV Jornades de l'Ensenyament Privat
«L'Aplicació de la Reforma a l'Ensenyament Privat»
Dia 2 de desembre. Escola Universitària d'Enginyers Tècnics
Agrònoms. València

IV Jornades Sindicals de l'Ensenyament
«Els Consells Escolars Municipals a debat»
17-18-19 de novembre. Benicàssim

INFORMA'T I PARTICIPA

2/NOU CONCURS DE TRASLLATS EGB

Ultimas propuestas del MEC
Catalogo de centros
catalogo Standard a concretar en aquellas comunidades que ofrezcan diferenciaciones como la lengua pròpia.
CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DE UN CENTRO DE 4
UNIDADES DE EGB Y 1 DE PREESCOLAR

CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DE UN CENTRO
DE 32 UNIDADES DE EGB Y 8 DE PREESCOLAR

P,o(aSo,H8

Unidodes

1 profesor de Filologia e Inglés
Cicto Superior....

2

2

Cicló Medio

I

Cicló Inictal

1

Preescolar.

1

1 profesor de Matemàlicas y C. N.

2

profesores de los Ciclos Inicial y Medio

1

profesor de Preescolar

TOTAL
Preescolar.
CATALOGO DE PUESTOS DE TflABAJO DE UN CENTRO
DE 5 UNIDAOES DE EG8 Y 1 DE PflEESCOLAH

Unidades

Cicló Superior....

2

Cicló Medio

2

Cicló Inicial

1

Preescolar

1

3

1 profesor de Filologia e Inglés
1 profesor de Matemàticas y C. N.
1 profesor de Educación Física

3

profesores de los Ciclos Inicial y Medio

1

profesor de Preescolar

CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DE UN CENTRO
DE 6 UNIDADES DE EGB Y 1 DE PREESCOLAR
Unidades

2

Cicló Medio

2

Cicló Inicial

2

Preescdar....

1

EGB.

32 + 8 Preesc. 46

prclesores

Pro lesa res

TOTAL

Cicló Superior....

proíesores de Preescolar

TOTAL..

Profesores

3

1 profesor de Filologia e Inglés
1 profesor de Matemàticas y C. N.
1 prclesor de Educación Física

4

prolesores de los Ciclos Inicial y Medio

1

profesor de Preescolar

CATALOGO OE PUESTOS DE TRABAJO DE UN CENTRO
DE 8 UNIDADES DE EGB Y 2 DE PREESCOLAR

Unldades

Cicló Superior...

3

Cicló Medio

3

Cicló Inicial

2

Preescdar

2

TOTAL

Pro fe so ras

5

1
1
1
1
1

5

profesores de los Cicios Inicial y Medio

2

prolesor de
profesor de
profesor de
profesor de
protesor de

Filologia e Inglés
Filologia y Francés
Matemalicí.s y C. N.
Ciencias Sociales
Educación Física

profesores de Preescolar

,

CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DE UN CENTRO
DE 16 UNIDADES DE EGB ï 4 DE PREESCOLAH

Criterios para la determinación
de puestos de difícil desempeno
Se definiran como puestos de difícil desempeno aquelles que revistan
una especial dificultad por el lugar donde han de desempeíiarse, o bien
por las características de los mismos.
Independientemente de la relación de puestos que por razón de programas, planes o actuaciones específicas del Ministerio (cada Dirección
General elaborarà su relación) se clasifiquen como de difícil desempeno,
en los centros ordinarios de EGB, las Direcciones Provinciales propondràn
un catalogo que incluya los posibles puestos de estàs características, teniendo en cuenta que:
1. Su número serà el menor posible, no debiendo superar, salvo provincias con especial problemàtica, el 5% del total de plazas.
2. La definición de un puesto como de difícil desempeno no serà
de caràcter permanente, sinó que estarà sujeta a revisión periòdica.
3. En razón de su situación se podran induir los puestos docentes
que:
3.1. Estén en localidades donde habitualmente se producen situaciones de aislamiento de otros núcleos de población mayores, por la escasez y estado de las vías de comunicación, las
características climàticas, geogràficas o de insularidad.
3.2. Estén localizados en zonas con un elevado índice de carencias socioeconómicas (donde la renta media apenas supere
el salario mínimo interprofesional), y población escolar difícil
como consecuencia de: delincuencia, falta de condiciones de
higiene y vivienda, analfabetismo real y funcional, paro, abandono familiar, alcoholisme y consumo de drogas.
4. En razón de las características del puesto de trabajo, podran incluirse los puestos docentes siguientes:
4.1. Puesto de profesor de Escuela Unitària con mas de diez alumnos, cuando estos sean de tres o mas ciclos diferentes. (Por
ejemplo, preescolar, cicló inicial y cicló medio, cicló medio y
cicló superior).
4.2. Puesto de profesor ítinerante en Colegio Agrupado Rural.
4.3. Puesto de profesor especialista que tenga que atender a mas
de un centro en distintas localidades.
4.4. Puesto de profesor de Ocio en Escuelas Hogar.

TOTAL
Unldades

Proíesnras

CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DE UN CENTRO DE 7
UNIDADES DE EGB Y 1 DE PREESCOLAR
Cicló Superior....
Un id atlas

Cicló Superior....

1 profesor de Ciencias Sociales
1 profesor de Educación Fisica

2

Cicló Inicial

2

Preescolar

]

8

P roí es ores
1 profesor de Filologia e Inglés
1 prolesor de Malematicas y C. N.

Cicló Medio

6

4

profesores de los Ciclos Inicial y Medio

1

profesor de Preescolar

TOTAL

Cicló Medio

,

2 profesores, de Filologia e Inglés
1 profesor de Filologia y Francés
1 profesor de Lengua Castellana
2 prolesores de Malemàlicas y C. N.
1 profesor de Ciencias Sociales
1 profesor de Educación Física

... -* 6
• £ i ï

Cicló Inicial

4

Preescolar

4

11 profesores de los Ciclos Inicial
y Medio*

4

profesores de Preescolar

(") El profesor que encede al número ds unidades desempenarà sus funciones en los Ciclos
Inicial y Medio y en Preescolar.

CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DE UN CENTRO
DE 8 UNIDADES DE EGB Y 2 DE PREESCOLAR
Proles ores

Unidades

Cicló Superior...

3

Cicló Medio

3

Cicló Inicial

2

Preescolar....

2

5

1
1
1
1
1

5

profesores de los Ciclos Inicial y Medio

2

prolesor
prolesor
prolesor
profesor
profesor

de
de
de
de
de

Filologia e Inglés
Filologia y Francés
Malemàticas y C. N.
Ciencias Sociales
Educación Física

profesores de Preescolar

Criterios para la
determinación de zonas
(Propuesta MEC)

TOTAL

CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DE UN CENTRO
DE 16 UNIDADES DE EGB Y 4 DE PREESCOLAR
Unldades

Cicló Superior...

6

Cicló Medio

6

Cicló Inicial

4

4

Preescolar
TOTAL

.

Prolesores

8

2 profesores de Filologia e Inglés
1 profesor de Filologia y Francés
1 profesor de Lengua Castellana
2 prclesores de Maternàlicas y C. N.
1 profesor de Ciencias Sociales
1 prolesor de Educación Física

11

profesores de los Ciclos Inicial y Medio*

4

proíesores de Preescolar

EGB, 16 + 4 Prees. 23

Profesores

(•) El prolesor que excetíe al número de unidades desempeflarà sus funciones en los Ciclos
Iniciat y Medio y en Preescolar.
CATALOGO DE PUESTOS DE THABAJO DE UN CENTRO OE 24
UNIDADES DE EGB Y 6 DE PREESCOLAR

12 3 prolesores de Matemàticas y C

Preescolar
TOTAL

1. Las zonas induiran al menos un municipio completo y todas las localidades, barrios y entidades de población que formen parte del mismo.
2. La amplitud de una zona debe ser tal que para cualquier desplazamiento por carretera entre dos localidades
de la misma, no tengan que emplearse mas de 30
minutos.
3. Como principio general las Direcciones Provinciales tomaran como base los siguientes criterios:
a) La existència de vías de comunicación comunes a
los munícipios que vayan a formar una zona (carretera nacional, comarcal).
b) Las características geogràficas que constituyan
por sí mismas una entidad (valle, somontano, comarca).
c) La existència de lazos culturales, lingüísticos o históricos, evitando que la división pueda romper con los
mismos.
d) Se procurarà, en la medida de lo posible, que en
cada zona se mantenga un núcleo de población importante que sea la referència administrativa y comercial de
la misma.
e) Todos los municipios cuyas escuelas constituyan
un CRAs estaran incluidos en la misma zona.
f) Las Escuelas Unitarias que tengan alumnos de
Preescolar, Cicló Inicial o Cicló Medio que posteriormente vayan a ser transportades a un Centro Comarcal, estaran junto con éste en una misma zona.
g) Las capiíales de provincià y los municipios de mas
de 40.000 habiíantes constituiran por sí solos una zona.
En todo caso podran ser también parte de ella los municipios colindantes.

Criterios para la determinación
de puestos sin
Se proveeràn por el sistema de puestos singulares:
1. Los que por ser de un programa, plan o actuación específica del Ministerio de Educación y Ciència requieran unas características, formación, conocimientos, experiència, etc., que determinen un perfil profesional concreto del profesor que se necesita para desempenarlo (cada
Dirección General elaborarà su respectivo catalogo junto con los requisitos exigibles).
2. Los que, aún siendo puestos ordinarios en centros de EGB, Preescolar
o Educación Especial, para su desempeno se pidan compromisos, o requisitos adicionales a los generales y específicos contemplades en el
Real Decreto de provisión de plazas. Sin perjuicio de los que en estudiós posteriores pudieran defínirse como tales, estos podrían ser:
2.1. Puesto de cualquíer àrea o nivel, salvo el àrea filològica correspondiente cuando hayan sido declarades como bilingües (Baleares y Navarra). Requisitos: Estar en posesión del diploma de capacitación para impartir las clases de EGB en la lengua correspondiente.
2.2. Puesto de profesor especialista de àrea o matèria que no esté
contemplada en la relación de puestos específicos (por ejemplo
música). Requisitos: Estar en posesión de los diplomas o títulos
que para ese puesto se consideren necesarios.
2.3. Puesto de profesor que ha de desplazarse a las diferentes unidades en los Colegios Rurales Agrupades (GRA). Requisitos: Compromiso de desplazarse a las diferentes localidades que forman
parte del GRA.
2.4. Puesto de profesor especialista de dos o mas centros, situades
en distintas localidades. Requisitos: Compromiso de desplazarse
para impartir su especialidad a los centros implicades.
3. Los puestos de profesor de Ocio en Escuelas Hogar.

Calendario de desarrollo del Real Decreto
sobre provisión de puestos en centros de
EGB, Preescolar y Educación Especial
Anula el anterior
1. Orden Ministerial sobre apertura
del registro de profesores especialistes:
—Publicación, 1-11-89 y 7-11-89.
—Ptazo de presentador de documentaclón y tramitación de expedientes,
del 15-11-89 al 1-1-90.
— Entrega de las certificaciones con
la habilitación de los profesores, del
1-1-90 al 15-1-90.
— Reclamaciones del 15-1-90 al
31-1-90.
— Resolución de las reclamaciones,
15-2-90.
2, Definición de zonas educaíivas,
puestos singulares, puestos de difícil
desempeno y zonas educativas de actuación preferente.
— Negociación de criterios con las
orgariizaciones sindicaies, del 23-10-00
ai 1-12-89.
--- Estudio inicial y propuesta de
cada provincià, 15-1-90.
— Presentación de la propuesta final

a las o r g a n i z a c i o n e s sindicaies,
15-3-90.
— Publicación en el «BOE», 30-4-90.
3. Elaboración de relaciones de
puestos.

— Negociación, diciembre del 89.
— Estudio en cada provincià,
30-3-90.
— Publicación, 20-4-90.
4. Adscripción de los profesores definitivos.
(Condicionada a la resolución definitiva del concurso que se haya convocado
por el sistema tradicional).
— Negociación de criterios, enero
del 90.
— Estudio con directores pròvinciales y sus servicíos, det 1-2-90 al
28-2-90.
— Publicación en el «BOE» de la Orden Ministerial, del 10-3-90 al 2-6-90.
— Presentación de documentación,
del 2-6-90 af 15-6-90.
— Resolución, 10-7-90.

Acord de Funció
Pública i els
Ensenyaments
En el passat número de la revista publicàvem un article («Crònica d'una discriminació anunciada») on fèiem
un resum d'en quina situació estaven les negociacions
en el marc de la Funció Pública després del frustant resultat que aquestes negociacions suposaren per als
ensenyants el passat curs. D'aquesta situació també
es va fer ressò la premsa. Com a conseqüència d'això
un conegut sindicat publicava una «rèplica» manifestant que ells en cap moment havien signat res que discriminarà el professorat, quan és ben cert que nosaltres no responsabilitzàvem un sindicat en concret, sinó
bàsicament a l'Administració.
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En V a l e n c i à , a 20 du
l a a r e p r e a e n l . a c i o n e a de l a
Autor,ama
V
alenciana
y de
Valenciana
FTAP-CC.OO.,
y
FSP-UCT,
confcrtnidad con lo eatabla
Ley Ç - / 1 9 B 7 , de 12 óe ]unio,
deteiroinacion
de
laa
partí cipación
del
per BO
Admiri! a t raciones Pública a.

La ftdminlatraciòn ae comprometé a adoptar, en el
arabitu de aua competència a, la a medldaa pertinentea para
incorporar a Ica Preaupueutoa tle
1990
los creditos
neceaarioa
para compensar en la 8 retribudonea del
peraonal de la Generalidad, con efectoa deade I de enero
de
1989, la deaviaclón que, en au ca»o, ae hulúera
producido entre el obietivo del 3\ t'e Inílacion previato
para
1989 y la inílaci&n eíítctlva en dicho ano. Talea
crédltna ae conaideraran comprendidoa dentro de lar- ma sa
aalarial de 19B9.

c d u b r e iJe 1 9 B B , r e u n i d a s laa
alm in 1 s t r i ï c i on de la Conujnidaci
au o r j a n i z a c i o n e a
sindicalea
FrS-CC.lX},
auacriben,
de
:lclo u n e L C a p i t u l o I I I d e
la
de repreaentaclón ,
cli; or
de
trabajo
y
icmdlc
serviclo
de
las,

OLAUSULfl flDICIONflL SEGUMDA
clàusula 2"
Vaienciano
funclún del
aaqulriaos,
19B0.

CLÀUSULA,PRIMERA

al personal al
1.- El presente Acuerdo ae a p l i c a r à
la
ae refiar
Servicio de la Generfllidad / a l e n c i a n a a
Ley
9/19B7, de 12 de Junió, comfrendido en el àmbito de
la H(;aa Sectorial para el personal ds Servicioa Centralea
y Titrritorialea y de la Me aa Sectorial para el personal
al ritr vicio de institucionea a a n i t a r i a a .

La
cuantia del
fondo
previato en la
para el rroyecto de Preauputíatoa aei Servicio
ae la Salua ae aeiermlnarà oefIntlvamente en
volurnen que. como conaecuencia de compromisos
ai%;an=e la m«aa salarial a 31 de diclembce de

CLÀUSULA

No anem a entrar en una falsa polèmica. La principal;
La vigència del preaeni-= flcL.erdo se extendera haata
.11 de dicierabre de 1989, ain periuicio de la previato
responsabilitat d'aquesta discriminació està en la contí1,1 c] àuaula adicional primera.
nua negació a reconèixer el Dret a la Negociació Col·lectiva. Però seria una irresponsabilitat com a Sindicat que
CLflUSULA 5EGUNDA
ha de defensar els interessos dels treballadors de
l'Ensenyament no fer assumir a cadascú la part de res1.Ademaa del
incremerta
r<(ti ibut.ivo prevista
con
caràcter general en el Proyacto ile Ley de Preaupueatoa de,
ponsabilitat que li correspon. I no anem a deixar de dela Generalidad
Valencianí para 19fi9, se induirà &n el
nunciar el fet que en una Mesa {com la de Funció Públiwiana un fondo por importi de 1 122.2:14.000 pesetaa, -"aai
ca) que negocia per atots i totes els funcionaris s'arribe
como un fondo por importi de 9"1.S63.000 peaetaa en el
proyectn de
Preaupueatoa dul Sutvicici Valenciana de la
a Acords, per bons que siguen, que només contemplen
Salud, para mejoras retiri lutivan del personal.
a una part d'aqi-asts. I més quan sempre és
2.- Estaa meloras se aplicj ràri en ÍLnci.ón de los acuerdoa
l'Ensenyament qui es queda fora.
o pactaa adoptadoa par li B meciinj.smoii de
participaciòn
No sabem per què és sempre aquest sindicat «replisindical pcEViatoa en la Lt y 9/1'fBV.
cant» el que contesta sempre per tots. Perquè el cas és
que aquest acord està assumit per l'Administració i quatre sindicats: CC OO, UGT, CSIF i CEMSATSE. És a dir,
tots els de la Mesa General de Funció Pública, excepció
Para la validez y eflca :ia del presenie Acuerdo
el
serà ntíceaaria
au aprobi cidn i x p i e a i i y f o r m a l por
feta de l'STE-PV.
Consell de la Generalitat ' alenci.aíu
Tampoc sabem, i ens preocupa, per què aquest sindicat utilitza els mateixos arguments que fa servir l'Administració quan discrimina l'ensenyament. I no renuncia
mai a denigrar els Acords de Maig, que per cert s'està
demostrant que tenen les mateixes virtuts i defectes que
els de la resta de l'Estat que sí que va signar. ^Tanta mania li té a l'STE-PV que prefereix coincidir amb la Conselleria d'Administració Pública que amb nosaltres?
Què prefereix aquest sindicat, ique es complisquen aspectes dels
acords encara no desenvolupats, com la reducció als majors dels 55 anys,
amb la qual cosa millorarien els treballadors de l'Ensenyament. O millor,
que l'Administració els incomplesca, amb la qual cosa es demostraria quant
d'equivocat estava l'STE-PV. Però en aquest cas: ïqui es beneficiaria? i
iper què?
Amb totes aquestes premises el sindicat replicant fa ni més ni menys
que una crida a «la unidad de criterios y la sensatez...» per tal de defensar
la revisió salarial. I estem d'acord en que cal aquesta unitat de criteris, sobretot amb aquest sindicat (segur que ja haveu endevinat de qui es tracta), però volem deixar ben clar que l'STE-PV per a fer una acció sindical
coherent no necessita els falsejaments, ni les veritats a mitges. I ací teniu
la còpia de l'acord que demostra clarament quin sector es va quedar fora.
L'STE-PV, per damunt de tot, en benefici del sindicalisme i dels treballadors renuncia a entrar en aquesta dinàmica que ben clarament en el passat ha demostrat els seus efectes negatius.

Sin
per Juicio de lo diapueato eri el apartado uno
de la claúflula primera, las partea íirniantea expreaan au
voJ.untad de incorporar el contenido del preaente Acuertlo
al Oonvenio Colectivo aobre condiciontía de trabajo d&l
personal
laboral al aervicio de Ici
odminiatraciòn
autonòmica (D. O, G. V. de 10 de Junlo de I90B), con ocaaiün
de
la reviaiún de au articulo S",
cuyo termino de
vigència concluye el prOximo dia 31 de cliciembr? de 1981J.

Al presents AcuerrJo podran adherirse, en aua
propios
términoa
y como
un
todo ,
.'.aa reatanttta
organizacionea B indicales presentena en la Meaa
general
de Negociación de la Coflmnldad Valenciana .
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Pressupost
Ja està
Fa pocs dies el Consell de la Generalitat acaba de prorrogar els
pressupostos de 1989.
Aquesta postura, seguidista respecte al Govern de Madrid, és absolutament injustificada, ja que el
Govern Valencià només necessita
l'aprovació de les Corts Valencianes i aquestes, de moment, no estan ubicades a Madrid.
Només la perspectiva de presentar uns pressupostos en línia amb
les declaracions de Solchaga d'austeritat salarial, entre d'altres, pot
explicar la qüestió.
En efecte, sembla que els pro-

pers anys no van a ser molt brillants
per als,funcionaris i la resta dels treballadors. L'única diferència és que
nosaltres continuarem sense el dret
a la Negociació Col·lectiva i destinats a ser banc de proves dels miserables augments salarials a què
ens tenen acostumats. Augments
que, per altra banda, no cobraríem
en gener pel fet d'estar prorrogats
els pressupostos.
Tota aquesta perspectiva, unida
a les continues discriminacions de
què són o b j e c t e els i les
ensenyants, presagia noves mobilitzacions. S'ho hauran merescut.
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\ Jornades Internacionals de Coeducació
A la ciutat de València, els dies 2, 3 i 4 de novembre s'han celebrat les I Jornades Internacionals
de Coeducació, amb el títol «L'Ensenyament de les Ciències Socials: un discurs excloent».
L'organització de les Jornades ha estat a càrrec de l'Institut Valencià de la Oona (Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència), amb la col·laboració de la Universitat de València.
S'han presentat vora 30 ponències i/o experiències per part de les representants de diferents col
•lectlus que treballen a les Comunitats Autònomes i a d'altres països, com Gran Bretanya, RFA,
Itàlia, Suïssa i USA. La participació en aquestes Jornades ha estat important; la convocatòria ha
reunit unes 300 persones de diferents països.
L'activitat d'aquests dies s'ha
distribuït entre l'exposició de les
ponències i la presentació de les diverses experiències en grups de
treball. El debat posterior a cadascuna de les exposicions s'ha vist
molt reduït, pensem que per la poca
adequació entre la gran quantitat
d'estudis presentats i el poc temps
de què es disposava.
La sessió plenària amb l'informe
dels grups de treball, la presentació
de conclusions i «L'informe del programa de la Reforma Educativa a la
Comunitat Valenciana», per part de
la representant de l'equip d'experimentació de la Reforma de la Conselleria, van ocupar el darrer dia de
les Jornades.
L'objectiu era afavorir un intercanvi d'informació, experiències i
materials sobre l'ensenyament no
androcèntric de les ciències socials, qüestionant el model tradicional amb la presentació de pràctiques i experiències docents innovadores per a corregir els continguts
estereotipats que es trasmeten i es
reprodueixen a l'aula.
Es tractava de proposar nous
continguts front als trasmesos tradicionalment en l'àmbit acadèmic,
reproductor d'un discurs al qual es
continua atribuint objectivitat i validesa universal, encara que ja és indiscutible la seua parcialitat i partidisme. En les noves propostes s'inclourien determinats grups socials i
humans que han estat exclosos per
pertànyer a una raça o condició social diferent a la que una visió androcèntrica de les Ciències Socials
ha triat com a únics protagonistes.
El grup dels exclosos estaria integrat per dones, població no adulta,
les altres cultures i, en general, tots
aquells àmbits oblidats, que no obstant han anat configurant la vida
quotidiana al llarg de la història.
Des de l'STE-PV valorem positivament iniciatives d'aquest tipus,

però no obstant com a professors i
professores que treballem per una
Escola Pública, Popular i Valenciana, i al voltant d'aquestes Jornades,
ens fem una sèrie de reflexions.
Ens preguntem, per exemple,
quina repercussió real podran tindré
aquestes Jornades als centres
d'EGB i d'EE MM. I ens fem aquesta pregunta perquè el professorat
que hi ha acudit ho ha fet en nom
propi i perquè tenia interès pel
tema. No hi ha hagut una planificació de com es farà arribar als Centres tot el que allí s'ha parlat, d'una
manera coordinada i planificada.
Perquè aquestes iniciatives no haurien de deixar-se únicament a la
bona disponibilitat personal.
En aquest sentit, hem de dir que
segons es desprèn de la Circular
n. ° 1 de principi de curs la gent que
ha pogut assistir ha estat perquè la
directora o director del seu centre
ha considerat que podia quedar-se
l'aula ben atesa i li ha concedit el
permís (tot tenint en compte les insuficiències de plantilla Í l'escassetat de professorat substitut de la
Conselleria).
Tot açò ens condueix a exigir novament a la Conselleria una formació permanent del professorat generalitzada, que arribe al conjunt
dels ensenyants de forma racional i
no voluntarista, dins de l'horari lectiu-laboral i vinculada a la pràctica i
a les necessitats del professorat a
l'aula i al centre, que no contemple
només la coeducació com un nucli
de treball a banda, sinó com un eix
integrat dins de l'estructura de tot
el sistema educatiu.
Dels debats van eixir vàries propostes d'organitzar associacions,
institucions, etc., que s'encarregaren d'arreplegar tot el material disponible i difondre'l. Sabem que al
llarg del nostre País, sense anar
més lluny, són molts els MRPs, seminaris i grups de professors i pro-

"LA ENSENANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES:
UN DISCURSO EXCLUYENTE"

fessores que treballen i elaboren
materials de coeducació. I ara preguntem:
— No han desaprofitat les organitzadores una bona ocasió per
arreplegar Í donar difusió a tots
aquests col·lectius Í materials?
Pel que fa a la intervenció de la
representant del Programa de Reforma, vam poder comprovar com el
plantejament des de la Conselleria
no passa de ser una declaració de
bones intencions però que de moment no s'ha vist cap tipus de treball en una línia coeducativa.
No coneixem, per exemple, cap
crítica des de la Conselleria al Disseny Curricular Base del MEC, on
els plantejaments coeducatius es
redueixen a enunciats generals que
després no s'expliciten ni es concreten, caient en l'oblit més absolut. Ens preguntem, doncs, si el silenci de la Conselleria en aquest
• tema no hem d'interpretar-lo com
sancionador dels criteris del MEC.
Un detall a tindré en compte és que
ni el propi Disseny Curricular Base
del MEC fa cas de les seues recomanacions, ja que si bé diu que cal
prestar especial atenció al llenguatge per a evitar la discriminació, no
utilitza en cap moment un llenguatge no discriminatori.
Ens preguntem també quan des
de la Conselleria va a obrir-se el debat a tots els Centres per a que tots
els professors i totes les professores puguen intervindre i manifestar
les seues opinions.
No coneixem tampoc quines alternatives es proposen des de la
Conselleria per a portar a la pràctica la introducció de criteris coeducatius als Centres ni molt menys el
seguiment que es pensa fer.
Des del primer dia pels corredors
hi havia un malestar generalitzat degut al fet que, si bé l'organització
havia previst (recordem que les Jor-

I JORNADES INTERNACIONALS DE COEDUCACIÓ
VALÈNCIA 2,3,4 NOVEMBRE 1989
tava parlant de la necessitat de
prendre mesures d'acció positiva
tendents a superar situacions de
discriminació Í resulta que allí s'estava reproduint el discurs del poder,
discriminatori i excloent amb la nostra llengua i el nostre País. Des de
l'STE-PV ens preguntem quan veurem des de les Institucions i des de
la nostra Conselleria una intenció
clara de Normalització, que en
aquestes Jornades hem trobat a
faltar.

nades eren en València) un sistema
de traducció simultània al francès,
anglès, alemany i català, des de la
taula, tant el Secretari General de la
Conselleria en la sessió inaugural
com les moderadores en totes les
sessions, només van emprar el castellà, condicionant d'aquesta manera que les intervencions foren sempre en castellà i donant peu a que
es produïra una situació francament
contradictòria amb la intenció i l'esperit teòric de les Jornades. S'es-
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Cultiva el oc i °
Paseos:

"Temas de hoy
con deseo de CONO
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9mviíamos a todas las rnujeres

Programa
10,30 h. - Apertura
Plan de Igualdad en el Ministerio
de Educación
Isabel Romero
12 h.

- Cosas de mujeres:
nuevas expresiones políticas
Judith Astelarra

14 h.

- nan! nan! El local dispone de
es»
CAFETERIA con bocatas y platós
combinades.

a todos los hó*mbres

La jornada se celebrarà en el Instituto
Beaíriz Galindo, C/ Goya, esquina C/ Claudio Coello, 34 (metro Serrano)

Rastro - Retiro - Jardines del Moro
- Madrid de los Austrias Templo de Debod - a descubrir

16 h. - Importància de los
mo •£•
de V
~?A los de qénero en
A, de
coeducación
Montserrat Moreno

ucste

En la entrada se instalaràn unas mesas
exposicíón y venta

Teaíro:
Hamluj t
La loca de Cliaillot
Cinco horas con Marío
Otras
No eh e:

18 h. - Nos cuenta una mujer de Europa

El escueto - Malasaiïa

19 h.

Cafè del Mercado - Pta. Toledo
No se lo digas a nadie - Pza. Sta. Anà
Otros

S

a
b
a
do - 25 de noviembre - 1989

Exposiciones:
Edward Hooper
I-undación Juan March
Otras

- Desenfado y humor con

Las Virtudes /;'; í -T

y ... no descuides el amor
Salud,
de mujeres

INFORMACIÓ EN QUALSEVOL DE LES SEUS DE L'STE-PV. ANIMAT

La Organización

D'INTERÉS/5

L'Educació
d'Adults

ornada
Los ensenanies de Sevilla y Càdíz realizaron una huelga el 18 de
octubre para demostrar su oposicíón a las condiciones sobre
normativa de fornada continuada que habían regulado sus respectivas
deiegacíones provinciales de la Junta de Andalucía. Algunas
admínistraciones autonómicas también la tienen regulada con caràcter
experimental. Numerosos consejos escolares de centro y municipales
del País Valencià han planteado a Conselleria la necesidad de regular
el íema permitiendo la flexíbilidad de horarios en los centros.
Es una reívindicación unànime
contemplada en los acuerdos de
mayo del 88 por los cuales la Conselleria tenia que negociar y regular
el tema antes de acabar el ano 88.
El STE-PV planteó formalmente una
propuesta de normativa en base al
art. 15 de la LODE, propuesta publicada en el ALL I OLI n.° 59 de
març del 89. Durante todo el curso
pasado hemos denunciado a la Conselleria el incumplimiento de éste y
otros puntos del acuerdo al tiempo
que insistíamos a los claustros, consejos escolares y municipales para
que debatieran el tema tomando
postura y enviaran escrites de presión a Conselleria.
ïQué ha hecho hasta ahora la Administración educativa valenciana y
también la Central? No querer entrar a negociar nada, intentar que se
olvide. Però mientras íanto ha autorizado con caràcter experimental algunos proyectos llamados de Inno-

vación Educativa, però no presentades a la convocatòria pública, basados en un horario especial para profesorado y alumnos, que intenta ser
de Jornada Continuada, però con diversas variedades. Éste es el caso
de un proyecto en el Camp d'Elx y
de otro en un centro de esta misma
población.
En la medida que afectaban a un
tema que està pendiente de negociación y que por tanto repercute
en el conjunto de ensenantes del
País Valencià, el STE-PV ha inteníado tener información oficial y completa de estos proyectos y hasta el
momento, a pesar de las buenas palabras y promesas, no la tenemos.
Hemos denunciado el proceso seguido para la aprobación de estos
proyectos sin tener en cuenta a los
órganos de partícipación legalmente constituidos a nivel municipal ni
informar de ellos à los sindicatos.
Pensamos que es un precedente

peligroso de cara a esa reivindicación històrica el que se presenten
proyectos que de hecho suponen
aumento en el horario del profesorado al incluir de forma obligatòria
horas para el perfeccionamiento (y
solo de un determinado tipo de perfeccionamiento) fuera del actual horario lectivo y de permanència en el
centro sin plantearse una reestructuración y reducción de ese horario. Tampoco creemos que debe
ser a costa de eliminar las horas sin
ninos de permanència en el centro
para las imprescindibles tareas de
organización de los centros y coordinación de nuestra tarea educativa.
Sindicalmente pensamos que es
necesario forzar a la Administración
para que se de la negociación sobre el tema de forma que se garanticen las condiciones en que debe
darse la Jornada Continuada del
profesorado, que no debe coincidir
totalmente con el horario del alumnado y que debe suponer mayor dotación de personal docente en los
centros, diversifícando la oferta de
actividades y potenciando otras formas de trabajo mas activas. Sabemos que es un tema con numerosas
implicaciones sociales, però es un
debaté obligado que en otras zonas

Els ensenyants i la matrícula gratuïta
Recentment les Corts han aprovat
la nova Llei de Taxes, modificant les
exempcions de matrícula en ia Universitat a causa de l'existència d'un suposat privilegi.
Ningú no negarà la capacitat de les
Corts per a legislar en aquest o en altres temes. El que sí que plantegem
és que els partits, els grups parlamentaris, han de legislar amb sensibilitat.
Una sensibilitat que per damunt de
tota legitimitat ha estat demanant insistentment la societat als darrers mesos. I més quan en legislar s'està intervenint sobre les condicions de treballs de tercers.
Cal plantejar-se «^què és un privilegi?», «iquè cal fer arnb ells?». Convindrem que en aquest país cal un debat
global i col·lectiu sobre el tema; quedem a l'espera. Ja en parlarem.
Per ara el debat dels privilegis és
fafaç i no respon, ni de bon tros, a la
realitat de la mesura. En efecte, no és
la primera vegada que la Universitat
ha intentat la supressió degut al gravamen que li suposava. Per una altra
banda, la Conselleria d'Educació s'ha
negat reiteradament a entrar en una
via negociadora i afrontar, i solucionar, el tema. Nosaltres «comprenem»
que iotes dues, Conselleria i Universitat, íinguen diferents posicions al
respecte. Ei que ja no comprenem és
que es busque una via de solució per
la porta de darrere.
D'entrada la jugada era perfecta.
Primer es porta el debat a les Corts.
En Comissió ningun grup es nega.
Conselleria i Universitat, contentes, ja
que es queden al marge. I «tutti contenti». Genial.
Í,Per què, aleshores, estem a favor
de l'exempció? Per a nosaltres l'enoenyament, en tots els seus nivells,
en tant que servei públic, ha d'avançar en la seua gratuïtat, a l'igual
que la sanitat o d'altres, sent tasca de
l'Estat la introducció de mesures
correctores i racionalitzadores que
aquest fet comportaria. En aquest
sentit, cal ampliar les gratuïtats Í no
mai reduír-les en una certa igualació
«a la baixa». I més en un sector com
aquest, on s'ha d'afavorir un continu
reciclatge, amplificat per la proximitat
de la Reforma Educativa, que comportarà en molts casos l'obtenció de noves titulacions universitàries.
Per una altra part, la gratuïtat suposava, fins ara, una mena de salari indirecte (d'eixe que dissortadament
tant abunda) que venia a cobrir altres
deficiències. Com a tal salari indirecte qualsevol modificació afecta, també, les condicions de treball i de vida.

I qualsevol modificació ha d'estar negociada amb els afectats. I ací és on
els grups parlamentaris ignoren novament eixa sensibilitat social que se'ls
reclama.
No defensem la gratuïtat per pur
mimetisme amb els treballadors de
Renfe, Iberia o de moltes empreses
que tenen reduccions per als seus
treballadors d'allò que produixen.
Però sí que ens preguntem perquè a
un treballador de la Ford aquesta li pot
pagar la matrícula en la Universitat t a
nosaltres, consumidors per obligació,
se'ns nega. Clar que els treballadors
de Ford, o d'altres, tenen convenis on
emmarcar les seues reivindicacions.
Tenen reconeguda a la Constitució el
dret a la Negociació Col·lectiva. Però,
i,on la tenim els treballadors de l'ensenyament i la resta dels funcionaris?,
ien quin marc negociador podem situar el canvi de salari indirecte en directe, o negociar les condicions de
treball? Senzillament, en cap, i\ per
què no tenim dret a la Negociació
Col·lectiva? Molt fàcil. Perquè els nostres poders legislatius i executius ens
la neguen.
I aquest és el vertader problema de
fons. Voler a aquestes altures amagar
el debat emmascarant-lo en una rnena
de «Cruzada» contra els «privilegis» és
tirar balons fora.
Caf dir també que la patronal valenciana tenia pressa perquè isquera la
Llei (que regula totes les taxes de la
Comunitat), ja que aquesta suprimeix
determinades taxes d'empresa. Clar
que això no és privilegi, sinó «creació
de riquesa» o vaja vostè a saber.
El professorat, els treballadors de
l'ensenyament, volern que s'amplien
les gratuïtats, volem una racionalització dels estudis universitaris, una vertadera formació i reciclatge que contemple (per a EGB i EE MM) una titulació universitària única. Però per damunt de iot estem, Í ho aconseguirem, pel nostre dret a la Negociació
Col·lectiva. No volem privilegis. Volem
tindré la capacitat de negociar les
nostres condicions de treball i de
vida. Per això hui no podem acceptar
aquesta supressió. No podem acceptar que s'emporten el peix quan se'ns
nega el dret a pescar per nosaltres
mateixos.
L'aprovació per les Corts Valencianes de la Llei de Taxes per la qual
se'ns nega el dret la matrícula gratuïta a la Universitat ha suposat una nova
agressió als drets dels ensenyants.
Un mes després d'aquesta, gràcies a
la pressió i mobilització de tes Juntes
de Personal, és possible que tornem

a tindré reconegut aquest dret.
Aquesta afirmació es basa en el fet
que s'ha presentat a les Corts una
proposta de Llei, la Llei de Taxes, per
part d'alguns grups parlamentaris,
que preveu l'exempció en el pagament de les taxes dels ensenyants í
de les seues famílies. Però no ens
hem de dormir, aquests grups ja es
varen manifestar d'acord amb els sindicats i després alguns no varen ser
conseqüents en aquest compromís;
és per això que hem de continuar
pressionant i mobilitzant-nos. Per
aquest motiu el Sindicat ha proposat
a la Junta de Personal de València l'inici d'una campanya d'arreplegada de
posicionaments dels claustres i la
possibilitat de concentracions de cara
a la discussió d'aquesta modificació a
les Corts Valencianes. Aquesta té un
sentit, el pressionar als grups que varen arreplegar les demandes dels sindicats i fer que canvien de posició
aquells grups menys sensibles a les
posicions de les treballadores i treballadors de l'ensenyament.
Des de l'STE-PV tenim clar que
aquesta modificació tan sols serà una
solució parcial; el que cal és la modificació de la legislació que impossibilita la Negociació Col·lectiva dels funcionaris.

Més sobre la

Recentment s'ha presentat a les
Corts una proposició de modificació de la Llei de Taxes, a l'objecte
de tornar el dret de matrícula gratuïta. Aquesta proposta ha estat
presentada per quatre grups parlamentaris (EUPV, UV, PP Í CDS).
Paral·lelament, la Junta de Personal Docent no Universitari de
València farà arribar a tots els treballadors, així com a la resta de
juntes de personal, propostes i iniciatives d'accions i mobilitzacions
unitàries. Des d'aquestes pàgines
fem una crida a tots els claustres
per a debatre aquestes accions.
Accions que seran necessàries
per tai que tots els grups parlamentaris assumisquen amb serietat el tema. Així mateix, les Juntes
de Persona! faran les gestions que
calguen davant les Corts per tal de

del Estado està mas avanzado y que
íodos los trabajadores y trabajadoras de la ensenanza progresístas tenemos el compromiso de impulsar,
al igual que el tema de la modificación del calendario escolar. Tenemos que clarificar las posturas sobre lo que entendemos por Jornada
Continuada y para què la queremos.
El STE-PV ya ha planteado en estàs
pàginas su posición en diversos documentos. Hay muchas experiencias de centros de otras zonas del
Estado que demuestran las posibilidades y ventajas de la Jornada Continuada con un planteamiento de
mejora de la ensenanza si desde la
Administración autonòmica y local
se ponen los medios.
Conseguir avanzar en éste tema
exige por una parte mayor responsabilidad por parte de todos no entrando en la dinàmica de hacer el
juego a la Administración, admitiendo proyectos y horarios que no garanticen las debidas condiciones, y
por otra presionar para que esa Administración asuma su responsabilidad y cumpla los acuerdos que tanto esfuerzo nos cuestan. Desgraciada e injustamente no podemos
acudir a los tribunales para obligarle a ello. Dependemos de nuesíra
unión y de nuestra fuerza.

«La Serranía» o «El
futuro radiactivo de
las zonas rurales»
A finales de junio del 89 la empresa pública ENRESA comunica
su deseo de instalar un almacén
de pararrayos radiactivos en la localidad de Domeno. Se da la circunstancia de que el actual núcleo
de población està a muchos kilómetros del originario, que es donde se prevé instalar el almacén, ya
que fue trasladado al cubrir sus
aguas un embalse.
El Ayuntamiento otorga licencia
para que se instale en unos terrenos que jurídicamente le pertenecen como termino municipal, però
donde ellos no viven.
A raíz de éste hecho se constituye una Coordinadora comarcal
contra el almacén, así como co'mienzan reuniones de alcaldes y
asambleas de vecinos.
Las protestas son unànimes y
todo lo numerosas que una comarca rural permite.
La oposición tiene su momento culminante en la manifestación masiva del día 27 de octubre
como respuesta a la brutal carga
de las fuerzas aníidisíurbios de la
Guardia Civil en una concentración en el pueblo de Domeno.
Todo ello motivo que la comarca, por decisión de numerosas
asambleas vecinales, tuviese un
índice de participación en las elecciones tan peculiar como el caso
de Tuéjar donde voto el 0'83%
del censo.
Hechos como éste no son solo
problema de una comarca aislada.
Se repiten día a día: almacén en
La Serranía, nuevo almacén para
el Baix Maestrat, quién sabé si
para el Valle de Ayora..., o tal vez
en Anchuras.
Todo el profesorado, en especial aquellos que desarrollan su labor en las zonas rurales, que intentamos luchar cada día contra la
marginación en que se encuentran
gran parte de nuestras zonas no
podemos permanecer impàcihles
ante hechos como éste. Por eilo
os pedimos una cosa muy sencilla:
Enviar comunicades de solidaridad desde claustros, aulas..., al
Ayuntamiento de Villar del Arzobispo o Mancomunidad del Alto
Túria. Tuéjar.

Des de fa uns anys funciona al
País Valencià l'Educació Permanent
d'Adults, impulsada per un programa de l'any 1980 de la Diputació de
València, al qual s'han adherit nombrosos ajuntaments, les altres diputacions i la pròpia Conselleria de
Cultura, Educació í Ciència.
Han passat gairebé 10 anys d'aquell inici i arriba l'hora de fer balanç. La funció encomanada a l'EPA
des de la Conselleria és fonamentalment l'educació bàsica de la població adulta, essent alhora un focus d'animació de tota mena d'activitats culturals i formatives.
Partint d'aquestes directrius els
professionals del sector organitzem
la nostra tasca en dues vessants
ben diferenciades: les activitats reglades, encaminades a alfabetitzar
la població adulta i que oferien la
possibilitat d'arribar a obtenir el
Graduat Escolar; i les activitats no
reglades encaminades a ofertar a la
població adulta un gran nombre
d'activitats culturals Í ocupacionals,
que els òbriga un ampli ventall de
possibilitats laborals, formatives i
recreatives.
La mancança d'una llei reguladora de l'educació d'adults ens ha dut
a un moment en què cada centre organitza les seues activitats com millor li sembla, depenent sempre de
la voluntat dels professionals que
ens hi dediquem. Això, junt a la
coexistència de tres perfils de professorat, moltes vegades treballant
en el mateix centre, amb les mateixes funcions però amb diferents
sous i perspectives laborals, ha produït un creixent malestar entre els
professionals, sobretot els més desafavorits, que va en detriment de
la qualitat de l'ensenyament que
tots desitgem.
Els tres perfils de professionals
que trobem actualment són:
1) De la Conselleria: Funcionaris del cos de professors d'EGB
destinats en Comissió de Serveis a
l'EPA.
2) De la Diputació: Funcionaris
(els menys) i contractats laborals
com a professors d'EPA.
3) De l'Ajuntament: Contractats
laborals, segons diferents tipus de
convenis, com a professors d'EPA
0 d'altres funcions
Evidentment el perfil més desafavorit és el depenent de l'Ajuntament, on els professionals es troben sempre pendents de la renovació de contractes, de fer-los dignes, sí hi ha contractes, que moltes
voltes no existeixen, i lluitant alhora
per la millora de la qualitat de l'ensenyament.
La solució crec que passa, en primer lloc, per una contractació digna per part dels Ajuntaments, i a
partir d'ahí podríem encetar varies
vies:
— La via andalussa: Conselleria
es fa càrrec de la totalitat dels professors dedicats a l'EPA i ets no
funcionaris passen a la categoria de
contractats laborals de la Conselleria.
— La via de concertació: Conselleria concerta amb els ajuntaments
(Í diputacions) un programa i un
professorat.
— La via de les subvencions:
Conselleria dota de majors subvencions als ajuntaments i diputacions
1 es millora la contractació, sou, i
s'enceta un conveni col·lectiu del
sector, alhora que s'obriria una bossa de recol·locacíó del personal
acomiadat.
I quantes solucions vulgueu afegir, però en definitiva cap solució
serà vàlida sense una llei d'Educació d'Adults al País Valencià, cosa
que esperem amb gana i que donaria claredat al sector, unificaria postures i criteris i en definitiva donaria un pas endavant cap a l'escola
que tots desitgem.
Miquel

6111 TEMA DEL MES
Campanya sobre substitucions

«LLICÈNCIES - PERMISOS - SUBSTITUCIONS»
La qualitat de l'ensenyament constitueix una preocupació constant de l'STE-PV (UCSTE); amb l'objectiu de
millorar un aspecte d'aquesta es posa en marxa la CAMPANYA SOBRE SUBSTITUCIONS, amb un triple
objectiu:
1. Cobrir les classes que no es donen com a conseqüència de la utilització de les llicències Í permisos legalment establerts.
2. Garantir els drets dels diferents sectors implicats en la Comunitat Educativa per mitjà de la contractació
de substituts.
3. Avançar en la necessària solidaritat amb el col·lectiu d'aturats.
En l'actualitat no es cobreixen gran part de llicències i permisos. Aquest fet incideix negativament en el dret
dels alumnes a rebre classe, crea un mal ambient en la comunitat educativa Í implica incorrectament el professorat, vulnerant així el lliure exercici del dret que té el professorat a suspensió temporal del seu deure.
Per a que aquesta campanya siga fructífera serà necessari:
a) Conèixer les llicències Í permisos als quals tenim dret i apuntar elements crítics que han sigut reivindicats
pel sector.
b) Fer un esforç conjunt, urgent, per la petició de substituts.
c) Exigir a l'Administració la seua part de responsabilitat.

I. Informació
sobre
llicències,
permisos i
beques
La Llei que regula el contingut
d'aquest apartat i les vacances és
bàsicament la de la Generalitat Valenciana 10/1985, de 31 de juliol,
de la Funció Pública Valenciana, en
l'Art. 44. No obstant, i per a una major claredat, es farà referència a
d'altres lleis que s'esmentaran en el
moment oportú. Així doncs, a més
de les vacances, els funcionaris
també tenen dret a:

LI. Llicències
(Llei de Funcionaris Civils de l'Estat, 7-2-64).

1. Per malaltia.
La Llei reconeix amb caràcter absolut el dret a aquesta llicència per
un període màxim de 3 mesos cada
any natural, amb tots els drets econòmics. En canvi, íé un caràcter discrecional la concesió de pròrrogues
per períodes mensuals en els quals
es devengarà el sou i el complement familiar, completant fins el
100% Muface o la Seguretat Social. En tot cas s'haurà d'acreditar
la malaltia i la no procedència de la
jubilació per inutilitat física (69).

2. Per maternitat
(Aquesta substitueix la «llicència
per embaràs»). N'hi ha dues situacions:
a) Per part: Permís de 16 setmanes ininterrompudes i ampliables
per part múltiple fins a 18. El període de permís es distribuirà a opció
de la interessada, sempre que 6
setmanes siguen immediatament
posteriors al part. podent fer ús d'aquestes el pare cas que la mare morís. No obstant això, cas que el pare
i la mare treballen, la mare podrà,
en iniciar-se el període de permís
per maternitat, optar perquè el pare
utiliíze les quatre últimes setmanes
de permís, com a màxim, sempre
que siguen ininterrompudes i al final de l'esmentat període, excepte
si en aqueix moment la incorporació
de la mare al treball suposés un risc
per a la seua salut.
b) Per adopció: A partir de la resolució judicial es gaudirà de 8 setmanes sí l'adopció és d'un menor
de 9 mesos; i de 6 setmanes màxim
si és d'un major de 9 mesos i menor de 5 anys. És un permís del fun-

cionari o de la funcionària. Si el pare
i la mare treballen, només un dels
dos podrà exercir aquest dret.

3. Per matrimoni
15 dies naturals i ininterromputs
de duració amb tots els drets econòmics.

4. Per a realitzar estudis
sobre matèries
directament relacionades
amb la funció pública
(Concretades després dels
Acords de Maig):
a) Llicències per estudis: Duració d'un curs escolar, amb dret a
sou í complement familiar; les d'enguany (90 beques) es regularen en
el «DOGV» 1.090, de 21-6-89.
b) Beques per a l'estudi d'idiomes en l'estranger durant l'estiu.

5. Per assumptes propis
Regulada per l'Art. 73, aquesta
llicència, la duració acumulada de la
qual no pot excedir de 3 mesos
cada 2 anys, no comporta cap retribució. El període de què es pot gaudir queda, segons l'Art. 74, subordinat a les necessitats de servei.

1.2. Permisos
retribuïts
{Llei de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública 30/84, de
2 d'agost, «BOE» 3 d'agost.)

1. Es concediran
permisos per les
següents causes
justificades:
a) Pel naixement d'un fill i la
mort o malaltia greu d'un familiar
fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, de dos dies quan el
succés es produesca en la mateixa
localitat Í de quatre dies quan és en
distinta localitat.
Convé dir que, d'acord amb l'informe de 18 d'abril de 1989 de la
Direcció General del Servei Jurídic
de l'Estat, aquests dies s'han de
considerar hàbils, excloent-hi del
còmput els festius.
b) Per trasllat de domicili sense
canvi de residència: un dia.
c) Per realitzar funcions sindicals, de formació sindical o de representació del personal en els termes de la Llei 9/87, del 12 de juny,
i de l'Acord del 31-7-89, entre la
Conselleria d'Educació i els Sindicats, per a promoure l'acció sindical i la representació.
d) Per a presentar-se a exàmens finals i proves definitives

d'aptitud i avaluació en els Centres
Oficials durant els dies que duren.
e) El funcionari amb un fill menor de 9 mesos tindrà dret a una
hora diària d'absència del treball.
Aquest període de temps podrà dividir-se en dues fraccions o substituir-se per una reducció de la jornada en mitja hora.
f) Qui per raons de guarda legal tínga al seu càrrec directe algun
menor de 6 anys o a un disminuït
psíquic o físic que no desenvolupe
activitat retribuïda tindrà dret a una
disminució de la jornada de treball
en un terç o un mig, amb la reducció proporcional de les seues retribucions.

2. Es podran concedir
permisos pel temps
necessari per al
compliment d'un
deure inexcusable de
caràcter públic o
personal
Convé fer ací uns aclariments:
a) Sobre «altres dies de llicència
particular» no està en vigor la concesió de fins a 10 dies a l'any (Art.
70 de la Llei articulada de Funcionaris), en haver estat derogat expressament per la Llei 30/84. Però
tampoc és d'aplicació als docents
—ni a d'altres col·lectius: sanitat,
tràfic, correus— els sis dies al llarg
de l'any de llicència o permís per assumptes propis d'altres funcionaris,
ja que la instrucció 8.ena així ho det e r m i n a en la I n s t r u c c i ó del
21-12-83 de la Secretaria d'Estat
per a les Administracions Públiques, que regula l'esmentat permís-llicència.
b) Que la concessió de Permisos
al Professorat per part de la Direcció fa referència justament als permisos que s'emparen en l'article
30.2 de la Llei 30/1984 (en el nosíre escrit al 1.2.2.), com s'esmenta
en el punt 10 de la Circular de Principi de Curs d'EE MM, pàg. 26.
Queda per aclarir el nivell d'explicitació del «personal» a un director.

1.3. D'altres
elements crítics
reivindicats pel
sector i per
aquest Sindicat:
1. Qüestions
concretes:
a) La vaga: Que és un dret constitucional, té un tractament discriminatori respecte al comunicat de faltes normal. Mentre que aquest s'ha

de remetre abans del dia 5 de cada
mes, el de vaga s'ha de remetre «en
un termini màxim de 10 dies. Es remetrà una relació per cadascun dels
dies en què hi haja personal de
vaga, utilitzant el model...». Per a
nosaltres té un caràcter pràctic sancionador, controlador... (circular
núm. 1, punt 11.9).
b) No es preveu conscientment,
1, a més a més, es vulnera un dret,
el lliure exercici del dret de vaga
dels equips directius, ja que ells
han de controlar a la resta de professorat. (Petició arreplegada per
diferents reunions de directors, per
exemple la del 17-5-89 a Alacant.)

2. Qüestions d'anàlisi
teòrica
a) La imposició d'una anàlisi negativa: es té una gran precaució de
controlar els retards. Bé, però, iper
què no es controlen les hores de
més que dediquen a l'alumnat i al
centre molts professors/ores?
iQuin tractament reben...?
b) Es parla molt del comunicat
de faltes, però, de debò, li importa
molí al sistema educatiu la nostra
salut? No estan reconegudes les
malalties professionals. ^Existeix o
es possibilita a les Juntes de Personal la investigació de les malalties.
c) Quina comunicació no burocràtica es té amb el professorat sobre el possible absentisme laboral?

II. Campanya
sobre
substitucions
Aquesta campanya té un objectiu discret: animar intensament a
que s'arbitren els mecanismes necessaris que permeten la incorporació de substituts, que cobresquen
les llicències i els permisos.
Tothom està implicat en el procés, des del professorat fins el Sindicat, passant per l'Administració.
— El professorat té un paper
destacat. Pensem que la nostra actuació hauria d'anar en el sentit de:
• Comunicar, si és possible,
amb la suficient previsió les llicències o permisos que anem a demanar/utilitzar.
• Fer arribar el comunicat mèdic
amb urgència, a partir de 3 dies
quan el metge haja previst una baixa
de duració superior, bé personalment bé a través d'amics o familiars.

— Els directors/ores Í els caps
d'estudi han d'arreplegar les comunicacions esmentades abans i presentar-les amb rapidesa als Serveis
Territorials.
— Els Consells Escolars, amb
el Claustre de Professorat i Equips
Directius, tenen l'obligació d'exigir
urgentment els substituts.
— Els sindicats hem d'animar a
la resolució de tots aquests problemes, i exigir-li a l'Administració que
complesca amb els compromisos
adquirits. Hem d'avançar cap un
nou marc en l'Ensenyament Públic.
Hem de conèixer els problemes
dels centres.

III. Exigirà
l'Administració
el compliment
de les seues
responsabilitats
El fet que es cobresquen algunes
substitucions no ha de tranquil·litzar
la consciència del Professorat ni la
dels Sindicats. No podem ni hem de
ser còmplices de situacions que degraden, dia a dia, el nostre treball.
Hem d'exigir a l'Administració, de la
mateixa manera que ens exigim a
nosaltres, el compliment de les
seues responsabilitats.
En aquest sentit, hem de dir que:
1. No es cobreixen de forma suficient les substitucions de principi
de curs.
2. No s'estan cobrint en les
EE MM les substitucions inferiors a
un mes; ni, moltes vegades, les de
duració superior quan són per baixa
de malaltia.
3. No es compleixen els acords
del passat mes de maig: l'Administració ha d'augrnentar en un punt la
massa salarial pactada per a cobrir
substitucions, i al mateix temps ha
de facilitar a les Juntes de Personal
la documentació que sobre les nostres condicions aquesta li demane.
4. No negocia els permisos ni
les llicències, tot i que les altera
unilateralment.
5. Ha d'anul-lar tots els entrebancs burocràtics per tal d'agilitzar
les substitucions: no només a nivell
d'inspecció mèdica, sinó també tenint preparades les «bolses» i organitzat l'enviament de substituts.
6. No hauria de fer contractes
temporals als substituts/tes, sinó
anuals i distribuïts comarcalment.

LA QUALITAT DE L'ENSENYAMENT MEREIX QUE CONTINl

EL TEMA DEL MES/7

Acords de la reunió
estatal UCSTE-STEC, del
14-X-89, sobre interins
1. CONTINUÏTAT en el treball. La postura sobre la CONTINUÏTAT és: quan ja s'haja nomenat un interí o interina per a treballar
se'ls faran contractes fins el 31 d'agost en EGB Í el 30 de setembre
per a EE MM, prorrogant de forma indefinida aquests contractes.
2. Sobre els DRETS que han de tindré com a treballadors i treballadores: han de ser els mateixos que el funcíonariat: triennis,, eleccions sindicals, equips directius, cursos de perfeccionament, etc.
3. Sobre ACCÉS: quan ja s'haja treballat 3 anys com interí o interina, accés automàtic al funcionaria! (treballador/a fix en l'empresa).
— L'accés per als interins no ha d'entrar en el mateix sac que l'accés per a aturats i aturades o per als treballadors/es de la concertada.
No podem consentir que el lloc de treball ofertat pose en perill el
treball d'una companya o company que ja l'està realitzant (interina,
interí).
— Si el Ministeri pensa ofertar places directes a funcionaris o funcionàries per als que no estan treballant, aquestes han de reunir les
següents condicions:
a} No han de posar en perill llocs de treball realitzats per interins
o interines.
b) No tancar el pas a la via racional de les llistes per expedició
de títols, d'on l'Administració hauria d'anar traient als treballadors i
treballadores que necessita. Tots els títols d'Universitats Públiques han
de ser vàlids.
c) Cas de convocar-se, no poden discriminar els aturats ni les aturades demanant-los en el concurs qüestions que no tot el món pot acreditar (experiència docent o qüestions que discriminarien a uns d'altres).

Proposta als STEs de línies de debat per
a estructurar la proposta de sistema
d'accés a la funció pública docent
L'accés es podria fer a través
de dos procediments:
1. Mitjançant dues fases.
2. Mitjançant una sola fase.

Mitjançant
dues fases
Primera fase: SELECCIÓ
Opció A: l'ordre ve marcat per la
data d'expedició del títol.
Per a aquesta opció hauríem de
donar resposta als següents aspectes:
1. Desempats: per l'expedient; per
l'experiència; per l'edat; aplicant
tots aquests criteris o uns
quants.
2. Cauteles que s'han d'adoptar
per a pal·liar les conseqüències
de l'aplicació d'aquest sistema,
sobretot en les zones amb una
forta demanda de treball.
3. Dret d'accés: només en la província; en la regió, país o nacionalitat; en tot l'Estat.
Opció B: l'ordre ve marcat per l'aplicació d'un barem: concurs.
Per a aquesta opció hauríem de

reclamació), al voltant d'un mes, i
també les bosses dels anys anteriors cal actualítzar-les. Amb aquestes tasques, l'Administració reuneix
,una certa quantitat d'aspirants a tre'ballar a l'ensenyament públic i creu
que ja té la problemàtica resolta:
contactant amb els aspirants, d'avui
per a demà, aquests li cobriran els
llocs de treball, que han sobrat per
a ells, Í contactarà al llarg del més
d'octubre, quan ja ha començat el
curs.
Però aquest col·lectiu de treballadors especialistes contempla el dedicar-se a l'ensenyament com una
possibilitat de treball, no com l'única possibilitat de treballar. Molts
treballadors de les bosses dels
anys anteriors ja han trobat faena
en altres sectors al llarg de l'any
d'espera, i molts dels treballadors
que s'apunten a les bosses de setembre ja treballen, i canviaran de
treball si el nou treball que li ofereix
l'Administració li convé. L'Administració ofereix als treballadors de les
bosses els llocs de treball que no
han cobert ni els professors propietaris, ni els professors en expectativa, ni els interins, per a cobrir-los
en quaranta-vuit hores, ràpidament,
i al llarg de totes les nostres comarques, i clar, molts d'aquestos treballadors especialistes renuncien al
treball ofertat. L'Administració, que
creia tenir les espatlles cobertes,
es troba de sobte al descobert i mullant-se, i s'allarga incomprensiblement, amb tots els esforços humans dedicats a aquesta tasca però
tardanament, la provisió d'aquests
darrers llocs de treball.
L'Administració, que disposa o
deu disposar d'estadístiques sobre l'increment anual dels Ensenyaments Mitjans, deuria fer una
previsió de llocs de treball al

Segona fase: INTERINITAT
En aquesta fase s'han de tindré
en compte els següents aspectes:
1. Durada del període (3 anys).
2. Possibilitat, o no, de valoració
del treball realitzat. Cas que es
pogués valorar: possibilitat de
rebuig del candidat; no hi ha
possibilitat de rebuig, però sí

d'ampliació del termini o de realització d'activitats de formació
o d'altres.
3. Funcions que es realitzarien en
aquest període: substitucions,
suport als centres, vacants o
una successió d'aquestes.
4. Cauteles a adoptar per a pal·liar
la influència sobre l'actual
col·lectiu d'interins Í d'interines.

Mitjançant una
sola fase
S'han d'analitzar els aspectes
per a la fase de selecció de la forma anterior.

Propuesto del MEC

Bosses de treball dels
Ensenyaments Mitjans
Aquest any patim als Ensenyaments Mitjans públics, i des de l'inici del curs 89-90, una manca de
professorat especialista (gimnàstica, filosofia, tecnologia i pràctiques
administratives, tecnologia informàtica, física Í química, valencià...) que
fa que a la segona quinzena d'octubre encara queden llocs de treball
vacants i que ha de cobrir gent de
les bosses de treball de Mitges.
El cas no és greu, però sí alarmant, per als pares que veuen com
els seus fills encara no han començat les classes en determinades assignatures, i per als centres,
que a hores d'ara encara no tenen
la seua plantilla al complet. Si
aquests casos puntuals els confonem dins de les estadístiques, ens
eixiran uns percentatges menuts
(per al qui tracta amb quantitats
grans, potser insignificants), però al
qui li toca aquesta situació la viu
com la més important del món i
s'estranya que açò puga passar.
L'Administració, a hores d'ara,
s'esforça i es capfica en contractar
a la gent que està apuntada a les
respectives bosses de treball de
Mitges, per a cobrir aquests llocs
de treball, i l'experiència ens demostra que quan ho aconseguirà
hauran passat tres o quatre setmanes des de l'inici del curs.
Què passa? La problemàtica és
complexa i caldria esbrinar-ho un
poc. L'Administració convoca bosses de treball, per a les assignatures on creu que necessitarà gent,
la primera quinzena de setembre.
De tes assignatures, que creu les té
cobertes amb les bosses de treball
de l'any anterior, a l'actualitat, ja no
convoca bossa. Una nova bossa de
treball, per a que tinga efecte, té
uns plaços temporals que complir
(de convocatòria, de puntuació, de

donar resposta als següents aspectes:
1. Criteris del barem: només expedient; experiència en altres
camps; altres; varis.
2. Cauteles. (Com en l'opció A.)
3. Dret d'accés. (Com en l'opció
B.)

darrer trimestre de cada curs i per
al curs següent, convocant totes
les bosses de treball cada any en
aquest darrer trimestre per tenirles veritablement actualitzades,
donant-li la suficient publicitat
(moltes vegades passen les convocatòries desapercebudes), i durant els mesos de juny Í juliol contactar amb aquesta gent de les
bosses, oferínt-los i garantint-los
treball (sempre segons les previsions) per al curs següent, quedant tan sols pendent la ubicació
del lloc de treball per al mes de
setembre.
Pensem que així aquestos professionals no es veurien obligats, a
correcuita i durant el mes d'octubre, ja començat el curs, a acceptar o rebutjar un treball per a tot el
curs, puix ja el tindrien planificat
amb antelació, i l'Administració,
amb un treball de previsió a llarg
plac, podria cobrir racionalment Í fàcil aquestes vacants d'inici de curs.
Així també, les possibles substitucions al llarg del curs (per malalties, embaraç, permisos d'estudi,
etc.} podrien ser més fàcilment cobertes, si no s'esperarà que s'esgotaren definitivament les bosses,
per a convocar-ne de noves, i si
apareguera informació actualitzada
ai taulell d'anuncis de quines persones estan contractades a cada bossa de treball, amb l'explicitació de
la duració del seu contracte, per
veure la resta de persones les
seues possibilitats reals de treballar. L'espera no s'allarga tant, si
saps què esperes.
Cal que l'Administració prenga
mides previsores al respecte, per
a evitar aquesta problemàtica d'última hora. Tots els col·lectius implicats n'eixiríem guanyant.

Proyecto de modif icación
provisional del sistema
de acceso a la Función
Pública docente
1. El Ministerio de Educación y Ciència promoverà, de acuerdo con las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en matèria educativa, la
aprobación de un Real Decreto que sustituirà el Real Decreto 533/1986, de 14
de marzo, por el que se establecen con
caràcter provisional normas específicas
sobre el procedimíento de ingreso en la
Función Pública docente, a excepción
de la Universitària.
2. Este Real Decreto se apoyarà en
la autorización contenida en ef articulo
1.°, apartado segundo, de la Ley
30/1984 para dictar normas específicas
en orden a adecuar las disposíciones de
esta Ley a ias peculiaridades del personal docente.
3. La justificación para su aprobación serà:
a) Conveniència de demorar la elaboración de las normas con rango de Ley
prevista al efecto de la Ley 30/1984
hasta tanto se haya llevado a efecto la
reforma del sistema educativo y la consecueníe reordenación de los Cuerpos
y Escalas docentes.
b) La profunda modificación que, en
la disposición adicional decimoquinta de
la Ley 30/1984, ha introducido la Ley
23/1988.
c) Los acuerdos en esta matèria alcanzados con los representaníes sindicales.
4. El Real Decreto abordarà los síguientes extremos, bien directamente,
bien remitiéndose a las oportunas convocatorias.
a) El ingreso en la Función Pública
docente se realizarà mediante el sistema de concurso-oposición en el que resultaren seleccionados aquelles aspirantes que, superades los ejercicios de la
oposición y ordenados según la suma de

las puntuaciones obtenidas en el concurso y en los ejercicios de la oposición,
obtengan un número de orden iguaí o inferior al número de vacantes convocadas o, en su caso, asignadas a cada
Tribunal.
b) La fase de concurso no serà eliminatòria. La puntuación màxima obtenible podrà alcanzar hasta 10 puntos. La
valoración de méritos se realizarà conforme a un baremo en el que necesariamente se tendràn en cuenta la experiència docente (tanto pública como privada)
y el expediente académíco, pudiendo incluir otros méritos relatívos a los antecedentes académicos de los aspirantes.
c) Los ejercicios de la oposición seran como mínimo dos. Tendràn caràcter
eliminatorio y se puntuaran de O a 10
puntos cada uno de ellos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos
para superaries. En estos ejercicios se
valorarà la posesión de los conocímientos específicos (teóricos y pràcticos}
necesarios para impartir la docència en
las vacantes a que se aspire, la aptitud
pedagògica y el dominio de las técnicas
necesarias para el ejercício docente.
d) Los aspirantes que resulten seleccionados deberàn realizar, según se indique en las respectivas convocatorias,
un curso selectívo de formación o fase
de pràcticas. En las convocatorias igualrnente se determinarà las posibles exenciones a su realízación.
e) El Rea) Decreto proyectado deberà reproducir los artículos 3.° (convocatorias general y específica) y 4." (constitución de los Tribunales) del Real Decreto 533/86.
f) Del mismo modo contendrà las derogaciones o modificaciones que respecto del Decreto 475/74 y posteriores
de modificación (normativa específica
de EGB) se hagan precísas.

APROFUNDINT EN D'ALTRES ASPECTES DECISIUS...

ormiguer
incapacíaad Labora
Transitòria

Desde que se firmo el famoso
Acuerdo Laboral hasta ahora no se
ha conseguido reanudar las negociaciones del VIII Convenio Estatal
de la Ensenanza Privada debido a la
cerrazón habitual de la Patronal.
A raíz de una sèrie de contactos
entre los sindicatos, en los cuales
se ha puesto de manífiesto que
cada uno mantiene las mismas posturas que a finales del curso pasado, parece ser que el próxímo dia
8, a raíz de una reunión de la Comisión Paritaria, pueden reanudarse
las negociaciones.

Conveni Autonòmic
A mitad del mes d'octubre vàrem tindré una reunió amb la Patronal (amb tota ta seua Junta Directiva), en la qual exposàrem
els plantejaments bàsics de per
què volem el Conveni Autonòmic. No es pot dir que aquesta
reunió fóra molt productiva, però
tampoc es pot valorar negativament. L'única cosa que ens quedà clara és que en la seua propera assemblea general tornaran
a tractar el tema. A hores d'ara
encara no tenim notícies al respecte.
Bé, doncs, després d'aquesta
nova reunió amb la Patronal, els
sindicats ens reunirem per a valorar tant la reunió com la contestació a les enquestes que us vam
enviar el mes passat, i marcar l'estratègia que ens porte a aconseguir aquesta finalitat.
Pel que fa a les valoracions sobre l'enquesta, tots els sindicats
les valoraren positivament, ja que
només un centre ha contestat que
no vol el Conveni Autonòmic; ara
bé, hi ha molts centres que, tot i
que volen el Conveni Autonòmic,
en principi no estan massa disposats a fer mobilitzacions i? Pensem que e! que passa és que en

aquest moment la gent està prou
gelada.
Per tal d'encetar un procés de
debat i aclariment, els cinc sindicats arribàrem a uns compromisos, que volem creure que ara sí
que són seriosos, de treball.
Aquests compromisos passen
per:
— Elaboració de materials comuns:
• Pòster.
• Tríptics.
• Model d'acta de les visites
als centres.
— Calendari de visites als centres durant tot el mes de novembre.
— A principi de desembre, una
vegada s'haja passat per la major
part de centres, tornarem a reunir-nos per a fer les valoracions i
marcar un calendari de assemblees generals i mobilitzacions.
Esperem que ara vaja endavant
el Conveni Autonòmic; pensem
que és el millor moment, ja que al
mateix temps podem incidir en els
pressupostos generals de la Conselleria, que en definitiva són els
que ens van a marcar les condicions econòmiques per a l'any
que ve.

3. PERCEPCIÓN
DEL SUBSIDIO
Situación en la que se encuentran los trabajadores incapacitades temporalmente para trabajar
por enfermedad común, profesional, accideníe sea o no laboral y
por maternidad, mientras reciban
asístencia sanitària de la Seguridad Social. Para tener derecho al
subsidio económico por tal circunstancia se requieren diversas
condiciones que se detallan.

Las perspectivas, en principio,
no son demasiado halagüeiïas, ya
que los sindicatos firmantes del
Acuerdo Laboral han manifestado
públicamente su intención de no entrar en més temas que la jornada, y
como ya los conocemos...
Ademàs hay que tener en cuenta
que la nueva Patronal (Educación y
Gestión) ya ha denunciado la totalidad de convenios del sector con el
fin de tomar parte en las futuras
negociaciones.
Este nuevo factor nos hace pensar que el interès, tanto de la Patronal como los sindicatos firmantes
del Acuerdo Laboral, no es otro que
quitarse de encima cuanto antes el
tema para dejar las cosas claras de
cara a la negoclación del aiïo próximo.
Nosotros desde el STE-PV (UCSTE) pensamos que esta no es la solución, sinó que el VIII Convenio
continua abierto y que hay que negociar no solo los aspectos pendientes, sinó renegoctar algunes
puntos del Acuerdo Laboral que
consideramos recesivos respecto
al convenio anterior (los temas de
las vacaciones del PAS y de las clasès de verano, eíc.).
Según vayan desarrollàndose las
negociaciones, si es que las hay, os
continuaremos informando.

2. REQUISITOS
Estar en alta o situación asimílada al alta. En función del hecho
causante de esta situación serà
necesario tener cotizados:
» Por enfermedad común: 180
días en los 5 aiïos anteriores a la
fecha de baja mèdica.
• Por maternidad: 180 días en
el ano anterior al parió y haber
sido afiliada a la Seguridad Social
al menos 9 meses antes.
• Por accidente sea o no de
trabajo y enfermedad profesional:
no se requiere período previo de
cotización.
• Por trabajar en la enseiïanza
privada, según el art. 37 del convenio. Los trabajadores en situación de Incapacidad Laboral Transitòria y durante los cuatro primeros meses, recibíràn el complemento necesario hasta completar
el 100% de su retribución salarial
total, incluidos los incrementos
salariales producidos en el período de baja. En caso de continuar
la incapacidad, se abonarà un mes
por cada trienio de antigüedad.

Reforma y Ensenanza Privada
La Reforma del Sistema Educativo, socialmente necesaría, plantea múltiples problemas a los trabajadores de la Ensenanza Privada. Problemas relacionades furidamentalmente con nuestros
puestos de trabajo, ya que la inconcreción con Sa que hasta ahora se ha expresado la Administracíón respecto a como se va a aplicar la Reforma, no solo en la Ensenanza Privada, sinó en la Ensenanza en general, lo único que
hace es confundirnos mas aún si
cabé.
Nadie sabé en este momenío
cuàl va a ser el modelo de escuela
que realmente va a funcionar, ya
que a nivel teórico sí que està claro
lo que son centros de Educación
Primària, de Educación Secundaria
Obligatòria y de Educación Secundaria Post-obligatoria. Però:
d,Se puede aplicar este modelo
en la actualidad?
iSe estan haciendo las inversiones necesarias en infraestructura
para que sea viable?
Si van a ser centros solo de Educación Primària (hasta 12 aiïos), ise
van a cerrar las unidades sobrantes?
^Qué va a ocurrir con el enorme
dèficit de plazas escolares de
14-16 anos que se està produciendo, y que con la aplicación de la
obligatoriedad va a aumentar mas
aún?
í,Cómo se van a adaptar los Centros de Secundaria Obligatòria para
poner en pràctica la diversidad que
preconiza la Reforma?

Fins ara el professorat de
l'Ensenyament Privat ha estat
marginat de participar en els Consells Escolars Municipals constituïts.
En la nova normativa que ha publicat el Parlament Valencià es
contempla que s'ha de tenir en
compte la proporcionalitat pública/privada a l'hora de constituir el
Consell Escolar Municipal en
aquells municipis on hi haja
Ensenyament Privat.

una mejora de las condiciones íaborales?
Como veis son muchas las cuestiones que no estan nada claras.
Aquí solo hemos citado algunas relacionadas con nuestros aspectos
laborales, però hay muchas més.
Ante esta situación hemos pensado
que era interesanie montar una jornada que nos aportarà algo de información sobre la reforma. Esta jornada la realizaremos el próximo dia 2
de diciembre, para Valencià y Castelló, en los locales de la Escuela
Universitària de Ingeniería Tècnica
Agrícola, sitos en la Avd. Blasco Ibàfïez, 19, de Valencià. Próximamente las reaíizaremos también en Alacant. Los que estéis ínteresados en
venir, poneos en contacto con nosotros. Estàís inviíados/as. Venid,
participad e informares.

4. GESTIÓN Y
OOCUMENTACIÓN
El medico de cabecera extenderà el parte de baja por triplicado, salvo en caso de maternidad
que se extiende por duplicado. Su
entrega en la empresa se harà en
el plazo màximo de 5 días.
La empresa consignarà los datos de cotización y remitirà al
INSS los partes de baja en el plazo de 10 días.
Estàs prestaciones las recibe el
írabajador a través de la empresa.
Los partes médicos de baja,
conflrmación y alta (extendidos en
modelos diferentes según sea el
origen de la incapacidad) son lo
que acreditaran la presencia, subsistència y cese de la situación de
la Incapacidad Laboral Transitòria
y, por tanto, del nacimiento, duración y exíinción del derecho a la
percepclón del subsidio económico.

Els Consells Escolars Municipals
i els Ensenyants de la Privada
-

iSe pueden ïnsíalar varios talleres y laboratoríos en los actuales
centros?
Los incrementos de píantíllas que
se prevén para los Centros Públicos
(un 30% aproximadamente), ^se
van a ver reflejados también en
nuestros centros?
Estos incrementos de plantilla
podrían traducirse en una reducción
imporíante de la jornada lectiva del
profesorado al potenciarse los equipos docentes, icómo se va a llevar
a cabo esto en la Ensenanza Privada con la Patronal que tenemos?
iUa Administración seguirà consintíendo el exceso de horas lectivas que padecemos los profesores
de centros privados? o ,í,va a servir
esíe exceso de horas para abaratar
los costes de la Ensenanza?
va a traducir todo esto en

Doce meses prorrogables por
otros 6 en caso de accidente o
enfermedad.
16 semanas por maternidad.
Períodos de observación por
enfermedad profesional, 6 meses
prorrogables por otros 6, cuando
haya necesidad de aplazar el diagnostico definitivo.
Los períodos en Incapacidad
Laboral Transitòria producidos
por un mismo proceso patológico
se suman para el computo del período màximo, aunque se hubiesen producido períodos de actividad laboral, siempre que estos
sean inferiores a 6 meses.

Açò vol dir que en cada poble
l'Ajuntament fixarà el nombre de
representants que tindrà el seu
CEM. D'eixe nombre de membres
el 30% ha de ser de representants del professorat nomenats
pels sindicats majoritaris. Dins
d'aquesta representació del professorat cal respectar la proporció
existent en eixe poble entre professors de pública i professors de
privada.
Tot açò traduït al nostre sindicat vol dir que en tots els municipis que tinguen Ensenyament Privat, com força sindical representativa (UTEP) dins del Sector, hem
d'estar presents amb una persona
que ens represente.
Aquest tema és important, ja
que els Consells Escolars Municipals van a ser els òrgans que d'alguna manera poden incidir en la
vida cultural de tots els pobles,
donat que per les seues mans van

a passar, amb caràcter consultiu,
temes de la importància de:
« Comissions municipals d'escolarització.
» Necessitat de places escolars al municipi (per aquesta via
pot incidir en el disseny del Mapa
Escolar).
• Festes escolars municipals.
• Activitats culturals dels municipis.
• Utilització de les instal·lacions escolars públiques per a altres activitats (esportives, EPA,
culturals, etc.).
Evidentment tots els i les representants de l'STE-PV, tant de
l'Ensenyament Estatal com de
l'Ensenyament Privat, han de mantenir una coordinació mínima i necessària. Entre tots hem de marcar les directrius per a que açò
ens aprofite per a fer una tasca
homogènia i coincident amb el
nostre model d'escola. Tenim la
responsabilitat, com a primera
força sindical de l'Ensenyament a
nivell de País Valencià, de portar
endavant aquests òrgans de participació democràtica.
Els propers dies 17, 18 í 19 de
novembre hem organitzat unes
Jornades per a tractar el desenvolupament dels Consells i preparar
els materials necessaris. Els treballadors i treballadores de la Privada esteu especialment convidats a participar. Poseu-vos en
contacte amb nosaltres.

ENSENYAMENT

La Circular N.° 1
d'EE MM
El que segueix pretén ser un breu comentari a l'instrument normatiu que
regula la vida acadèmica i laboral dels i les ensenyants al llarg del curs:
la circular n.° 1 i instruccions d'inici de curs. Instrument que, com ja
ens té acostumats la Conselleria, s'ha convertit en un de tortura. Sense
atendre les reivindicacions del professorat, l'Administració ens ha regalat tan «meravellós» article per a encetar el curs 89-90. I els treballadors i treballadores de l'ensenyament d'aquests regals n'estem farts.
En primer lloc, la circular no ha
estat negociada ni enviada als sindicats, com era compromís de la
Conselleria. En segon lloc, aquestes «petites mostres» de malestar.
Les assignatures que volen ferse en valencià (ja publicàrem la crítica a l'anterior ALL-I-OLI) no poden
comunicar-se abans del 6 de setembre, ja que la circular arriba tard, encara falta professorat i no estan
constituïts els grups ni confeccionats els horaris. Els idiomes s'han
d'ensenyar en les llengües respectives. Tant de nivell té l'alumnat per
a poder fer-se una classe tota en
francès, en anglès, en italià o en rus
(p. e. en l'Escola Oficial d'Idiomes)?
La veritat és que s'empra una llengua de suport. Per què només pot
ser el castellà?
La reducció als majors de 55
anys queda condicionada al fet que
algun seminari tinga un nombre insuficient d'hores de classe. I fins i
tot, en aquests cassos, s'ha forçat
al professorat a fer classes de repàs, calguen o no, desvituant el que
es pactà en els Acords de Maig del
88 i el sentit de les classes de repàs. Si el fet d'acollir-se a la reducció d'hores suposa augment de
plantilla, augmentem-la; i el mateix

si això signifiquen les classes de repàs. Més professorat per a l'Escola
Pública!
Cal exigir un nomenament democràtic dels caps de seminari, de departament i de divisió; una regulació
definitiva de la funció del professorat de guàrdia (O. M. de 13 de juny
de 1957!); que els permisos no estiguen condicionats a res (quan es
demanen és per necessitat); que
els desdoblaments es facen efectius i que s'amplie a més assignatures; que la ratio de 40 alumnes per
a BUP i FP i de 35 a les Escoles Oficials d'Idiomes (quan a les aules només en caben 28!) passe ja a la història i que no s'exigesca més ratio
als nocturns; que la circular respecte les sentències judicials sobre les
afins (veure ALL-I-OLI anterior); que
d'una vegada per totes es negocie
la jornada laboral del professorat i
el decret de jornada docent, per a
que els centres es puguen acollir a
la jornao^ Continuada; que s'eliminen d'una vegada per sempre els
dobles torns; que s'augmenten les
dotacions pressupuestàries, que es
millore la infrastructura; que es facen noves construccions i més racionals; etc. I tot això, per la qualitat d'ensenyament. Amén.

Opinió

Educació Física:
L'eterna Maria

Molta gent encara no sap que hi
ha agregats de batxillerat que imparteixen l'assignatura d'Educació
Física, després d'haver cursat
BUP, COU, selectivitat, accés especial a la Universitat i una llicenciatura de cinc anys i, finalment,
unes oposicions al Cos d'Agregats. Sense solta ni volta s'escolten afirmacions molt «doctes» que
menyspreen la tasca d'aquests
professionals, tractant-los quasibé de simples «saltimbanquis» que
entretenen els xicots i les xicotes
Í que no donen cap importància als
coneixements ni a la ciència, no-

més al cos Í a la pràctica de certs
esports poc formatius i/o violents.
Nosaltres, com a docents d'aquesta matèria, desitgem la consideració i ei respecte que tothom
es mereix. Potser algú encara
conserva !a imatge de temps pasb^ts i no massa llunyans, però ara
les coses estan canviant. Avui en
dia hi ha gent que sap el que fa,
per què ho fa i on va fent el que fa.
Tanmateix açò és una lluita
constant i a moltes bandes. Començant pels horaris, veiem com
criteris de caràcter organitzatiu,
pedagògic i higiènic haurien de

MITJÀ-UNIVERSITAT/9

Salut Laboral

La normal anormalitat
dels centres d'EE MM

Amb l'aparició de dos casos de
tuberculosi a l'IB Orriols ha tornat a
la llum el problema crònic de les deficients condicions sanitàries de
molts centres d'EE MM (cal recordar, si més no, el cas de l'aparició
d'hepatitis fa tres anys en l'Institut
Benlliure o el cas de l'IFP d'Alberic,
construït damunt d'un femer!, que
acabà amb la mort tràgica d'un estudiant).
I és que la història de l'IB Orriols
és il·lustrativa. Té els seus orígens
en resoldre provisionalment l'augment de matrícula en l'IB Benlliure.
Aquesta provisionalitat ha anat perllongant-se mentres el nou centre
no acaba mai d'arribar. I quan l'activitat docent es desenvolupa en
centres situats en baixos, sense re-

primar sobre interessos particulars. Malauradament, això en molts
llocs no es fa. Importa poc que un
curs tinga dues classes en dos
dies seguits, o després de dinar,
o que dos professors treballen al
mateix temps en un espai molt reduït —gimnàs— amb un material
escàs i amb uns vestidors plens
—cas que hi haja vestidor, és
clar—. En fi, veiem que el que interessa és que algú tinga X sessions, ben apretadetes, per poder
arreplegar el xiquet o la xiqueta a
tal hora, o agarrar tal tren, o que
no li caiga l'instituí damunt del
cap.
A tot açò cal afegir, í de manera cronològica segons avança el
curs, que ens trobem amb problemes d'instal·lacions, equipaments,
material i mancança de professorat titulat.
/
Aquests problemes són de difícil solució, però no impossible.
Creiem que la resposta sincerà1 a
aquestes preguntes clarificaria un
poc la temàtica:
— Per què no s'adeqüen les
instal·lacions i equipaments a les
necessitats dels programes educatius?
— Per què no s'amplien les
places dels Instituís d'Educació
Física i més encara de) valencià,
que és de nova creació?
— Per què no es crea l'especialitat d'Educació Física a les Escoles Universitàries de Formació
del Professorat d'EGB.
— Per què han fet funcionaris,
sense cap oposició i amb dubtosa
titulació, tot passaní per davant de
llicenciats, a un grup determinat
de persones?
— Per què hi ha tants instituts
sense professorat d'Educació Física?
Malgrat aquestes dificultats i
entrebancs, hi ha molta gent que
sí que coneix aquesta problemàtica i que té la il·lusió i les ganes de
portar a terme aquest gran repte
que té per davant la docència de
l'Educació Física.
Manolo Conca i Joan V. Roig,
professors d'Educació Física

bre cap llum directa, on la ventilació
no existeix i amb el problema de la
massificació agreujat pels dobles
torns, el mínim que es pot dir és que
eixos llocs constitueixen potencials
focus transmissors de tota mena de
malalties.
Venturosament, en aquest cas
l'epidèmia no ha estat confirmada.
Però això no elimina ni una sola
coma de tot el que hem dit més
amunt. Per no parlar de les condicions en què alumnes i ensenyants
desenvolupen la seua tasca, pressionats per una preocupació sistemàtica que no respon a cap deformació alarmista o hipocondríaca,
sinó a la realitat material en què
viuen tots els dies.
Per evitar la persistència de situacions com aquestes, l'STE-PV
exigeix:
— La millora infrastructural en
tots els centres d'EE MM. El tancament dels centres que no reunesquen condicions sanitàries idònies
per fer un ensenyament de qualitat.
L'apertura de nous centres per tal
d'atendre les necessitats reals.
— L'acabament dels dobles
torns, que a més a més de ser sanitàriament dolents impossibiliten
un nivell de qualitat adient. L'acabament de la massificació, tant pel
que fa al nombre d'alumnes per aula
com al nombre total per centre.
— Quan es presente algun problema d'aquest tipus cal una assistència ràpida, suficient, continuada
i generalitzada per a tots els implicats i implicades.

Un dels àmbits on es desenvolupa la millora de la qualificació
professional dels i les ensenyants
és en la Universitat. I per a l'aprofundiment en les seues especialitats o per a l'aconseguiment d'alguna de les especialitats que en
els seus plans d'estudis no hi eren
el professorat d'EGB fa ús dels
cursos r d'adaptació, els «cursos
pont». És en demanda de la millora organiízativa d'aquests cursos,
que repercuteix directament en la
professionalització de les treballadores i treballadors de l'ensenyament, que l'STE-PV vol fer les següents consideracions, així com
traslladar a les autoritats acadèmiques universitàries el sentir generalitzat d'aquells i aquelles que se
serveixen d'aquesta eina de formació permanent i reciclatge.
En primer lloc, demanem que el
curs d'adaptació tinga una entitat
pròpia organítzativament. Amb
això hom trobaria en l'alumnat certa homogeneïtat d'interessos, de
nivell, horària, etc., i s'acabaria
amb la transhumància que significa l'anar d'ací cap allà buscant

La neteja a
l'Institut de
FPde
Borriana
L'Institut de FP de Borriana va
paralitzar les activitats docents
els dies 20, 23. 24, 25 i 26 d'octubre per manca de personal de
neteja.
El Centre, per al curs 89-90,
compta amb 505 alumnes i 40
professors. Segons criteris elaborats per la Conselleria de Cultura Í Educació, i donats a conèixer fa mig any a l'IFP de
Borriana, li correspondrien per a
l'actual curs tres persones de
neteja amb vuit hores de jornada cadascuna.
A l'inici del curs, els Serveis
Territorials els van comunicar
que, per falta de pressupost, el
personal de neteja treballaria només mitja jornada. El 30 de setembre es jubila voluntàriament
una de les treballadores de la neteja. Una altra de les treballadores informa a l'actual equip de direcció del Centre la intenció de
demanar permís per causas familiars.
De tota aquesta problemàtica
s'informa, per part de l'equip directiu, als Serveis Territorials de
Castelló i a la secció de personal laboral de València de la imminència d'unes substitucions
necessàries Í urgents. Però,
aplegat el dia 20 d'octubre, el
Centre compta solament amb
una persona de neteja i per a
mitja jornada.
El Consell Escolar, havent esgotat tots el procediments normals i raonables, opta el dia 20
d'octubre per denunciar públicament la incompetència dels responsables de la secció de personal laboral de la Conselleria de
València, paralitza les activitats
docents a partir d'aquell dia fins
a que es solucione el problema.
Problemes com aquest són
comuns tots els dies a molts
centres. Cal que es denuncien
els casos. Cal implicar a tots els
sectors educatius. Cal implicar
els Consells Escolars Municipals
en les denúncies. El problema
de l'IFP de Borriana demà pot
ser el teu.

l'assignatura que pertoca i que en
moltes ocasions està fora de les
possibilitats horàries dels matriculats en aquests cursos d'adaptació.
També ocorre que, de vegades,
en algunes Facultats, les especialitats en 4t. i 5è o són només pel
matí o són només per la vesprada.
És demana, per tant, més flexibilitat horària i l'organització de les
mateixes en hores a les que puguen assistir-hi, ja que l'Administració es nega a contemplar el reciclatge i la formació permanent
dins de l'horari lectiu.
En darrer lloc, demanem també
que el curs d'adaptació no siga
selectiu. A hores d'ara, s'han d'aprovar totes les assignatures del
curs d'adaptació per poder passar
a 4t.
Esperem que les Juntes de Facultat i els Rectorats reparen en
aquestes consideracions i assurnesquen les demandes del professorat que amb tanta voluntat, i
per damunt de tots els entrebancs, es troba en formació permanent.

nteamientos sindicales
ante la Reforma
(Propuestas de UCSTE y STEC ante la LOSE a debatir en centros)
A ningún trabajador ni trabajadora de la ensenanza se nos escapa
las repercusiones que el Proyecto del MEC sobre la Reforma educativa, asumido por todas las administraciones autónomas de plenas competencias, íiene para el futuro de nuestras condiciones laborales y la
calidad de la ensenanza.
Las numerosas incógnitas y expectativas generadas entre el profesorado deben hacerse explícitas y clarificarse en el transcurso del debaté a impulsar en centros y asambleas. Las confederaciones UCSTE
y STEC ya hicieron publico el 28 de abril un primer documento de anàlisis global del Libro blanco de la Reforma, documento que fue asumido
también por la mesa estatal de MRPs y por la Federación de Ensenanza de CC OO.
Parece evidente que sin la motivación-implicación del conjunto de
enseiïantes y la adecuada dotación de recursos la Reforma no podrà
convertirse realmente en un instrumento de renovación educativa y de
mejora de la calidad de la ensenanza. Para ello es imprescindible que
los Gobiernos central y autonómicos contemplen una sèrie de medidas
concretas que lleguen a los centros: mayor valoración social y econòmica de la función docente; aumento de plantillas, presupuestos, material e ínfraestructura de los centros; disminución real de los módulos
alumnos/aula; estabilidad de los equipes docentes y resolver definitivamente el problema de la responsabilidad civil del profesorado, son condiciones previas a garantizar.
Unidas a ellas es el momento de luchar unitariamente para que la
futura LOSE recoja una sèrie de reivindicaciones progresistas que históricamente hemos estado defendjendo;
1. Avanzar hacia el Cuerpo Único de Ensenantes reconociendo
una única titulaclón universitària (licenclatura) para el profesorado
de Infanttl·Primaría-Secundaria.
Si no se consigue se perdería una oportunidad històrica para remediar úno de los males de fondo del actual sistema educativo: la división
de cuerpos docentes y la jerarquización de los enseiïantes considerando menos importante al profesor a medida que desciende la edad de
los alumnos, lo cual implica también una menor valoración social. Estamos convencidos que la creación del Cuerpo Único de Ensenantes con
una parte de su formación inicial común y otra por especialidades y niveles, ademàs de ser de estricta justícia supondría uno de los mejores
estímulos para la implantación de una autèntica Reforma.
2. Garantizar la formación permanente para todo el profesorado
en horarío lectivo reestructurando la actual jornada laboral docente.
3. Regular la Educación Infantil en todos sus aspectos como etapa educativa, garantizando las suficíentes plazas públicas para el cicló 0-3 y la obligatoriedad-gratuita para el 3-6 anos.
4. Reconocer una certificacíón oficial única para todos los alumnos y alumnas que acaben la escolarízacíón obligatòria.
5. Incremento progresivo de los presupuestos educatives hasta
llegar al 6% del PIB en 1992.
Una exigència que hemos planteado ya a todas las Administraciones educativas encontrando hasta ahora nula respuesta, lo cual indica
un talante preocupante, es la participación sindical y negociación del

Comissions
baremadores

Els sindicats,
convidats de
pedra. £Fins
a quan?

mapa escolar de cada C. A., zona, provincià y municipio de cara a la
configuración de los futuros centros de cada etapa, lo cual puede incidir en sus plantillas de profesorado.
El debaté sobre la LOSE no debe ser únicamente parlamentario,
sinó que debería implicar a los sectores educativos y trasladarlo a la sociedad para profundizar en la importància de la educación y plantear los
verdaderos problemas existentes que exigen un cambio en profundidad. Entre ellos seria el momento de abordar una revisión de la LODE
que permitiera reformar aquellos aspectos negativos que no favorecen
la alternativa de Escuela Pública a la vez que posibilite desarrollar sus
aspectos positives, impulsando cauces de participación democràtica
con mayores competencias y capacidad de actuación.
Conseguir todas estàs reivindicaciones exige una fuerte, continuada y unitària lucha sindical no solo de los ensenantes progresistas; sinó también del conjunto de sectores educativos y sociales.
Estamos en unos momento s decisives para mejorar, cualitativa y
definitivamente tanto nuestra profesión como la situación educativa
en el Estado espanol. La tarea creemos que merece la pena. Debe
ser un compromiso de todos los trabajadores y trabajadoras de la
ensenanza a los que hace anos nos unió un proyecto alternativo común de escuela pública.
Madrid 19-10-89.

Secretariados confederales
de UCSTE y STEC

Constitució del MRP La Ribera
A la comarca de la Ribera, ha
quedat constituït el Col·lectiu
d'Ensenyants (CODERI), que
agrupa a professors de la Ribera
Alta Í Baixa.
Aquest moviment replega els
objectius de l'històric i combatiu
Col·lectiu de Mestres de la Ribera, capdavanter de la innovació
educativa Í la defensa per l'escola
pública, popular i valenciana en la
comarca.
El CODERI tingué el seu origen
en el I Encontre d'Escoles Valencianes de la Ribera, celebrat a l'Alcúdia el curs passat. Allí, diversos
professionals de l'ensenyament
van veure la necessitat de coordinar-se els mestres per impulsar la
renovació pedagògica.
A nivell organitzatiu, s'estructura en una Junta formada pel president, vice-president, secretari i
tresorer, més un representant de
cada grup de treball.
Fins al moment funcionen els
següents:
• Grup d'Experiències Soliguer. Seu al CP El Convent, d'AIberic, i al CP L'Alcocera, de Polin
yà del Xúquer.
• Grup de Llenguatge. Celebra
les reunions al CC M.3 Auxiliadora, d'Algemesí.
• Grup d'Idiomes Moderns
(francès-anglès). CP Sanchis
Guarner, de La Pobla Llarga.
• Grup d'Informàtica. CP Ausiàs March, d'Albalat de la Ribera.
• Grup de Gastronomia. Té el
seu centre al CP Pepita Greus,
d'Alginet.

Per al curs 89-90 iniciaren el
seu treball tres grups nous:
• Grup d'Escoles Infantils. Seu
provisional a l'Escoleta Infantil
Municipal de Cullera.
• Grup de Gestió. Seu al CP
Evaristo Calatayud, de Montserrat.
• Grup de Matemàtiques. Es
reunirà de moment al CP Francesc
Pons, de Carcaixent.
Si bé cada grup conserva la
seua autonomia total respecte a
funcionament, reunions, treball i
objectius, se li dóna molta importància a l'assemblea. La Junta i la
reunió general són les encarregades de definir-se sobre aspectes
com el sistema escolar, la reforma
educativa, la formació permanent
del professorat o el disseny curricular.
Entre les seues activitats ja realitzades destaca la Setmana d'Experiències de la Pobla Llarga o el
cicle de conferències sobre Formació del Professorat í la Reforma, organitzades conjuntament
amb un sindicat. Entre les previstes podem destacar el curs sobre
lectura ràpida, la Setmana-de la
Reforma o les Tertúlies de Mitjanit.
Actualment el Col·lectiu d'Ensenyants de la Ribera col·labora
en diverses activitats amb el Servei de Formació Permanent de la
Universitat de València, la Coordinadora d'Escoles en Valencià de
la Ribera, el Moviment Cooperatiu
d'Escola Popular del País Valencià
i altres institucions.

Representants de MRPs i ARPs durant la Setmana d'Experiències, organitzada pel CODERI.

El CODERI es troba totalment
obert a la col·laboració amb altres
grups de treball, sindicats i MRPs
sempre i quan siguen compatibles
els seus objectius. Tot i considerant important la renovació i innovació educativa, el Col·lectiu es
qüestiona el discurs teòric sobre
l'organització Í funcionament del
sistema, al mateix temps que planteja aspectes reivindicatius de
progrés al món de l'ensenyament.
En aquests moments es troba el
Moviment d'Ensenyants en, fase
d'expansió i consolidació. És un
grup obert de mestres que està
treballant per la nostra comarca i

l'educació integral, amb il·lusió per
aprendre, comunicar-se i canviar
allò que no agrada. No es pretén
grans metes ni grans actes, tan
sols un trobar-se a gust en el treball, cooperant amb altres companys, intercanviant idees i materials, al mateix temps que s'avança com a persones i professionals.
Enric Ramiro
Membre del Col·lectiu
* Per a més informació poseu-vos
en contacte amb qualsevol dels centres esmentats.

Amb data 24 d'octubre de
1989 l'STE-PV ha fet arribar a la
Direcció General 'd'Ordenació i
Innovació Educativa de la Conselleria, de Cultura, Educació i
Ciència un escrit en el que li comunica les condicions de la seua
assistència a les comissions baremadores constituïdes per a resoldre les diverses convocatòries d'aquesta Direcció General.
Tal mesura obeïx a les següents raons:
— No considerem escaient ni
justificable la forma ni la premura amb què estem rebent les comunicacions per assistir a les
comissions baremadores. Darrerament les convocatòries se'ns
fan arribar un dia abans de les
reunions i telefònicament o per
telegrama.
— En totes les comissions a
les que hem assistit hem fet palesa la nostra exigència que des
de la Direcció General se'ns
faça arribar amb la necessària
antelació una documentació suficient de les sol·licituds presentades a cada convocatòria per a
poder-les estudiar i poder, almenys, exercir el nostre dret a
«veu» (l'únic que se'ns permet),
que sense la premisa de conèixer abans les sol·licituds i/o
projectes difícilment ho podrem
fer. Demanda aquesta que reiterem a cada comissió que assistim i que se'ns promet que a la
propera serà satisfeta. Comencem a sospitar que tan sols volen a la representació sindical en
eixes comissions per a exercir
de notaris impassibles que han
de donar fe del correcte funcionament del procés, Í desgraciadament no és aquesta la interpretació que fa l'STE-PV quan
en les Ordres de Convocatòries
es diu que a les comissions baremadores assistiran els representats sindicals amb veu i sense vot. Hem d'informar-vos que
hem d e i x a t d ' a s s i s t i r per
aquests motius a les tres últimes
comissions baremadores: «Llocs
de funció inspectora», «Cursos
d'especialització al cicle mitjà» i
«Programes de formació de matemàtiques i CC EE».
Al mateix temps vam insistir,
una vegada més, comunicant la
nostra indignació pel fet de no
haver rebut cap notificació d'una
convocatòria de la Mesa de Seguiment (o fins i tot de la Mesa
General, tal com es va quedar)
per a tractar el Pla de Formació
Permanent del Professorat, paralitzat des de juliol. Volem denunciar que no sols el Pla de
Formació, sinó tota la Direcció
General d'Ordenació i la Innovació Educativa, està paralitzat i
que són molts els temes (i molta
la seua importància) que estem
esperant, com el seguiment de
l'apartat III dels Acords de Maig.

AVISOS - COMUNICATS/í

Reclamacions
Retribucions del personal Retribucions dels
que durant el curs 85-86
opositors del 84 i accés
prestava serveis a Alacant directe de la X Promoció
Els professors procedents d'aquests 2 col·lectius
i el curs 86-87 va ser
van ser nomenats funcionaris de carrera amb data de
primer de setembre de 1985. En eixe temps ja havia
destinat a València
estat aprovada la Llei de la Funció Pública ValenciaL'any 87, pels efectes dels acords del mes de febrer, se'ns va aplicar e! Nou Sistema Retributiu, en el
qual el professorat passava del nivell 14 de complement de destinació al nivell 17. En el País Valencià
aquest concepte es va cobrar amb efectes retroactius des del mes de setembre del 86 (a la resta de
l'Estat, des de gener del 87).
L'esmentat col·lectiu va continuar cobrant les retribucions fins al 31 de desembre per Alacant Í, per tant,
no va cobrar el període de setembre a desembre (al
voltant de 20.000).
Podeu sol·licitar les instàncies a qualsevol de les
seus de l'STE-PV.

na, la qual normativa contemplava la impossibilitat
d'establir discriminacions salarials, o d'altres, per a
funcionaris que feien un mateix treball.
Això comportava necessàriament l'eliminació d'una
discriminació salarial vigent que consistia en que els
funcionaris no cobravan el grau (concepte de l'anterior sistema retributiu) durant el primer any de funcionari de carrera.
Aquells o aquelles membres dels esmentats col·lectius que no han cobrat aquestes quantitats (al voltant
de 6.000 ptes. per mes) poden sol·licitar instàncies a
qualsevol de les seus de l'STE-PV.

PEL PREU D'UNA ENTRADA DE CINE

AFILIA'
ARA ES EL MOMENT
SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT
DEL PAÍS VALENCIÀ
UNIÓ COMARCAL

Nom

Cognoms
DNI ____^__

Situació professional.

Sector.
Adreça particular:
Ciutat

CINC ANYS DE LA
CAPPEPV

ACTIVITATS SOBRE
NICARAGUA

«Escoles en
Valencià»

Projecció dediapositives i
Mesa Redona sobre el
sistema social i educatiu

Carrer

_n.°

.

Centre de treball
Ciutat
Comarca.
Data d'afiliació
Signatura

Sr. Director:
Entitat bancària.
Ciutat.

Sucursal

A càrrec de brigadistes

Adreça

Lloc: Seu de l'STE-PV de València
Gascó Oliag, 8, A, 10
(enfront de la Facultat
d'Econòmiques)
Hora: 18.30 h.

Dia 15 de desembre. Restaurant
Les Arenes. València. 2.000 ptes.
Podeu demanar informació i tiquets
en qualsevol de les seus de l'STE-PV

Li pregue done les instruccions escaients per tal que, fins
nou avís Í 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

Objecció
Fiscal-Declaració
de Renda
Un any mes, coincidint amb el període de declaracions de Renda, la
Comissió d'Objecció Fiscal del País
Valencià promou el descompte proporcional corresponent a les despeses de «Defensa», destinant eixa
quantitat a projectes alternatius. Tu
també pots col·laborar. Com?
a) Si la teua declaració resulta
positiva, desviant la part proporcional al projecte de la teua elecció.
b) Si és negativa, adjuntar una
sol·licitud a la teua declaració
adreçada a Hisenda, demanant que
ella ho faça.
c) Si és positiva i no t'animes per
l'opció a), adjunta una sol·licitud a la
teua declaració, també adreçada a
Hisenda, reclamant e! reconeixement legal de l'Objecció Fiscal i el
cessament de la repressió sobre els
objectors i objectores.
Com ja veus, tu també pots col·laborar fàcilment amb la reivindicació
del dret a l'Objecció Fiscal Í manifestar-te així per un futur en pau i
desmilitaritzat.
— AL SINDICAT T'INFORMAREM MÉS DETALLADAMENT SOBRE AQUEST TEMA.
— Si vols treballar o assessorarte amb més profunditat, adreça 'ty a:
COMISSIÓ D'OBJECCIÓ FISCAL
C/ Cura Femenia, 8. València
Tel.: 374 57 37. Vesprades

Telèfon

Signatura

PEDAGOGIA'90
PEDAGOGIA '90

«ENCUENTRQ DE
EDUCADORES;
POR UN MUNDÓ
MEJOR»

ENCUENTRO DE EDUCADORES POR UN MUNDO
MEJOR
~'\

5 al 9 defebrero de 1990

SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Palacio de las Convenciones
LA HABANA - CUBA
Organízado por el Ministerio d$ Educación de CUBA, el ENCUENTRO DE EDUCADORES PARA UN MUNDO MEJOR, tiene entre sus objetivos estudiar los lazos entre los educadores iberolatinoamericanos, mantener el intercambío científica pedagògica, conocer las tendenciós existentes en
la ensenanzay en la aicnción a importantesproblemaspedagógícos, asícomo
mostrar la experiència educacional cubana.
"CARIBE" -Agenles Generales delPalacio de las Convenciones de
Cuba ha ofrecidodos programas y preciós especiales para quienes viajen
junío a la delegación del País Valencià que organiza el MRP ESCOLA
D'ESTIU DEL PAÍS VALENCIÀ.
Programa "A"
(del 3 al 10,7 noches
delegades desde 122.250 pts
acompanantes desde 116.375 pts
Información sobre el
Congreso (programa, normas de
presentación de ponencias,etc),e
inscripciones:
M.R.P. ESCOLA D'ESTIU DEL PAÍS
VALENCIÀ - Comarques Centrals,
c/Cuba 56,pta 4 46006 Valencià
Tfno: Martes de 18'30 a 20'30
: (96)341 55 17 (Albert)

Programa "B"
del 3 al 14,11 noches)
delegades desde 135.45O pts
acompanantes desde 125.775 pts

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, Í tramitació sol·licitada. El servei és gratuït.

SJEPV - ASSESSORIA JURÍDICA
VALÈNCIA

ALACANT

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

ESTUDIO JURIDICO ZALATA.
José Ferrer Gil.
C/ Segura, 9 - 2 . a , es
querra. 03004 ALACANT.
Tel. 521 73 33.
Per a les consultes als
despatxos dels advocats cal
passar abans per les seus
per a arreplegar el volant.

CASTELLÓ: Poseu-vos en contacte

Publicación en cuatro volúmenes

CONGRESO INTERNACIONAL
DE INTELECTUALES Y ARTISTAS

GENERALITAT
VALENCIANA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA

