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NOU CURS, NOU GOVERN
El nou curs està marcat pel canvi polític que s'ha produït en les institucions valencianes després de les eleccions
autonòmiques i municipals del passat 28 de maig. La victòria del Partit Popular Í el pacte amb Unió Valenciana ha
suposat que aquestes dues forces polítiques governen en la majoria de les institucions: Les Corts, La Generalitat,
Les Diputacions..., la qual cosa dóna per finalitzada una llarga etapa de govern del Partit Socialista.
En el repartiment dels càrrecs, el pollastre, segons l'actual President de les Corts Valencianes, Vicente Gonzàle/
Lizondo, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, ha quedat en mans de! Partit Popular. S'ha donat un pas
enrere en unificar la Conselleria de Cultura amb la d'Educació i Ciència, formant una macroconselleria al front de la
qual eslà Fernando Vilfcilonga, diplomàtic de carrera, fins ara desconegut tant en el món educatiu com cultural.
Preocupants han estal les reiterades declaracions del Conseller Villalonga sobre la subsidiarietat de l'escola pública respecte de la privada i r ex tensió dels concerts educatius a tots els nivells educatius, obligatoris o no.
Les negociacions que s'han de portar endavant aquest curs són claus per al futur del sistema educatiu valencià.
Des de l'aprovació de la LOGSE no s'ha avançat en els temes que més preocupen al professorat, en particular,
i al conjunt de la comunitat educativa, en general. Podem afirmar que estem com al principi, s'ha
de començar des de zero.

(Decret 157/1993,
de 31 d'agost, DOGV de 16 de setembre)
La implantació del 4t i 56 períodes es realil/arà a partir del dia 1 d'octubre de 1995.
El professoral que en aquesta data linga complits els esmentats períodes no haurà
d'acreditar crèdits i percebrà el complement automàticament.
Per a la percepció del lr, 2n o 3r períodes (o del 4t i 5é després de Tl-ÍO-95) cal
recordar que:
"Els períodes es perfeccionaran (...) el mateix dia que cada funcionari, després de
completar el corresponent període de 6 anys, acredite haver oblingut en aquest un
mínim de 1(X) crèdits" (Art. 5é) o els assenyalats per a períodes incomplets en la disposició transitòria segona.
"El dret a percebre naixerà a paitir del mes següenl a la data de resolució del reconeixement, sense perjudici a rebre aquest còmput amb efectes del primer dia de! mes
següent en què es va perfeccionar el període"(Art. 6é).
La qüestió clau és sol·licitar el perfeccionament, acreditant les hores/crèdits
que calga, el dia que s'huja complit el període corresponent, per a la qual cosa
recordeu que valen tols els serveis docents prestats. La certificació dels serveis la
fa d'ofici la pròpia Administració. Tot retard en fer la gestió -personalment o
per correu certificat- .suposarà deixar de percebre el període "ms que s'hi faça.

La Confederación de STEs, micmbro
fundador de la INTERNACIONAL DE
LA EDUCACIÓN -1E-, compuesta por
250 sindicatos de 136 países, siguiendo
las recomendaciones de la misma, celebra el 5 de octubre el DíA MUNDIAL
DEL PERSONAL DOCENTE. fecha
aniversario de la recomendación
OÏT/UNESCO de 1966.
En el contexto del Estado Espanol, la
Confederación de STEs hace un llamamiento a todos los seclores educativos y
sociales para que exijamos a nuestros
gobemanles y representanles poliiicos la
urgència de la inejora de las condiciones
de trabajo y de aprendi/aje, y para esto
es imprescindible que los presupuestos
educatives sean adecuados y que se retire el.Proyecto de Ley de Parli ei pación,
Evaluación y Gobierno de los Centros
(LEPEGO).

Inauguració dels nous locals de l'STEPV a València i festa
dels 16 anys d'ALi-f»OLf, Quaderns de /'Ensenyament
El divendres 27 d'octubre tindrà lloc a la ciutat de València la inauguració dels nous locals del nostre sindical.
Es tracta d'un fet dcslacablc, ja que les noves instal·lacions han estat adquirides amb l'esforç del conjunt de l'afiliació i
constitueixen el primer patrimoni propiciat de l'STEPV. Els nous locals disposen d'espais per a l'acció sindical, arxiu, publicacions, serveis jurídics, biblioteca, recepció, màquines de treball, administració i treball intern del sindicat, així com una
ampla Sala de Reunions í Actes amb capacitat per a més d'un centenar de persones.
Però també és destacable el fel que la scua adquisició no ha comptat amb cap ajul institucional procedent del patrimoni
sindical, per la qual cosa l'acte d'inauguració és també un acte de denúncia del tracte discriminatori que les diferents administracions atorguen a algunes forces sindicals.
La inauguració dels nous locals demostra, una vegada més, la consolidació del nostre sindicat i el fort creixement afiliatiu
i participatiu entre els treballadors i treballadores de l'ensenyament, i també del personal laboral i funcionari del conjunt de
la Generalital i d'altres sectors.
Volem que el dia 27 d'octubre siga una data significativa per al futur, i per això organitzarem els següents actes:
18.30 hores: Conferència a càrrec de Jaume Carbonell, Director de la Revista "Cuadernos de Pedagogia", sobre "Velles i
noves transicions a l'educació".
Presentació del número extra de la nostra revista "ALL-I-OLI, Quaderns de l'Ensenyament"
21.30 hores: Sopar i Festa d'"ALL-I-OLl" en la Sala CASABLANCA, de la Platja de la Malva-rosa.
Confirmeu l'assistència al sopar abans del dia 23 d'octubre. Us esperem.
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LEPEGO: Hay que seguir
exigiendo su retirada
El comienzo del nuevo curso se
encuentra caracterizado por una situación política y social de provisionalidad cuando menos atípica. Esta sensación de provïsíonalldad gubernamental
no i m p i d e que el MEC manlenga
coino prioridad de su política educativa la aprobación de la LEPEGO en
lodos sus exlremos.
Cara a la opinión p ú b l i c a se ha
Insisüdo y se sigue insisüendo, en
razón de la importància del proyecto,
en la necesidad de un amplio consenso
cou lodas las luerzas políticas y sindicales; consenso que contrasta fuertemente con la manera en que se han
venido desarrollando los hechos:
- Un debaté en la Comisión del
Congreso de los Diputados inusualmente rapido, aprobando y rechazando
enmiendas en bloque sin apenas discusión y aplicando el "consenso" entre
PSOE y CiU de forma aplastante.
- Una "negociación" de oídos sordos con las organizaciones sindicales.
Ya desde el principio esta ley nació sin
el mas mínimo dialogo con la representación sindical; el MEC aprovechó
ciertas conclusiones del debaté sobre
[as 77 medidas para tratar de convèncer a la opinión pública de que existia
consenso en la comunidad educativa
sobre sus problemas y soluciones, y
que la LEPEGO era una consccuencia
directa de aquél.
El consenso que pretende vender el
MEC se reduce a un informe favorable
del Consejo Escolar de Estado aprobado, sí, por un estrecho rnargen, però
con la absoluta oposición de todas las
organizaciones sindicales representativas de la ensenanza, de toda la representación estudiantil y de parte de los
padres y madres. ^Dónde reside el
consenso? En la entusiasta aprobación
(paradojas de la Administración socialista) por parte de las patronales de la
ensenanza privada.
Solo la contestacïón unànime del
profesorado a través de la consulta
efectuada por las Juntas de Personal el
11 de mayo hizo posible un replanteamiento de la postura de soberbía del
MEC y el inicio de "conversaciones"
con las organizaciones sindicales, que
difícilmente, por lo acontecido hasta la
fecha, pueden llegar a ser caliíïcadas
como de negociación. Conversaciones
que discurrían paralelamente al trànscurrir del cauce parlamentari o.
En la actualidad el proyecto ya ha
pasado el Pleno del Congreso de los
Diputados; no parece, no obstanle, que
eslo pueda hacer posible un debaté
publico mas profundo y clarificador,
esencial para encontrar respueslas
acordes a ia problemàtica que la educación en el Eslado espaiïol tiene planteadas.
Las diferencias de crilerio eran y
siguen siendo amplísimas a pesar de
los retoques (de forma, però no de fondo) dados por el MEC.
UN MODELO DE GESTIÓN
BUROCRATIZADO
Un giro en el modelo de dïrección
de los centros docentes, que supone
una severa reforma de la LODE y que
implica una importante agresión al
modelo representativo de dirección.
La comunidad educativa ve limitado
su derecho de elección; es la Admin i s l r a c i ó n la que acredita o no a
alguien para cjercer tal función, cuando anles solo era competència del
Consejo Escolar. Se fortalecen las
competencias del director y se acentúa su vinculacíón al aparato administrativo burocràtico. Es decir, se presi-

Per la retirada de la Llei de Participació
i Govern dels Centres
Per la negociació de l'aplicació de la LOGSE

CONCENTRACIÓ
Dimecres 18 d'octubre de 1995, a les 18 hores
Delegació del Govern. Plaça del Temple. València
Govern Civil. Alacant
Govern Civil. Castelló

Acudeix, participa, mobiltza't
Convoca: Juntes de Personal Docent d'Alacant,
Castelló i València

La LEPEGO: Crònica
desde el Congreso
de Diputados
dencializan los centros mediante un
proceso de "empresarialización", es
decir, de adopción de métodos de gestión propios de la empresa privada.
Es, pues, un modelo de gestión de los
centros docentes que se pretende neutral, universal, en detrirnento de posibles modelos (a los que se niega la
mera posibilidad de existència) que
pongan el acento en la naturaleza
pública de la escuela y, por lo tanto,
en planteamientos colegiados y no
individualistas. Gestión que marche
de manera conjunta con nuevos planteamientos organizativos de la vida
escolar. Esta posibilidad no parece ser
ni tan siquiera prevista por el MEC,
que solo parece perseguir la uniformidad y la defensa de un modelo burocratizado, en el fondo contradictori o
con el discurso humanista que expone
en otras ocasiones.
Paralelamente a esta estratègia el
MEC de nuevo refuerza la figura del
director, insisüendo en un camino que,
de manera implícita en su proceder, el
mismo reconoce fracasado, ya que
hace íinos que "mejora" paulatina y
sistemàticamente las condiciones de
los directores, sin que con ello parezca
mejorar la situación ni motivar mas.
No parece propio de una reflexión
muy profunda insistir en esta via,
polenciando con ello la fisura que en
algunos centros empieza a darse entre
cargos directivos y resto del profesorado. Dotar a las direcciones de mas
medios y a los Consejos Escolares de
capacidad y autonomia para ejercer
sus competencias es un camino diferente y, seguramente, mas eficaz.
En el curso de las conversaciones
MEC-Sinclicatos, el primero abríó la
posibilidad de acreditaeión prèvia para
la dirección a quienes lo soliciten- y
consigan cumplir las condiciones que
el imponga. Modificación que, suponiendo un ligerísimo avance, no viene
a solucionar el problema central, que
reside en el modelo de dirección que
subyace en el proyecto, no en la particulariclad de quienes logren ser directores. Un "quienes" en el que el MEC
continua ignoranclo la problemàtica
que limita el acceso de la mujer a los
órganos de dirección, rnayoritaria en la
ensenanza, però absolutamente minoritària en dichos órganos. Un futura que
parece dibujar unos claustros compueslos por mujeres pera dirigides por

hombres (unos auténticos harenes
pedagógicos).
Por otro lado, la creación del cuerpo de inspección profundiza aún mas
en la división y jerarquización del
profesorado, quedando bien alejada
de la realidad la reivindicación del
cuerpo único e implanlando la carrera
docente.
UN MODELO QUE INTRODUCE
MEDIDAS PRIVATIZADORAS
EN LA ENSENANZA PÚBLICA
Esta ley introduce medidas privatizadoras en la ensenanza pública, al
posibilitar que los centros puedan
"alquilarse" para obtener fondos adicionales, y si bien se incluyen matizaciones en torno a la obligación ministerial de dotar a todos los centros de
recursos necesarios, no va a resolver la
segregación de centros que generarà,
porque ^qué centros tendràn capacidad
de organizarlas? i,Què instituciones
tendràn prioridad?,.. El derecho a la
elección de centros y la diferencia de
recursos entre unos y otros originarà
una "clasificación" de los centros
públicos, que condenarà a algunos de
ellos a la marginación y desterrarà uno
de los objetivos bàsicos de la ensenanza pública: la integración social.

UNA LEY QUE NO SOLUCIONA
NINGÚN PROBLEMA
v'

• '•' '. P
Si el MEC hubiera qucridó consensuar un proyecto de ley para tratar de
resolver teinas preocupantes del sistema educativo: gestión, evaluación,"
participación..., nunca debería haber
impuesto mayonas; debería haber
abierto los cauces de dialogo y participación de la comunidad educativa, y
haber tenido sensibilidad con las-competencias transferklas en determinadas
comunidades, ya que el actual,proyècto contiene normas bàsicas, que son de
obligado CLimplimiento en el conjunto
del Estado.
Desde la Confederación de STEs
consideramos que hay motivos mas
que suficientes para evaluar hegativamente este proceso, y cumpliendo con
el compromiso adquirido con el profesorado el pasado 11 de mayo, estamos
informando y consultando nuevamente
al profesorado sobre el lexto fina! del
proyecto. Es necesaria una respuesta
contimdente: ESTA LEY HAY QUE
PARARLA.

"Hoy (14 de septiembre) estuvïmos en el Congreso dos personas de la
Comisión Tècnica porque, como sabéis, se iba a ver la LEPEGO. E] panorama
del hemiciclo era para vedo. Nadie escuchaba y faltaban la mayorfa de los
parlamentarios. El debaté fue flojo.
..
Las enmiendas de IU fueron las mas próximas a nuestro modelo, y no les
aprobaron ni una; desde CiU ni siquiera tomaron la palabra para defender sus
enmiendas; el PNV defendió las suyas, nos dio un panegírico sobre la
Reforma y alabo la política educativa socialista, cuando se iba a votar las
retiraron y anunciaran su voto afírmativo para la Ley.
El PSOE defendió la Ley tal como estaba el dictamen y ofreció una
transaccional con los temas de caràcter organico. Reprochó a PP e IU, que
ahora son tan contraries, porque en la reunión de la comisión se abstuvieron.
Posleriormente ambos grupos dijeron que no se había votado en la comisión.
Mientras se estaba debatiendo babría como un 10% de parlamentarios y
parlamentarias en sus escanos, que o bien leían la prensa o hablaban por
telefono o conversaban, ya que el lema no suscitaba ningú'n interès. El
Miriistro de Educacïón llego a mitad del debaté. En los bancos del Gobierno
solo estaban Rubalcaba y Solana (que llegaron a la 1.45 solo a votar), Borrell
(que estuvo 15 minutos antes, aproximadamente) y Saavedra (que se
incorporo a mitad del debaté, mas o menos).
Ai final de la sesión es cuando se produce la votación para ver si pasa o no
al Senado. En esa votaeión final es cuando entran los parlamentarios. Desde el
PSOE se llamó a fílas para poder ganar la votación (al ser una Ley Orgànica
no podia pasar si.rio'hay mayoríà de 176 votos).
Votación final: 177 sí, 138 no y 6 abstenciones.
Han votado sí: PSOE, CiU, PNV; la diputada Pilar Rahola, de ERC, y el
diputado de Unióri Valenciana Chiquillo.
Han votado no: PP e .TU.
Se ha abslenido Coalición Canària.
Todos los sïjidicatos de la Mesa Sectorial estííbamos allí, hicïmos un
comunieado conjunto rechazando la Ley y anunciando que podríamos
comenzar medidas.de püesión eincluso plantearnos el abandonar la Mesa.
Marchesi estaba en la tribuna de invitados y se mostraba sonriente".
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NOU CURS, NOU GOVERN
El nou curs està marcat pel canvi poiític que s'ha produït
en les institucions valencianes després de les eleccions
autonòmiques i municipals del passat 28 de maig. La
victòria del Partit Popular i el pacte amb Unió Valenciana
ha suposat que aquestes dues forces polítiques governen en
la majoria de les institucions: Les Corts, La Generalitat,
Les Diputacions..., la qual cosa dóna per finalitzada una
llarga etapa de govern del Partit Socialista.
En cl repartiment dels càrrecs, cl
pollastre, segons l'actual President de
les Corts Valencianes, Vicente Gon/àle/ Lizondo, la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, ha quedat en mans
del Partit Popular. S'ha donat un pas
enrere en u n i f i c a r la Conselleria de
Culiura amb la d'Educació i Ciència,
formant una macroconselleria al front
de la qual està Fernando Villalonga,
diplomàtic de carrera, fins ara desconegut tant en el món educatiu com cultural.
Una de les primeres actuacions de!
nou G o v e r n ha estat l ' a n u n c i a d a
reducció de l'Administració autonòmica, que s'ha produït de forma desigual
a les distintes conselleries, sent la de
C u l t u r a , Educació 'i Ciència la més
a f e c t a d a , sobretot d i n s de la pari
d'Educació, cosa que demostra una
manca de sensibilitat del nou Govern
pel funcionament del sistema educatiu
valencià. En concret, s'han suprimit
dnes direccions generals de les sis que
existien amb anterioritat, Règim
Econòmic i Política Lingüística, mentre en la part de Cultura s'ha augmentat el nombre d'alts càrrecs. S'han acum u l a t competències: les de R è g i m
Econòmic passen a la Secretaria General i les de Política Lingüística a Ordenació, la qual cosa pot portar, a mitjà
termini, a un colapse en la gestió dels
serveis públics afectats, cl que podria
ser aprofitat per iniciar el camí bé cap
a la seua privatització o el seu desmantellament.
Per altra part, el fet de suprimir la
Direcció General de Política Lingüística, l'únic òrgan que existia fins ara per
a la direcció de la política lingüística
del Govern de la Generalitat, per bé
que adscrit a la Conselleria d'Educació, és una decisió que du implícita, si
més no, la voluntat de relegar les seues
funcions i, per tant, el seu objecte, la
recuperació del valencià.
En aquest sentit, el conseller Fernando Villalonga s'ha compromès a
derogar l'Ordre d'homologació de

líloís a d m i n i s t r a t i u s de v a l e n c i à .
Aquesta ordre, que es limita a homologar titulacions administratives (que no
les corresponents al professorat) per
mor d'una reciprocitat llargament ajornada pel Govern valencià, ha estat un
dels cavalls de batalla dels sectors més
irracionals i involucionisles de la dreta, envalenlonats ara pels resultats
electorals o b t i n g u t s , l ' a c t i t u d de
l'actual Govern i animats -o dirigitsper ies campanyes de "Las Provincias". Són els mateixos que estan pressionant amb insistència l'actual Conseller d'Educació per a que execute el
secessionisme lingüístic propugnat
sense més dilacions i que es censuren
determinats continguts dels llibres de
text, un clar atac a la llibertat de càtedra i d'expressió.
En el poc temps que l'actual Govern
porta al front de la Generalitat Valenciana ja hem tingut ocasió de escoltar
les seues declaracions, veure algunes
de les seues actuacions i de seure per a
i n t e r c a n v i a r o p i n i o n s i a negociar
alguns lemes.
És el cas de la negociació sobre les
instruccions d ' i n i c i de curs de
Secundària, de resultats globalment
in satisfactori s i que es poden veure
amb detall en aquestes mateixes pàgines. Amb tot i això, una oferta educativa guiada per criteris d'estalviar a tota
costa mitjans econòmics amb una aplicació restrictiva de Ics instruccions
desencadenarà situacions desconegudes fins ara per la seua magnitud:
impartir assignatures afins a la "trigala" per evitar desplaçaments, trasllats
de personal d ' u n centre a un altre i
irnpartició d'horaris en distints centres
de la mateixa localitat. Junt a açò veurem contractes a temps parcial per un
bon munt d'interins i interines, tot, no
cal oblidar-ho, en aplicació dels articles 7é i 8é de la "Llei d'acompanyament dels Pressupostos de 1995". El
futur de la qualitat del servei educatiu
exigeix que aquest desgavell contra la
necessària estabilitat del personal aca-

be i se li pose remei per la via de negociacions immediates.
També s'ha negociat la recol.locació
del personal de "centres en crisi" de
l'ensenyament privat concertat, que,
bloquejada des de fa varis anys per
l ' a c t i t u d tant de la patronal com de
l'Administració, sembla que ha entral,
en els darrers dies, en una via de negociació que pot dur a la recol.locació
total del personal afectat pel tancament
d'unitats.
Preocupants han estat les reiterades
declaracions del Conseller Villalonga
sobre la s u b s i d i a r i e l a t de l ' e s c o l a
p ú b l i c a respecte de la p r i v a d a i
l'extensió dels concerts educatius a
lots els nivells educatius, obligatoris o
no. En el projecte de Pressupostos per
a l'any 1996 s'inclourà una partida per
a subvencionar el Pre-escolar de 3
anys dels centres privats al 50%, ai
temps que s'anuncia l'aplicació
d'aquesta mesura en els propers anys
per al Pre-escolar de 4 i 5 anys. Amb
aquestes mesures ens trobem davant el
•trencament de l'actual equilibri entre
l'ensenyament públic i l'ensenyament
privat. L'Administració aposta clarament per aquest darrer model i contenta les patronals de l'ensenyament privat, afavorint negocis particulars amb
diners públics.
L'elaboració dels Pressupostos dels
propers anys ens assenyalaran quines
seran les prioritats en política educativa del Partit Popular. Des del nostre

punt de vista no es poden desviar els
fons destinats a l'ensenyament públic
per a concertar determinats centres i
nivells educatius o finançar les inversions de les patronals.
Les negociacions que s'han de portar endavant aquest curs són claus per
al futur del sistema educatiu valencià.
Des de l'aprovació de la LOGSE no
s'ha avançat en eís temes que més preocupen al professorat, en particular, i
al conjunt de la comunitat educativa,
en general.
Podem afirmar que estem com al
principi, s'ha de començar des de zero.
El nostre sindicat ja ha-plantejat a
la nova Administració autonòmica la
necessitat d'abordar des d ' u n a perspectiva global la negociació immediata de l'aplicació de la Reforma Educativa al País Valencià; considerem
necessària una l l e i de finançament,
per tal de garantir un ensenyament
públic, valencià i de qualitat,,l'augment del pressupost dedicat a Educació, la presentació i posterior negociació del Mapa Escolar, on esüguen
considerats tots els trams educatius,
des de l'Educació Infantil fins els
diferents batxillerats i mòduls professionals, la negociació dels catàlegs
que suposen el m a n t e n i m e n t dels
llocs de treball, tant del professorat
com del personal d'administració i
serveis així com del personal interí,
l'aprofundiment i extensió de l'ensenyament en valencià...

No anem a acceptar retards injustificats en la negociació que suposen no
abordar els temes abans esmentats, per
una política de no arribar a compromisos ni legislar en funció del calendari
electoral estatal.
D'altra banda, anem a exigir del nou
Govern que les bones paraules -i
alguns fets- dels primers dos mesos
sobre el respecte ais òrgans de negociació i participació, a la llibertat sindical, el tractament objectiu en funció de
la representativitat de cadascú i no de
les proximitats ideològiques o polítiques... es mantinguen amb fets, .la hem
passat per allres èpoques on s'ha primat, des de l'Administració, a qui no
ostentava ía representació majoritària
del professorat. Hem hagut de l l u i t a r
pels nostres drets com a sindicat representatiu, de vegades en els tribunals, i
ho tornarem a fer i a denunciar sempre
que calga.
En definitiva, volem del nou
G o v e r n , del qual ens troben molt
a l l u n y a t s ideològicament en moltes
coses, que respecte Í polencie els
marcs de participació i negociació, que
democratitze la participació de les
diferents organitzacions en els òrgans
fins ara restringits pels anomenats
"sindicats majoritaris", i que s'avance
tant en la millora d'un model d'ensenyament públic valencià com en la
defensa dels llocs de treball. Si aquest
no és'el camí que van a seguir, han de
saber que sabrem contestar.

to negociació de l'aplicació de la LOGSE

Mapa escolar, adscripcions, plantilles. I ARA QUÈ?
"En el mes de març passat, cinc
anys després d'aprovada la LOGSE,
començaren les negociacions sobre els
fenies més importants
per a!
desplegament de la LOGSE al País
Valencià..."
"Ara, esgotat el temps que teníem
per arribar a acords abans d'acabar
la legislatura, és prou decebedor que
el Govern Valencià no h a ja resol!
l'aplicació de la Reforma Educativa,
com era el seu compromís. Davant cl
28 de maig, aquesta irresponsabilitat
és, a meu, temerària..." (N.° 101 de
l'ALL-I-OLI, maig 1995).
Aquests dos paràgrafs expliquen
clarament quina ha estat la negociació
de l ' a p l i c a c i ó de la R e f o r m a
Educativa, i més concretament, en el
darrer període, entre març i maig de
1995.
Des de 1990, any de l'aprovació de
la Llei Orgànica d ' O r d e n a c i ó del
Sistema Educatiu, f i n s a març de
1995 no hem negociat cap dels temes
importants de l'aplicació d'aquesta

llei: mapa escolar, plantilles i
catalogació dels llocs de t r e b a l l ,
procediment d'adscripció, condicions
de treball... És a partir del mes de
març passat, tan sols dos mesos abans,
de les eleccions, quan comencem a
mantindré reunions (més de 10 meses
tècniques) amb les diferents
Direccions Generals. En acabar el poc
de temps d i s p o n i b l e , no ha e s t a t
p o s s i b l e arribar a t a n c a r la
negociació.
L ' a n t e r i o r e q u i p d i r e c t i u de la
Conselleria d'Educació va presentar
una. proposta de plantilles dels centres
d'Educació Primària i de criteris per
determinar el nombre de vacants del
primer cicle d ' E S O en i n s t i t u t s
d'Ensenyament Secundari clarament
insuficient; dos esborranys sobre el
procediment d'adscripció a primer
cicle d'ESO, Infantil i Primària; i una
proposta de Mapa Escolar el dia
anterior a la presa de possessió del
nou Govern de la Generalitat, en els
primers dies de juliol. De la resta de

temes, un llarg llistat que abasta tot el
sistema educatiu, ni se'n parlà.
Només s.er nomenats els nous
responsables de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, l'STEPV
va mantindré reunions amb el
Conseller Fernando Villalonga i el
Secretari General Carlos Alcalde.
Entre d'altres temes, manifestàrem la
necessitat d'iniciar, de forma urgent,
la negociació de l ' a p l i c a c i ó de la
Reforma Educativa. Per a fer efectiva
aquesta negociació vam demanar la
convocatòria d'una Mesa Sectorial a
l ' i n i c i de! present curs 1995-96, on
ens p r e s e n t a r e n les seues l í n i e s
d'actuació i s'acordarà el calendari de
la negociació.
A hores d ' a r a sols hi ha h a g u t
algunes m a n i f e s t a c i o n s p ú b l i q u e s
dels responsables educatius sobre els
seus propòsits i una r e u n i ó de la
mesa de portaveus sindicals per a
proposar el c a l e n d a r i i lemes de
negociació de la Mesa Sectorial
d'Educació. Les declaracions

públiques reiteren l'argument
utilitzat en cada canvi de Conseller, i
ara amb més èmfasi per tractar-se
d'un govern d'un partit distint: s'ha
de fer una revisió de tot allò fet per
l'anterior govern Í, per tant, es
necessita temps per poder presentar
projectes propis. En concret, parlen
de quatre a sis mesos per a presentar
el "seu" mapa escolar.
Tothom sap que el curs 1996-97
s'implanta el I r curs d'ESO i, per
tant, en el present curs escolar cal
d e c i d i r q u i n s c e n t r e s van a ser
d'Educació Infantil, Primària, ESO i
Posl-Obligatòria... Quines plantilles i
especialistes va a tindré cada centre,
q u i n e s van a ser les nostres
condicions de treball, com serà i quan
es farà el procediment d'adscripció, si
es van a convocar o no els concursos
de trasllats e n g u a n y , si tothom hi
podrà participar, independentment del
temps de permanència com a definitiu
en el seu centre, si el seu àmbit serà
sols l ' a u t o n ò m i c . . . són massa

interrogants que no poden esperar
resposta molt de temps. En qualsevol
cas, independentment d'una reforma
educativa
que
genera
més
escepticisme
que e n t u s i a s m e ,
qüestionada pels propis responsables
d ' a p l i c a r - l a per i n a s s i s t è n c i a
pressupueslària'i per iniciatives tan
regressives com la Ley de
Paríicipación, Evaluación y Gobierno
de los Centros, el professoral hem de
c o n t i n u a r i n t e r v e n i n t , j u n t la
comunitat educativa, per un canvi real
de l'escola en la línia de la renovació
permanent.
És necessari, per tant, un procés de
negociació global on, des d'una visió
de conjunt, es facen les propostes de
forma que sapiguem q u i n e s
conseqüències poden t i n d r é les
nostres decisions, però t a m b é en
qui'na direcció apunten els canvis. El
resultat d'aquesta ha de suposar la
consolidació d ' u n model d'escola
pública de qualitat Í la millora de les
nostres condicions laborals.
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Inici de curs en l'ensenyament secundari..

...DE NOU, LES INSTRUCCIONS
Els sindicats presents en la Mesa Sectorial d'Educació presentàrem a la Conselleria d'Educació el passat
mes de maig un escrit demanant la negociació de les Instruccions d'inici de cu:rs de Secundària, amb el'qual
a d j u n t à v e m una Plataforma Sindical U n i t à r i a amb 19 punts urgents per a donar resposta a les
reivindicacions històriques del sector.
La Conselleria d'Educació no va donar resposta a la nostra petició. Després de la celebració de les
eleccions autonòmiques i una vegada constituït el nou Govern de la Generalitat Valencia'na, l'STEPV va
reiterar l'exigència d'iniciar les negociacions sobre aquests punts, entre d'altres pendents.
La resposta va ser la convocatòria d'una Mesa Sectorial el passat dia 8 d'agost de 1995, en què la
Conselleria va presentar un projecte de Resolució bàsicament idèntica a la del curs passat ,afegint-hi una
aplicació abusiva de l'article 8é de la "Llei d'Acompanyament dels Pressupostos del 1995". Al llarg de
quatre sessions ía Conselleria va modificar les posicions inicials com a resposta a les propostes fetes pels
sindicats, donant per finalitzada unilateralment la negociació en considerar que havia arribat al límit de les
seues concessions,
A continuació publiquem el resum de les concessions de la. Conselleria, així com una taula de temes
pendents. Finalment, presentem una valoració del resultat. L'STEPV va editar una informació més completa
(que inclou el conjunt de les nostres propostes inicials, basades en la plataforma sindical unitària i en el
dictamen del Consell Escolar Valencià), que està a la vostra disposició en les seus del sindicat.

RESUM DE LES MODIFICACIONS
ADMESES PER LA CONSELLERIA
A LA MESA SECTORIAL
- Eliminació de l'excepcionalilal de grups de 35 alumnes en ESO.
- Disminució progressiva de ía ràtio en BUP, COU i FP (38 alumnes).
- En ESO, acceptació de la ràtio de 20 alumnes per grup en Segon Idioma
Estranger.
- Acceptació d'horaris extraordinaris per raons fonamentades d'ordre
pedagògic.
- Introducció del punt III. 1. d) Hores de repàs i dedicació per a alumnes
amb necessitats educatives especials en l'apartat "Hores lectives d'alumnat".
- Eliminació de l'excepcionalitat de les 19 o 20 hores en els horaris lectius
del professorat.
- La negativa d'impartir afins en última instància no implicarà la reducció
proporcional de retribucions, sempre que no existesca la possibilitat de
compartir horari de l'especialitat en dos centres de la mateixa localitat o de
desplaçar-se a un altre per impartir horari complet.

ASPECTES DERIVATS DE LA
PLATAFORMA SINDICAL UNITÀRIA
PENDENTS DE NEGOCIACIÓ
. - Derogació i, mentre estigueu en vigor, aplicació negociada dels arts. 7é i 8é
de la Llei 12/94 (7é: contractes a temps parcial per .a interins, i 8é: reducció
proporcional de retribucions en cas de no completar horari de l'especialitat en dos
centres de la localitat).
- Rebaixa en la ràtio a 36 alumnes per grup en BUP, COU i FP; tractament
igualitari de diürn i nocturn, i mateix nombre d'alumnes per grup en les
pràctiques de totes les branques d'FP.
- Formació de grups sense mínims en les matèries optatives, en segon idioma
estranger i en les EATPs.
- Aplicació estricta de la LOGSE en allò relatiu a les matèries optatives
d'oferta obligatòria en l'ESO (Cultura Clàssica i Segon Idioma Estranger).
- Ampliació de les hores de desdoblament a altres matèries distintes de les
recollides en el projecte d'Instruccions original (Tecnologia d'ESO, matèries
amb pràctiques, etc.).
- Admissió de 4 hores com a màxim d'hores lectives no.curriculars per a
l'alumnat, a més dels desdoblaments.
- Tractament no diferenciat al llarg de les Instruccions de les hores lectives
curriculars i no curricuiars compreses en l'apartat III 1,1 i 1.2, per a formar
horaris de professorat. •
- Reducció lectiva a 16 hores per al professorat, amb modulacions segons el
nombre de grups i d'alumnes.
- Exigència de la complexitat organilzativa, a més del nombre d'alumnes per
centre, com a criteri per a la reducció de càrrega lectiva als membres d'equips
directius.
- Reduccions per càrrecs directius i de coordinació didàctica proporcionals a la
càrrega lectiva ordinària. Major reducció de càrrega lectiva als vice-directoi's.
- Reducció d'un grup als majors de 55 anys.
- Inclusió de noves reduccions per coordinació didàctica.
- Supressió del màxim de 2 hores lectives no curriculars en la confecció dels
horaris lectius del professorat.
- Inclusió en el ROC d'Ensenyament Secundari de !a regulació de les prioritats
en l'elecció d'horari i en la titularitat de la caporalia de seminari en allò relatiu a
la condició de catedràtic.
- Admissió per als professors que hagen adquirit noves especialitats
d'imparlir-les al seu centre.
- Abolició d'afins establertes de manera arbitrària i de desplaçaments
involuntaris per impartir horari complet.

VALORACIÓ DE L'STEPV
1. L'STEPV valora positivament el fet que
l'Administració haja realitzat l'esforç de sotmetre a
debat i negociació amb els Sindicats presents en la
Mesa Sectorial d'Educació el Projecte de Resolució
per la qual es dicten les Intruccions
complementàries per a la constitució dels grups i la
determinació de les necessitats de professorat als
centres docents de titularitat de la Generalitat
Valenciana, durant un mes 'com el d'agost, tan poc
apte per aquestes tasques, i a penes entrat en
funcions el nou Govern Valencià, la qual cosa
demostra un tarannà negociador que animem a
continuar en tot allò que afecte al sistema valencià
de l'ensenyament i a les condicions laborals dels
treballadors i treballadores que hi presten els seus
serveis. Al mateix temps, l'STEPV expressa la seua
disposició a assumir en tot moment la responsabilitat
de representar i defensar els interessos col·lectius del
sector en la mida que els treballadors i treballadores
de l'ensenyament li atorgaren la seua confiança en
les passades eleccions com a sindicat més
representatiu, responsabilitat de la qual no farà
abandó en cap moment.
2. Tanmateix, l'STEPV va constatar que el
projecte inicial presentat no sols no millorava en
absolut els extrems en què es trobava redactada la
Resolució corresponent del Curs anterior, sinó que
a més de reproduir-la fidelrpent en la totalitat,
llevat de detalls insignificants, afegia una aplicació
dels arts. 7é i 8é de la Llei 12/94 de la Generalitat
Valenciana en uns termes absolutament
inadmissibles. En efecte, no sols aplicava la
reducció proporcional de retribucions al
professorat que no vulguera completar horari en un
altre centre de la localitat impartint docència de la
seua especialitat, sinó que ampliava aquesta
repercussió al fet de negar-se a impartir afins al
centre i al de no voler desplaçar-se a un altre centre
per realitzar un horari complet. Des d'aquest punt
de vista empitjorava greument les condicions
laborals existents.
3. Al llarg del procés negociador l'Administració
ha variat lleugerament els seus plantejaments
inicials en el sentit de corregir els termes de
l'aplicació de l'art. 8é, de manera que la reducció
de retribucions tan sols s'aplicarà al professorat en
cas de no voler completar horari en un altre centre
o de no traslladar-se a impartir horari complet.
D'aquesta manera, en. última instància, i si no ve
aparellada a la possibilitat d'impartir horari en un
altre centre, negar-se a impartir afins no implicarà
reducció d'havers.
4. A part d ' a q u e s t e s m o d i f i c a c i o n s ,
l'Administració acceptà aproximar les seues
posicions inicials a les dels Sindicats en punts
relatius a la ràtio i la càrrega lectiva total del
professorat. En el primer aspecte, va admetre
limitar sense excepcions la ràtio del grups de

l'ESO a 30 alumnes, a més de reduir-la a 20 en
Segon Idioma Estranger, i així mateix en estudis
diürns de BUP, FP i COU reduir-la a 38 com a
regla general. En allò tocant a la càrrega lectiva del
professorat, s'avingué també a limitar-la a 18
hores, amb la supressió de l ' e x c e p c i o n a l i t a t
d'impartir fins a 19 o 20 hores per necessitats del
centre.
5. Sense menysprear l'esforç pressupostari que
signifiquen aquestes mesures i la millora que
poden suposar al sistema i a les condicions de
treball del professorat afectat, VSTEPV les
considera insuficients perquè no donen
satisfacció a les demandes històriques del
professorat en allò relatiu a la distribució
equitativa de la càrrega lectiva del professorat
entre els membres del seminari o departament, al
límit de 16 hores lectives curriculars i no
curriculars per a configurar un horari lectiu
complet, a l'abolició definitiva de les afins i de la
f i g u r a del professor desplaçat, a més de la
supressió o restricció al màxim de la contractació a
temps parcial del professorat interí i a tota la resta
de demandes que apareixen recollides en la
Plataforma Sindical Unitària.
,6. És per tot açò que l'STEPV manifesta la seua
oposició a aquestes Instruccions i demana que
continue la negociació, en primer lloc, al voltant
dels aspectes sobre els quals no s'ha arribat a
acord, en relació amb els pressupostos educatius
per a l'any pròxim i sobre l'aplicació de la LOGSE
en Ensenyament Secundari, com a marc
imprescindible en el qual tindran lògica cabuda
problemes pendents fins ara, com el ROC
d'Ensenyament Secundari, el mapa escolar i la
reorganització de bona part d'especialitats.
7. En conseqüència, fa una crida als Claustres
per tal que expressen així mateix el rebuig a
aquestes mesures -de la manera que s'estime
convenient (acords de Claustre publicats com
anuncis als diaris, telegrames a les Direccions
Territorials, o a al propi Conseller, etc.)-, les
quals atempten contra l'autonomia dels centres pel
que fa a la seua capacitat d'organització de
l'horari lecliu i complementari del professorat i
empitjoren l'estabilitat en el centre del professorat
reglamentàriament traslladat a impartir docència
en una especialitat la competència sobre la qual ha
estat constatada mitjançant la corresponent
oposició, a l'atac que es realitza amb tot açò a la
qualitat de l'ensenyament que rep l'alumnat, i a la
rebaixa de l'oferta educativa, sempre limitada per
l'afany d'estalviar despeses en un servei que ha de
considerar-se prioritari pels poders públics, i per
tal que exigesquen l'Administració Educativa
alternatives que milloren planificadament el futur
del sector mitjançant la negociació de les mesures
recollides en la Plataforma Sindical Unitària.
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VI CONGRES DE L'STEPV
DE V INFORME DEL SECRETARIAT
NACIONAL AL VI CONGRÉS...
"Sempre és arriscat caracteritzar d'avantmà allò que no ha succeït encara, per bé
que siga immediat. Però la mirada que us proposem ara de fer sobre els darrers
tes anys d'activitat sindical i la situació actual de la nostra organització ens
permeten afirmar que aquest serà el Congrés de la "normalitat", entesa com la
consolidació d'allò que ja érem, l'assoliment dels reptes que ens proposàrem i la
preparació del futur des d'una bona salut organitzativa (...) El lema del Congrés
ho defineix així: L'STEPV, L'ALTERNATIVA SINDICAL.
Açò no obstant, és molt el treball a fer i molts els compromisos adquirits en el
darrer Congrés com per a dedicar-nos intensament, durant aquests tres dies, a
preparar els propers anys -si més no de notable canvi polític- Í a fer balanç del
que hem fel, del que no hem sabut o pogut fer, i decidir com afrontem,
organitzativament (...) els propers anys.
En el V Congrés ens fèiem el propòsit següent: L'STEPV treballarà per la
consolidació i extensió de les estructures,(...) per continuar sent el sindicat
majoritari, no sols a l'ensenyament públic, sinó també per millorar la seua
incidència als ensenyaments privat i universitari, així com per l'extensió a altres
sectors amb escassa o nul·la incidència.
Podem afirmar, sense dubtes, que aquest propòsit és una realitat general,
certificada pels resultats de les passades eleccions sindicals. La nostra audiència
entre el conjunt de treballadors i treballadores és, mesurada en nombre de vots
rebuts Í malgrat la nostra forta sectorial (tat, la segona en tota la Funció Pública
Valenciana. Al mateix temps, el sostingut increment d'afiliació vincula al
sindicat aquesta extensió.
Ara bé, també afirmàvem en aquella ocasió que consolidació i creixement no
anaven aparellats amb la participació. De fet, aquesta va ser un dels principals
reptes per al treball dels últims tres anys. Ara, eixe diagnòstic continua vigent".

ELS OBJECTIUS DEL CONGRES
Amb aquests paràgrafs arrancava l'informe del Secretariat Nacional, des del convenciment que en els darrers
tres anys l'STEPV havia assolit els reptes llançats a
Guardamar i que al Congrés de Morella li tocava, fonamentalment, continuar la tasca mitjançant la consolidació de les bases organitzatives necessàries per a un sindicat més plural i més gran. Al mateix temps, calia ajustar
la nostra actuació a la política educativa del Govern
espanyol, Í que es podria resumir com una "rectificació"
dels aspectes més progressistes del projecte inicial de la
Reforma Educativa. Finalment, el congrés havia de tenir
l'objectiu d'estendre al conjunt del sindicat la problemàtica més general de la Funció Pública, així com posar les
bases per a l'organització del sector.
Des de l'informe del Secretariat Nacional s'afirmaren,
una vegada més, els trets ideològics Í polítics a través
d ' u n extens repàs del nostre funcionament intern, fent
un esment especial en els avanços i mancances en el
terreny de la participació. Però també de tot allò que
ens projecta sobre l'àmbit educatiu i el conjunt de la
societat valenciana: intervencions en les Institucions,
Consells Escolars, Moviments Socials, en l'àmbit de la
Política Lingüística o en les estructures de treball de les
dones. En el terreny més estrictament sindical, P informe feia un exhaustiu recorregut per totes les lluites en

les quals hem participat: Vagues Generals contra la dretanització de la política laboraT, mobilitzacions en la
Funció Pública, intervencions al voltant de la LOGSE t
el procés de Reconversió del sistema educatiu, al voltant dels Pressupostos, sobre les Supressions, en el sector de l'Ensenyament Secundari Í Mestres de Taller, les
Universitats, l'Ensenyament Privat, el Personal Laboral,
el Professorat Interí Í tota la problemàtica generada
sobre el sistema d'accés, la Mesa dels Agents Socials
per l'EPA, l'Escola Rural, els SPEs i els Gabinets
Municipals, el Xec Escolar, l'Educació Especial, els
Concursos de Trasllats, els treball per donar solució a ta
Responsabilitat Civil o la lluita per la llibertat d'expressió en defensa de l'Institut de Batxillerat Beril·liure, de
València..., per acabar en la més recent contestació sindical a la política de retallar la democràcia als centres:
Reglaments Orgànics, les 77 mesures per a la qualitat...
i la LEPEGO.
Des d'aquestes lluites i aportacions al moviment sindical i al moviment educatiu progressista és com hem con-'
solidat PSTEPV i ara ens disposem a treballar, amb molta prudència però amb tota la legitimitat que ens hem
guanyat arri b el nostre treball, amb aquells companys i
companyes que troben en l'STEPV un model de referència per a la seua lluita sindical.
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PONÈNCIA 1

L'STEPV, L'ALTERNATIVA SINDICAL
Un model sindical i orgcmitzatiu per al futur
El model sindical i organitzatiu va ser el gran debat encetat
en el V Congrés (Guardamar-maig 1992). El VI Congrés
ha aprofundit en aquell debat, adaptant i incorporant a les
decisions que allí es van prendre la nova realitat: creada des
del 92, i en concret: els debats al voltant de la primera fase
del VI Congrés de la Confederació d'STEs (Tenerife, juliol
de 1994) i la preparació de la segona fase, prevista per a
desembre de 1995; la realització de les eleccions sindicals analitzades des de la perspectiva de l'ensenyament i també
des de la resta de sectors on hem irromput amb força-, els
canvis en el marc polític -modificat pels resultats de les
eleccions centrals, europees i autonòmiques i municipals',
la situació de les altres centrals sindicals: ralentització del
procés d'unitat CC OO-UGT, crisi d'UGT, creació i consolidació de sindicats nacionals -C/G Galícia, Intersindical
Canària-, la realitat de les opcions corporatives (dins i fora
de l'ensenyament) i les autònomes, la modificació del marc
de relacions laborals -avanç de les postures reaccionàries,
límits de la resposta sindical-.
EL MARC DEL DEBAT
En els darrers anys s'ha donat l'inici
d'un debat sobre el paper dels moviments socials, i en concret sobre el
paper del sindicalisme en la societat, la
seua força, represenlativitat, incidència... L'anterior Congrés de l'STEPV
va reflexionar sobre la nostra raó de
ser com a força social. I ho feien al
voltant de quatre línies de reflexió: quina societat? - quin ensenyament?
- quin sindicalisme? - quina pràctica
sindical?
Des de les últimes eleccions generals, europees i algunes autonòmiques
s'ha vingut insistint de forma reiterada
en un determinat discurs sobre la
necessitat d ' u n canvi en la situació
política, que alguns sectors fonamenten en una major incidència en posicions neoliberals, que acaben culpabilitzani els salaris, les despeses socials i
els drets laborals com a responsables
de la situació econòmica i social.
Per una altra part, i acompanyant les
actuacions política, econòmica o sectorial realitzades per la direcció del
PSOE, hem assistit a la renúncia a una
cultura d'esquerres basada en la redistribució de la riquesa, en el desenvolupament de la cultura, la solidaritat i
l'ètica.
LA SITUACIÓ SINDICAL: ELS
SINDICATS HUI
EI món del treball travessa una difícil situació.
Els c a n v i s socials i c u l t u r a l s ,
d'enorme transcendència, i la diversitat de situacions dins la gran complexitat de la classe obrera, hart posat en
qüestió un tipus de sindicalisme que es
va dissenyar per a una altra classe
obrera i per a unes altres condicions.
Els sindicats, especialment les grans
centrals, han anat adquirint legitimitat
atorgada per les administracions i
poders públics, si bé aquest procés no
ha anat aparellat a la legitimació per
part dels treballadors i treballadores.
La credibilitat dels grans i xicotets sindicats no assoleix quotes desitjades, Í
cal un esforç considerable per a convertir-se en referents vàlids per a l'articulació i l'organització de les persones
treballadores. Hui més que mai cal
a r t i c u l a r una alternativa global i
solidària que contribuesca a canalitzar
a amplis sectors de la societat Í evitar
que el tradicional enfrontament entre
patronals i persones treballadores es
convertesca en un enfrontament entre
aquestes últimes.
En aquest context cal situar com les

passades eleccions sindicals han
demostrat que l'STEPV és, sens dubte,
la força sindical que més ha avançat.
L'STEPV s'ha convertit en el sindicat
que més ha millorat en tots els àmbits
en què s'ha presentat, demostrant que
un model diferent, que faça de la participació dels treballadors i treballadores
el seu principal senyal d'identitat, té
futur.
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me uns nivells de connexió sindicatstreballadors enriquidors.
També a l'Estat Espanyol la resta
del panorama sindical és plural i
divers, existint un ampli ventall
d'opcions sindicals al marge de les
dues grans confederacions. Les principals novetats respecte l'anterior con-,
gres les aporta el sindicalisme nacionalista, que ha aconseguit organitzar-se, i
consolidar-se, a Galícia, després de
EL DEBAT SOBRE EL FUTUR
concloure el procés de fusió de la
DEL SINDICALISME
INTG i CXTG en la C1G, Euskadi L'alternativa d'unitat orgànica de
representat per ELA-STV, primera
CC OO-UGT l'havíem analitzat des
força sindical de la comunitat autònod'una perspectiva no immediata, ja
ma, i LAB- i Canàries -constitució de
que existien molts problemes per a ferla Inlersindical Canària, com organitse efectiva, però continuava sent una
zació confederal composada per
possibilitat real, que connectava amb
CANC, SOC, STEC i Sindicat Canari
el desig de gran part dels treballadors i
de la Salut, així com altres col.leclius
treballadores. Per la nostra part, el V
en procés d'integració-,
Congrés va fixar les condicions que
En la resta la realitat continua estant
farien possible la nostra participació en •molt diversa í de semblants caracteríseixe procés que d'entrada consideràtiques a les del 92.
vem desitjable.
El sindicalisme de "l'esquerra sindi• La disputa per l'hegemonia sindical", en la major part dels casos, està
cal mantinguda al llarg dels anys s'ha representat per restes d'anteriors orgaaminorat i en un futur llunyà no seria
nitzacions, però la seua heterogeneïtat
descartable la culminació en una unidificulta l'actuació conjunta. Si exceptat orgànica, configurant (siga una o
tuem el cas de la CGT Í CNT, no tenen
altra l'estructura organitzativa) una
una perspectiva d'acció coordinada en
nova gran central. Serà determinant,
el conjunt de l'Estat.
doncs, com concloga el debat intern
Un altre espai, i no insignificant, és
respecte la política seguida pels
ocupat per models professionals, desòrgans de direcció (proper Congrés
tacant la CSIF o els sectors aglutinats
de CC OO i resolució de la crisi
al voltant d'USO en la Plataforma per
d'UGT).
la Llibertat Sindical.
Aquest procés comportaria una
El model "confederal" representat
major incidència sindical, milloraria
per la Confederació d'STEs i la
la imatge social i també solucionaria
COAG.
una part de l'etern debat de la unitat.
LA UNITAT SINDICAL AVUI
Per contra, els problemes -en gran
El debat de la Unitat Sindical ha
part conseqüència de les referències
estat centre de les nostres reflexions.
polítiques- derivarien de la necessitat
Però la unitat sempre ha estat vista
d ' u n a major centralització (uniformització i control dels d'aparells,
com una cosa quasi impossible, pels
referents tan diferenciats de cadascumoltes vegades d e s v i n c u l a t s de
na de les opcions. Una part important
l'acció sindical, amb els consegüents
de la nostra raó de ser s'ha justificat
perills de major burocratització, professionalitzacio Í desídeologització),
en gran mesura com l'única garantia
de que algun dia fóra possible aquesaixí com una major dependència de
ta unitat. Segons aquesta perspectiva,
l'ajut institucional i .de l'oferta dels
serveis. Però tal vegada el previsibleen l'ensenyament, la unitat només
ment major problema vtnga de que el
podria fer-se realitat en el marc d'una
opció com la nostra, que feia del seu
debat no siga participatiu, no aplegue
caràcter sobirà, unitari i pluralista el
al conjunt de l'afiliació i no afiliació
i que faça d'aquest projecte només un
model més apropiat. Vint anys després hem de valorar aquestes afirmadebat de laboratori, per les altures, on
cions.
només participaria en el disseny un
nombre reduït de persones, quedant
LES APORTACIONS DEL
per a la resta la possibilitat d'afegirNOSTRE MODEL SINDICAL
se o no. De ser així es perdria la posÉs evident que des de l'STEPV, i la
sibilitat d'aportar experiències sindiConfederació STEs, hem viscut, fins
cals altament positives per als trebaara, el sindicalisme des de l'ensenyalladors i que han aportat al sindicalis-

ment, però també ho és que des
d'aquest àmbit hem col·laborat aportant noves idees a la pràctica sindical.
Alguna de les característiques del
nostre model, Í l'esforç per mantindre-les vives, s'han mostrat vàlides
per a que l'ensenyament siga un dels
sectors, amb diferència, més sindicalitzats, amb major connexió sindicaLstreballadors, i on s'ha estès una pràctica que ha fet dels treballadors -afiliats o no- subjectes actius en la presa
de decisions. L'esperit assemblea ri i
participatiu, m a l g r a t no tenir un
desenvolupament estable, ha estat el
motor d'una major participació i ha
generat una major confiança del sector en l'acció sindical. Altres elements que hi figuren en els nostres
estatuts són també la clau de la nostra
presència i haurien de formar part
d'un model a estendre i a imitar per
altres forces sindicals. En concret: un
sindicat de classe, sobirà i autònom,
nacional i confederal, pluralista i
unitari, democràtic, reivindicatiu,
sociopülític, d'homes i dones compromesos amb la lluita per acabar amb
les discriminacions, solidari... Per a
nosaltres també es fa sindicalisme treballant en els MRPs, en la defensa de
la llengua, en la lluita contra tota forma de discriminació, per la pau, per la
conservació de la natura..., activitats
que sobrepassen l'estret marc d'actuació sindical i a les quals hem dedicat
molts esforços.
És des d'aquesta perspectiva que
calia definir algunes qüestions: <,cal
configurar nous espais sindicals?,
iquin és el paper de l'STEPV?,
£com donar continuïtat i perspectiva a una experiència rica i quasi
exclusiva en el marc del sindicalisme?
El VI Congrés ha definit com dirigir-se a les altres forces sindicals, als
c o m p a n y s i companyes que no es
veuen representats per cap sindical.
Eixe és el repte de l'STEPV com a
sindicat majoritari.
LA PROPOSTA DE L'STEPV
L'objectiu prioritari de l'STEPV
hauria de ser una aposta decisiva de
sindicalilzació, per eixamplar la participació individual i col.lectiva, i per
això un element clau seria el respecte,
i l'extensió d'aquelles característiques
que ens han situat, quant a audiència
electoral, com a primera força sindical a l'ensenyament Í la segona en el
marc de tota la Funció Pública.
L'STEPV està obert a qualsevol
procés. Hem definit la nostra posició

respecte al procés d'unitat CC OOUGT. En el futur l'STEPV podria
participar si es donen les condicions
adequades. Però, en qualsevol cas,
hem de treballar per eixamplar la
nostra manera de fer sindicalisme,
des de la nostra pràctica sindical.
El futur del nostre projecte sindical
és complex, però considerem molt
positiu que representem el model que
es va recuperant en l'esquerra política
i sindical, que conté característiques
necessàries, útils, precises i possibles
per a abordar la crisi del sindicalisme.
És per això que, des de la perspectiva final d'assolir majors quotes, d'unitat sindical, cal adreçar-se no només
als treballadors i treballadores no afiliades i desencisats dels sindicats,
sinó al conjunt organitzat en altres
opcions progressistes. Cal, doncs, fer
esforços per concretar plans d'acció
sindical conjunta i proposar fórmules
organitzatives que les concreten.
Aquest treball unitari haurà de garantir l'extensió d'aquelles característiques que han fet de l'ensenyament un
sector on les tradicions participatives
i la capacitat d'incidència en les decisions del professorat gaudeixen de les
majors simpaties. Dins i fora de
l'ensenyament.
L'STEPV I LA INTERSINDICAL
A hores d'ara gran q u a n t i t a t de
col·lectius estan descontents amb el
funcionament ordinari i burocràtic
dels sindicats. Cal obrir les portes a
altres col·lectius que compartisquen
les nostres mateixes preocupacions.
Hem de treballar per la consolidació i
extensió del nostre model sindical en
aquells sectors en els quals el nostre
model sindical siga una referència
vàlida. El fel sectorial no l'assumim
com un caràcter en si mateix, com la
negació deí contrari, i sí com un element circumstancial, ja que la nostra
característica unitària marca com a
objectiu la construcció de models
organitzatius més amples, d'organitzacions progressistes.
Això implica avançar, en els nostres respectius àmbits, cap a nivells de
confluència amb d'altres col·lectius
de treballadors i treballadores fora del
món de l'ensenyament, en la perspectiva de constituir una INTERSINDICAL que, des del respecte a la sobírinania de cadascuna de les organitzacions que la formen, recupere i estenga un model sindical participatiu.
Entenent això com a compatible i
enriquidor amb la continuïtat de la
Confederació d'STEs.
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STEPY-INTERSINDICAL VALENCIANA
Aquesta és la nova denominació del nostre sindicat.
El VI Congrés ha valorat positivament la nostra ampliació i creixement. Nous
sectors de treballadors i treballadores de r ensenyament, però també del conjunt de
la Funció Pública i d'altres sectors, que tenen en comú el seu caràcter no docent,
s'han incorporat al nostre model sindical. Al mateix temps, els nostres senyals
d'identitat, fonamentalment aquells que incideixen en la necesisitat de treballar per
un sindicalisme autònom, participatiu i assembleari, van guanyant prestigi entre el
conjunt de treballadors i treballadores.
La nova realitat obligava a prendre decisions per tal que el conjunt de l'afiliació
s'identificarà amb eixe projecte sindical global, i per això et nom devia reflectir que
el nostre sindicat no és únicament una organització formada quasi exclusivament
per docents.
Ei nostre sindicat continuarà sent un Sindicat de Treballadors i Treballadores de
l'Ensenyament, però amb voluntat de confluir amb d'altres sectors identificats amb
el nostre model, tant en el conjunt de les administracions públiques com en altres
sectors.
En aquest sentit, el nostre sindicat continua obert, en la línia marcada pels V i VI
Congressos, a qualsevol projecte d'extensió o d'unitat sindical (confluència d'UGTCC OO, altres organitzacions...), sempre que es respecten els senyals d'identitat
que, com analitzaren en el Congrés, han fet de l'ensenyament un sector amb una
vida sindical més rica i participativa que en molts altres.
Però mentrestant el VI Congrés ha valorat que cal difondre i eixamplar un model
sindical útil per al conjunt dels treballadors i treballadores, amb independència del
sector en el qual treballen, i la millor forma és la de confluir en la pràctica amb
aquells col·lectius que estiguen interessats en la construcció d'eixe model sindical,
sempre des del respecte a la seua, i a la nostra, sobirania. Per això la denominació
Intersindical Valenciana, que ara afegim a STEPV, és un projecte de futur, una
voluntat de treball per estendre Í recuperar aquelles característiques que deuen constituir la base irrenunciable de qualsevol forma de fer sindicalisme: la participació i
el respecte a la voluntat dels treballadors Í treballadores, expressada democràticament, en defensa d'una societat cada vegada més justa i solidària. En definitiva, un
sindicalisme autònom, assembleari i progressista.

L'STEPV, L'ALTERNATIVA SINDICAL
Proposta per a la unitat sindical
i l'extensió del sindicat

1.- La unitat és la base essencial per
a consolidar a l'ensenyament un sindicalisme capaç de defensar amb eficàcia les reivindicacions del professorat,
i també la base necessària per a fer
realitat una educació superadora de les
desigualtats i d'avanç progressista, al
servei dels treballadors i treballadores.
2.- Les passades i actuals discrepàncies poden ser reals, però no lo suficientment abismals perquè no puguen
coexistir, defenssar-se Í expresar-se al
si d'una,mateixa organització sindical.
És possible la presència de postures
discrepants dins d'un sindicalisme unitari que garanteix el seu funcionament
intern i el seu pluralisme, i respecta les
diferents posicions sobre els problemes de la societat i/o de l'ensenyament.
3.- Les condicions actuals de consolidació dels respectius espais electorals
fan innecessària la lluita per sumar
delegats o delegades a una opció
determinada.
4.- En aquest sentit, continuem proposant un debat entre tots els treballadors i treballadores a partir d'un acord
entre aquelles organitzacions sindicals
que hi participen i que concloga en un
procés constituent d ' u n a nova opció
que siga capaç de vertebrar als sectors
ja afiliats, així com aquells que encara
no es veuen representats. Aquest procés orgànic d'unitat sindical hauria de
vindré precedit mitjançant acords
d'unitat d'acció sindical. Actuarien
com a base de la proposta les garanties
de funcionament democràtic intern, el
caràcter participatiu, el respecte a la

realitat nacional, la vinculació amb la
resta de treballadors i treballadores...
5.- Això no obstant l'STEPV treballarà per la consolidació Í extensió de
les seues estructures, treballant per
continuar sent el sindicat majoritari no
sols a l'ensenyament públic, sinó també per millorar la seua incidència als
ensenyaments privat i universitari, així
com l'extensió a altres sectors amb
escassa o nul.la incidència.
L'extensió del sindicat, començada
ja d'acord amb el manament del V
Congrés, l l u n y de suposar una
voluntària segregació i aïllament de la
resta d'opcions sindicals, ha de suposar un ventall d'aire fresc en el conjunt
del sindicalisme, que permeta donar
alternatives a una gran part de treballadors i treballadores desencisats de les
pràctiques sindicals actualment majoritàries, amb l'objectiu de contribuir a
la construcció d'un model sindical
que, partint de la voluntat dels propis
treballadors i treballadores, supere les
diferències actuals.
6.- L'extensió del sindicat s ' h a
d'entendre en la doble vessant d'obrir
l'afiliació de l'STEPV a totes aquelles
persones que accepten el seu model i
compartesquen els trets expressats en
els Estatuts, així com confluir, després d'un temps d'acció sindical conjunta amb altres sindicats afins, preferentment d'àmbit nacional, en la forma
en què siga determinat pel Congrés, o
el Consell Nacional en el seu defecte;
en tot cas, seria un Congrés ordinari o
extraordinari'el que tancaria qualsevol
procés de confluència amb altres organitzacions o col·lectius autònoms organitzats, que practiquen un sindicalisme
compatible i semblant al nostre.
Aquest objectiu hem de lograr-lo des
de l'enfortiment de l'STEPV i no ha
de suposar cap risc per als sectors que
el composen actualment. Això es traduirà en una distribució dels mitjans
econòmics i de personal a cadascú dels
diferents sectors per a dur a terme
l'acció sindical que aprove el Consell
Nacional del País.
En conseqüència, i com a mostra
d'aquesta voluntat, l'STEPV afegeix
al seu nom la denominació INTERSINDICAL VALENCIANA.
7.- Aquests objectius hauran de ser
compatibles amb el reforçament, a tots
els àmbits, del model sindical autònom
i assembleari representat per la Confederació d'STEs, a la qual hem de continuar dedicant els esforços necessaris
per a la seua consolidació i extensió.
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MODEL ORGANITZATIU PER AL FUTUR
L'STEPV continua estenent-se Í consolïdant-se. Des de l'anterior Congrés fins ara l'afiliació continua incrementant-se^
Mantenim una significativa vida sindical. El nivell de simpatia pel nostre projecte de sectors cada vegada més amples de
l'ensenyament, i fora d'ell, ha augmentat.
Però encara ens queda molt de camí per avançar en la millora de les nostres estructures internes per tal que la participació siga un fet real Í constant. A més, l'ampliació del sindicat exigeix un esforç complementari per a crear les estructures
necessàries en els nous sectors, fent-les alhora compatibles i coordinades amb les ja existents i emmarcades dins del
model sindical que representa l'STEPV.
E! nostre projecte sindical ha de tornar a eixir enfortit en la nova situació. Per això cal que cada afiliat o afiliada, amb
independència de la seua situació, puga aportar segons la seua disponibilitat.

PROPOSTES DE FUNCIONAMENT. EL FUTUR...
...del sindicat
Des de fa anys vam optar per un funcionament en el qual la soberania partia de les estructures comarcals com a entitat bàsica.
L'STEPV, des de la creació, contemplava en els Estatuts un tipus de funcionament que reconeixia la realitat territorial i sectorial, amb predomini de la primera.
L'opció marcada per l'anterior Congrés, en el sentit de començar el treball en altres sectors que no eren exclusivament l'ensenyament, també és ja una realitat. En conseqüència, cal adaptar l'anterior estructura Í els Estatuts a la nova realitat.
És per això que hem incorporat -començant per la denominació del Sindicat- referents en els quals s'hi reconeguen totes aquelles persones i sectors que estem lligats per la voluntat de construir un model sindical participatiu, assembleari i autònom, més
que per la períanyença a un sector determiriat. L'STEPV esdevé un sindicat que no limita la seua composició a l'ensenyament.

...de l'afiliació
Nuclis sindicals
El sindical és patrimoni de totes les persones afiliades i exigeix la seua participació, respectant la seua disponibilitat i circumstàncies.
És per això que cal dinamitzar els nuclis sindicals -persones o conjunt de persones afiliades del sindicat en un àmbit determinat- de centre i/o municipi, comarca o sector. Cal aprofundir el treball per tal que en cada comarca i/o sector es determinen els
diferents nuclis sindicals en què es subdivideix l'afiliació, que es trien persones coordinadores en cada àmbit. La configuració
dels nuclis sindicals estables (comarcals/sectorials) és la vertadera tasca d'aquest nou període. L'acció sindical quotidiana
correspon a aquests àmbits sindicals i la major part de la infrastructura del sindicat ha d'estar a la seua disposició. La dinamització d'aquestes estructures li correspon en primer lloc als membres de les Juntes de Personal, Seccions Sindicals, persones delegades de personal i Comitès d'Empresa, intentant garantir que totes les comarques en disposen i que es coordinen dins d'un pla de
treball intercomarcal, que s'establesca els calendaris de reunions...

dels equips de permanents sindicals
Els equips de permanents sindicals són necessàries, però no suficients. Han d'estar al servei de les necessitats dels nuclis sindicals. El funcionament del sindicat, ni pot dependre exclusivament del seu treball ni deu substituir-lo. Per això necessiten una distribució de tasques i responsabilitats individuals, intentant rendibilitzar les característiques personals i l'experiència acumulada en un
camp concret'L'elecció de permanents sindicals s'ha de fer sobre la base de les necessitats específiques del sindicat en cada etapa,
el perfil derivat de les mateixes i els mecanismes concrets d'elecció democràtica. Entre els criteris primarà la participació regular en
els nuclis sindicals, Consell Nacional, òrgans comarcals i intercomarcals, així com la participació en les Jornades Sindicals.
Hauran de garantir, per aquest ordre, el funcionament dels òrgans i les tasques derivades del funcionament regular de
l'STEPV, de les Unions Intercomarcals i dels òrgans sectorials i comarcals.

dels òrgans sindicals
Els òrgans sindicals s'estructuren en tres nivells, en funció de la seua situació i nivell de sobirania:
- Òrgans generals del sindicat: Assemblees Generals, Seccions Sindicals Territorials, Consells (Nacionals, íntercomarcals,
Comarcals), Congrés Nacional, Secretariats (Nacional, Intercomarcals, Comarcals).
- Òrgans sectorials: Seccions Sindicals de sector i empresa, Secretaries de sector i Ple Nacional, Estructures especials regulades
en els Estatuts.
-f Òrgans de la Confederació.
És a dir, les estructures del sindicat es configuren al voltant de dos pols: sectorial i territorial.

ESTRUCTURA TERRITORIAL
És l'estructura bàsica del sindicat i on resideix la major part de la seua sobirania:
- Unió Comarcal. És el conjunt de persones afiliades que treballen en una comarca, amb independència del sector. Al seu si
s'estructuren els nuclis sindicals en què s'haja decidit subdividir l'afiliació, ja siguen de naturalesa territorial o sectorial. En funció d'aquestes característiques es configurarà el seu Secretariat Comarcal.
- Unió Intercomarcal. És el conjunt de les persones representants de cadascuna de les Unions Comarcals. Es dotarà d'un
Secretariat Intercomarcal, en el qual estaran representades les diferents comarques, així com dels diferents sectors, mitjançant la
participació de les Persones Delegades de les Juntes de Personal, Comitès d'Empresa i Seccions Sindicals en la proporció que
s'establesca en el Reglament de cada Unió i dels equips de permanents sindicals.
- Consell Nacional. Està format.pels representants de les diferents Unions Comarcals constituïdes en la proporció d'un membre per cada 75 persones afiliades o fracció, pel Secretariat Nacional i per representants de les Secretaries Nacionals de cada sector en una proporció que no superarà el 20% dels seus membres.
Entre Congressos tindrà una major capacitat d'actuació en allò que fa referència al funcionament dels òrgans sindicals.
- Secretariat Nacional. La realitat del sindicat obliga a fer esforços per adaptar-se a les noves situacions. L'STEPV treballarà
per dotar els seus òrgans sindicals de la màxima capacitat representativa del conjunt de comarques i sectors. És per això que des
de les Unions Comarcals, Intercomarcals i estructures sectorials es treballarà per eixamplar la participació en els òrgans sindicals.
El Consell Nacional assegurarà la concordança entre els nivells de participació dels òrgans comarcals, intercomarcals i sectorials,
per una part, i el Secretariat Nacional, per una altra.
En conseqüència, i en funció de l'actual situació, l'actual Secretariat Nacional està composat per 13 membres de les diferents
Unions Inlercomarcals i dels sectors d'Ensenyament Privat, Universitat, Ensenyament Públic (amb representació dels subsectors
Infantil-Primària i Secundària) i Personal Laboral i Funcionari de la Generalitat.
L'organització interna s'estructura en funció de les distintes Àrees de treball (Organització, Acció Sindical, Política Educativa,
Acció Social i Joventut-Atur-FormaciÓ).
- Congrés Nacional. Està composat per representants de les Unions Comarcals. EI Consell Nacional regula-la participació sectorial.
S'adequa la seua periodicitat a ía del Congrés Confederal, per la qual cosa passa a celebra-se cada quatre anys.

ESTRUCTURA SECTORIAL
Es reconeix els sectors de Personal Laboral Í Personal Funcionari, d'Ensenyament Privat, d'Universitat, d'Ensenyament Públic
no-Universilari: Educació Infantil i Primària, Secundària/ Batxillerat/ FP/ Ensenyaments Especialitzats, i altres sectors. Tracten la
seua problemàtica específica i participen en les decisions generals mitjançant els mecanismes establerts pels òrgans territorials.
Cadascun dels sectors constitueix un Ple Nacional del Sector, que té com a funcions elaborar una proposta d'acció sindical i
elevar-la al Consell Nacional per a la seua aprovació. Es reunirà abans del Consell Nacional d'inici de curs per tal d'elaborar el
seu pla de treball anual i per a triar un Secretariat Nacional de Sector. Si s'escau, aquesta estructura podrà ser també de caràcter
Intercomarcal o Comarcal.
El Congrés Nacional o el Consell Nacional, en el seu defecte, poden modificar els actuals sectors.
La coordinació dels diferents sectors ha d'adaptar-se a l'estructura territorial comarcal, intercomarcal i nacional, garantint
almenys la connexió periòdica i planificada a nivell de Secretariat Intercomarcal.
Estructura Territorial
Comarca
Secretariat
Inlercomarcal
Secretariat
SECRETARIAT NACIONAL
CONSELL NACIONAL
CONGRES
Estructura Sectorial
P. Laboral
Secretariat
P. Funcionari
Secretariat
E. Privat
Secretariat
Secretariat
Universitat
Secretariat
E. Públic
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PONÈNCIA 2

PONÈNCIA 3

UNA POLÍTICA EDUCATIVA PER AL FUTUR
Les bases d'aquesta ponència cal
buscar-les en les definicions, estratè-"
gies i propostes ja debatudes i aprovades en el Ve Congrés de l'STEPV
(Guardamar del Segura, 8, 9 i 10 de
maig de 1992). És per això que hem
considerat que allò exposat i aprovat
en les ponències "Ensenyament
Secundari", "Escola Pública/Escola
Privada" i Política Educativa" continua tenint vigència, i per tant hem
tractat d'elaborar una ponència que
gíobalitze la política educativa, sense
entrar en els aspectes sectorials, que
ja quedaren definits.
EL CANVI D'OBJECTIUS
EDUCATIUS PER PART DE
L'ADMINISTRACIÓ
La LÒDE va aportar el concepte de
gestió i control democràtics dels centres sostinguts amb fons públics, Í al
voltant d'eixe eix fonamental es va
estructurar la participació de tota la
comunitat educativa en els diversos
aspectes de la vida dels centres:
l'elecció de càrrecs directius, la intervenció dels pares i mares, de l'alumnat, del personal d'administració i
serveis, i el propi funcionament dels
seus diversos òrgans.
La LOGSE ha pretès una reforma
del sistema educatiu amb la finalitat,
entre d'altres, que el servei públic
educatiu tinga més qualitat i oferesca
majors prestacions per a la formació
integral dels membres de ia nostra
societat.
Però des que s'aprovà la LOGSE
fins ara el seu calendari d'implantació ha sofert modificacions en 4 ocasions, que, com ja analitzàrem al seu
moment, no sols han estat explicades
per la manca de recursos econòmics,
sinó que han influït, i molt, les pressions de grups editorials i empreses
de producció curricular, així com de
sectors privats que necessiten temps
suficient per a la seua pròpia reconversió.
Siga com siga, el que ha quedat
ben palès és que, per a l'Administració, la Reforma, i per tant l'Educació,
no ha estat una prioritat bàsica a
l'hora de distribuir els diners públics.
Només caí recordar que continuem
sense tindré una llei de finançament
de la Reforma.
Si a això li afegim la manca
d'informació que la comunitat educativa té sobre la planificació del desplegament de la Refqrma i de la seua
implantació, al mateix temps que
s'ignoren sistemàticament les propostes renovadores de molts col·lectius
de professoral, constatarem fàcilment
les conseqüències que tot açò està
produint: desencís de sectors progressistes, manca de corresponsabilitat
del professorat i de la comunitat educativa, confusió, manca de confiança
deguda a les constants contradiccions
de les administracions.
Per contra, s'està afavorint les
patronals privades (que no els seus
t r e b a l l a d o r s ) , que tenen resolts
actualment molls més dubtes que els
centres de titularitat pública.
També comprovem com hi ha un
canvi qualitatiu respecte a la concepció que l'Administració té de la participació i govern dels centres, plasmat
en la LEPEGO. Es pretén canviar de
model: d'una gestió Í control compartits e's vol passar a una administració
del centre centralitzada i personalista,
on, pràcticament, el director és gestor
únic i ostenta tota l'autoritat.
La política educativa al País Valencià no difereix molt de la portada pel
MEC. Per una part, totes les decisions importants han estat preses en
la Conferència d'Educació. Per altra,
els canvis constants en els responsa-

bles polítics de la Conselleria han
servit de coartada per no abordar els
temes conflictius (mapa escolar, plantilles de centres, adscripcions del professorat, implantació anticipada, etc.).
TENIM ALTERNATIVES
La nostra alternativa global va quedar plasmada durant la passada campanya electoral en el document "100
propostes per avançar". Aquest va ser
el nostre programa electoral i, per
tanl, un compromís de treball davant
la comunitat educativa, que haurem
d'anar desenvolupant en diferents
àmbits i amb distintes estratègies.
Els espais d'intervencióPer aconseguir que el nostre model
vaja inserint-se amb força Í credibilitat en la comunitat educativa i que
cada vegada siga més conegut en la
societat hem de realitzar un treball
coordinat i estable, tant orgànicament
com amb l'afiliació que treballa al si
d ' a l t r e s m o v i m e n t s pedagògics i
socials. Els objectius han d'anar
encaminats en tres vessants: la primera, potenciar i enfortir, en la mesura
de les nostres possibiíitals, els moviments autònoms; la segona, confluir
en distintes plataformes amb el major
nombre de forces progressistes en
defensa dels interessos de la classe
treballadora; la tercera és aconseguir
el compromís de les persones afiliades a l'STEPV, de ser els referents
sindicals al sí de les organitzacions
en què treballen.
La nostra participació activa en el I
Congrés de l'Escola Valenciana, en
la Plataforma rural del País Valencià,
en la Mesa d'Agents Socials d'EPA o
al si dels MRPs. són bons referents
del què estem proposant.
Una de les actuacions urgents és la
revitalització de les "MESES EN
DEFENSA DE L'ESCOLA PÚBLICA". Hem d'intentar que es convertesquen en plataformes de treball
estable i eixos reivindicatius i mobililzadors socials constants, per evitar
que el servei públic educatiu siga
degradat.
Els espais de participació
Des de l'STEPV, sempre hem
entès la participació al si dels Consells Escolars Municipals com una
conquesta democràtica dels sectors
educatius progressistes i hem lluitat
perquè aquesta participació linguera
conlingut, competències reals i capacitat per a decidir, no perquè s'utilitzarà com a mera pantalla d'imatge
democràtica ni perquè els òrgans de
participació foren el "para-xocs" dels
possibles conflictes generats per les
comunitats educatives.
El repte que continuem tenint vers
aquests òrgans de participació és el
de prestigiar-los i fer d'ells autèntics
espais- de confrontació democràtica
d'idees, de-preses de decisions trascendents per al projecte educatiu de

cada municipi, on cada sector educatiu se senta copartícep en el seu treball.
Els representants en els CEM han
de ser les veus de totes les inquietuds
del sector al qual representen i els
portaveus de les decisions que en
aquell s'adopten. Pel que respecta al
professoral, hem d'exigir que dins de
l'horari de t r e b a l l es c o n t e m p l e
temps, en lots els claustres, per poder
preparar entre tots i totes Ics reunions
i poder informar del que ha passat en
ïes reunions del CEM.
El Consell Escolar Valencià és, per
definició, ef "superior òrgan consultiu
de participació social en la programació general de l'ensenyament al País
Valencià". Ja des de! 1983, en què es
va crear, l'STEPV ha eslal una de les
organitzacions que més fort ha apostat per la seua potenciació.
El CEV ha anat assolint un major
pes específic en les consultes de
l ' A d m i n i s t r a c i ó Educativa. Cada
vegada és més .freqüent que se li
demanen informes sobre ordres, resolucions, a més dels decrets, així com
col·laboracions per part d'altres institucions, educatives o no. Per això la
nostra implicació en el treball del
CEV ha de ser, si més no, la maleixa
que fins ara.
1 ara, anem als centres
Hem de començar per trencar la
imatge que les coses que són de tots
no són de nigú. Tota la comunitat
educativa ha de sentir com a propi el
seu centre i el seu projecte i, per tant,
ha d'implicar-se i corresponsabilitzar-se directament en et seu funcionament i la seua gestió.
Hem de generalitzar el nostre
model de gestió. Davant l'avanç en
la "professionalització" dels càrrecs
directius i el model adminislraíivista
i autoritari, hem de treballar per
models de gestió col·legiada i
democràtica. Davant els qui consideren que els equips directius representen a l ' A d m i n i s t r a c i ó , hem
d'incidir en la consideració que un
equip directiu ha de respondre a un
Projecte de""Centre, Í per tant han de
ser els sectors compromesos en la
seua elaboració -la comunitat educativa- els qui l'han d'elegir o rebutjar.
Començar a guanyar eixa batalla
ens porta a reflexionar sobre la nostra implicació directa en la participació dels diferents òrgans de gestió, participació i coordinació
(equips directius, coordinacions de
cicles, consells escolars). Si apostem per models de gestió democràtica i per la cultura de la participació,
hem d'estar disposats i disposades a
accedir a lots eixos òrgans, per així
iraiisformar-los en els dinamitzadors
de Ja vida dels centres.
És una responsabilitat nostra
demostrar en la pràctica que
tenim alternatives!

SERVEIS PÚBLICS
I ADMINISTRACIÓ
En la primera aproximació congressual que fem a la regulació de l'Administració com a productora de Serveis Públics ha de d'acompanyar-nos la idea que
no estem davant d'un model acabat.
En el traspàs d'una Administració Pública entesa, històricament, com un "sistema de dominació" al que es tendeix actualment com un "sistema de gestió",
s'ha produït un vertader "trencaclosques" de textos legals, un camí de passes
endavant i endarrere que dificulten la definició del model final?
Ja la Llei.30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, explica: "...todo cambio en la legislación funcionaria! ha de venir establecido por
las bases del Régimen Esfalittario de- los Fitncionaríos Púbticos, que, en desarrollo del articulo 149.!.IS de la Constitución, en preciso dictar. Tales bases,
referidus al conjunta de todas las Administraciones Públicas, constituiran el
nuevo marco de la Función Pública derivada de nuestra Constitución ".
Per altra banda, l'Acord Admimstració-Sindicats per al període J995-1997,
sobre condicions de treball en la Funció Pública, estableix que a partir de I'l
d'octubre de 1994 "se irataràn los temas nucleares de la Función Pública, y
sus conclusiones serviran de base a la elaboración de un projecto de Estatuto ".
Aquesta primera idea de provisionalilal-pardalitat-dispersió, ens aconsella
que, per ara, hem de començar per fer les primeres passes com a organització
sindical cap a la discussió del que s'anuncia com un nou model de Funció Pública, i això sense renunciar a una intensa acció sindical que, fonamentalment, prepare el conjunt dels treballadors i treballadores per a la participació en un debat
d'una (brla trascendència per al futur del seu treball i, al mateix temps, per a la
configuració d'uns serveis públics de qualitat, que són un factor de protecció
social d'extraordinària importància.
LA REFORMA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
A l'Estat Espanyol s'ha hagut d'abordar la reforma de la Funció Pública corn'
una necessitat inevitable per la transformació de la dictadura en un règim de llibertats democràtiques. La configuració del denominat Estat de les Autonomies
ha marcat indefectiblement la seua orientació: cal transformar una Administració fortament centralitzada en una Administració democràtica els eixos de la
qual són les Comunitats Autònomes.
Ara bé, des de la promulgació de la Constitució no ha existit un projecte polític per a l'adequació de les estructures de la vella Administració i dels seus procediments als imperatius d'una realitat democràtica. S'ha optat per mantenir fins
a hores d'ara una contusió entre estructures polítiques Í administratives.
Però, a més a més, des dels anys seixanta, els aparells administratius del món
occidental estan immersos en una seriosa crisi de la qual no és aliena la'nostra
societat, encara que els silencis imposats per )a dictadura no deixaren que
s'expressarà.
El bo i cert és que l'Administració és actualment objecte d'una profunda insatisfacció, la qual s'expressa a diversos nivells.
Pel que fa als administrats, hi ha el que podríem dir una crisi de confiança. La
ciutadania veu molt sovint l'Administració distant, indiferent i desconfiada respecte del seus problemes, quan no malgastadora i arbitrària.
Pel que fa al personal que treballa al servei de la pròpia Administració, també
s'hi troba una insatisfacció i malestar general identificats, sobretot, per una
consciència creixent d'aíienació del servei, a causa d'una organització del treball que la que pocs servidors públics arriben a sentir que estan contribuint als
serveis públics.
Així les coses, la necessitat de reformar les Administracions Públiques, la
seua transformació en estructures eficaces per a la prestació dels serveis socials,
no es justifica sols des de la racionalitat i l'adequació democràtica, sinó que es
converteix en un element imprescindible per a la construcció del model d'Estat
Social avançat que consolide el nivell de prestacions existents i les amplie quantitativament i qualitativa.
UNA ACCIÓ SINDICAL QUE EIXIRÀ DE LA REFLEXIÓ I LA
PARTICIPACIÓ
La doctrina del Tribunal Constitucional en allò que fa referència al desenvolupament del règim estatutari del personal al servei de les Administracions
Públiques determina els continguts principals que s'han abordar: adquisició i
pèrdua de la condició de funcionari, condicions de promoció, situacions adminitratives, drets i deures, .responsabilitats, règim disciplinari, provisió de llocs de
treball, règim d'incompatibilitats, representació sindical... En definitiva, es tracta d'aconseguir un .dret comú per a la Funció Pública en la línia del que representa l'Estatut dels Treballadors en el món laboral.
Naturalment, l'ampli camp de la seua aplicació: Administració Central,
Comunitats Autònomes, Administració Local, però també diferents col·lectius
professionals, com ara gestió general, ensenyants, sanitaris, etc., exigeixen una
elaboració basada en la negociació i el consens, allunyada del model actual,
imposat unilateralment.
En la ponència hem volgut fer una primera aproximació a l'objecte de la nostra acció sindical. Un nou model de Funció Pública s'està gestant, i des del
coneixement de com es concreta és com haurem d'elaborar les nostres propostes. Però, a diferència de com s'ha iniciat el procés per part d'altres organitzacions sindicals, nosaltres tenim el compromís explícit amb els treballadors Í treballadores de la Funció Pública, als quals ens hem dirigit en les passades eleccions sindicals, de comptar amb la seua opinió Í les seues aportacions; les seues
decisions compten.
Es fa evident, per tant, que la nostra afiliació, el conjunt de la nostra organització sindical, necessitarà un instrument organilzatiu apropiat per a reflexionar i
decidir sobre la Reforma de la Funció Pública que s'ha posat en marxa.
En conseqüència, el Congrés acorda convocar un procés de discussió, amb
especial incidència en el sector, que conclourà en la celebració d'unes jornades
de caràcter intersectorial. Les conclusions obtingudes seran elevades al Consell
Nacional, per a que puga aprovar-les, si s'escau, com a línia sindical congressual, d'acord amb l'article 26.7.2. dels Estatuts. Tol el procés haurà de concloure en el termini d'un any després del Congrés.
Un nou sindicalisme ha nascut en la Funció Pública Valenciana.
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Educació Especial i Conveni autonòmic

UN "BLUFF" ELECTORALISTA
Al llarg de tot ei curs passat CC OO i UGT es dedicaren, en els centres
d'educació especial, a vendre la falsa il.lusió dei ler. conveni autonòmic per al
sector. Avui, una vegada signat, amb presència televisiva i tol, podem dir
clarament que no era mes que un "bluff" electoral i sta.
L'anomenat, pomposament, conveni autonòmic ha estat rebutjat com a-tal
per l'autoritat laboral competent, és a dir, la Direcció General de Treball,
perquè les parts negociadores no tenien la legitimitat establerta per la norma
vigent.
Per una part, la suposada part empresarial -FECOVA-, pel que es veu, no és
tal patronal, tan sols és una associació d'alguns centres ocupacipnals; és a dir,
no representa més que a ells mateixos.
Per a l t r a , q u a n un c o n v e n i es fa per p r i m e r a v e g a d a no té una
represenialivilat sindical preestablerta, ja que aquesta emana de les eleccions
sindicals, i si en eixe moment no existia eixe àmbit negociador no se li poden
imputar els resultats d'altres àmbits. Per tant, per tal de constituir el banc
sindical d'un nou conveni, cal que csliguen tots els sindicats representatius de
l'àmbit d'on ix: en aquest eas, de l'ensenyament privat i del País Valencià.
Açò vol dir que s'hauria d'haver convocat tots els sindicats representatius.
El pitjor d'aquest tipus d'actuacions són les falses expectatives -i, per tant,
la frustració posterior- que alcen entre els treballadors i treballadores Í els
conflictes i enfrontaments que es donen quan açò es denuncia, perquè és dur
d'acceptar que l'organització sindical en la qual u confia no li ho ha contat tot.

ESO, BATXILLERAT I FP
REGULADES LES TITULACIONS
El proppassat dia 4 d'agost fou publicada al BOE (n.° 185) l'Ordre
Ministerial de 24 de juliol de 1995, per la qual es regulen les titulacions
m í n i m e s que ha de tenir el professorat de centres privats d'Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat i FP.
En aquesta Ordre, a més d'establir els requisits de titulacions del nou
professorat, s'estableixen les condicions d'aquell que actualment presta
serveis en centres autoritzats i vol continuar exercint les seues funcions als
centres on s'imparteix el nou sistema educatiu. De la mateixa manera, es
fixen les condicions que permeten impartir el ler. cicle d'ESO als mestres i
professors/es, i fa també referència al professorat que, no tenint la titulació
especifica requerida, tanmateix reuneix requisits suficients de formació i ha
prestat serveis en centres docents i, per tant, pot romandre als seus llocs de
treball i inclús incorporar-se a altres centres diferents d'aquells on exercia la
seua professió.
El professorat que en l'actualitat preste els seus serveis en aquests nivells,
no es veurà afectat pels requisits establerts en aquesta Ordre, si bé, així com es
vaja implantant el nou sistema educatiu emanat de la LOGSE, les places
vacants s'hauran de cobrir per professorat que els reunesca.
Fins el 1997, les vacants del ler. cicle d'ESO podran seguir sent ocupades
per mestres.
En les disposicions d'aquesta Ordre vénen recollits els diferents aspectes
referits a:
1. Titulacions específiques per impartir docència en cada àrea i nivell.
2. Acreditació de formació suficient en la matèria, a través dels següents
procediments:
- Certificació acadèmica personal on consle haver cursat la matèria la
formació de la qual s'acredita.
- Experiència docent d'almenys dos cursos en aquesta matèria.
- Realització d'activitats de formació de professorat relacionades amb dita
m a t è r i a , amb una d u r a d a m í n i m a de cent hores i c e r t i f i c a d e s per
l'Administració educativa competent.
3. Requisits per a mestres i professors/es per poder impartir el ler. cicle
d'ESO sempre Í quan comencen a impartir aquest cicle abans de finalitzar
1997.
4. Especialització didàctica:
- Curs d'Adaptació Pedagògica.
- Exercici de la docència durant 2 cursos acadèmics en centres autoritzats i
de manera ininterrompuda.
5. Les CC AA regularan els requisits per impartir la llengua pròpia de la
comunitat.
6. L'Administració educativa competent regularà els requisits de les
titulacions per impartir matèries curriculars no regulades per aquesta Ordre.
7. El professorat de suport a l'Educació Especial es regirà per l'Ordre de
l ' l i d'octubre de 1994 (BOE 19-10-94). També podran exercir aquesta funció
els llicenciats en Pedagogia, especialitat Educació Especial.
B, Mentre continuen impartint-se ensenyaments de BUP, COU, FP 1 i FP 2,
les vacants seran cobertes segons l'Ordre de 8 de maig de 1978 (BOE 15-5-78
) per a BUP i R. D. 200/1978, de 17 de febrer (BOE 11 -2-78), per a FP.
9. El professorat que reunesca els requisits anteriors podrà impartir la
docència al seu centre o en altres centres privats.
10. Els mestres i professors/es que puguen accedir al ler cicle d'ESO
podran fer-ho al seu centre o en un altre centre privat, sempre que comencen
abans de finalitzar l'any.
11. El professorat inclòs al llistat d'afectats per la no renovació total o
parcial de concerts educatius, mantindrà els drets que se li reconeixen al centre
d'origen.
12. Es considerarà que un professor/a imparteix o ha impartit docència en
un centre quan figure com a professor/a al Document d'Organització del
Centre o altra documentació autoritzada per l'Administració Educativa.
(El text íntegre d'aquesta Ordre està a la vostra disposició a les diferents
scusdel'STEP).

El passat dia 30 de Setembre tingué lloc a la nova seu de l'STEPV la Jornada Sindical de l'Ensenyament Privat al voltant de la problemàtica laboral que es donarà al sector amb la reconversió del mateix per l'aplicació de In LOGSE. A la Jornada va assitir un
ampla representació dels delegats i delegades així com representants de Centres.

Negociació col·lectiva. 1 er Conveni

MALS PRESAGIS
Després de 1 8 ' r e u n i o n s el curs'
passat, en p a s s a r l ' e s t i u s ' h a
començat a moure les peces en la
negociació. La patronal EyG, en la
reunió del passat dia 7, va presentar
una n o v a proposta que va ser
completada una setmana després. La
proposta és la següent;
- Pre-escolar/Infantil, EGB/Primària
Í ler. cicle d'ESO (tant concertat com
no concertat):
• Salari base: increment del 3'5%.
• A n t i g u i t a t i complements per
càrrec: congelació.
• Pre-escolar/Infantii: aquells
centres amb una ràtio mitjana inferior
a 20 alumnes no estarien obligats a
abonar aquest increment de gener a
agost del 95.
- 2on. cicle d'ESO: separar-lo del
BUP, COU i batxillerats en una nova
taula salarial.
* Amb caràcter general: 207.358
ptes./mes.
• Als docents que de gener a agost
hagen treballat en nivell de secundària
concertada: 214.605 ptes./mes.
• Com el.mòdul de concert estableix
per aquest nivell un salari de 214.605
ptes./mes per a tots, la part no
u t i l i t z a d a del mòdul es destinaria a
l'increment
de
la
ràtio
professorat/aula.
- BUP, COU i batxillerat concertat:
214.605 ptes./mes (3'5% anual)
- BUP, COU i B a t x i l l e r a t s no
concertats:
* De Tl-1-95 al 31.8.95: 192.766
ptes./mes (congelació).
• De lM-l-95 al 31.12.95: 207.358
ptes./mes (2*7% anual).
- L'antiguitat en els n i v e l l s de

Secundària té increments variables,
segons nivells, per arribar a igualar els
triennis.
- PAS: disposats, dintre la globalitat
de la proposta, a incrementar el salari
base en un 3'5% i l'antiguitat en un
2%.
- Clàusula de revisió salarial per
desviació de l'IPC semblant a la que
figura a l'article 4 del vigent conveni.
- Complements salarials negociats
amb el MEC: disposats a incloure una
clàusula que garantesca el seu
cobrament en aquelles CC AA amb
competències
en
les
que
l'Administració els pague. Aquest
complement s'abonaria també als
docents no concertats.
Pel que fa a la CECE, c o n t i n u a
mantenint la mateixa oferta que en
març passat, i que ja va estar valorada
"molt n e g a t i v a m e n t per tots els
sindicats.
Aquesta nova proposta d'EyG,
encara que avança en alguns punts
-PAS, c l à u s u l a de revisió? etc.respecte l'anterior, presentada allà per
Falles, el bo i cert és que no varia gens
en allò substancial, és a dir, en la no
utilització de tot el mòdul de concert
en el 2on. cicle d'ESO, en l'antiguitat i
en els complements per càrrec.
Açò, que pareix poca cosa en
principi -els.docents de 2on. cicle
d'ESO són uns 400 i l'antiguitat no
arriba a 40 duros-, amaga tota una
estratègia a mitjà t e r m i n i per part
d'EyG ( p r o b a b l e m e n t amb ta
connivència del MEC). L'acceptació
d'aquesta proposta comporta ei
p r i n c i p i que allò que estableix el
mòdul de concert no és el nostre salari,
sinó diners que l'Administració posa a

disposició dels empresaris per tal de
negociar (suposem que a la baixa, mai
a l'alça) els nostres salaris, és a dir, per
a que disposen d'ells.
Una vegada acceptat aquest principi,
és fàcil caure, tal com està la
correlació de forces sindicals al sector
i les perspectives polítiques, en el
segon pas d'aquesta estratègia, és a
dir, en la lliure disposició de la totalitat
del mòdul per part de les empreses, de
manera que les partides ja no vindrien
predeterminades per l'Administració.
Lògicament, l ' ú l t i m pas d'aquesta
estratègia és la desaparició del
pagament delegat i la pèrdua de molls
dels avanços que hem guanyat en les
condicions laborals al llarg del temps.
Per altra part, la proposta de destinar
la part del mòdul no utilitzat en salaris
a incrementar la ràtio professorat/aula
suposa que l'increment de plantilles es
fa a costa del poder adquisitiu dels
treballadors i treballadores i ens dóna
la pista de com l'Administració -vegeu
la possible connivència- i la Patronal
pensen fer front a la reconversió que
en juny del 96 es donarà al sector.
Tot açò no són càbales que fem;
EyG ja ha demanat, tant en documents
p ú b l i c s com al Consell Escolar de
l'Estat, la desaparició del pagament
delegat i es nega a reconèixer cap
negociació entre l'Administració i els
Sindicats.
La signatura d'aquesta proposta per
part d'alguns sindicats, possiblement
quan aquest ALL-I-OLI us arribe ja
estiga signat, deixarà ben a les clares,
una vegada més, el plegament
d'aquests sindicats als interessos de les
Patronals en contra i a esquenes dels
treballadors i treballadores.

REVISIÓ SALARIALDEL CONVENI ESTATAL D'EDUCACIÓ ESPECIAL
El passat 5 de juliol es signà, per les Patronals ANCEE, CECE i EyG i els
sindicats CIG/STEs, CC OO i UGT la revisió salarial per a l'any 95 de! personal
docent concertat del Conveni estatal d'Educació Especial, l'únic personal d'aquest
Conveni que encara no el tenia actualitzat. Cal recordar que aquest és l'únic
Conveni vigent al Sector.
Aquesta revisió salarial ja és d'aplicació, doncs ha estat publicada al BOE de 25
d'agost, i la Conselleria, en la nòmina de setembre, actualitzarà el salari i abonarà
els endarreriments.
L'acord arreplega un increment del 3'5%, tant en salari base com en antiguitat; és
a dir, esgota les quantitats pressupostades al mòdul de concert. També inclou la part
retributiva de l'Acord amb el MEC (un complement de 1.786 ptes./mes a partir
d'octubre i una paga no consolidable de 15.000 ptes. a desembre), però que, de
moment, no és aplicable ací perquè no tenim amb la Conselleria un acord
semblant al del MEC.
El nou salari basc, tant per al professoral titular com per aísprofessorat de taller (FP),
és de 181.615 ptes., i ef trienni, també per a les dues categories, és de 4.919 ptes.
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Personal de la Función Pública

UN NUEVO CURSO CON LOS MISMOS PROBLEMAS
E m p i e z a un n u e v o curso. Un curso que para
nosoíros, los trabajadores y trabajadoras de la Función
Pública, se nos presenta baslante incierto y con los
m i s m o s p r o b l e m a s . Problemas generados por la
aplícación de unas normas dispersas y muchas veces
contradictòries, h e c h a s s e g ú n la c o n v e n i è n c i a y
particular criterio de la Adrninístración para el ambito
donde se aplica.
En vísperas de las elecciones autonómicas se aprobó
un nuevo sistema retributivo, sin consultar con los
trabajadores y trabajadoras, que reproduce los mismos
viciós que tenía ei a n t e r i o r y no soluciona la
problemàtica que justificaria la modiíïeación. Sigue
consolidando l o s a b a n i c o s q u e p r o d u c e n l o s
incrementes salariales porcenluaíes que, aíïo tras afío,
hacen que el esc a I on a m i en t o entre g nipó s se
in cremen te, c o n s a g r a g r a n d e s complementes
especifico» para los niveles mas altos y condena a los
niveles mas bajos a perpetuarse en el fondo del
sistema. Se ha perdido la oportunidad de lograr que el
nivel 8 del sistema relributivo de la Administración
P ú b l i c a d e s a p a r e c i e r a y q u e d a r à el n i v e l 9 como
mini nio para todas las categorfas inferiores, que es lo
que corresponde a la progresión decreciente desde el
grup o A al E en buena lògica y, sobre todo, mas justa.
Mas grave resulta el hecho si tenemos presente que los
firmanles' lo tienen entre sus reivindicaciones. También
se han m o d i f i c a d o los topes maximos de los
complementes de destino en los grupos B y C,
bajandolos respecto a los anteriores para no desentonar
con la tònica del acuerdo.
En c u a n t o a las categorías p r o f e s i o n a l e s que
contempla el n u e v o Convenio C o l e c t i v o para el
Personal Laboral, los negociadores, conjuntamente con
la pròpia Administración, se han "olvidado" de incluir

las que integran los puestos de írabajo que salierori
como "funcionariables" en el Catalogo de Puestos de
Trabajo de la extinguida Conselleria de Cultura. Por
c o n s i g u i e n t e , aquelles I r a b a j a d o r e s q u e siendo
laborales estan o c u p a n d o un p u e s t o de trabajo
clasificado como funcionarial, ven que su categoria
profesional no està contemplada en el nuevo Convenio
Colectivo.
A! mismo tiempo, el nuevo convenio (ver Anexos)
està reagrupando las diferentes categorías en unos
"subgrupos" que no terminamos de entender si pueden
e s c o n d e r u n a n u e v a d e f i n i c i ó n d e escalones
p r o f e s i o n a l e s en el a m b i t o de la p r ò p i a
Administración.
Los concursos de traslados, paralizados mas de dos
aiïos, estan en via de solución tras el dictamen del
Consejo de Estado. Ahora bien, su resolución puede
crear entre un buen n ú m e r o de participantes que
obtengan plaza un p r o f u n d o malestar, ya que las
razones por las que concursaren libremente hace dos
aiios han desaparecido o modificado en la actualidad.
El STEPV ha propuesto a la Dirección General para la
Modernización de las Administraciones Púbiicas que
se de una solución para q nien se vea afectado por esta
circunstancia y quiera renunciar a la plaza adjudicada.
El Director General se comprometió a estudiar las
posibilídades legales para esta via de renuncia.
Siguen pendientes las ayudas sociales, la publicación
de fos nuevos catàlogos de puestos de trabajo de cada
departamento, las oferias de empleo publico para todas
las categorías, el control de las bolsas de trabajo y las
bases que unifiquen los criterios para su creación,
entre erres. Como vemos, comienza un nuevo curso y
siguen pendientes los mismos problemas. Razón de
mas para trabajar de firme.

LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA (PSS)
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
• El Ministerio de Justícia, dentro de la política del Gobierno sobre Objeción de Conciencia (O. C.), ha tïrmado un concierto con el Ministerio de
Educación y Ciència para que los objetores puedan realizar la Prestación
Social Sustitutoria (P. S. S.) en los centres educatives.
La Objeción de Conciencia ha pasado de ser un fenómeno minoritario a
adquirir proporciones masivas.. Esto demueslra que la juventud se està
imbuyendo de valores positives como la solidaridad, el pacifisme, la
defensa de la naturaleza, el antirracismo..., colnpromisos éticos que hacen
avanzar una sociedad. La pròpia LOGSE remarca la necesidad de educar
en estos valores para conseguir un desarrollo integral de las personas.
Todas estàs inlenciones chocan con la dura realidad de. la falta de decisión
política para daries un sentido practico, y no simpleménle teórico.
La Objeción de Conciencia no està considerada por la leg'islacten como
un derecho relacionado estrechamente con la libertad ideològica reconocida en la Constitución, sine que es considerada como una simple causa de
exención al Servicio Militar, comparable a una tara física o psíquica. Esta
consideración no solo va en contra de toda lògica en una sociedad democràtica, donde la libertad de la persona debe ser considerada como un valor
incuestionable, por encima de las razones de Estado, sine que ademàs n Sega
a la Objeción de Conciencia su caràcter de derecho fundamental.
La existència de una prestación sustitutoria, impuesta obligatoriamente
a los objetores bajo pena de prisión, demuestra el caràcter restrictïvo y
sancionador de la referida legislación. La P. S. S. no fue realmente concebida con el objetivo de dar respuesta a unas necesidades sociales, sinó
para justificar el mantenimiento deí servicio militar obligatorio.
La pretendida función social que deben desarrollar los objetores en su P.
S. S. revela varias incongruencias en su desarrollo teórico y practico. En
mucbos casos las funciones que realizan son necesarias, però si no existieran objetores tendrían que ser cubiertas por trabajadores o trabajadoras
contratados para estos cometidos; de esa forma, se los utiliza como mano
de obra gratuïta. En otros se les encomiendan tareas induïes o incluso inexistentes, justificando su P. S. S. con la'mera asistencia a los organismes
designades, ya que las actividades a realizar estan perfectamente cubiertas
por personal al efecte.
En el caso concreto de los centres educatives, las instrucciones remitidas desde el MEC dicen texlualmente;
El objelor no puede realizar ninguna de las actividades que realizan
personas que aparecen en la Relación de Puestos de Trabajo o Plantilla
del centro.
í,Qué ocupación se les va a asignar que no esté cubierta por personal del
centro?

El Consejo Escolar de este Centro, reunido en sesión f i )
,
y en el punto (2)
del orden del dia,, ha decidido manifestar su RECHAZO A
LA REALIZACION DE LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA DEL SERVICIO MILITAR POR
PARTE DE OBJETORES DE CONCIENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, por entender que no es
adecuado el empleo de-objetores para tareas para las que no han recibido formación específica, que las necesidades de servicios -sean escolares o extraescolares- deben ser cubiertas a través de la contratación de trabajadores o trabajadoras, y que la Prestación Sustitutoria al Servicio Militar supone no aceptar, en la pràctica,
el derecho a la objeción. En consecuencia, nos comproraetemos a rio fomentar ninguna actividad que lleve
como condición la incorporación de objetores en este Centro.

de

El/la Secretario/a

El/la Presidente/a

Sello

Fdo: (3)

(1) Ordinària o extraordinària.
(2) Primero, segundo..., único.
(3) Nombre y apellidos.

de 199

Fdo: (3).
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ASSAIGS NUCLEARS?... A L'ELISI!
EI Govern francès ha estal realitzant proves nuclears a
la Polinèsia fins el 1992, any en què es va afegir a la
moratòria nuclear.
Com a conseqüència de la radioactivitat alliberada per
aquelles explosions atòmiques s ' h a n i n c r e m e n t a t les
malalties canceroses i el naixement de xiquets i xiquetes
deformes. Poblacions senceres d'aborígens van haver
d'abandonar els hàbitats en els que havien viscut sempre
i la cultura que els ensenyava a sobreviure, S'han trobat
isòtops, radioactius fins i tot a costes tant allunyades com
les de Nova Zelanda.
Jacques Chirac, President de la República Francesa, ha
d e c i d i t reprendre les proves n u c l e a r s a l ' a t o l ó de
M u r u r o a . Pensa realitzar vuit assajos atòmics entre
setembre d'enguany i maig de Í996.
D a v a n t les protestes dels h a b i t a n t s de les illes i
d'altres països, així com de l'organització ecologista
Greenpeace s'han realitzat detencions, abordatges i
amenaces.
El pla del President f r a n c è s , a més a més
d'incrementar la radioactivitat estesa per tot arreu del
planeta, amb nefastes conseqüències sobre el medi
ambient i la salut (el darrer mig segle, les potències
nuclears han realitzat més de 2.000 proves atòmiques,
a l l i b e r a n t una energia e q u i v a l e n t a més de 35.000
bombes com la l l e n ç a d a a H i r o s h i m a ) , b l o q u e j a
qualsevol iniciativa de desarmament i incita els països
que no posseeixen armes atòmiques per adquirir-les,
m u l t i p l i c a n t d ' a q u e s t a manera el risc de la seua
utilització en confrontacions bèl·liques.
Recordem, per exemple, els recents intents de Corea
del Nord i Iran de fabricar les seues pròpies armes
atòmiques.
Per si açò no fóra suficient, l'actitud bel·ligerant del
Govern francès posa en perill el Tractat Global de
Prohibició de Proves Nuclears, convidant a altres estats a
reanudar les proves atòmiques.
Butros Gali, actual Secretari General de l'ONU, va dir
el passat mes d'abril a Nova York: "La forma més
segura i eficaç de tractar l ' a m e n a ç a de les armes
nuclears és desfer-se d'elles". Convé recordar-li-ho al
President de la República Francesa.
Les manifestacions del passat dimecres 14 de setembre
-amb vora 5.000 assistents a la ciutat de València- són
l'exemple de que polítiques practicades per personatges
com el senyor Chirac tenen el rebuig dels pobles. El
mateix poble francès n'està preparant una bona per al

VACACIONES EN
EL PACIFICO SUR

Amb les afirmacions del portaveu del Govern valencià, el conseller Ripoll,
negant a les Universitats Valencianes capacitat de regulació en matèria lingüística, per falta de consens, s'introdueix un element més de crispació al sí de la
societat valenciana, a saber, que la nostra més alta instància científica "no es
de fiar*'. L'afirmació, ofensiva per a la institució universitària, situa a qui s'han
format en les seues aules sota sospita. Milers de docents, amén d'altres professionals, treballem cada dia amb l'autoritat científica que ens atorguen els estudis universitaris avalats per les universitats valencianes. A partir de les afirmacions del portaveu del Govern, ^qui es suposa que avala la nostra solvència
professional?
Mentres, des de les Corts Valencianes, el Sr, Gonzàlez Lizondo "sienta càtedra" en matèria lingüística amb l'aquiescència del PP. Senzillament, això és
impensable en cap altra paït del nostre entorn democràtic.
Aquesta política no se sembla en res a la moderació i serenitat anunciades
pel PP després de guanyar les eleccions. El conflicte lingüístic de la nostra
societat s'alimenta amb aquest tipus d'accions.

El STEPV se reúne con el Conseller
de Administración Pública

Voyages
Chirac
Disfrute de los maravtilosos
ocasos atomlcos de Mururoa.
proper 30 de setembre: una gran manifestació a París,
amb el suport de més de 50 o r g a n i t z a c i o n s i la
coordinadora, iniciada per Greenpeace, "Prou de Proves
Nuclears".

MUJERES EN CHINA:
PERSEGUIDAS POR DISENTIR
Amnistia Internacional, dentro de su campana mundial dedicada a la mujer, ha hecho publico un documento de
investigación sobre China, en el que se exponen los motivos de preocupación de AI en relación con las raujeres en
este país.
Amnistia Internacional lleva a cabo una acción basada en dicho documento, con el objetivo de ejercer la màxima
presión sobre las autoridades chinas, aprovechando la celebración de la Conferencia Mundial de la ONU sobre la
mujer, que se celebro en Pekín durante el mes de septiembre.
El Grupo Local de Valencià de AI solicita la colaboración para el envio de las apelaciones siguientes:
APELACIÓN l.a, DIRIGIDA AL GOBIERNO DE CHINA
Texto en castellano:
Excelencia: Conociendo las preocupaciones de violaciones de derechos humanos manifestadas por Amnistia Internacional (AI), referidas a casos de mujeres en China (presas de conciencia, detención arbitraria de mujeres disidentes,
malos tralos y abusos sexuales, aplicación de la pena de muerte, así como las violaciones de derechos humanos que se
derivan de la política oficial del control de natalidad), deseo expresar mi adhesión a las peticiones de AI, solicl·lando
que su gobierno tome urgentemente las medidas oportunas para que el respeto a la dignidad de la mujer en China sea
una realidad.

Aconsejamos recortar por la línea punteada y enviar tal y como se presenta a la dirección indicada
Premier off he People's Re públic o f China
Li Penng Zongli
Guowuyuan
9 Xihuangchenggenbeijie
Beijingshi 100032
People's Republic of China
Your Excellency, A series of human rights violalions directed agaïnst women in China have been brought to my attentíon by
Amnesty International (A. T.). They i n c l u d e imprísomnent of women for their beliefs, arbitrary arrests, torture and
sexual abuse, applicalion of dcath penaltry and human righls violatíons resulting f rom the government's birlh control
policy. I therefore want to express my support of A. I.'s request that the Chinese government take urgent measures to
ensure respect for women's rights in China.
Yours sincerely,

Ridícul i moll perillós: El Govern del PP
desautoritza a la Universitat Valenciana i
deixa que Gonzàlez Lizondo "siente càtedra"

El STEPV ha mantenido reuniones con el Conseller d'Administració
Pública, José Joaquín Ripoll, así como con el Secretario General de la Conselleria, Jorge Lamparero, y el Director General para la Modernización de
la Función Pública, José Emilio Cervera. Por parte del STEPV han participado una amplia representación de los órganos de dirección, compuesta por
miembros del Secretariado Nacional y de los sectores de personal laboral y
funcionario.
La entrevista ha servido para iniciar un intercambio de puntos de vista
entre la nueva Administración autonòmica y el STEPV sobre el procediniiento de la negociación colectiva,de los empleades públicos, el respelo a
los diferentes órganos de representación y sobre los diferentes temas pendientes, como son la relació"n de puestos de trabajo, la funcionarización del
personal laboral, el proceso de modernización de la Administración pública,
la situación del convenio colectivo del personal laboral, las bolsas de trabajo...
En este sentído, el nuevo equipo de la Conselleria se ha comprometido a
mantener unas relaciones fluidas para dar solucióu a los problemas de la
función pública.

Estalviant a costa del valencià
En l'Institut de Batxillerat La Font de Sant Lluís, de València, s'ha eliminat
el grup de COU de valencià, amb 21 alumnes, i els han afegit als 128 de castellà, per poder fer 4 grups de 37-38 alumnes a costa de "carregar-se" la continuïtat de la línia en valencià que va començar ara fa tres anys. Aquest fet, que
ha provocat la protesta dels pares i mares de l'alumnat, mostra no sols el retall
de recursos en l'ensenyament públic, sinó el menyspreu per l'ensenyament en
valencià i la seua substitució deliberada per l'altra llengua oficial.

Mas ahorros, ohora con las vacantes
de Primària
La Conselleria de Educación retrasó la incorporación en dos días de 500
profesores interinos a sus respectives destines el pasado dia 11, para ahorrarse
el sàlario de esos dos días haciendo coincidir su incorporación a los centros de
trabajo con el comienzo de las clases; es decir, se ahorra a costa de Üa preparación del curso y con ello de la caíidad del servicio educativo.

Mas ahorros, ahora a costa
de las bajas por maternidad
Se ha dictado instrucciones a los Servicios Territoriales para que las
vacaciones pendientes de las maestras y profesoras con permiso de maternidad durante el verano se realicen en diciembre y no a continuación de su
baja maternal, como ha sido siempre hasta este curso. Esto provoca que
los alumnos at'ectados Lengan profesorado suslituto ahora, al comienzo de
curso; cambien después con la maestra o profesora titular cuando se incorpore, y en diciembre, como solo hay tres semanas lecüvas, y si el centro
tiene suerte, se enviaria un nuevo sustituto. Para procurarse una sustitución mas "barata", però a costa de! trabajo del profesorado inlerino, Educación opta por cambiar tres veces de profesorado en el mismo trimestre.

Mas ahorros, ahora en Ontinyent
Existen lambién abusos de ratio en algunos centros, que en el caso de Ontinyent han provocado la dimisión de la Comisión Municipal de Escolarización
y la del Director del CP Martínez Valls, el de mayor exceso en el barrio de
Sant Rafel.

Estalviant a costa de l'Ensenyament Públic
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ELS PROJECTES LINGÜÍSTICS XX ESCOLA D'ESTIU
DEL NOU GOVERN VALENCIÀ

Del 3 al 8 de juliol es va celebrar a el Saler (L'Horta) la XX Escola d'Estiu del País
Valencià. Són 20 anys a la seu més antiga de les nostres Escoles d'Estiu, 20 anys entre
l'històric Manifest Per l'Escola Púbiica i l'arribada del PP ai Govern de la Generalitat
Valenciana. És per açò que, per al Tema General, es va creure oportú "Definir ara
l'Escola Pública".
A través d'alguns fragments del parlament de Tacte d'inauguració evocarem alguns
moments pels quals hem passat al llarg d'aquest període. Deixarem per una altra
ocasió la publicació de les conclusions de les Escoles d'Estiu d'enguany. Ara, des de la
memòria, continuem la tasca que tenim al davant.

El món educatiu i de la cultura es troba en un moment
d'expectació d a v a n t el que pensa fer el nou Govern
valencià del PP-UV al voltant dels problemes lingüístics
heretats dels anteriors governs socialistes. Aquests han
practicat fins a les últimes hores una política lingüística
basada en el reconeixement de fet de la unitat dels parlars de Catalunya, de Ics Illes Balears i del País Valencià, però negant-se al mateix temps a fer explícit en normes jurídiques de rang adequat cl que és o b v i a la
immensa majoria, per no dir quasi unanimitat, d'estudiosos i conreadors de la llengua. Aquests, cal emfatitzarho, no són tan sols els m e m b r e s dels Departaments
filològics de les Universitats, per més que poden ser els
filés qualificats, sinó també tot el conjunt de professors
dels Seminaris de llengües dels nostres Instituts i els
mestres dels nostres Col·legis, a més de la quasi totalitat
d'escriptors en valencià, que troben d'una meridiana
evidència la radical i essencial unitat de la llengua, partint n a t u r a l m e n t de tot cl que la lingüística com a ciència
aporta a la comprensió de fenòmens aparentment contradictoris com el que a un únic sistema lingüístic pot
correspondre tol un m u n t de varietats derivades de les
seues concretes realitzacions dialòpiques, diacròniques i
diastràtiques, i sostenint que és perfectament compatible
el manteniment d'aquella radical unitat amb la configuració d'un Standard valencià que arreplegue les nostres
particularitats en els diversos nivells d'ús de la llengua,
com així es fa aclaparadorament als nostres centres educatius.
Ja d'entrada hem de dir que suposa una clara ofensa a
la professionalitat d'aquest sector que es prcngucn mesures relatives a la seua matèria de treball, com és la naturalesa del seu objecte de coneixement, de recerca i de
docència, sense que la darrera paraula en aquest ordre de
coses no recaiga en aquells que tenen la missió encomanada per la societat de dilucidar sobre el tema tol basantse en la seua capacitat efectivament acreditada i perfectament constatada. És de tots coneguda ía unànime adhesió
que entre els docents Í els representants de la cultura desperta l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
com la institució especialment cridada, per procedir
d'instàncies universitàries de reconeguda i contrastada
competència, a establir la normativa lingüística per al
valencià. Perquè en ciència no val la il·luminació o la
revelació dogmàtica com a criteri, o l'opinió del comú
dels mortals o la dels simples aficionats o la dels partits
polítics, per moll respectables que sigueu, sinó la utilització d'un mètode i d'una teoria adequats i uns resultats
explicatius de la realitat suficientment satisfactoris, tots
ells debatuts i contrastats per la c o m u n i t a t c i e n t í f i c a
internacional. És en aquest sentit en què es diu que no és
una qüestió política la unitat de la llengua Í la seua normativa ortogràfica, sinó que, més bé, pertany a l'àmbit de
la investigació científica: no és de sentit comú í està fora
de la pràctica habitual la realització d'un'congrés sobre
qualsevol objecte científic amb la participació, d'una
banda, de profans en la matèria, que es presenten a més a
més amb greus prejudicis contra els criteris admesos per
la comunitat científica i d'especialistes procedents de la
Universitat, d'una altra; més bé semblaria un circ. Fóra
una temeritat de descomunal calibre i de conseqüències
imprevisibles mantenir una posició radicalment contrària
a la que manifesta el món de la cultura i de la ciència al
respecte amb tanta unanimitat, incloguent, per descomptat, en aquest món de la cultura i de la ciència a la Real
Acadèmia de la Lengua Espanola, amb la seua coneguda
definició del valencià.
Però heus ací que el recentment elegit President de la

Generalitat Valenciana ha manifestat en la premsa local
la seua intenció de derogar "el decret d'homologació de
títols de català i de valencià". En principi, cal dir que no'
és un decret sinó una ordre de la Conselleria d'Educació
i Ciència, la qual, a més d'organitzar els títols administratius que expedeix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, en un dels seus articles estableix els
títols que poden homologar-se i correspondre als de la
pròpia Junta Qualificadora, és a dir, quins títols, essent
d ' a p a r i è n c i a d i f e r e n t , representen e s s e n c i a l m e n t els
mateixos continguts i es fan així Jiomologables. I ací és
on apareixen els títols de les Juntes de Coneixements de
Catalunya i de les Illes que poden ser considerats objecte
d'homologació: és a dir, que tenen els mateixos efectes
administratius que els nostres, amb la particularitat que
els nostres ja valen a Catalunya i a les Illes des de fa
temps, sense que hi haguera fins ara un tracte de reciprocitat. A q u e s t "greu atemptat", segons el criteri dels
secessionistes, és cl que es vol derogar. Cal t e n i r en
compte que aquesta ordre d ' h o m o l o g a c i ó va ser, per
pràctica unanimitat, objecte d'informe favorable per part
del Consell Escolar Valencià, que revalidava des de la
representació que ostenta de la totalitat de la comunitat
e d u c a t i v a no u n i v e r s i t à r i a els criteris mantinguts en
l'ordre: no sols la conveniència d'ordre laboral i administratiu per als ciutadans i ciutadanes de les tres comunitats autònomes que v u l g u e n que se'ls reconega els
títols propis per fer-los valer en qualsevulla d'elles, sinó
el fonament de l'homologació, que és sens dubte la unitat lingüística. <jVa la nova Administració a enfrontar-se
no sols al món de la Universitat i de ia Cultura sinó també a la comunitat educativa en general, representada en
el Consell Escolar Valencià?
El cas és que ens trobem amb una indcfinició plena de
contradiccions en l'àmbit del PP amb unes servituds ben
conegudes a persones i institucions que el pressionen cap
a posicions no ja d'irracionalitat sinó de ridícul davant
dels propis correligionaris de Catalunya Í de les Illes, i
amb una bel·ligerància contra el món de la ciència Í de la
cultura per part de la UV, que s'erigeix sense cap fre
com a representant de lot el món de la subcultura Í de la
irracionalitat d'aquesta Comunitat. Davant d'açò, què
podem esperar? Una conversió al sentit comú per obra i
gràcia de la responsabilitat que comporta l'exercici del
poder? El President de la Generalitat demana "calma" i
"serenitat". Per a què? Perquè t i n g u e m r e s i g n a c i ó i
paciència davant de mesures com la derogació, el canvi
de normativa Í coses per l'estil? No ens resignarem ni
ens mostrarem p a c i e n t s d a v a n t d ' a t a c s com els que
s'estan m a q u i n a n t contra la llengua. L'Administració ha
de saber que tindrà enfront, entre altres, forces sindicals
de treballadors i treballadores com l'STEPV, que utilitzaran tots els mitjans legals a l'abast per impedir o neutralitzar aquesta política que ens duu necessàriament a la
confrontació més dura que els treballadors de l'ensenyament Í de la cultura podem experimentar des de ía dictadura franquista i els temps de la transició. En aquest
terreny l ' ú l t i m a paraula sí la té el Govern valencià.
. El que sí pertany a la política és el desplegament d'iniciatives per tal d'estendre l'ús del valencià en tots els
àmbits socials. En aquest ordre de coses, esperem el
compliment escrupulós de la Llei d ' Ú s i Ensenyament
del Valencià, és a dir, el foment en positiu, i no un pur
respecte en negatiu de la presència del valencià a les
escoles, als centres de l'Administració autonòmica, a les
manifestacions culturals, etc. En la presa de mesures en
aquest sentit i en la seua efectiva extensió per tot arreu el
Govern valencià ens tindrà donant el suport que calga.

"Han passat anys, molts anys...
Era juliol de 1976 -un any després que un governador tardo-franquista prohibirà un
primer intent- quan les portes del ara solar dels Jesuïtes s'obrien a la T Escola d'Estiu
del Pafs Valencià.
Companys i companyes organitzats al voltant d'ACIES (ara MCEP), l'Institut de
Renovació Pedagògica, el Col.legi de Doctors i Llicenciats, l'Agrupació d'Ensenyants
d'FP i l'Associació d'Antics Amics de Magisteri, iniciàrem un període en què el tema
dominant de les Escoles seria la contestació global a un model de societat i un model
d'Escola.
Als programes i a les conclusions d'aquells primers anys apareixen d'una manera
destacada aspectes com la demanda de l'Estatut d'Autonomia, i d'altres de contingut
polític i sindical.
Més tard, amb la progressiva implantació formal del sistema democràtic, les EE EE
se centraren menys en l'anàlisi de política global, però mantingueren constant la
intervenció en la política educativa Í el desenvolupament radical de la democràcia.
No obstant, aquesta segona fase va estar caracteritzada en gran mesura pels cursets i
l'atenció a les necessitats pedagògiques més concretes.
Van ser anys -coincidint amb l'arribada del PSOE al Govern- de massivitat a les EE
EE, anys en què desenvolupem la voluntat descentralitzadora del nostre model i es
consoliden organitzacions pròpies a les comarques del Sud, la Marina i la Safor, la
Ribera, la Plana i l'Alt Palància...
Són anys en què vàrem rebre un reconeixement oficial (Congrés de Barcelona,
1983), però que paral·lelament s'obrien pas les contradiccions entre els MRPs i el nou
Govern... com no caure en ser una plataforma substUulòria de les obligacions de les
administracions en el reciclatge i, al mateix temps, aprofundir el nostre caràcter de
Moviment Renovador i crític, sense oblidar que més de 2.500 professors i professores
a l'any passaven per Ics seus del País Valencià...
Aquesta reflexió ens obligava a canviar el model d'EE. Es tractava d'augmentar els
esforços adreçats per a rebre i oferir perspectives d'anàlisi de l'Escola amb
orientacions teòriques, ideològiques i polítiques alternatives a les que presentava
l'escola tradicional o C Administració socialista; buscar més espais i més temps per a
la discussió col·lectiva sobre la pràctica, facilitar la creació de canals d'organització
dels mestres per treballar en la Renovació Pedagògica i reforçar la relació i confluència
amb la lluita d'altres moviments socials.
És un camí que iniciem a les Jornades de Guardamar de 1986 i que, dos anys
després, donarà lloc a la Federació de MRPs.
La nostra actitud crítica amb cl poder -malgrat cl reconeixement oficial als
discursos- ens ha fet lluitar dia darrera dia per les subvencions, o competir amb
organitzacions fantasmes creades pels qui volien neutralitzar la nostra actitud crítica
davant la LOGSE.
No podem oblidar com, sense justificació, es retardaven convocatòries o baixaven
les subvencions fins quedar-nos alguna vegada amb "el cul a l'aire", o com ha
finalitzat una etapa de la nostra història sense haver pogut signar un conveni de
reconeixement de les nostres activitats i, fins i tot, hem arribat a organitzar les activitats
dels XX ANYS sense eixir a hores d'ara l'Ordre d'ajudes a MRPs i, per tant, a l'espera
de la baremació del Partit Popular.
I amb això (...) hem aplegat al present.
Quan vam concretar el tema de la XX Escola, "Definir ara l'Escola Pública", no
érem endevins. Ni estaven convocades les eleccions.
Va ser cl progressiu desplaçament cap a la dreta de la política governamental -i, per
tant, el discurs al voltant de l'Escola Pública- el que ens va moure a encetar el debat al
voltant d'aquest tema.
Les noves idees sobre la professionatització docent, ta política de sexennis, les
Juntes de Directors i totes aquelles idees plasmades recentment en la LEPEGO eren el
senyal que obligava a l'esquerra a, primer, aclarir el seu discurs i, segon, començar a
treballar per construir un ampli moviment que, colze a colze amb els pares i mares, els
estudiants i altres moviments socials, com el nacional, l'ecologista o les ONGs, puga
iniciar un treball per (re)construir els valors democràtics a la societat i a l'escola. Un
moviment que ara, amb el retorn de la dreta pura i dura al Govern dels valencians, no
ha de perdre ni un segon".

VI CONGRÉS DE LA
CONFEDERACIÓ D'STES
Els dies 7, 8 i 9 de desembre es celebrarà la segona fase del VI Congrés de la
Confederació d'STEs, organització de la qual forma part, des de la seua fundació, l'STEPV.
La primera part va tindré lloc el mes de juliol de 1.994 i va tractar els aspectes
derivats de la celebració de les passades eleccions sindicals.
Aquesta segona part treballarà diverses ponències i resolucions, entre les
quals destaquen:
- Acció sindical, que abordarà el marc polític i sindical, la lluita contra la privatització de serveis públics, la reconversió Í les condicions de treball, la gestió
democràtica dels centres, les competències educatives, així com l'acció sindical
sectorial, en especial la referida a la Universitat i l'Ensenyament Privat.
- Model Sindical, que abordarà la perspectiva de la Confederació d'STEs com
a referent sindical alternatiu i la construcció del model sindical i organitzatiu per
al futur. També es debatiran diferents modificacions estatutàries i l'elaboració
d'una nova carta financera.
Les ponències es faran arribar al conjunt de l'afiliació, per a ser debatudes en
les assemblees comarcals convocades per als últims dies d'octubre. Les esmenes
hauran d'arribar abans del dia 3 de Novembre per a ser distribuïdes entre els
membres de la Confederació.
El procés, per a l'STEPV, conclourà el dia 25 de Novembre en que es reunirà
el Consell Nacional a l'efecte de fixar les posicions i triar la delegació.

