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Pròrroga de
la jubilació
anticipada
La disposició transitòria primera de la Llet Orgànica
9/1995, de 20 de novembre, de
la Participació, l'Avaluació i el
Govern dels Centres Docents
(BOE 278, de 21-X-95), prorroga la disposició transitòria
novena de la LOGSE, referent a
la jubilació anticipada del Cos
Docent durant el període
d'implantació del nou sistema
educatiu, en els termes i condicions que s'estableixen en
l'anomenada disposició i en les
normes que la completen i
desenvolupen.

El Govern Valencià ha presentat a les Corts el projecte de Pressupostos de 1996 per a la
seua tramitació parlamentària. Són uns pressupostos molt restrictius que posen en perill
.les conquestes socials i els serveis públics, com l'educació, la sanitat, els serveis socials...
El nou Govern retalla sensiblement, quan no fa desaparèixer, els diners destinats a
consolidar les prestacions socials que rep el conjunt de la ciutadania valenciana, frena la
inversió pública i dóna pas a la privatització i concertació d'alguns serveis i empreses
públiques. Afavoreix els interessos dels poders econòmics i financers, que donen suport al
Govern, potenciant la iniciativa privada en detriment de la pública. En aquest context,
l'Educació no n'és l'excepció: el creixement és d'un 2,5%, la qual cosa suposa una
reducció de diners en termes reals, ja que és un augment sensiblement inferior a la
previsió de l'IPC. El percentatge dedicat a Educació dintre del pressupost global continua
reduint-se, la qual cosa ens porta a concloure que l'Educació no és un dels objectius
prioritaris de la Generalitat Valenciana.

El STEPV abandona el pleno del Consell Escolar Valencià
En la sesión del pleno del dia 30
de noviembre del Consejo Escolar
Valenciano (CEV) -primero presidido por el nuevo presidente- estaba previsió, según el orden del dia
fijado por la Comisión Permanerite,
que tras la comparecencia del Conseller de Cultura, Educación y
Ciència, las diversas organizaciones representadas en el CEV intervinieran manifestando a lo largo de
5 minutos sus principales preocu-

paciones sobre el sistema educativo valenciano y sobre el funcionamiento del propio CEV.
Por segunda vez en menos de un
mes, el Conseller comparece ante
el màximo órgano de participación en matèria educativa y no
solo no expone ante el CEV las
líneas programàticas de su departamento, sinó que ademàs se niega
a escuchar a las organizaciones
representadas.

Para el STEPV la actitud mantenida por el màximo representante
educativo demuestra una total falta
de respeto, tanto hacia los representantes de la Comunidad Educativa como hacia los acuerdos del
propio CEV, y por ello los representantes del STEPV decidieron,
como protesta, abandonar la sesión
plenària, debiendo entenderse esta
protesta una reafírmación de nuestro compromiso con la ensenanza.

CONCURS DE
TRASLLATS:

UN FRUSTRAT
CONCURS
AUTONÒMIC QUE,
DEFINITIVAMENT,
NO ES CONVOCARÀ
La Conselleria d'Educació no
vol convocar cl c o n c u r s de
Primària perquè enguany toca fer
l'adscripció. Per a l'STEPV, adscripció i concurs són compatibles
i, a més a més, complementaris.
Els desajustos resultants de l'adscripció es podrien pal.liar amb un
concurs d'àmbit a u t o n ò m i c a
celebrar a continuació.
Per altra banda, després de tres
meses tècniques sobre el concurs
de Secundària, finalment, no serviran per a aprofitar la que podria
haver sigut una convocatòria pròpia. A última hora, la Conselleria
ha d e c i d i t , unilateralment, no
convocar-ne enguany.
La negociació no ha estat
exempta de polèmica. Des del
començament es va qüestionar la
virtualitat d'un concurs d'àmbit
autonòmic. L'Administració va
informar que les places s'ofertarien al professorat de Secundària
de tot l'Estat, fent seguidisme de
la convocatòria del MEC. Per a
l'STEPV era una manca de
voluntat política no realitzar un
concurs de trasllats d'àmbit
estrictament autonòmic. Entre
concursos d'àmbit estatal, l'única
cosa que té sentit és intercalar un
concurs del territori autonòmic,
per tal d'ajustar internament la
distribució d'efectius sense interferències externes.
Finalment, però, la Conselleria
se n'ha adonat ara que el Decret
de noves especialitats d'FP (en
curs des de fa dos anys Í publicat
en octubre) és determinant per a
establir les vacants reals del concurs la qual cosa és incompatible
amb el fet de no tenir el Mapa
Escolar: on estan -estaran- les
noves especialitats?
Açò no obstant, sempre queda
la possibilitat de convocar un
concurs estrictament autonòmic,
però, com ja hem dit, açò no ha
estat acceptat per la Conselleria.
Conclusió: no hi ha concurs de
trasllats perquè, en no tenir
"actualitzat" el sistema educatiu,
la Conselleria aprofita per dur
endavant, amb les mans lliures, la
reconversió i amortitzar llocs de
treball.
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•••Y van 3 meses Inauguració dels nous
sin cobrar
locals a València

LA
MODERNITZACIÓ

Los sindicatos ANPE,
CSI-CSIF, FE.CCOO.PV,
FETE-UGT y STEPV
hcmos convocado concentraciones el Palau de la
Generalitat durante el mes
de noviembre para manifeslarse contra el impago
de las nóminas de septiembre y octubre a unos tres
mil profesores y profesoras
de la ensenanza pública.
Los sindicatos nos hemos
entrcvistado con el Conseller d'Educació, Fernando
V i l l a l o n g a , y con J u a n
Francisco García, del Gabinele del President de la
Generalitat Valenciana. El
Conseller d'Educació llego
a manifestar a los sindicatos que la actual situación
se iba a resolver y que
"eslabíi avergonzado", aíïadicnclo que "si no podia
pagar la nòmina se iria".
Juan Francisco García
informo que se habfa habilitado u n crédito extraordinario, que la Conselleria
d'Educació iba a introducir
todas las incidencias del
servicio antes del dia 18 de
noviembre y que la Conselleria d'Economia pagaria todas las
nóminas.
En la última reunión mantenida
con la Administración, el pasado
28 de noviembre, se nos facilito un
documento firmado por Juan Fco.
García Gómez, por parte de la Pres i d è n c i a , y por Carlos A l c a l d e
Agesta, por la Conselleria d'Educació, según el cual se regularizaria el pago de la nòmina, para todo
el profesorado afeclado, incluyendo alrasos, en la correspondiente al
mes de diciembre. Se proponc, asímismo, la creación de una Comisión en la Mesa Sectorial de Educación, para estudiar la situación
plaiUcada en la elaboración y gestión de las nóminas dcsdc cncro de
1995.
Los sindicatos informamos de
todo cllo, asrcomo de la conlinuidad del impago para un colectivo
importanlc de profesorado duranlc
cl mes de noviembre, en la conccntración del pasado 28 de noviembre. El profesorado a l l í presenle
decidió deponer, inomenlàneamenle, las acciones de protesta y espe-

El passat 27 d'octubre vam estrenar casa nova a la ciutat
de València. Més gran, més capaç, més acollidora, més
nostra. Però, sobretot, més útil per a continuar sent el
sindicat que volem: més autònom, més fort, més reconegut pels treballadors i treballadores.

El Director General de la
Modernització de l'Administració
Pública va presentar a l'STEPV, el
passat 22 de novembre, e] Pla
Estratègic de Modernització de
l'Administració Valenciana
(PEMAV). Ja en parlarem... A les
seus del sindicat teniu una còpia à
la vostra disposició.

OPOSITORS DE

1994
Segons la Conselleria, està previst que el nomenament de funcionaris de carrera es puhlique entre
gener i febrer al BOE, El Director
General de Personal ens ha comunicat que l'expedient d'Educació
P r i m à r i a i el de S e c u n d à r i a ja
s'han enviat al MEC.
Conferència inaugural de Jaume Carbonell (Cuadernos de Pedagogia).

INSUBMISOS A
LA UNIVERSITAT

rar basta ver el cumplimiento de
los compromisos de la Administración para dar por zanjada la movilización.
El STEPV entiende que el problema del impago no està resuelto para todo el profesorado afectado, y ademàs, independientemente .de que la nòmina de
diciembre solucione el problema
(en algun Servicio Territorial no
lo tienen muy claro), hay que
advertir que los problemas con la
nòmina no son ajenos a la política presupucslaria. Si durante e!
ultimo trimestre de 1-995 ha habido mucbos problemas, entre otras
razones, por falta de crédito, a
partir de 1996 hay que contar, si
no lo r e m c d i a m o s , con mas de
treseientas dolacioncs menos en
primària. (,Quién se vera afectado? La p l a n t i l l a de profesorado
necesaria es la misma en diciembre que en enero, però los presupucstos son difcrcnlcs. Y los del
96 son mas rcslrictivos.
Nóminas y calidad del servicio
educativo van juntos. Movilizarnos
serà indispensable.

AVISOS

Siiló d'Actes dels nous locals: Aspecte de la conferència.

La Junta de Personal Docent i
Investigador de la Universitat de
València, en coherència amb
l'acord pres en la seua reunió de
25 de gener de 1994, expressa el
seu suport a Santiago Alminana,
Josep Maria Aulló, Vicent Martínez Sancho, Rafael Pla i Vicent
Tordera, membres de la Universitat de València processats per
insubmissió al servei militar i per
inducció a la mateixa, per considerar que mai s'haurien de produir
processaments per raó de consciència i exercici de la llibertat
d'expressió.

5O PROPOSTES
AL PROJECTE DE
PRESSUPOSTOS

Unti part de les persones assistents: estudiants, mestres i mestres de mestres.

SERVEIS JURÍDICS DE L'STEPV A ALACANT
Aquest curs, a la seu del sindicat d'Alacant, s'obri el servei de consulta i assessorament jurídic gratuït per a l'afiliació i ales pel nostre
advocat, Pepe Ferrer.Tots els dijous per la vesprada està a la vostra disposició. Si voleu fer-ne ús, heu de sol·licitar prèviament i per telèfon el
vostre torn.

L'STEPV ha presentat als grups
parlamcntarisa de les Corts Valencianes 50 propostes per modificar
cl projecte de pressupostos per a
1996 en aspectes com les retribucions del personal al servei de les
Administracions Públiques, per a
la millora de les prestacions i cl
funcionament dels serveis públics,
per a la promoció i ús del valencià, per a garantir un ensenyament
de q u a l i t a t i per a m a n t e n i r les
prestacions socials a determinats
col·lectius.

EL VI CONGRÉS

DE LA
CONFEDERACIÓ
D'STES...

HORARI D'ATENCIÓ A L'AFILIACIÓ
DURANT LES FESTES DE NADAL
ALACANT
CASTELLÓ
ALZIRA
VALENCIÀ

QUE VE...

dies 27 i' 28 de desembre, de 10 a 14 hores
dies 27 de desembre i 3 de gener, de 10 a 14 hores
dies 27 i 28 de desembre, de 10 a 14 hores
dies 27, 28 i 29 de desembre, de 10 a 14 hores
Un aspecte del sopar commemoratiu del 16 anys d'ALL-[-OLI.

s'ha celebrat, com estava previst, a
Platja d'Aro, en 3 dies de sessions
intenses, profitoses i molt ben
organitzades pels c o m p a n y s i
companyes d'STEs-Calalunya
(gràcies per tot!) i de les quals
donarem ampla informació més
endavant.

... DE LA PRIMERA PLANA/ 3
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Els Pressupostos de la Generalitat de i 996

L'ESTALVI O LA INSOLIDARITAT?
lil Govern Valencià ha presentat a les Corts el projecte de Pressupostos
de 1996 per a la seua tramitació parlamentària. Per al Govern ha de ser
l'instrument per aconseguir els objectius de la reducció de l'Administració Pública, la creació d'ocupació i la reducció del dèficit públic.

LES NOSTRES
DEMANDES:

Però la realitat és que són uns pressupostos molt restrictius que posen en
perill les conquestes socials i els serveis públics, com l'educació, la sanitat, els serveis socials... El nou Govern retalla sensiblement, quan no fa
desaparèixer, els diners destinats a consolidar les prestacions socials que
rep el conjunt de la ciutadania valenciana, Trena la inversió pública i
dóna pas a la privatització i concertació d'alguns serveis i empreses
públiques. Afavoreix els interessos dels poders econòmics i financers,
que donen suport al Govern, potenciant la iniciativa privada en detriment de la pública.
En aquest context, l'Educació no n'és l'excepció: el creixement és d'un
2'5%, la qual cosa suposa una reducció de diners en termes reals, ja que
és un augment sensiblement inferior a la previsió de l'IPC. El percentatge dedicat a Educació dintre del pressupost global continua reduint-se,
la qual cosa ens porta a concloure que l'Educació no és un dels objectius
priorítaris de la Generalitat Valenciana.
L'extensió i consolidació d'un sistema educatiu valencià, com a servei
públic de qualitat, queden totalment compromeses per la manca de
recursos econòmics, situació que podem considerar molt greu quan, justament ara, estem assistint a un procés de transformació de l'ensenyament. Amb els retalls pressupostaris s'està atacant frontalment el model
d'ensenyament públic.

PRESSUPOSTOS
1996

Davant d'aquesta situació és necessari que les organitzacions socials progressistes treballem unitàriament per a oposar-nos a aquesta política i
aconseguir frenar els intents de desmantellar els serveis públics i
l'ensenyament públic.

DEL TEXT DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS
RETRIBUCIONS
Els Pressupostos contemplen un augment salarial
per a les empleades i empleats públics, personal laboral i funcionari d'un 3,5%, previsió de l'augment de
l'IPC per a l'any 1996. No existeix clàusula de revisió salarial ni cap altre procediment de recuperació
del poder adquisitiu perdut.
OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA
Continua el procés d'amortítzació de llocs de treball
en cl sector públic, ja que "el nombre de places de nou

ingrés serà inferior al que resulte de l'aplicació de la
taxa de reposició d'efectius".
EXEMPCIÓ DE TAXES UNIVERSITÀRIES
No s'inclou ni en la llei de pressupostos ni en la
llei de mesures fiscals, administratives i d'organització de la Generalitat Valenciana l'exempció de taxes
per al personal, doecnl i no docent, de l'ensenyament,
ni per a les persones amb ingressos familiars que no
superen dues vegades el salari mínim interprofcssional.

FONS D'ACCIÓ SOCIAL
No hi ha cap partida consignada a tal efecte per als
empleats i empleades públiques.
ACORD ENSENYAMENT PRIVAT
No s'arrepleguen lotalment els compromisos que es
varen subscriure sobre personal Í analogia retributiva.
INSTITUT VALENCIÀ DE LA DONA
Queda adscrit a la Conselleria de Treball i Afers
Socials a partit de I' 1 de gener de 1996.

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA
PRIMÀRIA
-El programa de primària augmenta sols un 3,45%
en el 96, quan l'any passat ho va fer un 6.57%.
-Hi ha una reducció de 378 llocs de treball del Cos
de Mestres.
-Les inversions reals es mantenen en els mateixos
nivells que en el 95, quan van augmentar un 32,42%,
la qual cosa redundarà en perjudici de l'equipament,
adequació i construcció dels cenlres d'infantil/primària. No es concreta quines seran les inversions, per la
qual cosa serà difícil fer-hï un seguiment.
SECUNDÀRIA
-El programa de secundària augmenla un 4,3% en
el 96. L'any passat ho va fer un 8,13%.
-Hi ha una reducció de 135 llocs de treball, que es
deglosen en: reducció de 114 de grup B (meslres de
laller), 1 administratiu, 38 auxiliars i 49 subalterns, i
creació de 67 del grup A.
-Es congela la partida dedicada a inversions en
10.532 milions de pessetes, quan en el 95 es va incrementar el 23,55%. La situació serà la mateixa que en
primària.
SERVEIS EDUCATIUS
-Es redueix la partida destinada a subvencionar els
programes municipals d'educació de persones adultes
de 500 milions en el 95 a 241 en el 96. No es contempla cap partida per a la iransferència del personal de la
Diputació de València, la subvenció al moviment
associatiu de l'alumnat ni per a l'adequació dels centres.
-S'eliminen les partides deslinades als gabinets psicopedagògics municipals (250 milions) i a ajudes a
l'educació infantil de les corporacions locals i enlitals
sense ànim de lucre (300 milions).
-Es crea una nova línia pressupostària per a subvencionar l'educació infantil dels centres privats concertats (275 miliqns).

-Desapareix l'ajuda a centres privats d'educació
compensatòria (32 milions)
-Desapareixen les ajudes als conservatoris Í centres
autoritzats de grau elemental i mitjà i a les escoles de
música de les corporacions locals (en total 230
milions)
-S'elimina la partida destinada a l'equipament dels
programes de garantia social dels ajuntaments (230
milions).
PRESTACIONS SOCIALS
-Es redueix a la meitat (500 milions) la quantitat
destinada a la gratuïtat dels llibres de text, desapareixen les ajudes a aclivitals complementàries, cullurals i
esportives per a associacions i ajuntaments (50
milions).
-Es redueixen de 20 a 4,9 milions les ajudes a intercanvis amb la Unió Europea.
ENSENYAMENT DEL/EN VALENCIÀ
-S'ha suprimit la línia d'actuació que feia referència
al manteniment i increment de les oferies d'ensenyament en valencià en la xarxa escolar pública en
l'ensenyament primari.
-Se suprimeix l'ajuda per al foment det valencià als
centres concertats (20 milions).
CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ
-Hi ha una reducció de les despeses de més de 4
milions (un 6,59% menys que el 1995). Se suprimeix la
publicació de l'informe anual sobre la situació de
l'ensenyament en la C. Valenciana i l'elaboració i
publicació de temes monogràfics sobre el sistema educatiu.
ORDENACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVES
-HI ha una reducció del 2,40% en les partides deslinades a aquesl programa respecte del 95. La reducció
és del 21,81% en l'apartat dedical a despeses de funcionament.

-S'elimina la línia d'actuació que fa referència a la
potenciació i elaboració i edició de materials curriculars i didàctics per a l'ense nyamenl del Í en valencià.
-Es redueixen totes les partides destinades a la formació del professorat, ajudes individuals, projectes
d'innovació educativa, elaboració de materials curriculars, ajudes a la formació superior, projectes d'integració lingüística...
-Es creen o s'augmenten les partides destinades a
les cambres oficials de comerç o al conveni de formació en empreses en mes de 70 milions de pessetes.
PROMOCIÓ I ÚS DEL VALENCIÀ
-El programa de promoció i ús del valencià es
redueix un 6,71%, passant de 639 milions en el 95 a
596 en el 96. El foment del valencià queda en 197
dels 260 que s'hi dedicaven l'any 1995.
-Desapareixen línies d'actuació, com les beques per
a la producció literària escrita en valencià i les ajudes
a la traducció i edició de llibres en valencià, la promoció de l'ús del valencià en els'mitjans de comunicació
social o les ajudes per a la producció d'audïovisuals
en valencià.
UNIVERSITAT
-Globalment creix un 6,10%, creixement que no és
real per les despeses del Pla Plurianual d'Inversions i
la regulació de l'antic sistema de fmanciació.
-Hi ha una reducció de les inversions reals de 6.200
a 3.050 milions. Es redueix un 50,8%.
-La partida destinada a beques passa de 300 milions
en el 95 a 100 en el 96, i les ajudes al transport de 200
a 100 milions.
COM A CONCLUSIÓ:
Estem davant d'un retall generalitzat de les
partides destinades a millorar la qualitat del sistema educatiu, l'ensenyament i Pus del Valencià i
les prestacions socials als sectors més desfavorits
de la societat.

-Increment del finançament, per a
garantir el d e s e n v o l u p a m e n t de la
L O G S E a m b p l e n e s g a r a n I i e s,
avançant cap cl 6% del Producte Intcrior.Brut.
-Finançament suficient per a l'adequació dels actuals cenlres al Reial
Decret 1.004/94 quant a la dotació
dels espais, equipaments i mobiliari i
per a la construcció de nous centres,
sobretot en l'ensenyament secundari,
així com dotació dels recursos necessaris per a exercir la seua autonomia
de gestió i pedagògica.
-Inclusió de partides pressupostaries
suficients per a subscriure convenis
entre la Generalitat Valenciana i les
corporacions locals per al finançament
dels serveis educatius municipals:
Formació de Persones Adultes, Gabinets Psieopedagògics M u n i c i p a l s ,
Centres d'Educació Infantil, Escoles
Taller,...
-Augment salarial igual a la inflació
real. Substitució del "fons de compensació salarial" per la clàusula de revisió automàtica. Recuperació del poder
adquisitiu perdut els darrers anys.
-No a l'amortització de llocs de treball. Dotació pressupostària per a
garantir professorat de totes les especialitats: ed. musical, ed. física, idiomes,... de professoral de suport i de
personal d'administració i serveis.
Creació dels departaments d'orientació en tots els centres. Generalització
de l'oferta de lloes escolars del tram
3-6 en tots els centres públics. Dotació
suficient per a la cobertura de toies Ics
substitucions, per a l'aplicació generalitzada de la ràtio LOGSE en tols els
centres i per a una adequada implantació dels nous ensenyaments que suposa la Reforma Educativa.
-Creació d'un fons d'Acció Social,
equivalent a F l % de la massa salarial,
per a finançar accions i programes de
caràcter social per a les empleades i
empleats públics. Exempció del pagament de les laxes universitàries per al
personal docent i no docent de
l'ensenyament, així com per a les persones membres d'una unitat familiar
que no supere dues vegades el salari
mínim ïnterprofessional.
Per a que aquestes reivindicacions
siguen tingudes en compte hem presentat esmenes parcials que concreten
les nostres peticions a tols els grups
parlamentaris de les Corts Valencianes i farem un seguiment del debat
parlamentari.
Però, a més a més, és necessari que
entre totes i tols impulsem en el nostre
àmbit, centre, poble, comarca..., un
moviment social unitari on participen
tots els membres de la C o m u n i t a t
Escolar, amb la finalitat de mobilitzarnos per a aconseguir els nostres objectius.
Des de l'STEPV impulsarem i
donarem suport a totes les accions i
mobilitzacions que tinguen com a
finalitat la modificació dels Pressupostos per tal de millorar les nostres
condicionsJaborals, la qualitat dels
serveis i de l'ensenyament públics,
mantindré les prestacions socials i
avançar en el procés de normalització
lingüística del nostre país.
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Reial Decret d 'Adscripcions del Professorat Tècnic d'FP
i Ensenyament Secundari o les especialitats pròpies cfe
/ FP Especifica

Una eina més per a la
reconversió en secundària

Treball a temps parcial

"L'article setè de la Llei de la Generalitat Valenciana
12/1994, de 28 de desembre, de Mesures Administratives i
de Modificació del Text Articulat de la Llei de Bases de
Taxes de la Generalitat Valenciana, estableix la possibilitat
de realitzar el nomenament de professors interins, en els
Centres Docents Públics no Universitaris, que desenvolupen la seua funció en horaris de treball inferiors als establerts amb caràcter general, i en correspondència perceben
unes retribucions proporcionals a la jornada desenrotllada" (Projecte d'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'articula el règim jurídic del
nomenament de professors interins a temps parcial).
L'any passat, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència començà a oferir
els interins/nes la prestació de serveis a temps parcial, sense cap regulació i malgrat les protestes dels sindicats. La reforma del mercat laboral arribava d'aquesta
manera a l'Administració educativa valenciana.
L'STEPV ha estat, des del principi, en contra d'aquest tipus de contractació,
perquè augmenta la precarietat de la interinitat i perquè afavoreix la desintegració
dels equips docents. Açò no obstant, des de 1994 la Llei ho ha convertit en un fet
que no podem ignorar.
A principi d'aquest curs, l'STEPV va forçar que es regularà, mitjançant l'ordre
pertinent, tal i com és preceptiu, aquest lema, així com que s'obrira la negociació
per tal de limitar-ne els efectes perniciosos Í l'arbitrarietat o l'abús a què pot conduir aquest tipus de contractes. .
La Conselleria ens ha presentat un esborrany d'ordre que podem resumir així:
Es contractarà inlerins/nes no menys de 3 li. ni més de 13 h. lecüves, més les
hores complementàries que corresponguen proporcionalment en cada cas, El càlcul del sou també serà proporcional (en funció de les hores lectives).
En el supòsit més dolent (3 h. lectives de contracte), el temps total de treball
seria de 6 h. a secundària i 4,5 h. a primària, la qual cosa implica unes retribucions netes de menys de 35.000 pts. a secundària i menys de 30.000 pts. a primària... i això que el destí pot estar en qualsevol centre del País.
Per si açò fóra poca cosa, la reforma del mercat laboral va establir que les contractacions a temps parcial de menys de 48 hores mensuals (12 setmanals) no
donarien dret a l'atur, a la jubilació, ni tan sols a la Seguretat Social.
El projecte d'ordre "oblida", a més a més, que cal protegir la qualitat de
l'ensenyament, una condició indispensable en la prestació del servei educatiu i
lligada a unes (en aquest cas, dolentes) condicions de treball. Els contractes no
inclourien, en molts casos, l'assistència a claustres, reunions de seminari, departament o cicle, ni cap altra reunió al centre, almenys en temps retribuït, la qual cosa
és inacceptable.
Per altra banda, aquest tipus de contractació no pot imposar-se als treballadors/es, sola l'amenaça de perdre ía possibilitat de tornar a treballar per l'Administració, donat que les condicions econòmiques que es fixen impedeixen, com
hem vist més amunt, la pròpia supervivència, una condició, ara per ara, necessària per a dedicar-se a la docència.
L'STEPV va presentar per escrit les seues reivindicacions en forma d'esmenes
al projecte d'ordre. Demanem:
- Volunlarietat per part del treballador/a, sense que la negativa suposa pèrdua
de drets o eixida de la borsa.
- Fixar el mínim de dedicació per dalt de 12 hores setmanals, entre complementàries i lectives. En tots els casos, s'ha de dedicar 5 hores fixes a la setmana
(de còmput mensual) per a reunions -claustre, departament, cicle...-més Ih. complementària de reunió de seminari a secundària.
- Nova fórmula, basada en el temps real de treball, per calcular el sou.
' L'Administració estudiarà les nostres demandes. Des de l'STEPV continuarem
lluitant per aconseguir una regulació de la dedicació a temps parcial que siga digna per als treballadors i treballadores Í per al servei educatiu. Durant el mes de
desembre, l'STEPV iniciarà assemblees d'interins i interines per a abordar la seua
situació, cada cop més incerta, Í adoptar amb el professoral afectat les l'inies
d'intervenció sindical que calga.

El BOE del 10 d'octubre publica
aquest nou Decret.
La nova disposició estableix les
famílies en les quals s'organitza la Formació Professional Específica, així
com els Cicles Formatius (titulacions
per a l'alumnat) en les quals es divideix cadascuna d'elles. També es
determinen les titulacions i condicions
requerides per a l'adscripció en cas de
vacant a aquestes noves especialitats.
Les novetats són les següents:
— Noves especialitats:
'
• Economia í organització.
• Processos de conreu agrícola.
• Processos de transformació i conservació d'aliments.
• Processos i productes de vidre i
ceràmica.
• Instal·lacions i equips de'cria i conreu.
• Instal·lació i manteniment d'equips
tèrmics i de fluids.
• Mòduls professionals (assignatures) i Cicles Formatius als quals pertanyen, atribuïts a les especialitats, del
Cos de Professors Tècnics d'FP i del
Cos de Professors de Secundària.
• Les especialitats que no disposen
d'una nova correspondència continuaran realitzant les mateixes funcions que
tenien assignades.
El Ministeri d'Educació i Ciència
establirà en els pròxims mesos els
temaris corresponents a cadascuna de
les especialitats que apareixen en
aquest decret per a poder convocar
oposicions, d'acord amb el nou perfil
professional, dintre de l'oferta d'ocupació pública per a 1996.
• S'estableixen les condicions de
titulació i destí on es treballa per a
poder optar amb preferència a les places de Tecnologia de l'ESO Í a les de

l'especialitat de Psicologia i Pedagogia.
- Es regula el marc general per accedir a les places del Departament
d'Orientació del Centre on s'estiga
destinat.
- Estableix la possibilitat d'adscripció a plaça d'altra especialitat en el
propi centre, si s'ha adquirit eixa nova
especialitat i'hi ha vacant en el centre.
- Assenyala: les assignatures dels
Cicles Formatius que podrà impartir el
professorat del Cos de Secundària de
"comuns"; les assignatures dels Batxillerats que podran impartir els titulars
d'especialitat d'FP del Cos de
Secundària.
- Determina les condicions generals
per accedir a les places d'Orientació i
Formació Laboral.
ASPECTES DEL DECRET
PENDENTS DE NEGOCIACIÓ
AMB LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ
- La Disposició Addicional Tercera,
que en el punt dos obri un camp de
negociació per establir requisits de cara
a recol.locar excedents.
- La Disposició Addicional Dècima,
relacionada amb l'anterior, estableix la
competència de la Conselleria en la
redistribució del Professorat de tota la
Secundària.
- La Disposició Addicional Quarta,
que assenyala que la Conselleria
d'Educació determinarà quines especialitats del Cos de Professors Tècnics
d'FP podran impartir l'àrea de Tecnologia i altres matèries optatives de
l'ESO, i que regularà l'adscripció a les
places del Departament d'Orientació.
- La Disposició Addicional Cinquena, que deixa com a competència de la

Conselleria les assignatures que podrà
impartir el professorat que pertany a
cossos i escales docents declarades a
extingir i no integrats en la LOGSE.
A més també hauran de desplegarse altres aspectes com les disposicions transitòries segona, tercera Í
sisena.
VALORACIÓ DEL DECRET PER
PART DE L'STEPV
Aquest decret és una eina més de la
que es dota l'Administració per tal de
disposar del professorat segons li convinga. S'està estalviant realitzar la formació, a costa de la qualitat de l'ensenyament que s'hauria de derivar de
l'aplicació de la nova secundària LOGSE, que hauria de ser objecte d'una
negociació global. Els aspectes que es
regulen en aquesta normativa,
començant pels desglossaments d'algunes especialitats (Í que l'Administració
pot utilitzar com a factor de mobilitat
que hem esmentat), estan lligats a les
futures plantilles, xarxa de centres i
condicions de treball.
D'altra banda el Decret deixa sense
aclarir algunes qüestions que afecten al
futur del professorat interí, com ara la
possibilitat de continuar treballant als
que només tenen la titulació d'FP 2 o
l'accés als desglossaments realitzats en
algunes especialitats. Tampoc s'aclareix, en el cas d'accedir a places per
dret preferent en el centre en el qual
s'està, si es perd puntuació al concursar si s'accedeix per Concurs de Trasllats.
No diu res sobre l'accés al funcionariat del col·lectiu de Professors Tècnics d'FP amb només titulació d'FPZ,
tema en què volem reobrir negociacions.

El recurs contra l'Ordre de nomenament
de funcionaris de carrera
de 1991
1
La tramitació del recurs contenciós-administratiu que, en
nom d'un nombrós col·lectiu de professoral de les oposicions de 1991, els serveis jurídics de l'STEPV van presentar
davant l'Audiència Nacional contra l'Ordre de 15 de febrer
de 1995 del Ministeri d'Educació i Ciència, que els nomena
funcionaris de carrera, continua endavant.
Durant els mesos de setembre i octubre passats, la Sala del
Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional va admetre a tràmit els recursos presentats, t'aní en el cas del nomenament de Mestres com del Professorat de Secundària.
Seguidament, a requerimeni de la Sala, s'ha formalitzat la
demanda amb data 15 de novembre per al contenciós de
Secundària. El corresponent al Cos de Mestres s'ha formalitzat, igualment, el dia 27 de novembre.
Com es pot veure, la tramitació ha arrancat amb una certa
rapidesa, si tenim en compte els "terminis habituals" del
funcionament de l'Administració de Justícia.
La formalització de la demanda suposa la concreció dels
arguments sobre els fets Í la corresponent fonamenlació de
caire jurídic que els i les demandants fan sobre l'objecte del
recurs, en aquest cas el nomenament com a funcionaris i
funcionàries de carrera. Recordem que, en síntesi, els arguments estan continguts en el recurs de reposició que cadascú
va fer davant del MEC: reconeixement de tots els efectes
administratius i econòmics des de selembre/oclubre de 1992,
reconeixement de l'Ordre de la Convocatòria com a única
legalitat vàlida en el procés selectiu í, en conseqüència, limitació de les vacants al nombre de les convocades.
Una vegada formalitzada la demanda, la part contrària
l'Administració educativa- farà les seues al·legacions i apor-

farà aquelles proves que la Sala considere pertinents. Si hi ha
cap assumpte col·lateral a resoldre relacionat amb el cas, la
Sala ordenarà el que calga i, finalment, fixarà dia per a votació i sentència.
Aquesta és la situació del recurs i, a grans trets, el que
queda per fer. No es pot avançar' cap data aproximada per a
concloure la tramitació i obtenir el veredicte. Anirem informant a mesura que hi haja més novetats.
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La negociació de K aplicació de
la LOGSE en un context advers

UNIVERSIDAD "LLUÍS VIVES"
DE CHESTE
El anuncio de la paralización del proyecto de la Universiclad "Lluís Vives"
en Chestc por parte del nuevo Gohicrno valcnciano crea un grave problema de
fuluro ii la Universiclad Pública valenciana, ya que de no realizarse esle proyeclo no se podrà desmasificar la matrícula que actuaímentc sufren las Univcrsidades de València (Estudi General) y Politècnica.
Así rnismo, la creación de la Universidad de Cheste no debe suponer ta
desüparición de los Inslitutos que aclualmenle exislen en el Complejo Educativo de Cheste micntras no haya alternativa, ya que estos estan escolarizando
un gran número de alumnos que actualmente no lienen alternativa ante la falta
de Instituíos en la conurbación de València. Igualmente cualquier alternativa
d%be contemplar las nccesidades de oferta educativa, según la LOGSE, de la
comarca de ia Hoya de Bunol.
'En todo caso, cualquier propuesta que suponga cambios en las condiciones
de trabajo del personal (profesorado y PAS) aíectado deberà ser negociada
por los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial.
Teniendo en cuenta lo anleriormente escrito, esta Junta de Personal Docente de València solicita al Conseller de Cultura, Eciucación y Ciència:
-La posición de dicha Conselleria sobre la Universidad "Lluís Vives".
-El futuro de los Instituí tos del Complejo Educativo de Cheste.
-La planiíicación de la LOGSE en la comarca de la Hoya de Bunol.

SUSTITUCIONES
DEL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Es norma habitual de la Administración no proceder a sustituir al personal
de Administración y Servicios; en concreto, al personal administraüvo, salvo
que la baja se produzca en período de matrícula y solo en el caso de que el
centro disponga de un administrat)vo.
Esta actitud provoca graves deficiencias en el funcionamienlo de los centros, sobre todo en aquellos que implantan anticipadamente la LOGSE. Este
proceder puede conducir a colapsar la actïvidad administrativa del centro,
adeniàs de suponer que dichas tareas administrativas no existen ni son necesarias en la Administración educativa. Como consecuencia, amplia el trabajo de
los equipos directives, que tienen que realizar una sèrie de actïvidades que no
les corresponden.
Por todo ello esta Junta de Personal Docente exige que se proceda a la sustitución inmedíata del personal no docente ante cualquier situación de baja y
que, asimismo, nombre a este personal en centros de nueva creación.

SOBRE SUBSTITUCIONS AMB
PERSONAL INTERÍ
La Junta de Personal Docent No Universitari de València, davant la Resolució de 29 d'agost de 1995 del Director General de Personal de la Conselleria
d'Educació i Ciència per la qual es dicten els criteris per ai nomenament de
mestres inlerins/nes en centres docents, que aconsella regular les situacions
del personal que fa substitucions i el procediment adient a aplicar per efectuar
substitucions, manifesta el més absolut desacord i la més enèrgica protesta, ja
que:
1. Incompleix l'Ordre de ta Conselleria d'Hisenda de 25 de gener de 1995 i
l'Ordre de 29 de juny de 1992 de la Conselleria d'Educació i Ciència.
2. Qualsevol baixa d ' u n docent presenta dificultats horàries i organilzatives
en els centres, i el fet de no cobrir aquestes baixes atempta contra la qualitat
de l'ensenyament dels centres
3. És inadmissible que la Conselleria es plantege el supòsit de no cobrir, en
cap cas, substitucions per I. T. (Incapacitat Transitòria) d'un mestre interí que
substituesca a un mestre titular que haja causat baixa també per I. T,, ja que
açò pot provocar que l'alumnat estiga desatès i inclús que els centres es queden amb menys mestres que unitats.
4. Atempta contra la dignitat Í els drets del professorat interí, ja que se li
exigeix "ésser apte per al servei" en el moment del seu nomenament.
Es per tot açò que aquesta Junta de Personal demana la retirada immediata
d'aquesta resolució i que s'òbriga una negociació amb els representants dels
professorat per a concretar les mesures que cal aplicar en ocasió de baixes de
professorat per tal que no minve la qualitat del servei educatiu i s'altere la
seua organització.

Les negociacions que s'han d'iniciar aquest curs 1995-96
són força importants per a determinar quin serà el futur del
sistema educatiu valencià i de les condicions de treball del
personal depenent de. les diferents Administracions públiques.
Des de l'inici del curs hem assistit a una quasi tota! paralització de l'activitat en l'Administració, malgrat haver
molts temes a resoldre: pagament al professoral, substitucions sense cobrir, modificació de les condicions de treball
del professoral interí, problemes en el perfeccionament dels
sexennis..., a més d'iniciatives .polítiques, com la censura del
llibre "Per argumentar" o l'anunciada derogació de l'Ordre
d'homologació de titulacions de valeneià-català.
La situació empitjorarà de forma considerable si no es
modifiquen els Pressupostos presentats pel Consell de la
Generalitat a les Corts Valencianes. Aquests posen al descobert quina és la política educativa i de personal del Govern.
L'educació, i menys la pública, no és una prioritat per al nou
Govern.
En aquest context hem d'encarar les negociacions. Les
nostres línies de treball seran: l'oposició a la privatització
dels serveis públics i de l'ensenyament, la negociació de la
reconversió del sistema educatiu motivada pel desplegament
i l'aplicació de la LOGSE, la gestió democràtica dels centres
educatius i dels serveis públics, els plans de modernització
de les administracions públiques, l'avanç cap a un sistema
educatiu valencià i la potenciació de la negocació col.lectiva.
Fins ara sols hem tractat, sense arribar a acords, temes
com la resolució d'inici de curs de secundària, el concurs de
trasllats de secundària..., i estem debatint la regulació jurídica de les contractacions a temps parcial, a niés a més d'elaborar un calendari de negociacions.
S'han constituït vàries meses tècniques de negociació:

Aplicació LOGSE, Pressupostos d'Educació per al 1996 i
Règim Docent. En la primera es tractaran en primer lloc les
plantilles i les condicions laborals, després el procediment
d'adscripció del professorat, i paral·lelament s'haurà de presentar i negociar amb tota la Comunitat Educativa el Mapa
Escolar, Aquesta negociació haurà d'estar finalitzada a
l'acabament de febrer i el procés d'adscripció fet en maig.
Des de l'STEPV considerem que després de l'adscripció caldria convocar el concurs de trasllals de primària. Hem d'exigir el compliment d'aquesla ternporalització. No es poden
acceptar nous endarreriments en l'aplicació de la LOGSE
que ens manlinguen en l'actual situació d'incertesa que
estem patint.
La negociació s'ha d'abordar globalment; per aquesta raó,
hem plantejat a l'Administració educativa que ens presenten
una proposta global que done resposta a les nostres reivindicacions. Per la nostra part hem elaborat una sèrie de propostes sobre plantilles dels centres d ' i n f a n t i l , primària i
secundària, procediment d'adscripció, condicions laborals
de! professora..., que us proposem a debat al vostre centre
per a fer-nos arribar les vostres opinions, crítiques i suggeriments..
Els temes niés importants seran el Mapa Escolar i les plantilles dels centres, tant per a millorar la qualitat del sistema
educatiu com per a les nostres condicions laborals. La nostra
posició serà ferma en la defensa dels nostres drets laborals.
Treballarem per la millora de les condicions de treball i de les
plantilles suficients per a que no es suprimisquen llocs de trreball Í es done uns oferta educativa de qualitat.
Però la negociació no donarà bon resultat sense la participació del professorat en tot el procés. Hem d'estar organitzats i organitzades per a poder donar la resposta més adient
en cada fase de la negociació. Perquè ens juguem el futur,
organitza't i participa.

EPA: Recular o avançar
El proper 20 de gener farà un any de l'aprovació per les
Corts Valencianes de la Llei de Formació de Persones Adultes, que regula i estableix els mecanismes i instruments per a
l'estructuració i el desenvolupament del dret a la formació al
llarg de tota la vida.
L'aprovació va ser un triomf de la socielal valenciana, que
es va mobilitzar per a reivindicar-la i aconseguí que la majoria dels grups polítics li donaren suport i fóra aprovada per
les Corts Valencianes sense cap vot en contra.
Fins ara no s'ha inicial el seu desplegament. És més, potser mai no es faça. El Govern de la Generalitat ;ha anunciat
que en farà una revisió per no considerar la llei com a pròpia. Al mateix temps, hi ha hagut una reducció considerable
dels diners deslinats a aquest nivell educatiu en el projecte
de Pressupostos per a 1996.
La partida destinada a subvencionar els programes municipals s'ha reduït de 500 milions de pessetes a 241. Tampoc es destina diners a construir nous centres i adequar els
existents, subvencionar el moviment associatiu de l'alumnat, al conveni multilateral per finançar els programes

municipals, a la transferència del personal de la Diputació
de València...Tant en la concepció de la formació de persones adultes com en les dotacions pressupostàries s'ha retrocedit a la situació de fa dos anys. Però no comencem des
de zero; tenim un moviment força consolidat, capaç de
mobilitzar milers de persones per a aconseguir els nostres
objectius, arreplegats en el Manifest presentat per la Mesa
dels Agents Socials per l'EPA a la societat valenciana i les
seues institucions el passat mes de juny en la Trobada de
Dénia.
La Mesa dels Agents Socials, plataforma unitària on
l'STEPV participa activament, ha dissenyat una primera
fase d'accions per a donar resposta a la política del nou
Govern. Hem convocat una concentració en la plaça de la
Mare de Déu de València el proper dia 14 de desembre, a
les 12 hores del matí, Í s'han elaborat una sèrie d'escrits per
a fer pública la nostra posició a les institucions: Generalitat,
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Diputacions,
Ajuntaments, mitjans de comunicació i al conjunt de la
societat valenciana.
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Llibres de text i control polític del currículum
Jaume Martínez Bonafé*
A les darreres setmanes una
acientífica í autoritària decisió de
l'Honorable Conseller d'Educació,
suspenent l'aprovació prèvia d'un
llibre de text, ha provocat una
important i comprensible manifestació de solidaritat amb les autores
i l'empresa editorial. No podia ser
d'una altra manera. Als liberals
laics en el poder -abans, del PSOE,
ara, del PP- no els està bé clavar la
pota d'aquesta manera; no es pot
publicitar la tolerància multicultural i practicar públicament una
excloent identificació amb una única "unidad de destino" moral, cultural o política. I el que ja és per a
plorar de risa és recolzar la decisió
en una suposada comissió
d'experts la presidenta de la qual
reclama per a l'informe l'anonimat
dels que havien de signar-lo. No
sàvia la Sra. Bellver que l'única
garantia de reconeguda professionalítat i experiència és la publicitat
dels noms que integren la comissió! Pura misèria intel·lectual i
moral.
Però, si el Sr. Villalonga no
haguera signat l'esmentada instrucció, és a dir, si no haguera clavat la
pota -òbviament en parle en un respectuós sentit metafòric-, ací tot
hauria estat normal. Tot hauria
estat normal eji eixe nivell tan
important de concreció de la cultura pública dintre de les escoles que
és el consum dels llibres de text. La
meua intenció, doncs, és aprofitar
el fet per aprofundir en el problema, que no és la prohibició, sinó la
silenciosa normalitat de quan no hi
ha manifestació pública d'autoritària prohibició: de quan no hi ha torne a la metàfora- clavada de
pota.
Perquè el problema greu és que
en aquest país l'Administració
educativa encara té la potestat
d'aprovar o prohibir el material
curricular que hem d'emprar a les
escoles; aprovar o prohibir les
ferramentes de treball del professorat. Aprovar o prohibir el que
cal saber i el que no cal s,aber a
les escoles. Aprovar o prohibir
com s'ha d'ensenyar i com s'ha
•d'aprendre. Aprovar o prohibir
quines són les estratègies d'avaluació més adients. A hores d'ara
ja és una tesi indiscutible a la
investigació educativa que els llibres de text són un important factor determinant de les possibilitats
i les limitacions de la innovació
educativa i la renovació pedagògica. Que els llibres de text són,
com diu Eisner: "el cercle curricular tancat dintre del qual gira
tot el que ha de .ser pensat i après
a les escoles". I és, per tant, un
problema greu que eixe material
que concreta les estratègies de treball a les aule's estiga depenent
bàsicament de dues coses: a)
l'autorització administrativa; i b)
les regles del mercat, controlades
bàsicament per un parell o tres de
grans i potents empreses editorials
del llibre de text. Aquest és realment el problema.
El 75% del temps de treball de
l'estudiant s'efectua sobre un llibre
de text. Les grans empreses edito-

rials manegen potents interessos
econòmics o de mercat en relació
als llibres de text. En tant que
ferramenta de treball, el material
curricular regula, devalua o desqualifica la força de treball del professorat. És un dels factors del que
s'ha anomenat la proletarització de
la docència. El llibre de text legitima i hegemonítza una determinada
forma de capital cultural -això que
s'anomena coneixement d'alt status-, mentre que anul·la i oculta
altres formes culturals. I el llibre
sintetitza una forma pràctica de
racionalitat instrumental, separant
els processqs de concepció dfels
processos d'execució. Així doncs,
els llibres de text concreten una
forma de fer escola, són una teoria
sobre l'escola. Aquest és realment
el problema: l'economia política
del llibre regulant el discurs
pedagògic.
Sols he trobat una manifestació
pública organitzada de repulsa al
problema del control polític del
currículum a través dels llibres de
text: va ser la resolució aprovada al
segon congrés de Moviments de
Renovació Pedagògica reclamant
dels governs -aleshores socialistescentral i autonòmics l'abolició de
l'autorització administrativa de
materials curriculars. Sempre hem
pensat que el problema de la regulació curricular ha d'ocupar socialment i professional més persones,
institucions Í organismes de la
societat civil. Però, òbviament, no
ens hi feren cas.
Existeix un acord comú al discurs pedagògic progressista quan
s'afirma que fer reforma educativa
significa també transformar els
materials que concreten en les tasques quotidianes de l'escola les
noves propostes curriculars. Però,
si els materials estan d'algunamanera subjectes a les regles del
mercat, sembla lògic deduir-ne que
les Administracions que impulsen
el canvi haurien d'incidir amb la
seua política en eixa activitat
econòmica. Breument assenyalaré

quatre àmbits de la política educativa que tenen relació directa amb
els processos de producció i consum del material curricular.
Aquests són: a) l'àmbit legislatiu, i
de control; b) la política de
finançament; c) la política de
suport a la innovació; d) la política
de formació del professorat.
Respecte a l'àmbit legislatiu persisteixen encara dos mandats legals
que -com ja he assenyalat- han
estat àmpliament criticats des de
distints fòrums de la pedagogia
progressista. El primer sobre
l'autorització del material que hauran d'utilitzar els professors a les
aules, i el segon sobre l'obligatorietat d'un període mínim de quatre
anys de continuïtat en el centre
d'un mateix llibre escolar. Ambdós
textos dificulten principis que la
pròpia Reforma propugna: diversitat, adaptació i autonomia professional, entre d'altres. D'una altra
banda, els principis pedagògics
defensats en un marc legislatiu
general exigeixen una política
compromesa de seguiment i control. Per exemple, es pren la decisió
de prescriure mínims curriculars
"d'etapa" per evitar "tancar" el
currículum i donar relevàncía professional als equips de professors.
Però açò exigeix un política decidida contra els materials curriculars
de curs. Tots recordem que els
"Programes Renovats" van introduir el concepte innovador de
"cicle", però els alumnes segueixen
transportant a les seues carteres llibres que caduquen amb el curs que
hauran de superar cada any.
La'política de finançament,
beques i recursos als centres és una
altra manera d'incidir en un consum diferent del material. El compromís per part de les Administracions de dotar als centres de bones
biblioteques d'aula i de centre incidiria directament sobre la no sempre necessària compra individualitzada dels textos escolars. Hom pot
becar les famílies necessitades per
a la compra de llibres de text, però

podrien establir-se unes condicions
respecte als requisits de qualitat del
material que es comprarà. Des de
fa temps existeixen en alguns centres iniciatives per a la compra
col·lectiva de material que roman
en dipòsit al centre, evitant el consum individualitzat i en propietat
de cada alumne. Açò permet, en un
període de temps relativament curt,
de dotar-se d'un material divers des
del punt de vista de l'oferta editorial, i d'adquirir una altra mena de
materials que la dotació pressupostària del centre no dóna per a
comprar. En aquest sentit és també
decisiu l'ajut que algunes AMPAs
estan realitzant. Tot açò dóna en
aquests moments un mapa de centres molt desigual en recursos,
quan objectivament no hauria de
ser tan divers. Els incentius, orientacions i suggeriments administratius, junt a un compromís financer,
podrien fer que experiències que
avui són minoritàries tingueren una
major implantació en el conjunt de
les escoles públiques.
Potser el factor més decisiu siga
la política de suport a la innovació.
Pel que es desprèn d'algunes convocatòries per a ajudes a la creació
de materials curriculars, hom corre
el perill de definir des de l'Administració d'una manera homogènia
i unilateral el que és innovació en
el currículum. Condicionar l'elaboració de projectes i materials curriculars al "model cürricular" de
l'Administració Educativa és restringir innecessàriament el camp de
les alternatives renovadores. Al
capdavall, eixe serà e! model de les
editorials amb implantació en el
mercat, Í seria necessari dotar
d'exemplificacions de contrast provinents d'altres àmbits d'elaboració
alternatius Í amb tradició en la
renovació pedagògica. El MEC ha
començat a inventariar i ofertar als
centres un fitxer amb els materials
elaborats en els Centres de Professors. De la mateixa manera, la
Confederació Estatal de MRPs va
iniciar fa temps un programa

d'inventari informatitzat dels materials que produeixen els propis
Moviments. Tot açò hauria de passar d'una fase d'iniciatives sectorials i descoordinades a una situació de dinamització de la renovació
pedagògica sota un programa que
done coherència global i faça més
efectiva la implantació de les innovacions.
;j
La política de formació del professorat és un altre element crucial. Els professors són clients de
les editorials i les seues demandes
defineixen en gran mesura el mercat. Transformar, per tant, els costums dels consumidors -els criteris i estratègies p r o f e s s i o n a l s
dominants- és una altra manera
d'incidir en les possibles variacions en l'oferta dels productes
editorials. Però, d'una altra banda,
"els costums dels consumidors",
és a dir, l'exercici de la docència,
s'aprèn a través del currículum
com a ferramenta conceptual i de
treball que ofereix no sols un instrumental amb què operar, sinó
també una forma d'obtenir respostes a les preguntes sobre què
ensenyar, com i per què. El material pot ser educatiu per al professor en la mesura que l'ajude a
interrogar-se sobre els problemes
de l'ensenyament i li permeta
d'experimentar d ' u n a manera
autònoma i responsable les pròpies estratègies d'acció. I açò no
és aliè ni al model curricular que
es legisla ni als programes institucionals de formació. Rebent cursos on s'adquireix més coneixement deslligat de la pràctica, o on
s'indiquen al professor les instruccions que haurà de seguir per
aplicar nous currícula, no s'altera
la relació de dependència professional del material, ni es problematitza la rutina de l'ofici, ni
s'amplia el camp de l'experimentació reflexiva. Tres idees que, si
bé estan presents en les declaracions d'intencions dels administradors educatius, tto'es manifesten d'igual manera quan s'analitzen les convocatòries específiques
dels programes de formació permanent de les Administracions
Educatives o els programes de
formació inicial que oferten les
Universitats.
La política educativa sobre els
materials no depèn tan sols de la
regulació i el control del Govern de
l'Estat o de les Comunitats Autònomes. Altres institucions socials
poden incidir amb una actuació
més decidida en aquest camp. Els
sindicats progressistes haurien
d'analitzar amb més profunditat les
formes de desqualificació i requalificació professionals que es produeixen a través d'una determinada
política de producció i consum del
material. I les AMPAs poden constituir-hi un grup de pressió important si, a més de vetlar per l'abaratament del material, tracten de
comprendre la importància que per
a la pràctica pedagògica renovadora té allò que estan comprant.
(*)Professor del Departament de
Didàctica. Universitat de València
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LEPEGO
La Confederación de STEs sigue rechazando la Ley Orgànica de Participación,
Evaluación y Gobierno de los Centros y exige un amplio debaté social sobre el
desarrollo del contenido de la.misma
La Confederación de STEs, después de que el 8 de noviembre el
Congreso ha dado luz verde a la
LEPGCE, sigue consideràndola
lesiva. Consideramos que antes de
su desarrollo deben'a abrirse un
amplio debaté social sobre los problemas que està viviendo la escuefa
pública hoy, algunes de los cuales
se senalan en la Ley.
El debaté, sin embargo, està siendo hurtado, ya que se presentaran
los décretos en la Mesa Sectorial
del MEC, al tiempo que se envían
para su visió bueno al Consejo
Escolar del Estado.
Lo llamativo del tema durante
todo el proceso fue la insistència
por parte del MEC, cara a la opinión pública, de considerar necesario un amplio consenso con las
organizaciones sindicales y con el
resto de fuerzas parlamentarias, lo
cual contrasto con la realidad en la
que se desarrollaron los hechos.
La contestación unànime del profesorado a través de la consulta
efectuada por las Junlas de Personal
el 11 de mayo, posibilitó el inicio de
conversaciones entre el Secretario
de Estado y las organizaciones sindicales, que nunca tuvieron el caràcter de negociación. Conversaciones
que discurrían paralelamente al cauce parlamentario.
Las diferéncias de criterio eran y
siguen siendo amplísimas:
El cambio en la concepción de la
dirección de los centros docentes
supone una severa reforma de la
LODE; el modelo representativo de
la dirección se ve restringido, la
comunidad educativa ve limitado
su derecho de elección, es la Administración la que acredita o no a

alguien para ejercerla, cuando antes
solo era competència del Consejo
Escolar; ademàs se fortalecen las
competencias de la dirección y se
acentúa su papel como "Administración". En resumen, se "presidencializan" los centros y se abre un
camino expedito a la segregación
entre quienes ostentan la dirección
y el resto del profesorado.
Podria haberse avanzado -aunque solo fuera levemente- si desde
el MEC se hubiese incluido en su
proyecto la posibilidad de proyectos alternatives de gestión. La uniformidad y la defensa de un modelo burocratizado parece, por contra,
que constituyen su principal interès.
El cuerpo de inspección supone
otro revés importante para quienes
apostamos por una gestión democràtica.

La posibilidad de "alquilar" el
centro para obtener fondos adicionales se mantiene, se incluyen
matizacibnes en torno a la obligación ministerial de dotar a todos
los centros de los recursos necesarios, però no resuelve la segregación de centros que generarà, sin
duda, £qúé centros tendràn capacidad parà organizarlas?, £,qué
instituciones tendràn prioridad?
...el derecho a la elección de centros y la diferencia de recursos
entre unos y.otros generarà una
"clasifícación" de los centros
públicos que condenarà a algunes
de ellos a la marginación y desterrarà uno de los objetivos bàsicos
de la ensenanza pública: la integración social.
Medidas de este tipo favoreceràn la privatización en el futuro..
La evaluación de los centros, fis-

calizadora, sin establecer los
mecanismos de mejora del servicio y con un caràcter p u b l i c o
determinante para la elección de
centro de los padres y madres, ha
sido el aspecto en que el MEC ha
rectificado mas, diluyendo sus
aspectos mas negativos.
En este momento comienzan a
desarroilarse los distintes apartados
de la LOPEGCE, y sigue siendo
preciso que desde todos los sectores progresistas de la comunidad
educativa exijamos un debaté
social encaminado a la revalorización de la Escuela Pública, exigiendo una mejora de las condiciones en el conjunto del sistema educativo; en definitiva, haciendo una
apuesta entre el profesorado,
padres, madres y estudiantes por
defender la Escuela Pública de caíidad.

Los proyectos de Decreto ya vienen a poner en pràctica lo que nos
temíamos, el Decreto sobre consolidación parcial del complemento
especifico ahonda en la jerarquización y divísión entre el profesorado, e incluso puede incidir en acenluar la pérdida de poder adquisiüvo
de los salaries, pues tales canlidades se detraeràn de la masa salarial
común; también'responsabiliza a la
dirección de los índices de participación de la Comunidad Escolar en
los órganos de gobierno, encomendàndoles acciones propias de las
administraciones, como "oferta
educativa amplia y ajustada a las
demandas sociales".
El Proyecto por el que se regula
la acreditación para el ejercicio de
la dirección refuerza el poder del
Cuerpo de Inspección, la Comisión
de Acreditación ilustra el mecanismo de control administrativo-político, la Secretaria de Estado se
arroga amplias y discrecionales
competencias interpretativas para
la valoración de la pràctica docente
y el desempefio de cargos directivos.
Apreciamos ademàs como en el
Real Decreto sobre el Cuerpo de
Inspección se evidencia el caràcter
endogàmico y jerarquizante, y
como no hay vuelta atràs en los
concursos de méritos, cuya mayor
valoración recae en los cargos frente a la iabor docente; estàs medidas
repercuten aún mas negativamente
en las mujeres.
La Confederación de STEs sigue
rechazando contundentemente esta
Ley privatizadora, jerarquizadora e
innecesaria para nuestro sistema
educativo.

Supressió del pagament delegat.
Intent frustrat o perspectiva de futur?
En començar l'any, l'STEPV
va advertir que les propostes salarials de la Patronal d'EyG tenien
com a objectiu la supressió del
pagament delegat, és a dir, la lliure distribució del mòdul del concert.
Aquest objetiu patronal s'ha
manifestat clarament per diferents
camins:
* L'oferta de la Patronal de no
consumir la totalitat del mòdul de
concert en la Negociació Col·lectiva, un primer pas.
* Consell Escolar de l'Estat:
propostes i intervencions del President de EyG com aquesta:
"... si lo que se pretendía era
garantizar el salario a los profesores, desde que se ha aplicado
la LODE la Administración està

haciendo puntualmente los
pagos. Esperamos que si nos,
diesen el dïnero para pagarlo
lo podrtamos hacer en igualdad
de condiciones. Creo que ha
sido una tradición desde que se
aplica la LODE que nosotros no
nos hemos quedado con e se dinero, sinó que normalmente ha ido
a los trabajadores...", "... entendemos que debe ser el empresario el que pague al trabajador y
no sencillamente de ordenes de
pago...", un altre pas, evident
també.
* Mitjançant tramitació parlamentària: Una esmena a la
LEPEGO (Llei Orgànica, com la
LODE, i per tant d'aplicació
immediata una vegada publicada
en el BOE), suprimint el paga-

ment delegat, presentada per
Eusko Alkartasuna, va ser aprovada en el Senat (amb vots del
partit que les enquestes li donen
els millors resultats per a març).
Quan tocava aprovar-la en el
Congrés, i després de les mobilitzacions i gestions davant els
grups parlamentaris per part
dels Treballadors i Treballadores del Sector (inclosa una proposta de convocatòria de vaga),
els grups parlamentaris es van
desdir del que feren en el Senat i
l'esmena va ser rebutjada, encara
que la LEPEGO va ser aprovada.
Evidentment, no podíem deixar
de donar una resposta contundent
a un atemptat tan greu. Des de
rSTEPV pensàvem que quan
major fóra la resposta, més temps

passarà sense que tornen a intentar-ho. No obstant, no tots els Sindicats tenien la mateixa opinió
respecte a la resposta a
donar,;inclús alguns van dir que
"...tal vez levantamos unas sospechas tremendistas que no se
correspondan en todos sus términos con la realidad" (t,no es van
llegir l'esmena o tenien altres
interessos?).
El que ens estem jugant és molt
greu. La lliure disposició de fons
públics Í, per tant, l'eliminació del
pagament delegat suposaria un
greu retrocés, una modificació
radical en les condicions laborals
dels treballadors i treballadores,
deixar en mans de la patronal tota
la gestió econòmica dels centres;
entrar, amb tota seguritat, en un

procés de desregulació laboral
cada vegada més greu.
Però, a més a més, si analitzem
la conjuntura política actual i previsible de futur, evidentment
l'Administració pot trobar en les
Patronals de l'Ensenyament uns
aliats de primer ordre per poder
"garantir" el finançament de la
LOGSE, però amb un cost massa
elevat: competitivitat i rendibilitat
econòmica en l'ensenyament, a
canvi d ' u n servei de qualitat,
democràtic, igualitari, que done
respostes reals a les necessitats
socials de cultura i educació del
nostre País. Ara més que mai hem
d'estar units, i no amagar el cap
sota l'ala, per a que el que hem
guanyat amb esforç no ho perdem.
Alerta.
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Concursos generals de l'any 1993
El passat dia 13 de novembre va ser publicat en el
DOGV la Resolució de 8 de novembre de 1995 del
Secretari General de la Conselleria d'Administració
Pública, per la que s'obri un termini per a renunciar a
la condició de participant en els concursos generals de
trasllats 1/93 FG, 2/93 FG, 3/93 FG, 4/93 FE, 5/93 FE,
6/93 FE i 11/93 L.
Aquests concursos varen ser convocats mitjançant
resolucions publicades el dia 29 de novembre de 1993
(DOGV 2.154). En elles s'establia, en la base setena,
que el concurs havia de ser resolt en el termini màxim
de tres mesos a partir de la finalització del termini de
presentació d'instàncies. Per resolució publicada el dia
28 de desembre de 1993 (DOGV 2.173), es varen
modificar els concursos esmentats, obrint-se nou termini de presentació-d'instàncies només en alguns
d'aquests. Per tant, calia comptar el termini de tres
mesos per a la resolució dels concursos a partir de mitjans de gener de 1994, i ni tan sols en tots els casos.
En data 24-d'octubre de 1994 (DOGV 2.372) -més
de 10 mesos després de la finalització del termini de
presentació d'instàncies, en el millor dels casos- es va
iniciar el procediment de revisió d'ofici, mitjançant
resolució de 4 d'octubre de la Directora General de la
Funció Púbfica. Aquest procediment ha finalitzat amb
la publicació de les resolucions de 20 de juliol de 1995
de la Direcció General de la Funció Pública (DOGV
2.572, de 23 d'agost de 1995).
Per tant, i resumint, l'Administració de la Generalitat Valenciana va incomplir el deure que establien les
bases dels concursos de trasllats de què parlem, ja que,
en lloc de resoldre'ls en el termini màxim de tres
mesos, va camí de cornplir-se l'any, descomptant i tot
el període de paralització per al procediment de revisió d'ofici.
L'STEPV-IV considerà que, per les raons exposades
en els paràgrafs anteriors, aquests concursos podrien
ser perfectament impugnables davant la jurisdicció
contenciosa-administrativa, amb el nou rebombori que
es produiria Í el nou retard en la resolució dels concursos que suposaria. A més, cal recordar que la no resolució d'aquests concursos implica, de rebot, la no convocatòria de nous concursos per a les categories afectades i/o la no resolució d'altres posteriors. Res més
lluny de les intencions d'aquest sindicat que contribuir
a un nou retard en la resolució d'aquestes convocatòries.
El llarg període de temps transcorregut des de la
convocatòria (novembre de 1993) fins la possible
resolució, ha fet que moltes situacions personals i professionals de moltes de les persones que varen concursar lliurement en aquestes convocatòries hagen canviat, de forma que hui en dia possiblement no haurien
presentat la corresponent instància. A més, hi ha hagut
també modificacions en la ubicació física de delermi-

nats llocs, que ens condueix a la mateixa conseqüència. Cal recordar, per últim, que alguns llocs de treball
s'han vist afectats pels canvis estructurals en l'Administració de la Generalitat Valenciana com a conseqüència de les darreres eleccions autonòmiques.
Les bases de les convocatòries establien, com és
habitual, la impossibilitat de renunciar a la participació en el concurs una volta conclòs el termini de presentació d'instàncies, la qual cosa fa que necessàriament cl personal concursant haja de prendre possessió
en el lloc de treball que li haja correspost. L'STEPVIV demanà l'Administració que emetera una resolució
modificant les bases de la convocatòria en el sentit de
canviar la redacció de la base vuitena 1), i concedir un
termini breu (uns deu dies) per a que els participants
lliures de les convocatòries esmentades puguen renunciar a la seua participació. Així s'aconseguiria resoldre
molts problemes personals i facilitaria la gestió dels
concursos de trasllats, ja que .s'estalviaríem posteriors
participacions en concursos de la gent que haja estat
desplaçada contra la seua voluntat actual, per no parlar
de solucions més complicades, com seria la Concessió
de comissions de serveis generalitzades.
/
L'STEPV ha lluitat per a aconseguir aquesta resolució, tant com a sindicat com al si de les Juntes de Personal. Considerem aquesta mesura molt positivament,
ja que resol moltes situacions creades pel retard de
l'Administració en resoldre els concursos. Aibora,
podem considerar-la primera victòria important del
nostre sindicat en el sector de Personal Laboral i Funcionari, ja que som el sindicat que més interès ha posat
i sense la intervenció dels nostres representants simplement no s'bagueren admès les renúncies.

Acfntffffsfracfó Pública

Cursos de Formació Contínua
La Direcció General per a la Modernització de les
L'anul.lació de la convocatòria de cursos.
Una nova convocatòria, amb un nou termini de preAdministracions Públiques ha convocat la realització
de cursos dins del Pla de Formació Contínua. La reso- sentació d'instàncies, que siga posterior a la publicalució de la convocatòria es va publicar en el DOGV el ció en el DOGV, Aquesta convocatòria hauria de condia 7 de. novembre de 1995, dimarts, i en ella s'especi- tenir un nou criteri de selecció dels participants, un
ficava que el termini de presentació d'instàncies poquet més objectiu que l'actual (per exemple, pricomençava el dia 6 de novembre, dilluns. Per a aca- mant els que no n'han fet cap enguany).
bar-ho d'arreglar, el criteri per a la selecció dels partiL'assumpció de la responsabilitat de qui resulte rescipants en els cursos és el de l'ordre estricte d'arribada ponsable d'aquestes irregularitats.
al registre de l'IVAP (dia i hora) de les instàncies.
- Ha demanat una entrevista amb la màxima urgència amb el Secretari General d'Administració Pública i
Davant això, cal preguntar-se:
Qui sabia el dia 6 o abans que podia presentar el DG per a la Modernització, per tal de trobar una
solució dialogada. El dia 23 de novembre vam tindré
instàncies?
- Les Secretaries Generals de les-conselleries, que una reunió amb aquest últim, i es va negar a rectificar
no s'han matat per informar al conjunt del personal!
la convocatòria.
Davant aquesta situació, l'STEPV-IV no té més
- Els sindicats participants en la Comissió de Formació (CCOO, UGT i CSI-CS1F), que, segurament, hau- remei que acudir a totes les vies pertinents (sindicals,
ran informat... a part de la seua afiliació (perquè altres administratives i judicials) per a la defensa dels drets
dels treballadors i treballadores del sector públic, en
no s'han enteral).
especial del dret d'Igualtat, i de l'ús legal i democràtic
Què ha fet l'STEPV?
- Ha denunciat en premsa les irregularitats de la dels seus diners (aquests cursos els paguem amb el
que ens descompten en la nòmina). No podem consenconvocatòria.
- Ha elevat escrits de protesta al Conseller d'Admi- tir que no només intenten fer-nos burleta, sinó que, a
nistració Pública, demanant:
més, ho paguem nosaltres.

Universitat

La Plantilla
Plurianual del PAS
A finals del curs passat, el recentment creat Vice-recíoral d'Organització
Administrativa trametia als Centres i Departaments (als sindicats tardaria una
mica més) el projecte de Plantilla Plurianual per al PAS. Hom havia demanat
moltes vegades a la nostra Universitat una negociació global, atenent tots els
aspectes que podien afectar aquesta programació plurianual. Insistentment
-almenys des què l'STEPV participa en la Mesa Negociadora es demanava a
l'Administració i a Gerència que començaren a estudiar i discutir la catalogació de les funcions del PAS i l'establiment d'unes vies de promoció clares per
a aquest col·lectiu; així, establertes les competències de cada nivell administratiu, horn podria fer un estudi de les necessitats estructurals de la nostra
Universitat i -en conseqüència- una planificació d'increment / reorganització
de la plantilla del PAS.
Però amb aquesta proposta que ens han presentat, de catalogació i tipificació de funcions, res de res; sembla que -com en altres aspecles i col.lecíiushom compta amb la bona disposició i el voluntarisme del PAS per tal que
deduesca de la pràctica quotidiana quines són llurs competències i funcions.
1 de promoció, què? Pel que podem col.legir de la proposta, ben poc. No
sabem si altres companys Í companyes més intel·ligents hauran pogut extreure del document un model de carrera administrativa clar, amb una promoció
diàfana i sotmesa a criteris objectius. Els companys Í companyes de l'STEPV
no ho hem pogut fer. Valga com a exemple la proposta de plantilla per al proper any. Si hi ha alguna infrastructura clarament consolidada i indiscutida
dintre del model organitzatiu de la nostra Universitat, aquesta és sens dubte la
dels Departaments. Nosaltres ens preguntem per quin motiu no s'ha observat
més aquesta circumstància en la configuració de l'esmentada plantilla. Es
més, pel que fa a la resta de les places: seguint quins criteris s'ha fet? en funció de quines necessitats estructurals? qui podrà accedir a aquestes places?
Veiem amb bons ulls ía creació de places de Caps de Negociat per als
Departaments. A una feina determinada li correspon un determinat reconeixement. Però fem un poc d'història. Els departaments de la nostra Universitat
han estat creats ja fa temps, i funcionen; i són gestionats per un persona!
administratiu, que ha vist augmentat el seu treball i la seua responsabilitat dia
a dia. El que no ha augmentat ha estat el seu nivell administratiu. Segons quina catalogació de funcions li corresponia fer el que a partir d'ara serà competència d'un Cap de Negociat, un nivell superior? Quin reconeixement ha
tingut aquest col·lectiu? No cap. I creiem que ningú no ens discutirà que ía
Universitat ha contret un deute -i esperem que no sols de gratitud- amb
aquests companys i companyes. Però és que els departaments han de seguir
funcionant; la Universitat ho necessita. I ara, en pagament, no se'ls reconeix
cap tipus de mèrit ni de serveis prestats a l'hora de poder accedir a aquestes
places de nova creació. L'STEPV creu que és de justícia que a qualsevol
col·lectiu que du endavant una determinada tasca, cal què aquesta li siga reconeguda i valorada; més encara quan aquesta tasca, encetada des de zero molles vegades per aquests companys i companyes, comporta una especialització
i unes peculiaritats de gestió gairebé específiques de cada departament.
L'experiència adquirida pel seu treball és un bé que la Universitat no pol malmetre. Per tant, considerem fonamental per al bon funcionament dels departaments i de la nostra Universitat el reconeixement del treball i experiència fruit
del desenvolupament de les tasques pròpies del departament com a mèrit preferent. Altrament (o àdhuc) caldria compensar/indemnitzar els companys Í
companyes que han dut aquesta tasca fins ara, atès què no els corresponia, i
l'han feia bé per voluntarisme, bé per recomanació d'instàncies superiors.
També es proposa la reorganització del Cos de Mossos de Servei, desapareixent com a plaça dels Departaments. Ens tornem a trobar amb la qüestió
del catàleg de funcions. Si desapareix aquesta figura, qui farà les seues funcions? Els administratius? Hom al.lega que ja no estaran adscrits a Departaments, sinó a Centres, i que seguiran desenvolupant les tasques que venien
realitzant fins ara. L'STEPV creu que qualsevol proposta.de modificació ha
de suposar un millor funcionament. En aquest cas creiem que allò més adient
és l'adscripció, com a mínim, d'un mosso de servei per Departament, per tal
de garantir l'eficàcia i operativital, desitjada per tots.
L'STEPV espera que les suggerències que al respecte han anat arribant a la
Universitat des de tots els col·lectius, així com des dels òrgans de representació sindicals, siguen tingudes en compte i que aquesta modifique alguns
aspectes -la majoria d'ells essencials- d'aquesta proposta, en benefici d'una
consideració global sobre els problemes que afecten el PAS i -en conseqüència- de la nostra Universitat.
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Negociació col·lectiva:
Ho han tornat a fer
• Signada la revisió salarial per al 95 del 1 .er
conveni d'empreses d'ensenyament privat
mantingudes totalment o parcial amb fons
'LI*
públics
Entre les reunions dels passats dies 20 i 22 de novembre, FSIE, USO i
UGT -els de sempre- acabaren per signar l'oferta de E y G.
Abans d'entrar en l'anàlisi de la situació cal conèixer el contingut de
l'oferta signada:
-Increment d'un 3'5% sobre el salari base de tot el personal.
-Increment d'un 2% sobre l'antiguitat del PAS.
-Congelació de l'antiguitat dels docents, excepte algunes categories
d'FP, per igualar-les totes.
-Increment d'un 3'5% sobre el plus de residència i insularitat.
-Clàusula que permet als centres amb EEII o Pre-escolar no pagar els
increments a aquests nivells des de gener fins agost, si tenen una ràtio
mitjana inferior a 20 alumnes, amb l'única obligació de comunicar-ho als
treballadors i treballadores i a la Comissió paritària del Conveni.
-Clàusula que permet el cobrament dels complements retributius negociats amb les Administracions Educatives.
També cal conèixer la diferència entre aquesta proposta -ja conveni- i
la plataforma sindical unitària que s'ha mantingut des del principi de la
negociació fins al moment de la signatura. En concret, el conveni suposa
que:
-Es congela l'antiguitat de pràcticament tots els docents (unes 150
pts./trienni/mes).
-Es congela el complement per càrrec (unes 700 pts./mes).
-Els complements salarials sols s'apliquen als docents amb pagament
delegat (1.786 pts/mes).
-A l'EEII s'inclou la clàusula més amunt explicada.
Una vegada conegut el que s'ha signat i la diferència amb el que
demanàvem, cal fer algunes reflexions.
Les diferències no són econòmiques, ja que, quantitativament, la
diferència no és significativa. Així,, doncs, "hi ha alguna cosa més darrere".
Amb la signatura d'aquesta proposta no es consumeix la totalitat de la
partida de despeses variables del mòdul (partida on es contempla l'antiguitat i el complement per càrrec, i que ha estat incrementada en un
3'5%), amb la qual cosa EyG avança en el seu objetiu d'arribar a la lliure
disposició dels fons públics, però ara amb la complicitat d'alguns sindicats.
No aplicar els complements retributius als docents no concertats deshomologa més encara a aquest col·lectiu respecte dels concertats, i posa de
manifest que l'argument utilitzat per E y G al llarg de la negociació sobre
l'homologació no era més que una "cortina de fum".
En acceptar la clàusula per EEII, tal com està redactada, es deixa amb
la més absoluta indefensió als treballadors i treballadores d'aquest nivell,
modificant a favor de les empreses el que al respecte estableix l'Estatut
dels Treballadors. Han empitjorat la reforma laboral, i mireu si això era
difícil.
La congelació de l'antiguitat per a la majoria dels docents minimitza,
quan no anul·la, la recuperació del poder adquisitiu que suposava el complement reíributiu negociat amb l'Administració.
En resum, que per a signar açò, més haguera calgut fer-ho en febrer i,
al menys, en aquell moment, el 3'5% era FI.P.C. previst. Avui ja està
ultrapassat.
Però el pitjor de tot encara està per arribar, ja que E y G ha aconseguit
en aquesta negociació donar un pas endavant en les seues pretensions just
abans d'encetar la negociació del 2.°" Conveni. Com dien els nostres afiliats: "fins que no es posa la primera pedra un edifici no s'escomença";
doncs bé, ja l'han posada amb l'ajuda de FSIE, USO i UGT. Ara voldran
acabar l'edifici, i no creiem que aquests sindicats estiguen en condicions
d'ajudar-nos a parar "l'obra" d'E y G.

PAEPs, tdestinados a
desaparecer?
Mucho nos tememos que esta pregunta se transformo, a corto plazo, en
una afirmación.
En los Presupuestos de la Administración para el aíïo 96 desaparece
la partida destinada a Centros Concertados con Proyeclos de Acluación
Educativa Preferente (PAEP). .
Esta partida contenia hasla ahora
una dotación de 32 millones de pesetas, a repartir entre los Centros que
llevaban a cabo estos proyectos.
Estos centros actúan sobre un
amplio abanico de secEores desfavorecidos con la finalidad de compensar desigualdades sociales. Hasta
ahora ia dotación, aunque insuficiente, era imprescindible para llevar a
termino estos proyectos.
La supresión de esta dotación
c o n l l e v a r à , u e c e s a r i a m e n t e , la

desaparición de los mismos por
falta de recursos y, una vez mas,
los sectores mas necesitados y desfavorecidos sufriràn las consecuencias de la política del ahorro en
servicios sociales bàsicos. Aquí es
donde continua la política del desarraigo y la marginación. Se debe
haber valorado que no son votantes, ni siquiera en potencia, y ademàs: si las desigualdades se fueran
compensando, ^qtiién seria suscept i b l e de ser sometido?, ^ d ó n d e
enconlrar m a n o de obra barata,
c u a n d o no g r a t i s ? , y mas aún
,£quién aliviaría las conciencias de
los "buenos ciudadanos"?, y estàs
"conciencias aliviadas" sí son
votantes, y no solo en potencia,
sinó reales, y, por.lo tanto, necesarios. Y eso es lo que cuenla.
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NEGOCIACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ
Acord de centres en crisi
Ja fa dos mesos que vàrem arribar a un acord amb
les Patronals i la Conselleria d'Educació que garantia la recol.locació, a partir de gener, de tots els acomiadats fins ara.
A finals de novembre encara no s'ha signat, i no
sabem per què. En qualsevol cas és una irresponsabilitat que, a més a més, costa molts diners
públics, ja que d'estar signat l'acord s'haurien
paralitzat totes les demandes pels acomiadaments
mal fets en agost passat, i que provablement com-

portaran la readmissió amb els corresponents safaris.
iNo parlen d'estalviar despeses públiques mitjançant la racionalització del funcionament de
l ' A d m i n i s t r a c i ó ? Els sindicals, i en especial
l'STEPV, li donarem l'eixida a l'embolic que les
Patronals i l'Administració varen crear i damunt la
desaprofiten.
Si en un termini breu açò no està solucionat caldrà
passar a F acció.

Negociacions per l'aplicació de la LOGSE
La fórmula a la que arribàrem per negociar l'aplicació de la LOGSE al sector de concertada va ser
negociar per blocs, és a dir, retribucions, plantilles,
formació, etc. Dintre d'aquesta dinàmica, encara que
amb cert retard, hem dut a terme al llarg del mes de
novembre la negociació retributiva.
Després de vàries reunions tenim ja un principi
d'acord que contempla l'homologació salarial al
100% amb el total de les retribucions dels funcionaris docents, incloent-hi el "sexenni O". Açò, traduït
en pessetes d'ara, suposaria unes 400.000 anuals en
primària i alguna cosa més en secundària, quantitat
aquesta que anirà incrementant-se anualment amb la
revalorització de l'IPC (a territori MEC es signà
125.000 pts., a cobrar en tres anys).
La temporalització de l'acord seria la següent:
-Any 95: 1.103 pts./mes, el que suposa, sumant-li
el 3'5% pressupostat, un increment global per a
enguany del 4'128%.

-Any 96: des de gener fins agost, 1.848 pts/mes, i
des de setembre fins desembre, 4.583 pts./mes. Un
total de 36.812 pts./any, a més de l'increment previst
del 3*5%.
-Anys 97, 98 i 99: cada any es calcularà, prèviament a 1' elaboració del pressupostos, la diferència
real entre els salaris del funcionaria! docent per
nivells i els nostres. El complement anual -distribuït
en 14 pagues- serà:
-Any 97: 1/3 de la diferència.
-Any 98: 1/2 de la diferència.
-Any 99: la resta.
També s'inclou en aquest principi d'acord el personal complementari d'Educació Especial i el PAS, i
la negociació al llarg de l'any 99 de la resta de
sexennis.
Aquest principi d'acord, ara en fase de redacció,
cal signar-lo també amb les Patronals. Esperem que
no s'hi oposen.

Reclamación por cargos unipersonales:
Seguimos ganando
Como sabéis, hace aproximadamente dos anos,
empezamos a interponer reclamaciones contra la
Administración para que hicíera efectivo el pago de
complemenlos por cargos unipersonales (Jefaturas de
Seminario, Jefaturas de Deparíamenlo, Jefaturas de
Estudiós y Subdirección) de EGB-Primaria, BUP,
COU, 1.° y 2.° Cicló de ESO, FP1 y FP2.
La retribuciones de estos complementes estan recogidas en las tablas salariales del Convenio, al. igual
que el complemento de Dirección. Sin embargo, solo
para este ultimo se reconoce el pago directo. Curioso,
i,no? ^Tendra algo que ver el hecho de que la mayoría
de Directores/as sean titulares del Centro?
En la actualidad, las sentencias dictadas afectan a
alrededor de 100 trabajadores/as, y todas ellas las
hemos ganado; es decir, se reconoce judicialmente el
derecho al cobro de los Complemento s por Cargos
Unipersonales para aquellas personas que lo ostentan
y, consecuentemeníe, desarrollan.
Pues bien, a pesar de este considerable número de
sentencias, ninguna de ellas favorable a la Administración, esta persiste en su postura de no aceptar la resolución y continua recurriéndolas todas, con la única
finalidad de alargar el período de ejecución de las mismas y hacer efectivo el pago, pues cada recurso inter-

puesto supone dilatar el plazo en, al menos, dos anos.
La Administración reconoce en todos y cada uno de
los juicios la necesidad de desempenar estos cargos;
sin embargo, no reconoce su obligación de retribuirlos. Es el colmo de la desfachatez.
Paralelamente a los procesos judiciales, hemos
intentado llegar a un acuerdo con la Administración
para solucionar el tema.
Ha sido inútil. Mientras que nosotros reclamàbamos
el reconocimiento directo del pago, avalado por innumerables sentencias, la Administración pedfa que cejàramos en nuestro empeno de seguir presentando reclamaciones porque, a causa de ello, sus servícios jurídicos tenían que dedicar bastante tiempo al tema.
Resumiendo: "Te exijo que desempenes el cargo, no
te pago y ademàs deja de incordiar, que estoy ocupado".
Con esta "filosofia" de la Administración, la provocación està servida.
Nosotros seguiremos interponiendo cuantas demandas sean necesarias hasta cobrar aquello que por derecho nos corresponde y a ver si, de una vez por todas,
tanto la Administración como las Patronales se enteran
de que somos un colectivo docente y no un cuerpo de
"voluntariado".

Nòmina de novembre en centres amb
algun nivell mantingut amb fons públics
En la nòmina del mes de novembre hem cobrat, a compte dels increments fixats en el conveni i de l'acord
relributiu del PV, amb caràcter retroactiu des de gener, les següents quantitats:
- Un increment del 3'5% sobre el salari base
- Un complement relributiu de 1103 pts./mes.
Globalment aquestes quantitats ens donen un increment del 4'128% sobre la masa salarial global, sense
incloure els triennis.
El pagament a compte s'ha abonat al professorat amb pagament delegat; a la resta del personal és voluntat
de l'empresa fer-ho. Aquelles empreses que no ho han fel caldrà que ho facen en la nòmina posterior a la
publicació en el BOE de la revisió salarial del conveni.
Els centres d'Educació Especial concertats o convenials que ja cobraren l'increment del 3'5% sobre el
salari base, els falta cobrar el complement de les 1.103 pts./mensuals, que cobraran, també, en la propera
nòmina.
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VII Escoleta de la Tardor de la Ribera

Pecfaroclò de la federació «fe
Moviments «fe Reitovociò

A favor de qui i de què
Cal deixar clar que l'educació té caràcter polític. "A favor de qui i de.
què", i per tant "en contra de qui i de què", es promou l'educació?

Durant els dies 27, 28, 29 i 30 de setembre al C. P. L'Alcocera de Polinyà del Xúquer (la
Ribera), s'ha celebrat la VII Escoleta de la Tardor, sota el lema "Escola Valenciana:
quin present, quin futur", organitzada pel MRP-CO.DE.RI (Col·lectiu d'Ensenyants de
la Ribera). En finalitzar l'Escoleta, i com és costum de l'organització, es feu una primera reflexió dels temes tractats, tal i com arreplega el present Manifest.

Manifest de la VII Escoleta de la Tardor
POLINYÀ - SETEMBRE DE 1995
Resulta prpu evident que el sistema educatiu està
entrant en una certa crisi. I això no es de.u sols a la brutal
improvisació í manca de planificació amb què s'està aplicant el nou model educatiu propugnat per la LOGSE, sinó
que, a més a més, estem assistint a unes noves demandes
socials a: nivell educatiu, que de vegades entren en contradicció amb eis grans principis ideològics i filosòfics que
defensen les societats democràtiques més progressistes i
avançades. La VII Escoleta, sota el títol "Escola Valenciana: quin present, quin futur?", ha plantejat la necessitat de
definir o, millor, re-definir el nostre model d'escola pública valenciana, i com a conclusió de les diferents ponències
i debats volem manifestar:
1) Sols dintre de l'actual context "neo-liberal" que impera a les societats occidentals i al nostre estat, hom pot entendre l'ofensiva que s'ha desplegat contra l'ensenyament en
general i contra l'ensenyament públic en particular. Front a
la concepció de l'escola com a servei públic formador de
persones solidàries, pacífiques, coeducades, tolerants, anliracistes, etc., amb una educació bàsica i igual per a tots i
Iotes, s'està plantejant una nova concepció d'escola clienlelisla, on pares i mares exigeixen una educació-instrucció de
major "qualitat", entenent per qualitat, la preparació més
competent i competitiva .possible per a que els seus fills, i
filles "triomfen" en la cursa cap a l'"èxit" en la vida. Sols
així hom pot entendre l'aprovació de lleis com la LEPEGO,
on es propugna l'avaluació dels centres i dels seus resultats;
molt .prompte ens podem trobar amb centres A, B, C, D... i
sembla prou clar quins seran els A i d'on eixiran els sectors
més marginals i desarrelats.
2) Ens trobem immersos dintre d'un procés de "revolució permanent" als mítjants telemàtics Í audiovisuals, que
comencen a qüestionar seriosament el paper que desempenya l'escola i el professorat dintre del context social. Es
doncs necessari redeiïnir el "rol" escolar. Entenem que
l'escola no pol seguir limitant-se a repetir i reproduir el
coneixement científic (hi ha altres mitjans més econòmics
i més eficients per a fer-ho). L'escola hauria d'arreplegar
la cultura de carrer i integrar-la al món escolar, facilitant
així un procés d'osmosi i transferència amb l'entorn
social, i mitjançant el contrast d'aquesta cultura popular
amb el saber científic, arribar a un saber o coneixement
escolar com a referent crític, integrador i recreador de la
cultura social.

3) En consonància amb aquesta concepció del model
escolar, pensem que l'escola valenciana ha de saber integrar i recrear a l'aula la nostra cultura com a poble diferenciat, com a eina o camí per a la construcció d'un saber
científic més universal. Aquesta cultura ha de saber arrancar de les1 nostres arrels tradicionals i, passant per la
moderna cultura valenciana, ser capaç de potenciar un
estudi del món actual des d'una òptica valenciana, que
possibilite la nostra definició cultural diferenciada. Davant
la simple transmissió i acumulació conceptual, i de
l'actual reduccionisme acadèmic imperant, proposem un
treball més processual i globalitzat, on tot l'alumnat tinga
la possibilitat d'arribar a dominar les eines i recursos que
els permetran construir el seu propi saber i la consequció
dels objectius inicialment plantejats.
4) Cal vertebrar les diferents escoles i models d'ensenyament en valencià per tal de poder unificar criteris Í arribar a construir un model d'escola valenciana més enllà del
simple ensenyament en valencià. El futur de la societat
valenciana .passa per la consecució d'un vertader model
d'Escola Valenciana que puga superar els entrebancs dels
projectes editorials estalalistes i la manca d'un autèntic
projecte sociopolílic ai País Valencià.
5) La integració de mares i pares en aquesta concepció
és fonamental, ja que d'altra manera serà difícil superar el
model clientelista que a hores d'ara comença a imposar-se
en la nostra societat, on primen els interessos particulars
sobre els generals.
6) Denunciem la fal·làcia dels actuals DCB i de la dinàmica seguida en l'elaboració dels PCC, ja que continuen
imposant un model academicista, amb un munt inacabable
de continguts conceptuats (en gran messura irrellevants)
que fan impossible el desplegament d'un ensenyament
més processual, que garantesca l'èxit de tot l'alumnat a
l'ensenyament obligatori.
Cal doncs que el professorat prengam consciència de la
ditïcil situació actual, participant més activament als diferents fòrums de debat (col·lectius, sindicats...), al temps
que assumim una postura més militant i compromesa
envers l'escola pública, potenciant la integració de tots els
membres de la comunitat educativa Í de la societat en
general en el nostre model d'escola pública valenciana.

Des de que el PP es va fer amb les brides de la Conselleria d'Educació i
Ciència ha encetat una política educativa força insultant per a un estat
democràtic i compensador de l'educació, tot i escudant-se en un fingit estalvi
dels Pressupostos.
És evident que per al Partit Popular invertir en l'educació de les classes
populars és malbaratar els diners. Penseu, si més no, com de trepitjada resta
ja l'Escola Pública, amb les primeres accions polítiques? I no s'enganyem ,
l'escola pública és l'escola dels fills de la classe obrera; també dels fills i
filles dels altres,.úe\$ que pensen que és l'escola per la qual s'ha de lluitar si
es vol assolir una societat més justa (si fa no fa, aquests tindran l'opció de la
privada, no així els primers); en tot cas, mai serà l'escola d'ells, ni la dels
seus fills. Des d'aquesta perspectiva es fàcil fer una política d'estalvi:
-S'estrangulen les subvencions per ais PROGRAMES de FORMACIÓ
dels Moviments de Renovació Pedagògica, moviments crítics que naixen
per a la defensa de l'Escola pública i popular. Crítics i contestataris a qualsevol política educativa que no esdevinga afavoridora de les classes més oprimides (no els deu interessar massa que aquests moviments formen a un tipus
de professorat que desvetlle les intencions de la seua política educativa).
Però sí hi ha diners per a l'Associació COVAL, vinculada a l'Escola Privada d'entitats religioses, que de 3 passa a una subvenció de 6 milions.
Analitzant els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 1996,
s'evidencia la línia d'aquesta política:
- S'anul.len les subvencions als 170 Serveis Psico-pedagògics Municipals, composats per més de 400 professionals, que vénen funcionant des de
les primeres eleccions democràtiques municipals. El funcionament d'aquest
servei ha implicat una millora en la qualitat de vida dels habitants dels
pobles on intervenen, desenvolupant el seu treball tant a nivell escolar com
d'altres (serveis socials, de salut, comunitaris) en quant que implicats en la
tasca educativa.
No cal dir que aquest servei atén en la scua complexitat les mancances de
les classes més necessitades. Evidentment, sempre hi haurà un psico-pedagog de "pagament" a l'Escola Privada o al carrer Colón.
- Desapareixen també les ajudes per a Conservatoris de música municipals i escoles de música. Les classes populars deixaran de percebre els 230
milions per a la seua Formació Musical. La música no ha de ser una formació prioritària, segons sigues fill d'una classe social o d'altra.
Sempre queda la possibilitat de comprar-se un piano, que s'instal.larà en
l'esbarjos saló de casa, i de contractar una professora de música o bé per un
mòdic preu acudir a les classes particulars que l'Escola Privada tindrà previstes.
- També l'Educació de Persones Adultes Municipals ha rebut el menyspreu d'aquesta política educativa. D'una partida de 500 milions, passa a disposar-se de 241.
Penseu en l'alumnat de l'EPA de cada municipi, qui són, amb noms propis, i trobareu a qui afecta el retall.
- Es redueix a la meitat la partida destinada a la gratuïtat dels llibres de
text.
Els seus fills mai podien optar a una d'aquestes beques. Ara tornarem a
veure alumnes de l'escola pública passejant-se al llarg de l'any sense llibres,
si altre tipus d'entitat no assumeix la responsabilitat que li és pròpia a
l'Administració Pública: "Garantir l'Educació del ciutadà".
- Es redueixen les partides destinades a fomentar l'aprenentatge de la
nostra llengua. Clar, la d'ells sols és el Castellà.
S'imaginen una política educativa de qualsevol país que no intervinguera
decididament en aturar l'alt grau d'analfabetisme sobre la seua llengua i cultura?
Creem que arribat aquest punt hem contestat àmpliament les preguntes
que a l'inici ens formulàvem.
Cap Força Política Í Sindical, Cap Moviment Social, Cap Persona Afectada (en aquest bloc tan ample, almenys no es poden excloure les persones
vinculades a l'Escola Pública, siga treballador, treballadora, mare o pare,
tampoc l'alumnat), pot restar muda, amb la boca tancada, davant d'aquest
ultratge.
La Federació de Moviments de Renovació no ho farà. Volem denunciar
aquests fets i exigir de l'Administració Pública que administro amb justícia.
Les classes populars han de gaudir d'una Formació de qualitat amb els
seus propis diners. S'han d'augmentar les partides pressupostàries amb
aquesta finalitat; mai, en cap dels casos, disminuir-les. L'Administració ha
de restablir per la via d'urgència tots els desencerts que hem denunciat.
I que no hi càpiga dubte!, continuarem denunciant aquests fets i els que
esdevinguen allà on arribe la nostra veu.
Companys i companyes!, "DIGUEM NO, nosaltres no som d'eixe món".
No podem deixar morir l'ESCOLA PÚBLICA.
Almoines, 11 de novembre de 1995

Polinyà, 30 de setembre de 1995

Els STEs del País Valencià, Illes i Catalunya davant la vertebració cultural i lingüística
La II Trobada d'STEs del Països
Catalans, celebrada a Morella el passat 19 de juny, en el marc del VI
Congrés de l'STEPV, va tractar el
següent:
1. Resolució conjunta sobre
l'homologació de títols de Professor
de Llengua Catalana.
2. Intercanvi i valoracions sobre
ensenyament efc català.

3. Intercanvi d'informació, legislació i dades estadístiques.
4. Resolució conjunta sobre propostes dels STEs a les respectives
conselleries d'Educació per tal
d'avançar en la vertebració cultural i
lingüística.
En aquesta resolució proposem la
realització de convenis:

Ir. Per fomentar els intercanvis

entre professorat i alumnat de tots els
nivells educatius.
2n. Per especificar i coordinar la
inclusió d'objectius i continguts
dels nostres àmbits en la part pròpia del Currículum de cada Comunitat Autònoma que preveu la
LOGSE.
3r. Per l'elaboració, homologació i
publicació de materials didàctics i lli-

bres de text. Per la convalidació de
títols de llengua catalana.
4t. Per realitzar demandes conjuntament a l'Administració estatal: a) Mesures pel reconeixement
dels drets lingüístics, b) Continguts
adequats d'història i cultura dels
Països Catalans en el currículum
bàsic d'àmbit estatal i en els temaris de cursos de formació i especia-

lització, c) Departaments de català
a les universitats de la resta de
l'Estat.
5è. Per la coordinació d'activitats
sobre projecció internacional de la
nostra realitat cultural.
6è. Exigim a les respectives administracions que el coneixement de la
llengua catalana siga un requisit per
exercir la docència.
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10 de desembre: Dia dels Drets Humans
Com ja es sabut, el respecte als DRETS HUMANS que es
troba en la DECLARACIÓ UNIVERSAL té una aplicació,
en general, lamentable per paït dels països signataris. Entre
les persones que veuen els seus drets elementals més cruelment violats es troben els xïquels i les xiqueles.
Xiquetes i xiquets són víctimes de tortures, desaparicions,
execucions... Són els éssers humans més indefensos per
afrontar la seua pròpia supervivència, formant part d'un
immens col·lectiu sovint oblidat per no saber o no poder
defendre's.
AMNISTIA INTERNACIONAL té com a tasca fonamental buscar l'alliberació de presos de consciència (aquells que
es troben empresonats per expressar les seues opinions, per
la seua raça, sexe, idioma, religió, origen ètnic..ij i que no
han fet ús de la violència o propugnat el seu ú s);,J propugna
judicis justos i imparcials, l'abolició de. la tortura'i la pena
de mort, Í està en contra de les execucions extrajudicials i les
desaparicions. Al llarg dels anys els seus membres han recopilat informació i han participat en campanyes per a la protecció dels drets dels xiquets i xiquetes.
Aquest any tots els grups d'Al de l'Estat espanyol celebren el DIA DELS DRETS HUMANS amb la campanya
UNA POSTAL, UNA VIDA. Pretenen sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes de íes terribles violacions dels Drets
Humans que pateixen els xiquets i les xiquetes en diferents
països del món. Aquesta campanya es materialitza en una
crida a la població infantil, alhora que es fa extensible a
totes les persones que desitgen participar. Es pretén enviar el
màxim possible de postals, dirigides a autoritats de països on
xiquetes i xiquets estan patint o han patit greus violacions
dels seus drets.
El model de postal que a continuació teniu pot servir com a
base per fer-ne d'altres, així com la il·lustració corresponent.
Així mateix Al us convoca a participar en els actes públics
que es celebraran ei diumenge 17 de DESEMBRE en:
- València: Jardins de Vivers. A partir de les 11 hores del
matí.
- Elx: Plaça del Congreso Eucarístico. A partir de les I I
hores.
En aquestos actes, de caràcter eminentment festiu, hi

haurà jocs infantils, a més de taules on podeu emplenar postals i conèixer altres casos. Així mateix, hi haurà un
col.loqui-conferència que comptarà amb la participació
d'altres ONGs que estan treballant en educació en DRETS
HUMANS.
En tot cas, per tal de tenir més informació podeu ficar-vos
en contacte amb AI en qualsevol de les seus que té arreu del
País Valencià:
* València: Ap. 2336. 46080 València. Telef. i Fax (96)
3516341
* Castelló: Ap. 662, 12080 Castelló. Telèf. (964) 238310
* Alacant: Ap. 512. 03080 Alacant. Telèf. (96) 5205938
* Oriola: Ap. 125. 03380 Oriola.

Excm. Sr.:
Li pregue prenga mesures de protecció per als
90.000 xiquets i xiquetes orfes i dones amb nadons
tots ells empressonats. Així mateix, li deraane que es
milloren les condicions carcelàries a Ruanda i es permeta l'ajut de les organitzacions humanitàries.
Dear Sir,
This is to kindly ask you to undertake full
measures for the prolection of 90,000 orphan children
and imprisoned women with small children. I should
also like to urge you to seek for the improvement of
prison conditions in Rwanda and to allow internacional humanitarian organizations into the country.
Signatura

Nom...
Ciutat.
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Te'n recordes?

Fa alguns anys^ a la televisió, hi
havia un anunci publicitari que
pretenia potenciar l'ús del valencià
al carrer. En ,ell eixia una xicona
que deia "Ai, la pòlissa" (la qual
s'havia oblidat).
Tot allò em ve a la memòria al
tenir coneixement dels nous centres d'Educació Secundària que
han entrat en funcionament aquest
curs acadèmic. Em refereix a centres de nova construcció i publicats
per decret als DOGV números
2540 i 2541, dels dies 29 i 30 de
juny de 1995, com són:
A Onil (20 grups d'ESO, 4 de
BUP i 2 cicles formatius d'FP. Al
voltalt de 800 alumnes.
A Benicàssim (16 grups d'ESO i
4 de BUP). 620 alumnes aprox.
A L'Alcúdia (20 grups d'ESO, 4
de BUP i 2 cicles formatius d'FP.
800 alumnes aproximadament.
A Villalonga (16 grups d'ESO, i
4 de BUP). També 620-alumnes
aprox.

Com podreu comprovar, un
nombre considerable d'alumnes i,
per supost, de professorat. Però
caldria recordar al Sr. Conseller
d'Educació i Ciència de torn que,
per a que un centre funcione, cal
dotar-ho de algunes persones més,
que potser passen desapercebudes,
però que sense elles cap centre
educatiu podrà mai funcionar.
M'estic referint a... persones de
neteja, bidells i auxiliars administratius. (Anda, los donuts!)
En què estarien pensant? Potser
en una nova experiència de veure
si aquests centres pugueren funcionar mitjanament bé sense aquesta
gent i, en un futur, amortitzar tots
els llocs de treball d'aquesta naturalessa. O, potser volgueren reemplaçar-los per objectors de consciència, que és el que està de rnoda
últimament.
De totes formes, l'oblit és molt
greu.
E. Ochoa

Personal de Funció Pública

Els Fons d'Ajuts Socials
de 1992
En el número d'ALL-I-OLI del
passat mes d'octubre deien que els
Fons d'Ajuts Socials era un dels
problemes que teníem pendents.
Ara hem de dir que, en part, aquest
problema s'ha resolt.
El passat 20 de novembre, en la
Conselleria d'Administració Pública,
es va resoldre aquella convocatòria,
que, tot hi ha que dir-ho, havia
d'haver estat resolta l'any 1993.

Tan sols cap esperar que després del pagament,'que segons f a
Conselleria d'Administració
Pública es farà el mes de gener
de 1996, es c o n v o q u e n , Í es
resolguen, les convocatòries de
1.993, 1994 i 1995. Així podríem
imaginar-nos que havien vingut
"els Rets de l'Orient" i l'alegria
ja podria ser total. I a més ens
ficaríem al dia.

Monsieur Jacques Bihozagara
Ministre de la Réhabilitation Nalionale
Mínistèrè de la Réhabilitation Nalionale
Kigali
RWANDA

PER NADAL REGfíLS SOLIDARIS
TCRTUllíl - COL·LOQUI

TENM DE LA SOLIDARITAT SODEPAU

DIA 1 3 DE DESEMBRE

La Nau, 7, 1er C-València «Tel. 394 1723

"Reflexions al voltant dels programes lingüístics
aplicats a l'escola valenciana"
PONENT: VICENT PASQUAL
Assessor de Llengües del CEP d'Alzira
LLOC: Societat Coral El Micalet
Guillem de Castro, València
ORGANITZA: Moviment Cooperatiu de l'Escola Popular
(MCEP) del País Valencià
Està previst finalitzar a les 20.30 h.
En acabar, les persones que vulguem anirem a sopar Í celebrar el "tradicional sopar de Santa Llúcia
-que ens conserve la vista per seguir ensenyant1-"

Sodepau és una ONG que participo en el MOVIMENT D6
COM€fíÇ JUST, comercialitzant o Pfí€US JUSTS productes
ambientalment i social sostenibles, adquirits directament a
organitzacions democràtiques de petits productors del Sud
(cooperatives, organitzacions camperoles...).
fí€COlZfí €ÍS POBL€S D€L SUD COMPfífiNT €LS S€US PfíODUCTÇS: Mel I rom de Cuba, cafè d'fíngolo i Nicaragua, flrtesania d'€l Salvador, Nines de Bangladesh, Tapissos de
Perú...

10 de <fe*»fl»&re:
i®X€@j»^ diumenges).
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JORNADES SOBRE EL MÓN RURAL
Plataforma Rural del País Valencià
Ja sabeu que des de l'STEPV participem activament, com a membre fundador,
en les activitats de la Plataforma Rural.
Ara, el treball dels darrers mesos
s'exposarà i es debatrà en les JORNADES
SOBRE EL MÓN RURAL, que se celebraran a València els propers 16 Í 17 de
desembre i en les quals us animem a participar per tal d'enfortir el moviment que
tractem de consolidar i per la importància
d'aquesta iniciativa per a la recuperació i
promoció de l'àmbit rural.
Duranl les jornades es treballaran 4
ponències i es desenrotllaran 4 grups de
treball específics.
Ponències:
- Marc sociò-econòmic de Ics comarques d'interior valencianes.
- Les activitats tradicionals a les
comarques d'interior.
- La perspectiva europea. Programes i
projectes de desenvolupament rural.
- Ei paper del turisme rural dintre d'un
model de desenvolupament integrat, respectuós amb el medi ambient.
Els grups de treball són:
- La dona al món rural.
- L'educació, la formació i la cultura.
- Cooperatives, associacionisme, experiències.
- Agricultura ecològica, ecoetiquetes,

Juan, un dels nostres

eíc.
La preinscripció l'heu de fer, abans
de 1'11 de desembre, a qualsevol de les
seus de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià, als telèfons
96/5921683 (Alacant), 964/206162 (Castelló) o 96/3913193 (València). La inscripció es gratuïta.
Si voleu més informació i/o desitgeu
participar, poseu-vos en contacte amb la
nostra seu de València, demaneu per Emili
Í, si feu la inscripció, comuniqueu-nos-ho.

Carme Miquel, Premi
Miquelet d'Honor 1995
La Societat Coral el Micalet atorgà, el passat 2 de desembre, el Premi Miquelet
d'Honor d'enguany a la nostra amiga i companya Carme Miquel. Reproduïm a continuació l'escrit de salutació de l'STEPV que li adreçàrem en l'acte de concessió.
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de
l ' E n s e n y a m e n t del País
Valencià volem participar
del reconeixement que
aquesta nifse li fa a una de
les personas que, durant
tants anys, més ha lluitat
per dignificar la nostra llengua o el que és el mateix,
per dignificar-nos com a
poble.
Ens congratulem plenament en l'elecció feta per la
Societat Coral el Micalet en
la persona de Carme
Miquel i Diego per a concedir-li el Miquelet d'Honor
d'enguany.
És per a nosaltres una
immensa satisfacció poder
felicitar una dona que des de la
seua militància activa ha sabut
insuflar-nos
grans
dosis
d'il.lusió, d'energies i de ganes

de lluitar per a poder acceptar el
repte d'una escola valenciana,
com ella mateixa diu: "Escola en
valencià per a un món pluricul-

lural des d'una perspectiva de solidaritat, que ens
porta a desitjar que tots
els xiquets i xiquetes que
v i u e n al nostre país,
puguen gaudir dels beneficis que suposa aprendre
en valencià. Perquè aprendre en valencià no és un
fet diferenciador, sinó
integrador".
Que aquest premi el servesca per reafermar-te, si
això és possible, en el teu
compromís. Perquè, en
moments com els que
s'anuncien, necessitem
estels que ens sàpiguen
il·luminar les nits per
poder continuar en el camí
de la recuperació de la nostra dignitat com a poble lliure i
solidari.
Endavant, Carme!

Juan Gómez, l'amic Juanito, ens ha deixat. Amb Juan s'esgota encara més
una espècie, la del miliíant-lot-terreny que durant les darreres dècades va pro-.
liferar per aquest territori. Perquè a Juan podies trobar-te'] en mil llocs alhora.
En sa casa, tirant-li hores Í hores davant la pantalla del seu Mac i enllestint el
darrer mapa conceptual —especialitat en la qual ha esdevingut un autèntic
mestre-— sobre l'avaluació a l'escola. Al treball, ara al CEP de Benidorm i
durant tants anys al ja emblemàtic col·legi-Les Rotes d'Altea, enllestint cursets Í claustres. A les múltiples reunions de la llarga sèrie de tinglados on s'hi
va implicar: la Coordinadora contra el peatge a l'autopista, les mogudes pacifistes, les plataformes en defensa de la llengua, del medi ambient. Fer un
repàs al compromís cívic de Juan, a la seua presència ací i allà, a la seua generositat sense límits, ens resulta impossible amb l'emoció amb què escrivim
aquest apunt apressurat. Perquè, per damunt de l'anècdota, Juan estimava la
seua gent. La gent de l'escota, la gent del carrer, la gent amiga. No li faltaven
les ocasions per demostrar-ho i sempre podies comptar amb ell per tirar endavant amb l'última iniciativa que s'hi podia coure. Dedicava tot el temps
necessari —el seu temps també— per tal que les coses isqueren com Déu
mana. Als darrers anys alguns li comentàvem que calia que dosificarà els seus
esforços, que es reservarà un espai per a ell mateix, que descansarà més.
Advertiment inútil: la regidoria a l'ajuntament d'Altea esdevenia l'última
mostra de la seua capacitat de dedicació i treball pels demés. Moltes vegades
a soles i contra corrent. Com sempre. Com els bons. Com els imprescindibles,
que diria Brecht.
Però, per damunt de la vessant cívica, del compromís de l'home d'Albacete
que exercia de valencià amb la cara ben alta, cal subratllar el perfil humà i
d'il.limitada generositat de l'amic Juanilo (encara que, en el seu cas, la frontera
entre l'amistat Í la militància estiga especialment confusa). No és fàcil distingir
on s'acabava la professïonalítat Í on començava /'altra vocació. Juan és la mostra viva -perquè el seu record sempre ens acompanyarà— del company alegre
sempre disposat a compartir. En la lluita, en el treball i en la festa. A l'escola, a
Ràdio Teràpia, a l'equip Contrapunt, a la concentració ecologista o al bar L·i
Plaça. De dia Í de nit. De dilluns a diumenge.
En aquest moment tan difícil, els qui hem compartit tantes coses amb Juan
estem ben fotuls. Sabem que perdem molt. Que amb Juan també se'ns va una
part important de les nostres il·lusions i de les nostres esperances. Però la seua
memòria ens obliga a seguir endavant. El seu somriure i la seua força ens han
d'ajudar. No hi ha excuses per retirar-nos. S'ha mort un dels nostres, dels
au ten t i ca nien l imprescindibles. Però encara ens resta molt per fer. I també
sense Juan haurem d'intentar-ho.
Rafael Miralles

Hastq siempre, amigo
Desde el dia 1 de Diciembre nos falta Juan. Nos falta a muchos, particularmenle a su gente que es mucha. Siempre estuvo comprometido con lo que
le rodeaba, Altea y su gente, su pueblo de Albacete (Fuensanta), sus amigos
y amigas...
En las últimas elecciones fue elegido concejal para representar a la gente
del pueblo en que quiso vivir. Solo ha sido una etapa mas, tambíén participo
activamenle en la coordinadora contra la A-7, en el STE-PV, colaboró con
LA TIZA (el supíemento educativo de INFORMACIÓN ), en las emisiones
de Radio Teràpia, trabajó en el CEP, y antes duranle mas de seis anos en el
C.P. Les Rotes. En todos sitios trabajó porque quería lo que hacía, nunca
hizo nada sin un toque de pasíon.
Se enamoro del Mediterraneo, aprcndió y defendió la lengua y la cultura
de sus gentes, que hizo suyas, y lo hizo porque nunca dejó de amar sus orígenes. Con el siempre hubo algo de Albacete paseando por Altea y seguro
que quienes le quisieron tambïén apreciaren su tierra de origen. A el le
corrcsponde una parcela de solidaridad y tolerància entre las personas y los
pueblos.
Quienes le conocimos bién sabemos que no hay muchos como el. Siempre estaba, y siempre supo que estar con la gente era tan importante para el
como respirar. Las noches de Altea y Albacete ya no seran lo mismo, su
presencia y su ausencia las haràn distintas. Cuando una palmera ilumine el
Mediterraneo por un instante quizà le veamos.
Era de todos, no consentiria que nadie se apropiase de el. Però seremos
muchos los que para siempre sentiremos un vacio irremplazable.
La vida signe però el no està.
H'asta siempre amigo.
Antonio Nacle García.

