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Franqueig Concertat 46/75 QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

Estem perquè si es pot avançar que s'avance, que els
objectius es convertesquen en realitat. Hem avançat en les
plantilles, ens falta Secundària, el Mapa/ l'Adscripció i la
corresponent política lingüística,...
Continuem treballant.

La negociació sobre l'aplicació de la LOGSE (6, per ara)

UN ACORD ENTRE
MOLTS DESACORDS
Des del Mapa Escolar, en gener, fins a l'acord de plantilles de

Primària, firmat el passat 7 de juny, l'STEPV ha informat
puntualment i exhaustivament (amb reproducció íntegra de
documents de la negociació) a tot el professorat.

Durant els darrers sis mesos hem fet la crònica de la negociació i
hem acostat a tots els centres educatius del País Valencià les propostes
hagudes sobre criteris -i, en molts casos, el mapa- de la planificació
educativa, així com la resposta de l'Administració (ben minsa) a les
nostres demandes; les propostes de la Conselleria per a l'adscripció
del professorat d'Infantil i Primària i les nostres objeccions (encara
vigents); l'oferta de l'Administració en matèria de plantilles, la nostra,
i, en aquestes mateixes pàgines, el document final ja subscrit; també,
en cl cas de Secundària, hem donat compte de les poques novetats
hagudes i l'anunci, ara ja a correcuita, de la negociació de tantes
qüestions acumulades.

El balanç, en finalitzar el curs, és que hem arribat a un acord, de
gran importància per a l'Escola Pública i per a l'estabilitat del
professorat, sobre plantilles d'Infantil, Primària i Ir. cicle d'ESO, i
que, al mateix temps, encara tenim per davant molts desacords.

L'adscripció, encara en l'aire, es farà, en tot cas, en eïs primers
mesos del curs que ve.

La segona proposta de Mapa Escolar es donarà a conèixer, diuen,
per Sant Joan (com les bacores).

L'organització del curs 96-97, en tancar aquesta edició, no s'ha fet. I
l'organització són moltes coses: quins ensenyaments?, en quins
centres? qui els imparteix?, amb quins materials? mitjançant quines
normes legals? amb quins equips directius als centres?...

El desconcert en el centres públics és proporcional als
incumpliments reiterats, per part de l'Administració, del calendari de
treball de la Mesa Sectorial d'Educació. I de les seues responsabilitats
com a Govern. Per cert, encara hi ha professorat que no ha cobrat el
que li deuen.
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Recordeu: els sexennis!
Companys i companyes: recordeu que cobrar els sexennis

no és automàtic, com fer-nos vells (triennis) o rebre paperassa
publicitària a la bústia.

Els sexennis, arribat el moment i reunides les condicions
(com si anàrem a prendre la comunió}, sempre cal sol.licitar-
los i no deixar-ho per a més endavant, perquè aleshores no us
pagaran cl temps de retard.

És recomanable que ens l'em un calendari on consten les
dates de compliment de cada sexenni. Per a no oblidar-nos-en,
estaria bé comeniar-ho amb la família i les amistats, per a que
ens ho recorden (millor en forma de felicitació, com els ani-
versaris) i, una vegada s'haja cobrat(?), això sí, pagar-ne una.
Sempre cal ser agraïdes i agraïts i qualsevol motiu és bo per
anar de festa.

Però si no us fa massa gràcia açò dels sexennis, a nosaltres
tampoc. Podem quedar i a veure si ho canviem per un altre
sistema que no emprcnyc tant i ens donc a totes i tots els
mateixos mol ins (i les mateixes peles) per celebrar-ho.

L'all
Per a la grolleria feixistoíde i

masclista, l 'últim capítol de la
qual l'ha protagonitzat el Sr. Julio
Insa amb la seua xerrameca con-
tra tes i els representants del
poble valencià, sense oblidar als
qui l'aplaudeixen, el disculpen i el
mantenen en els m i t j a n s de
comunicació públics qual repúbli-
ca bananera particular.

...1 l'oli

Per a Glòria Marcos, diputada
a les Corts Valencianes i blanc
personal de l'anterior personatge,
com a representant de les institu-
cions democràtiques, de la lluita
de les dones i ferma defensora de
l'Escola Pública.

Col·laboren en aquest número: Atea Dona Baix Vinalopó, Paco Bessó, Manolo Cabanillas, Conxa Delgado. Manolo Garcia Algarra. José Herrero, Vicent Mauri, Joan Moliner Juan M. Mtinoz. Antoni Vinas.
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Què passa amb la
Llei de Formació de
Persones Adultes?

La Llei de For-
mació de Persones
Adultes es troba en
aquest moment
totalment paralitza-
da. Aquesta Llei,
que va ser aprova-
da en [es Corts
Valencianes sense
cap vot en contra
en gener del 1995,
està pendent del
seu desplegament
normatiu i no sem-
bla que l'Adminis-
tració t inga cap
voluntat de dur-la
endavant. Fins i tot
les primeres passes
que.es van donar
per a la seua apli-
cació, com ara els
Decrets que regula-
ven la Comissió
Interdepartamental
o el Consell de
Formació de Perso-
nes Adultes, es tro-

ben totalment paralitzats, malgrat que la Llei compta amb el supoit de la
totalitat dels agents socials i de la majoria dels grups parlamentaris de les
Corts Valencianes.

Considerem que l'Administració valenciana ha de posar en marxa, de
forma urgent, tota una sèrie d'actuacions, com són: la constitució del
Consell Valencià de la Formació de Persones Adultes, la creació de
l'òrgan directiu que coordine totes les actuacions en aquest sector, la pre-
sentació del pla d'actuacions de la Generalitat Valenciana en matèria de
formació de persones adultes, la negociació del conveni multilateral per a
finançar les activitats de les diferents administracions, sobretot les dels
programes municipals, la presentació del mapa de la formació de perso-
nes adultes, les plantilles del centres o la negociació de les condicions
laborals del personal adscrit.

En aquests moments de canvi del sistema educatiu i atesa la concepció
que suposa la formació de persones adultes, cal iniciar, de forma imme-
diata, la negociació de tots aquests temes en els distints òrgans de repre-
sentació i participació, ja constituïts o que s'han de constituir, com el
Consell Valencià de Formació de Persones Adultes, la Mesa Sectorial
d'Educació, els Consells Territorials...

Cal exigir a l'Administració que es comprometa al desenvolupament
immediat, sense "segones lectures" que vulneren allò legislat, i a que ini-
cie la negociació de tols els temes pendents de desplegament, ja que està
generant un gran desencís i malestar entre els agents socials que donarem
suport tant a la promulgació com al contingut de la Llei. L'Administració
no pot passar del sentit majoritari de la societat valenciana, ja que la Mesa
dels Agents Socials per l'EPA, un gran nombre d'ajuntaments, col·lectius
socials i milers de ciutadans i ciutadanes han manifestat la seua posició
favorable al desplegament i compliment de la Llei de Formació de Perso-
nes Adultes.

CAMPELLO ÍRecínte <ie}$ Snk·siaïísí
16 de juny d* 1996

ALFAFAR, per exemple
Coincidint amb el procés de

matriculació, el Consell Escolar
Municipal d'Alfafar (L'Horta) va
ser el patrocinador d'una iniciati-
va singular per a afavorir el pro-
cés de matriculació en els centres
públics de la localitat (escoles
infantils, centres de primària, ins-
tituts, EPA, Programa de Garan-
tia Social..).

Cartells, tríptics, adhesius,
xerrades, treball boca a boca,
casa a casa..., i per a cloenda una
Marxa que, des de les 15 hores,
va recórrer tots els centres i va
finalitzar en l 'Ajuntament, on
milers de xiquetes i xiquets i per-
sones de totes les edats participa-
ren en diverses activitats lúdiques
que va anar presentant el conta-
contes Llorenç Giménez.

Al f ina l de l 'acte, Gonçal
Anaya va fer un parlament i va
actuar el grup musical infantil nicaragüenc "Tempranal".

Felicitats al poble d'Alfafar. Fins el proper any i a copiar la idea.

MANIFIESTO
Ante la problemàtica derivada de la

aplicación de la ESO en el mundo rural
La Confederación de Asociacio-

nes de Padres y Madres de Alum-
nos (CEAPA), los sindicatos de la
ensenanza de Comisiones Obreras,
FETE-UGT, STEs y CGT, y la
Confederación de Movimientos de
Renovación Pedagògica (MRP) han
firmado un manifiesto conjunto
ante la problemàtica derivada de la
aplicación de la Ensenanza Secun-
daria Obligatòria (ESO) en el
medio rural.

1. El conflicto planteado por las
madres y padres de (a zona rural es
consecuencia, fundamentalmente,
de la actitud mantenida por el MEC
y las diferentes Consejerías de Edu-
cación ante el proceso de implanta-
ción de la Reforma. Así, el oscu-
rantismo en la planificación de la
red de centros, la falta de informa-

ción y negociacíón conclòs sectores
de la comunidad educativa afecta-
dos, unido a la no existència de un
presupuesto adecuado, ha impedido
una correcta preparación de la tran-
sición hacia la ESO.

2. Todo ello no puede, sin
embargo, jus t i f icar una marcha
atràs en aspectos progresistas de la
LOGSE, como la existència de una
etapa obligatòria y comprensiva de
educación secundaria entre los 12 y
16 anos, aplicada en condiciones de
calídad en todo el territorio, con la
necesaria flexibilidad en función de
las peculiaridades geogràficas y, en
cualquier caso, garantizando la no
discriminación del alumnado de la
zona rural.

3. Por tanlo, consideramos
necesaria la apertura de cauces de

negociacíón en los diferenles nive-
les territori ales, con las organiza-
ciones representativas de todos los
sectores de la comunidad educati-
va, que nos permitan llegar a un
acuerdo para garanlizar la implan-
tación de la LOGSE, con la sufi-
ciente financiación, que sirva a los
intereses mayoritarios de la socie-
dad.
. Madrid, 14 de mayo de 1996.

CEAPA
CCOO

Confederación General de
Trabajadores (CGT)

Federación Espanola de
Trabajadores de la Ensenanza de

UGT (FETE-UGT)
Sindicato de Trabajadores de la

Ensenanza (STEs)
Confederación de MRP

Professorat interí: Si volem solucions caldrà defensar-les
Al llarg de les darreres setmanes

el professorat interí ens hem mobi-
litzat per a defensar els nostres
drets laborals i per a demanar la
negociació d'un pacte d'estabilitat.
Hem presentat centenars de peti-
cions demanant la convocatòria
extraordinària de la Mesa de Segui-
ment sobre l'Acord de Professorat
Interí, la negociació de la nostra
plataforma reivindicativa i el com-
pliment de l'apartat 6é de l'Acord.
S'han fel concentracions a Alacant,
València i Castelló.

La Conselleria va convocar,
finalment, la Mesa el passat dia 3
de juny, però no amb tots els punts
que des del s i nd i ca t li havíem
sol·licitat (negociació pacte d'esta-
bilitat, pagament de les nòmines i
durada dels nomenaments) .
L'STEPV va exigir que es modifi-
carà l'ordre del dia per a tractar els
tenies anteriorment esmentats, i ho
vam aconseguir parcialment, ja que
no totes les parts presents en la
Mesa estaven d'acord en parlar de
l'estabilitat per al professorat inte-
rí. Malgrat açò, en l 'apartat de
"precs i preguntes" proposàrem la
negociació d'un pacte d'estabili-
tat. Tant l 'Adminis t rac ió com
algunes organitzacions sindicals
ens demanaren, com a condició
prèvia, que presentàrem una pro-
posta concreta, cosa que farem en
els propers dies. Esperem que quan
la tinguen no "tiren balons fora",
com van fer el curs passat, i defen-
sen amb força l'estabilitat i la con-
tinuitat en el treball del professorat
interí.

També es van tractar en la reu-
nió d'altres temes. En primer Hoc,
l'obertura de noves borses de tre-
ball. En Primària s'obriran per a
les especialitats de Pedagogia
Terapèutica, Audició i Llenguat-
ge, Anglès, Música i Ed. Física.
Els integrants de les actuals borses
podran presentar documentació per
a quedar habilitats en altres espe-
cialitats, participant en els actes
d 'adjudicació des del l loc que
tenen en l'actualitat per qualsevol
especialitat que linguen reconegu-
da. Posteriorment, es podran ins-
criure en les noves borses les per-
sones de fora del sistema. Per a

reconèixer les especialitats caldrà
presentar titulacions o cursos de
formació, Hem demanat que també
es puga reconèixer per experiència,
és a dir, per haver treballat en
aquestes especialitats, però sols tin-
guérem el suport de CSIF. Ni la
Conselleria ni la resta de sindicats
van acceptar la nostra proposta.

En Secundària també s'obri-
ran noves borses de treball
d'algunes especialitats. A Valèn-
cia: Francés, Tecnologia de
Metall , Pràctiques de Moda i
Confecció, Flauta, Saxó, Tuba,
Viola i Violoncel.lo. A Castelló:
Ed. Física, Italià, Tec. Elèctrica i
de Metall, Pràctiques d'Hostele-
ria i de Fusta, Harmonia, Con-
trabaix, Guitarra, Saxó, Conjunt
Coral i Música de Cambra. Sobre
Alacant no ens han donat cap
informació.

Respecte al mecanisme d'adju-
dicació de les vacants i substitu-
cions per al curs 1996-97, es trac-
tarà en una reunió de la Mesa al
llarg del mes de juliol.

Les conseqüències dels_tres
punts jinteriors (procés d'habilila-
cíons,_obertura de noves borses Í
mecanisme d'adjudicació per al
curs vinent) són preocupants. ja
que no podem acceptar que ^es
puguen restringiries opcions del
professorat interí per a ocupar
determinades places. S'ha de man-
tindré les actuals opcions de tre-
ball. S'ha de reconèixer l'experièn-

cía docent del professorat interí,
com a pas previ per a obrir noves
borses, de forma que se li possibili-
te l'accés, de forma preferent, a les
noves especialitats. També s_ha de
convocar cursos de formació amb
places suficients per a poder adqui-
rir-ne de noves.

Sobre la durada dels nomena-
ments, !•'Administració s'ha com-
promès a dictar instruccions, de
forma immediata, als Serveis Terri-
torials d'Educació per a que facen
"una novació contractual del termi-
ni del contracte"; és a dir, es modi-
ficarà la durada dels nomenaments
fins el final del curs escolar. Hau-
rem d'estar vigilants en el compli-
ment d'aquest compromís.

Per acabar, també tractàrem
sobre la problemàtica dels paga-
ments de les nòmines. L'Adminis-
tració considera resolt el problema,
nosaltres no, ja que algunes com-
panyes Í companys no cobren pun-
tualment.

Cal que continuem mobilitzats
per a defensar els nostres drets,
no poden restar passius, sols amb
la pressió i organització aconse-
guirem els nostres objectius.

NOTA: Us informem que en el
proper mes de juliol s'obriran bor-
ses de treball de Pr imària i de
Secundària en la província de
Tarragona. Per a més informació
poseu-vos en contacte amb el sindi-
cat.
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PLANTILLES Un acord entre molts desacords
Aproximació a la situació actual

1990, l'any de la LOGSE, una llei de forta
emprempta progressista amb la qual el PSOE
mamprén la Reforma del Sistema Educatiu

Un projecte que, no obstant, no gaudeix de la unanimitat
dels sectors socials progressistes (sindicals i moviments de
renovació pedagògica).

Per raons contràries i de rància tradició històrica, la dreta
política i social s'hi oposa.

Després vindrien tres calendaris diferents per a la seua apli-
cació i les conseqüències d'una mancança permanent de
finançament. Tot això sense haver incorporat els resultats del
debat social, que haguera sumat voluntats als elements més
progressistes del projecte. Al capdavall, potser per això mateix
no convenia fer-ho. El ministre Pertierra Í el seu braç executor,
Marchesi, avalen, sobradament, aquesta suposició.

1996, l'any que tanca la generalització de
TE. Infantil i Primària i obrirà la de Secundària

El partit responsable de la LOGSE ja no governa. La dreta,
que s'oposava al projecte, està en el poder.

El Govern actual no ha perdut l'ocasió per a deixar clar que
esta LOGSE no és seua.

Però la forma en què ha accedit al Govern no li permet fer
molts canvis legislatius. A més a més, una bona part de la
reforma ja està en marxa en moltes CC AA, especialment on
governen els seus socis d'investidura. Açò conforma una situa-
ció que, tot i ser molt perillosa per a l'Escola Pública, haurà de
contenir, de moment, certes expectatives inicials.

A casa nostra, però, on regeix el mateix calendari d'aplica-
ció de la LOGSE per a la implantació dels trams educatius, es
dóna un retard en relació a tot allò que calia haver fet.

L'anterior Govern deixà la Generalitat sense haver tancat
cap acord amb els sindicats en res de tot allò que suposa l'apli-
cació de la LOGSE. Es mantingué sempre a molta distància de
les propostes sindicals en matèria de plantilles; jugà a promoure
assemblees del professorat entorn de la seua proposta d'ads-
cripció, passant dels sindicats; i, finalment, mentre preparava el
traspàs al nou Govern, deixà damunt de la íaula del Consell
Escolar Valencià una proposta (per a qui?) de mapa escolar.

Si en els papers es va deixar passar el temps, en les realit-
zacions no es va anar més lluny. Per això ara tenim pocs insti-
tuts de Secundària i anem retardats en unitats de 3 anys; no
s'ha desplegat encara les noves famílies de la Formació Pro-
fessional ni la seua regulació, no tenim Reglament Orgànic de
Centres de Secundària... Però, això sí, tenim la LOPEGCE, tot
un rèquiem per la democràcia escolar.

A una herència així ara li hem d'afegir un nou Govern que
no es creu la LOGSE, que no creu en l'Escola Pública (aní està
el seu mapa escolar, un ajust escolar encobert...) i que té tota
la responsabilitat de dur endavant la reforma dels sistema edu-
catiu, però, pel que es veu, tampoc no s'ho acaba de creure,
perquè actua com si tinguera tot el temps del món, com si no
estiguérem en 1996.

Però, com hem volguí explicar des del principi, en 1996
totes les negociacions en marxa s'han d'anar enllestint.

Arriba el mapa escolar *
El mapa escolar es va presentar el 23 de gener, va estar

fortament contestat-i encara no s'han atès les al·legacions pre-
sentades. El nou mapa estarà, diuen, per Sant Joan.

Davant d'aquesta conjuntura, la comunitat educativa ha
reaccionat exigint l'acompliment de la LOGSE i la consolidació
d'una Escola Pública de qualitat. Ho ha fet d'una forma tan rao-
nada com contundent i, en bona mesura, unitària.

La mobilització sota la iniciativa de la comunitat educativa,
amb el suport importantíssim dels sectors progressistes de la
societat valenciana, ha anat creant en fa Conselleria la necessi-
tat d'explicar-se, de desmentir -o dissimular- almenys els aspec-
tes més criticats de la seua política. Ha passat de la desqualifi-
cació dels participants en les manifestacions del 28 de febrer a
l'anunci d'una rectificació del mapa escolar uns dies abans dels
actes del 23 de maig i que, com s'ha pogut comprovar, ha resul-
tat una maniobra de distracció que no ha tingut èxit.

Sobre el mapa escolar, ho direm una vegada més: s'ha de
traure ja la segona proposta Í ha de contenir una xarxa escolar
pública molt diferent de l'anterior, a partir dels criteris dels sindi-
cats, dels de FAPA-COVAPA i de les al·legacions municipals.
Ja està bé de jugar a l'amagatall.

L'adscripció
Sobre l'adscripció, amb la component importantíssima de la

catalogació lingüística, no hi ha acord perquè xoquen dos
models diferents de plantejar-la. Hi ha gran distància entre
l'Administració, per una banda, i els sindicats, per altra. Aques-
ta coincidència sindical s'hauria de mantenir atesa la repercus-
sió que té per al professorat. Però s'ha de buscar una eixida
amb responsabilitat, perquè el curs proper hi ha concurs de
trasllats d'àmbit estatal, moltes CC AA Í el MEC ja ho tenen
resolt o en vies de resolució i ací no ens poden quedar sense
resoldre-ho. És una irresponsabilitat de l'Administració no
haver fet ja tot el que és possible per desallotjar tanta incertesa.

La proposta de plantilles d'Infantil,
Primària i 1 r. cicle d'ESO

S'ha arribat al final de la negociació de les d'Infantil, Primària
i 1 r. cicle d'ESO. Les de Secundària es tractaran a continuació.

En el curs 1995/96 s'acaba d'implantar l'Educació Primària,
el primer tram obligatori que precedeix l'ESO.

Al nostre país, però, s'acabarà el curs sense poder aplicar un
acord de plantilles (la millor opció sempre és un bon acord, el
consens), però tampoc sense una mesura legal que les fixarà (la
pitjor opció, una decisió unilateral). Per tant, cal que es resolga,
òbviament, de forma satisfactòria i negociada.

Certament, la situació política, caracteritzada per una, nova
Administració favorable a les privatitzacions i disposada al
retall de la despesa pública, no és la mil lor per a negociar una
ampliació de la plantilla de professorat.

Amb tot i això, per a l'STEPV, l'objectiu, no per evident
menys necessari, havia de ser que es dotarà l'Escola Pública de
més recursos i possibilitats organitzat i ves i que, com a conse-
qüència, poguera oferir més qualitat en el servei que dóna a la
majoria social i mi l lo r alcnció a la diversitat de necessitats edu-
catives.

El bo i cert és que, al contrari que en el cas del mapa escolar,
s'ha realitzat, després de la fallida de les 14 línies, una negocia-
ció real, amb avanços des d'una sessió a la següent. S'ha partit
de la proposta sindical presentada (des de 1994) per STEPV,
CC OO i FETE-UGT per a centres tipus, així com d'acords
recents en l'àmbit d'altres administracions educatives. Per a
nosaltres, la mobilització popular per l'Escola Pública ha tingut
una influència important en afavorir la negociació.

L'STEPV ha informat puntualment a tol el professoral de la
proposta resultant.

Durant les darreres setmanes, la gran majoria del professorat
que ha participat en les assemblees obertes convocades pel nos-
ire sindicat ha valorat positivament la proposta de plantilles.

Finalment, el Consell Nacional de l'STEPV, celebrat e! dia
25 de maig a València, va considerar, per una ampla majoria,
que la proposta d'acord de plantilles s'ha de subscriure. També
s'ha reafermat en que la lluita per l'Escola Pública continua i
que el nostre sindical ha d'estar en la primera fila.

Per tant, no renunciem a res. A les plantilles, tampoc.

Elements de valoració
Els criteris per a la confecció de les plantilles ha estat proposat

pels sindicats, és a dir, partint de determinar les funcions docents,
Icctivcs i no lectives, i les necessitats horàries pertinents.

Les plantilles tipus són bones, sensiblement superiors a les
actuals, encara que matisades per la transitorielal de l'ESO,
però, així Í tot, són, transitòriament (no per a sempre), accepta-
bles. Sense duble, estan en la primera línia dels acords de tot
l'Estat.

El problema de les retribucions s'ha resolt, ara, d'acord amb
la posició de l'STEPV, única en relació a la resta de l'Estat.
Quede com quede en el futur, ara es defineix que les retribu-
cions és tractaran en el marc del Cos de Mestres i no exclusiva-
ment per a qui passe a Secundària. De tots i totes depèn que es
quede així.

La temporalització d'algunes qüestions (100% de les unitats
de 3 anys, 100% de la pròpia plantil la. . .) no està especificada
any a any, si bé té sempre un tope marcat: el final de P actual
legislatura, curs 98-99. Aquesta falta de definició anual és un
punt feble de la proposta i, segurament, ens durà a haver d'exi-
gir la seua concreció cada curs (està previst en la proposta) i en
la negociació de l'aplicació deí mapa escolar. En qualsevol cas,
l'Administració actual ho accepta com la seua responsabilitat,
no d'un futur Govern.

En relació a la negociació global, es pot con-
siderar que estan en procés de negociació tots
els temes (excepció feta de les planti l les de
secundària que ha de començar en breu), amb
un nivell desigual pel que respecta als resultats
(clarament insatisfactoris en el cas del Mapa
Escolar i adscripció). En eixe context podem
dir que la plantilla és l'element més autònom de
tots tres, doncs és bona o dolenta fonamental-
ment per la quantitat de professorat en cada
centre.

De la proposta actual es pot dir que contri-
buirà a estabilitzar el professorat actual d'Infan-
til Í Primària (que no és poc), i que l'expansió
del sistema educatiu públic no depèn d'un
model de plantilla per als centres, sinó del
Mapa Escolar. És a dir, amb aquestes plantilles
cabem tots i totes, impedeix desplaçaments
forçosos a causa de l'adscripció, permet la crea-
ció de nous llocs de treball, però serà el tracta-
ment que es done a la xarxa pública el que
determinarà si hi ha creixement o tendències

reductores. Per això, precisament perquè coneguem els ele-
ments de la negociació global i no són satisfactoris, cal assegu-
rar ara una plantilla a l'alça.

Sobre Secundària, es negociarà les plantilles i condicions de
treball abans d'acabar el curs i es garanteix, d'entrada, que el
professorat no serà desplaçat de la seua localitat actual durant el
període d'aplicació de la LOGSE.

La proposta és acceptable, però
cal firmar un acord?

Si només tinguérem una negociació de plantilles, segurament
no es faria la pregunta. La qüestió és si hem d'esperar un acord
global o hem d'avançar en allò que es puga.

La deeisió del Consell Nacional de l'STEPV, avalada per un
procés assembleari obert a tot el professoral, on han participat
més de dos mil persones i representants de més del 50% dels
centres, pren en consideració les següents qüestions:

1.- La proposta de plantilles d 'Infanti l Í Primària millora
l'Escola Pública i crea llocs de treball. També dóna garanties
importants per a engegar la negociació en Secundària.

2.- S'ha acabat ja la implantació de l'ensenyament primari i,
per tant, cal determinar en quines condicions comença a funcio-
nar. En aquest context, (.els centres d'Infantil i Primària han de
continuar esperant una plantilla a que tinguem un acord global
per a la implantació de la LOGSE?, <,les plantilles de Secundà-
ria lambé?

Des de l'STEPV pensem que és una gran irresponsabilitat
arribar al proper curs sense perspectives per a l'Escola Pública,
mentre la patronal de privada aprofita per a fer discursos de nor-
malitat.

Al mateix temps, els qui volem una ESO de qualitat haurem
de continuar bregant perquè en ta planificació educativa s'inclo-
ga noves construccions, adaptacions de centres i el pressupost
corresponent. Però açò, que és necessari, no depèn dades planti-
lles, sinó de la planificació.

3.- Certament, la polítiea educativa de l'actual Govern no
genera confiança. Genera conflictes. Ja sabem on estan els desa-
cords i per què. Provocacions, com el que ha passat en la matrí-
cula, no en falten, i motius de fons en sobren. Les declaracions
de la nova Minislra en són una bona prova. Estem l l u n y
d'acords globals. Polser no arribaran mai. El Govern del PP
hereta una LOGSE que no és seua i té "una altra política", no
sols educativa, també pressupostària.

Però, si perquè tenim molts desacords -l'adscripció, el
mapa...- no firmem una bona proposta de plantilles, no gua-
nyem res. Continuarem tenint tots els assumptes pendents.

4.- En un context de privatitzacions i de retalls, és oportú
acordar allò que és acceptable. Cal posar sobre el paper els
compromisos de l'Administració, publicar-los al Diari Oficial.

Si no firmem l'acord de plantilles, no comprometem el
Govern a res.

5.- Cap administració ni sindicat ha signat unes plantilles
millors, globalment considerades, en altres llocs de l'Estat. Ni
on ja s'ha arribat a acords (territori MEC, Catalunya...) ni on
estan encara negociant-se (Andalusia, Canàries...)

En definitiva
Es cert que aquest acord no resol tots els problemes, per

exemple, la falla d'instituts de Secundària i, per lant, la durada
de la transitorietat de PESO en els centres de Primària. Hau-
rem de continuar treballant en el marc de la planificació edu-
cativa.

Però nosaltres no compartim allò de que "cuanto peor,
mejor". No per a l'Escola Pública. Estem més per considerar
que si es pot avançar, que s'avance.

Ja ho hem dit: no renunciem u res.
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Quadre comparatiu entre acords o propostes
del MEC i les diferents comunitats autònomes
Plantilles centres d'Ed. Infantil i Primària

*Centres 3 + 6 unitats (1 línia)
*Centres 6 + 12 unitats (2 línies)
*Centres 9 + 18 unitats (3 línies)

PV

13+1
26
37

MEC

13
26
37

CAN

13
25
37

NAV(*)

12-13-14
25-26
35-36

CAT(**)

13
24
35

GAL

12
23
36

AND(***)

11
21
31

(*) En Navarra la plantilla podrà minvar o augmentar en funció de les ràtios.
(**} En Catalunya s'augmentarà la plantilla mínima en un mestre si la ràtio supera 22 alumnes/grup. En els centres de dues o tres línies, si

se supera 24 alumnes /grup tindran 26 i 37.
(*#*) En Andalusia s'augmentarà ta plantilla en I o 2 especialistes d'Ed. Especial, segons la tipologia del centre.

Aplicació de les plantilles tipus a
cada centre

P. Valencià Curs 1998-99
MEC Curs 1999-2000
Canàries Entre els cursos

* 1998-99 i 2000-2001
Catalunya En el curs 1999-2000
Andalucia En el curs 2000-2001

* Centres Rurals Agrupats (CRAS) Mestres PV Mestres MEC

CRAS 9 unitats
12
15
18
21
24
27

Almenys 14
18
22
27
30
34
38

13
17
21
26
29
33
37

Implantació plantilles CRAs

Centres que integren NEE i tenen
unitats específiques d'EE

Professorat de suport Ed. Infantil

Centres CAES

Implantació unitats de 3 anys

Substitucions

Mestres itinerants

Garanties del procés d'adscripció

Situació dels mestres amb desti-
nació provisional per modificació
de les plantilles

Canvi d'especialitat

Accés dels mestres al Cos de
Secundària

Horari mestres adscrils 1 cicle ESO

Accés dels mestres al primer cicle
d'ESO

Retribucions COS MESTRES

Accés del professorat especialista
en Psicopedagogia al Cos de
Secundària

Plantilles de Secundària

Implantació del primer cicle
d'ESO als Instituts

Creació llocs de treball infantil-,
primària curs 96-97

País Valencià

Tres propers cursos.

S'incrementarà la dotació de personal.

Centres amb 5 o més unitats, un mestre més. Progressi-
vament, centres amb 4 unitats tindran 5 meslres.

Es dotarà de professorat de suport.

Generalització de l'oferta en el curs 1998-99.

Totes a partir del 7é dia.

S'inclourà la indemnització per a atendre els sinistres
dels vehicles i es considerarà com horari lectiu el temps
necessari per els desplaçaments.

S'avançarà l'aplicació de ies plantilles si es pot adscriu-
re a algun mestre en el seu centre.

Dues opcions: Ser suprimit o romandre amb destinació
definitiva en el seu centre i ser desplaçat anualment a
centres de la seua localitat.

Cursos per al personal que haja perdut la seua destina-
ció, estiga "mal adscrit" o tinga reconegudes sols les
especialitats FF, MN, CS. Almenys 1.500 places en tres
anys.

S'afavorirà l'accés. Es realitzaran convocatòries separa-
des per a aquest torn.

El mateix horari que e! professoral de Secundària.

S'impulsaran els tràmits davant el MEC per a ampliar el
període que marca la LOGSE.

Es negociaran les retribucions de tol el Cos de Meslres.

S'aplicaran els canvis legals per a permetre que puguen
accedir al Cos de Secundària mitjançant un concurs-
oposició, amb una convocatòria de tom especial.

Negociació abans de l'inici del curs 1996-97. Compro-
mís de manteniment en la localitat del professorat.

Implantació cie la majoria al llarg de l'actual legislatura.

Augment net entre 1.000-1.500 places.

MEC -i

Tres propers cursos.

S'incrementarà en determinats centres.

Centres amb 5 o més unitats, un mestre més.
Progressivament, els de 4 tindran 5 meslres.

En el curs 96-97, a partir del 7é dia en cen-
Ires incomplets o ràlios elevades.

No seran desplaçats els mestres en les capi-
lals de província o ciutats de més de 20.000.
habitants fins l'obtenció d'una nova.desiina-
ció definitiva. També s'aplicarà en les zones
que tinguen més de 180 llocs de treball.

6.000 places en tres anys.

S'afavorirà l'accés. Es realitzaran convo-
catòries separades per a aquest torn.

Serà l'estabiert per al professorat de Secundaria.

Es negociarà només per al primer cicle d'ESO.

S'impulsaran els canvis legals per a que puguen
accedir mitjançant la realització d'un concurs-
oposició, amb la convocatòria de torn especial.

País Valencià: Acord entre la Conselleria d'Educació i els sindicals.
CANÀRIES: Preacord de la Comissió Tècnica de Negociació.
NAVARRA: Acord C. Foral i CSIF, AFAPNA, UGT Í ANPE.
ANDALUSIA: Darrera proposta de la Junta de Andalucia.

CATALUNYA: Acord signat el 21-12-1994 entre la Generalitat,
CC OO i CSIF.
MEC: Acord signat pel MEC, ANPE, CC OO, CSIF Í UGT.
GALÍCIA: Darrera proposla de la Xunta de Galícia.

Resum dels aspectes més
significatius del document
de plantilles i condicions
laborals del professorat

• Es generalitzarà l'oferta de l'alum-
nat de 3 anys en el curs 1998-99.

• Amb anterioritat a l'inici del curs
1996-97 es negociaran les plantilles,
les condicions de treball i les garanties
laborals del professorat de Secundària,
garantint la seua permanència en la
localitat de destinació al llarg del pro-'
ces d'implantació de la LOGSE.

-Es realitzaran els tràmits necessaris
per a que la majoria de les unitats de
primer cicle d'ESO transitòriament
adscrites a Centres de Primària s'incor-
poren al llarg de l'actual legislatura a
Centres de Secundària.

-Plantilles tipus per a TOTS els cen-
tres d'Ed. Infantil Í Primària.

Centres 1 línia: 13 + 1 mestres
Centres 2 línies: 26 mestres
Centres 3 línies: 37 mestres
-Plantilles tipus de centres de primà-

ria que impartesquen transitòriament el
primer cicle d'ESO.

Centres 1 línia: 3 mestres
Centres 2 línies: 5 mestres
Centres 3 línies: 7 mestres
-Plantilles tipus d'ESO en ES.
Centres 2 línies: 4 mestres
Centres 3 línies: 7 mestres
Centres 4 línies: 9 mestres
Centres 5 línies: 11 mestres.
A més a més es dotaran llocs de tre-

ball de EE, PT necessaris.
-Plantilles de centres incomplets.
• Ed. Infantil

1 unitat: 1 lloc de treball
2 unitats: 2 llocs de treball

• Ed. Primària
1 unitat: 1 lloc de treball
2 unitats: 2 llocs de treball
3 unitats: 3 llocs de treball
4 unitats: 5 llocs de treball
5 unitats: 7 llocs de treball

• ler cicle ESO
1 unitat: 2 llocs de treball
2 unitats: 3 llocs de treball
3 unitats: 4 llocs de treball

-L'aplicació progressiva d'aquestes
plantilles finalitzarà en el curs 1998-
99. El calendari d'aplicació s'avançarà
si, una vegada realitzada l'adscripció,
resultarà impossible adscriure a algun
mestre en el seu centre. Per al curs 96-
97 s'incorporarà al catàleg actual un
augment net de mestres d'entre 1.000 i
1.500 llocs de treball. •

-Els centres amb 4 unitats o més de
segon cicle d'Educació Infantil comp-
taran amb professorat de suport.

-S'impulsarà la creació i constitució
de Col·legis Rurals Agrupats (CRAs),
dotant-los d'una plantilla adequada,
tenint en compte les necessitats de des-

plaçaments que seran considerats com
a jornada lectiva del professorat.
Aquestes plantilles són superiors a les
pactades per alguns sindicats i el
Ministeri d'Educació i Ciència. La
regulació dels CRAs es farà de forma
immediata.

-En els centres que integren alumnat
amb necessitats educatives especials
s'incrementarà la plantilla de personal.
També es dotarà de llocs de treball
d 'Ed, Especial els Instituts de
Secundària.

-Els centres CAES tindran professo-
rat de suport d'acció compensatòria.

-Es substituirà al personal de baixa a
partir del 7é dia de la recepció del paït
de baixa per part de les Direccions
Territorials.

-Es regularà la situació del professo-
ral itinerant. S'inclourà la indemnitza-
ció per a atendre els sinistres dels vehi-
cles, es considerarà com a horari lectiu
el temps necessari per als desplaça-
ments reglamentaris i s'avançarà a
compte el 80% previst per a les indem-
nitzacions per despeses de desplaça-
ments i dietes.

-El professorat que es trobe en situa-
ció de provisionalilat per modificació
de les plantilles, podrà optar entre ser
suprimit o romandre com a desplaçat a
la seua destinació definitiva i ser des-
plaçat anualment a centres de la locali-
tat o zona.

-Es convocaran cursos de formació
per a l'adquisició de noves especiali-
tats al professorat que tinga destina-
ció provisional per pèrdua del lloc de
treball, el "mal adscrit" o el que no
haja obtés la seua primera destinació.
En els propers tres anys es convoca-
ran 1.500 places.

-S'afavorirà l'accés dels mestres al
Cos de Professorat de Secundària.

-S'impulsaran els tràmits davant el
MEC per a ampliar els terminis d'ads-
cripció dels Mestres al primer cicle
d'ESO en els Instituts de Secundària.
(Disposició Transitòria 4a de la LOG-
SE).

-Es negociaran les retribucions del
Cos de Mestres com a conseqüència de
l'aplicació de la LOGSE.

-S'aplicaran els canvis legals per a
permetre que el professorat especialit-
zat en Psicopedagogia Escolar puga
accedir al Cos d'Ensenyament Secun-
dari en l'especialitat de Psicologia i
Pedagogia, mitjançant una convocatò-
ria de torn especial.

-El Consell de la Generalitat ratifi-
carà el text del present Acord.

Educació Primària Editorial Casals
Educació Infantil

VALENCIÀ 1r, 2n
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Delegació Llevant
Rodríguez de Cepeda, 31

46021 VALENCIÀ
Fax: (96) 369 22 12
Tel, (96)3692371

Correu electrònic:
Juan Amador Mart'n @ amadeus.es
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Secundària: Negociacions
i temes pendents

La

El dia 27 de maig passat va
començar la negociació entre
l'Administració i els sindicats sobre
l 'esborrany del decret pel qual
s'estableix l'ordenació general dels
ensenyaments de Formació Profes-
sional.

Aquest decret serà el marc al vol-
tant del qual es desenvoluparà la
normativa que afectarà a l'estructura
i l'organització, títols i ensenya-
ments mínims de la Formació Pro-
fessional.

S'estableixen les directrius de
l'àmbit d'aplicació, les finalitats,
l'ordenació, l'estructura dels cicles,
l'accés, els mòduls, les modalitats
d'oferta, el currículum i el seu
desenvolupament , els equips
docents, les programacions, la meto-
dologia, l 'avaluació, els títols i
accessos a altres estudis, la certifica-
ció de mòduls, les revalidacions i
correspondències, l'experimentació i
altres.

Des de l'STEPV hem presentat
una sèrie d'esmenes específiques
tendents a deixar obert el camí de la
negociació sobre la normativa con-
creta que desenvoluparà aquest
Decret. S'ha de destacar alguns del
aspectes que, per la seua importàn-
cia i possibles repercussions poste-
riors, han d'introduir-se o esmenar-
se al document.

- Un dels més importants seria
oposar-se a que aquest decret entre
en competència amb el que és una
funció de la Llei d'EPA i del seu
desenvolupament, pel que demanen
la supressió de l'apartat 2 de l'Arti-
cle 7, referit a modalitats d'ensenya-
ment i que, en el cas de l'ensenya-
ment a distància, planteja formació
de persones adultes, així com una
redacció diferent del 7.1, en el sentit
que l'ensenyament presencial ha de
ser la forma general i prioritària de
la Formació Professional.

- Des de l'STEPV considerem
que la responsabilitat de que la For-
mació en Centres de Treball (FCT)
siga una realitat és de la Conselleria
i, per tant, esta s'ha de comprome-
tre des del principi, comunicant als
centres les empreses disposades a
col·laborar amb la formació de
l'alumnat.

- Hem demanat a la Conselleria
que estudie la possibilitat de cert
nivell de revalidacions entre els
Cicles Formatius de grau superior,
ensenyaments que es realitzen des-
prés del Batxillerat, i alguns crèdits
dels corresponents estudis universi-

taris, per a la qual cosa cal un acord
amb la Universitat.

- Finalment, hem demanat a la
Conselleria que incorpore al docu-
ment la possibilitat que els Consells
Escolars Municipals puguen propo-
sar oficialment els Cicles Formatius
que consideren necessaris per als
centres de la seua localitat.

- La resta de les esmenes podríem
considerar-les de caràcter més tècnic
i tenen com a finalitat aclarir o mati-
sar alguns aspectes del document,
com ara algunes tasques del profes-
sorat, tutors, etc.

- Demanem també a la Conselle-
ria que s'incloga com a finalitat dels
ensenyaments de Formació Profes-
sional el respecte i la promoció de la
llengua i cultura pròpies.

Altres tenies
Per altra banda, en aquest

moment, estem a l'espera de concre-
tar un calendari sobre els temes pen-
dents de negociació que afecten
principalment a Secundària. Els
temes que s'han de tractar són els
següents:

-Decret d'ordenació i títols d'FP
(començà el 27-5-96).

-Pla de construccions i reformes i
temporalització (junt al mapa).

-Resolucions de pròrroga de bat-
xillerat i implantació de l'ESO.

-Comissió de seguiment de
l'acord d'interins.

-Reglament Orgànic dels Centres.
-Desenvolupament del Decret

d'Especialitats.
-Adscripció.
-Plantilles de Secundària.
-Instruccions inici de curs.
-Desplegament de la llei d'EPA.
-Decret de CEPs (setembre).
-Altres.
Per la nostra part també hem

sol·licitat tractar les supressions i els
mecanismes de redistribució.

i, l'ajust escolar
i l'Escola Pública

Recentment ha conclòs en els municipis valencians el
procés de matriculació.

Enguany la matrícula s'ha fel sense cap novetat nor-
mativa en relació al curs anterior, però, en canvi, en mol-
tes poblacions l'Administració educativa ha intervingut
en el procés d'una forma que, al nostre parer, és contrària
a la legalitat i perjudicial per a l'Escola Pública.

El fet és que, primer des de la inspecció educativa i des-
prés des de la Direcció Territorial d'Educació, es va reme-
tre als Consells Escolars Municipals i/o a les Comissions
Municipals d'Escolarització escrits amb el nombre d'uni-
tats educatives que s'havia d'ofertar per cada centre, resul-
tant que, en determinats casos, s'ordenava una denominada
."oferta d'escolarització", consistent a eliminar de l'oferta
determinades unitats que no sols existeixen, sinó que no
estava contemplat suprimir-les en un arranjament escolar
que prèviament s'havia d'haver publicat al DOGV. De fet,
ara és quan l'arranjament escolar ha entrat al Consell Esco-
lar Valencià i, des d'ací, el rebutjarem.

Aquesta detracció d'unitats escolars ha manipulat la
matrícula, de manera que la demanda de les famílies s'ha
condicionat a l'hora d'establir la prioritat de petició de
centre, al temps que s'obtenia la coartada per a suprimir, a
posteriori, aquelles unitats per a les quals no ha hagut
demanda. I tant!, com que no estaven disponibles en
l'oferta.

L'STEPV ha reiterat de totes les maneres possibles,
davant la Conselleria d'Educació, que aquesta actuació
s'havia d'esmenar, sense obtenir resultats.

És per això que hem elaborat un informe jurídic sobre
el tractament que ha de tenir la planificació educativa per
tal de recurrir, des de l'àmbit municipal, bé pel Consell
Escolar, bé directament per l'Ajuntament, aquelles resolu-
cions de l'Administració educativa que hagen vulnerat la
legalitat. Aquest informe l'hem enviat a la presidència i als

PREPARAPO B<\RA IMPARTIR
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nostres representants en els Consells Escolars Municipals,
i també a la direcció dels partits polítics que tenen repre-
sentació en els municipis.

Però açò no és tot. A més a més de l'ajust escolar,
en moltes poblacions s'ha generat una demanda de pla-
ces escolars al marge de les limitacions imposades per
l'Administració. Des de cada població, en els marcs
unitaris de lluita per l'Escola Pública, s'ha de fer la
pressió necessària perquè l'Administració atenga una
demanda creixent que li faça cada cop més difícil "jus-
tificar" retalls pressupostaris. Si som capaços de gene-
rar necessitat d'Escola Pública tenim moltes possibili-
tats de guanyar aquesta batalla.

Les "modificacions" del Mapa Escolar
La Conselleria de Cultura, Educa-

ció i Ciència va anunciar una rectifi-
cació del Mapa Escolar uns dies abans
de les mobilitzacions en defensa de
l'escola pública del passat dia 23 de
maig. Aquest anunci ha estat sols una
maniobra de distracció i un intent de
desmobilització que no ha tingut èxit.

L'Administració valenciana va
presentar un document on anunciava
alguns canvis en els criteris del Mapa
Escolar que ja s'havien fet públics en
el mes de març. En concret, els canvis
introduïts són:

-En zones rurals: manteniment del
servei educatiu en els centres que
compten amb 5 alumnes i es rebaixa
la ràtio prevista per als centres incom-
plets.

-En Educació Secundària: augment
de l'oferta pública en els Instituts,
augment del nombre d'unitats de pos-
tobligatòria, és a dir, de batxillerats i ,
cicles formatius, disminució del nom-
bre d'alumnat escolaritzat en ESO per
crear un Institut de Secundària, que en

zones rurals serà de 160 a 200 alum-
nes i en zones d'especial accessibilitat
d'ubicació rural una demanda entre
16 i 30 alumnes per grup.

En resum, hi ha un millor tracta-
ment de les zones rurals pel que res-
pecta a l'oferta del servei educatiu,
tant en Primària com en Secundària, i
una major oferta de Batxillerats i
Cicles Formatius, però ni es diu
quants ni en quin lloc.

D'altra banda, se'ns ha informat
que al final d'aquest mes es presen-
tarà la proposta definitiva del mapa
escolar. Nosaltres exigim que es pre-
sente immediatament la nova propos-
ta i que arreplegue els criteris del con-
junt de la comunitat educativa. No
acceptem cap altra proposta definiti-
va. A més a més, ha d'estar consulta-
da i negociada amb les associacions
de pares i mares, sindicats, Consells
Escolars Municipals Í ajuntaments,
Consell Escolar Valencià...

Les modificacions dels criteris
anunciades no són suficients per a

canviar la nostra posició respecte a la
proposta de planificació educativa de
la Generalitat Valenciana. Ens estem
referint al pes que ha de tindré
l'ensenyament públic en el sistema
educatiu; una major oferta de llocs
escolars públics de tres anys per al
curs 96-97 en atenció a la demanda
social; la continuïtat de l'alumnat en
el sistema públic en els diferents
trams educatius, sobretot en les ciutats
mitjanes i grans del país; l'oferta de
Secundària, tant Obligatòria com de
Batxillerat i Formació Professional; i
les carències que des del principi hem
assenyalat; finançament, temporalit-
zació, planificació lingüística, reforma
o construcció de centres i la planifica-
ció dels ensenyaments rque no aparei-
xen en el primer projecte.

En definitiva, hem de continuar
mobilitzant al conjunt de la comunitat
educativa i a la societat en general en
defensa de l'escola pública, per tal
d'aconseguir un mapa escolar que
supose avanços Í la seua consolidació.
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L'adscripció
Les adscripcions han de

ser l'últim acte en el pro-
cés de modificació del Sis-
tema Educatiu. Perquè no
torne a passar altra vega-
da el que passà en l'ads-
cripció de l'any 90 s'hau-
ran de conèixer, prèvia-
ment, els factors que hi
incideixen.

A continuació fem un
estudi dels elements que
considerem necessaris
perquè el procés puga fer-
se amb garanties.

1. EL MARC
1.1.- El Mapa Escolar
És l ' e l e m e n t que ens ha de

donar la conf iguració f i n a l , tant
dels centres com de les p lant i l les .
A partir d'ell, entre altres coses, es
pot conèixer l 'o fe r ta f i n a l de
vacants per al Cos de Mestres en
e l I r c ic le d 'ESO, d o n a t q u e
l ' A d m i n i s t r a c i ó ja ha d o n a t les
p l a n t i l l e s a ofer ta r a ls mes t res
segons les línies dels ins t i tu ts .

1.2.- El catàleg de llocs de tre-
ball de cada centre

És condició impresc ind ib le ,
sense la qual no es pol realitzar el
procés (és precepte legal). En ell
hauran d'aparèixer lant els llocs de
treball de cada especialitat en cada
centre com la seua catalogació l in-
güística, cas que el centre no esti-
ga .catalogat en la seua to ta l i ta t
com a bilingüe.

Hem de tenir en compte que la
catalogació de cada lloc de treball
s'haurà d'ajustar a la denominació
establerta en la LOGSE (Educació
Infan t i l , Ed. Primària, Ed. Primà-
ria i Anglès, etc.).

Ens servirà per saber la relació
de llocs de treball als quals cadas-
cú es podrà adscriure.

1.3.- El Reglament Orgànic de
Centres

M e n t r e no s ' adap te e l ROC
d ' i n f a n t i l i p r i m à r i a del País
València als preceptes derivats de
la LEPGCE, ens haurem de regir
pel del MEC, que si ho està, ja que
segons la Disposició Addic ional
Primera, mentre no es regule ací,
és d'aplicació el del MEC.

D'aquest ROC cal tenir present
la Disposició Transitòria l a , que
parla del. professorat de primària
que t ransi tòr iament imparlcsca pri-
mer d'ESO en centres d ' I n f a n t i l i
Primària.

1.4.- El Concurs General de
Trasllats

Hem de recordar que el curs 95-
96 no s'ha convocat i que el curs
96-97 hi ha obligació de fer-ho per
ser convocatòria estatal.

La convocatòria s 'haurà de fer a
les vacants existents d'acord a la
catalogació de centres que prèvia-
ment haurà estat publicada. És a
dir s'adjudicaran vacants d'Educa-
ció I n f a n t i l , Ed. Primària i Ed.
Fís ica ; o a Ed. P r i m à r i a i Ed.
Especial, Pedagogia Terapèutica
(per posar alguns exemples). Per
tant , qualsevol que arri be .a una
vacant adjudicada pel Concurs ja
arriba a un lloc de treball catalogat
segons la LOGSE. Cal tindré pre-
sent que l'adaptació de pre-escolar
a i n f a n t i l Í d 'EGB a p r imàr i a es
contempla en la Disposició Addi-
cional 10.8 de la LOGSE.

Tot això ens du a pensar que, en
qualsevol dels casos, l'adscripció

h a u r à de r ea l i t z a r - s e abans del
Concurs. Si l'adscripció es realit-
zarà després del Concurs es podria
donar la situació que el professorat
q-ue arribe al centre ja està en la
seua plaça, per tant adscrit, mentre
que la resta del claustre haurà de
fer l'adscripció.

L ' ú n i c a a l t e r n a t i v a q u e h e m
trobat per poder fer l ' adscr ipció
després del C o n c u r s és que en
aquest es fera una oferta O de pla-
ces, possibilitat aquesta que, sens
dubte, t i n d r i a un fort rebuig pel
professorat, en ser el segon curs
que, en la realitat, no es convoca-
ria concurs.

1.5.- El Decret d'adscripció
El Decret d'adscripció ho hem

de considerar com un element tèc-
nic. Qua lsevol proposta que es
faça tindrà detractors i defensors,
perquè sempre hi haurà professorat
que veurà t r u n c a d e s les seues
expectatives de permanència, can-
vi, promoció, elc.

Des de l 'STEPV e laboràrem
una proposta que conjugava els
drets del professorat amb el refe-
rent ineludible de la major qualitat
poss ible de l S i s t ema E d u c a t i u
(Vegeu VAll-i-OH núm. 99, Abril
del 95).

El darrer document l l iurat per
l'Administració f ins ara (15/5/96)
presenta algunes llacunes, algunes
discrepàncies respecte al nostre
model i a lgun retrocés respecte a
redactats anteriors.

Les llacunes més grans són dos:
a) L 'adscr ipc ió de mestres a

places de primer cicle d'ESO en
centres de Primària no queda clara
en cap apartat del document. Hi ha
vàries referències al respecte: Art.
2.4; Art. 3.1; Art. 20.2.

De l 'anàlisi de l'Art. 1.2.1 i del
Art. 3.1 es dedueix que les vacants
de primer cicle d'ESO que s'ofer-
ten, t r a n s i t ò r i a m e n t , en centres
d ' i n f a n t i l i p r imàr i a t i n d r a n la
mateixa consideració que qualse-
vol a l t ra i , per t a n t , h a u r a n de
cobrir-se pel mateix procediment
que les de Primària.

Diferent és el tractament que se
li dóna en l'esborrany de Decret a
les vacants de primer cicle d'ESO
en Instituts. L'art icle 21 explicita
que "la participació en aquest pro-
cediment serà de caràcter volunta-
ri".

b) Centres la desaparició dels
q u a l s esí iga p r e v i s t a a l Mapa
Escolar:

No hi ha cap referència en
l'esborrany al personal d e f i n i t i u
-d'aquests centres. Aquest profes-
sorat es trobarà en una situació de
supressió anunciada en un temps
més o menys l lunyà .

Les discrepàncies més impor-
tants les trobem en:

-Per a nosaltres cl procés ha de
començar per adscriure el profes-
sorat al catàleg de vacants del pri-
mer cicle de secundària en Insti-
tuts que resulle de l 'aplicació del
Mapa Escolar, i no pels centres
d'infantil i primària, com proposa
la Conselleria.

-Tot el professora t en a lgun
moment del procés hauria de tenir
la possibilitat d'adscriure's a qual-
sevol dels trams educatius.

-Per a l'STEPV els especialis-
tes, si hi ha llocs de treball de la
seua especialitat en primària Í en
primer cicle d'ESO, haur ien de
poder optar a qualsevol d'elles i
no quedar adscrits automàticament
a la de primària.

NO SE SI SOY PfcOFESOR, MAES7KO
O FüNCIOMARlO,Sl KE4RÉ EM ESO,
E6B O PRIMARIA.SI ESlOV RECIOADO,
HOMOLOGADOO DEFECTUQSO, SI
ADSCRI7O, ESFECTANTE
O CESANTF...

J

El retrocés més fort respecte a
anteriors esborranys cl trobem en
el redactat de l'Article 26 "Moda-
litat lingüística zones valenciano-
parlanls" i del 27 "Modalitat lin-
güística zones caslellanoparlants".
El model proposat en el p r imer
redactat de la Conselleria era, per
a nosaltres, correcte. L 'actual és
un intent de contentar a tothom i
ha quedat tan eclèctic que ningú es
pot reconèixer en ell. A més a més
de fer una redacció enrevesada,
s'allarguen els terminis per obtin-
dré la capacitació necessària i, f ins
Í tot, es permetrà que professorat
sense la titulació pertinent es puga
adscriure a places d'cnscnyamcnl
en valencià.

1.6.- La Transitòria 4" de la
LOGSE

La primera consideració a fei és
que tota la transitòria 4a estava
contextualitzada dins d ' u n calen-
dari d'aplicació temporal que con-
t e m p l a v a la i m p l a n t a c i ó de la
primària el curs 93-94 i la del pri-
mer cicle de secundària per al 94-
95. Donat que s'han produït quatre
m o d i f i c a c i o n s en e l c a l e n d a r i
d ' imp lan t ac ió , tots els t e r m i n i s
p r e v i s t o s h a n q u e d a t t o t a l m e n t
de s faç als.

A més a més, el desajust entre
el calendari previst i el r esu l tan t
pot portar a situacions que la llei
no tenia previstes. Especial aten-
ció mere ix la lectura c o n j u n t a i
creuada dels apartats 2 i 3 de la'
Transitòria. El seu estudi ens porta
a interpretar que fins a l 'any 2000
les vacants del primer cicle d'ESO
s 'o fe r t a ran al Cos de Mestres
durant cinc cursos i a partir d'eixa
data sols s'ofertarà un percentatge
suf ic ient .

Aquesta situació pot portar a
produir un elevat nombre de pro-
fessorat suprimit del que estava
adscrit a places d'ESO en centres
d ' i n f a n t i l i primària sí l ' I n s t i t u t
corresponent no es posa en funcio-
nament abans del 2001.

2. LA
TEMPORALITZACIÓ
DEL PROCÉS
D'ADSCRIPCIÓ

Abans de t rebal lar sobre qual-
sevol hipòtesi de tcmporalització
caldrà recordar que la Llei 30/92
de' Procediment Adminis t ra t iu
expressa que qualsevol actuació
per part de l 'Adminis t rac ió que
i m p l i q u c a lguna reclamació per
part de les persones interessades
al llarg de la tramitació d'un pro-
cés a d m i n i s t r a t i u requereix un
mínim de 10 dies per poder fer les
r e c l a m a c i o n s q u e s 'es t imen
escaients.

Tenint en compte això i seguint
tots els passos previstos en l'esbo-
rrany del Decret d'adscripció, en
qualsevol cas i depenent de la
rapidesa del procés en cada tram,
el temps necessari per fer l'ads-
cripció en totes les seues fases,
amb garanties, oscil·la entre 103
dies (132 natura l s ) Í 67 dies (77
naturals). L'adscripció a les places
d ' in fan t i l i primària oscil.la entre
els 38 dies (43 naturals) i els 50
dies (57 naturals). En primer cicle
d'ESO es tar ia entre els 28 (32
naturals) i els 42 (48 naturals).

3. ALGUNES
CONCLUSIONS

* L'adscripció ha de fer-se amb
totes Ics garanties:

* Coneixement del mapa esco-
lar.

* Catalogació dels centres.
* Decret d'adscripció clar en

tots els seus punts
* Terminis suficients durant el

procés
* L ' adsc r ipc ió ha de fer-se

abans del proper Concurs de Tras-
llats.

* El procés hauria de començar
per les vacants de pr imer cicle
d'ESO en instituts.

- No tindria per què fer-se tot el
procés seguit.

- Els terminis de la transitòria
4a de la LOGSE s'han de prorro-
gar després d'acabar el període
transitori (el temps que eslava pre-
v i s t en el ca l enda r i o r i g i n a r i ) .
L'STEPV sempre hem demanat
que la Transitòria 4a es prorrogarà
indefinidament.

- L'adscripció a les vacants de
pr imer cicle d'ESO s 'ha de fer
directament als In s t i t u t s , encara
que, transitòriament, aquest cicle
s ' impa r t e sca en els cen t res de
primària (ROC Transitòria 1 .1) .

- S'ha de clarificar com van a
fer-se les coordinacions -del pro-
fessorat adscrit a places de primer
cicle d'ESO que, transitòriament,
est iguen en centres de i n f a n t i l i
p r i m à r i a (ROC Transitòria 1.3 i
1.4)

A l'hora de tancar l ' ed ic ió , el
que es pot dir és que tot docu-
m e n t que s ' ha ja p resen ta t pe r
l ' A d m i n i s t r a c i ó és un esborrany,
que el calendari del procés no
està fixat i que, per tant, l 'ads-
cripció es podria fer abans d'aca-
bar el curs o en començar el que
ve. Si s 'han de donar les garan-
ties que nosaltres demanem, ara
no és possible fer-ho. La Conse-
l l e r i a té la paraula . Des de la
darrera mesa de negociació va
quedar emplaçada a contestar les
propostes sindicals.

L'organització del curs 96-97,
en tancar aquesta edició, no s'ha
fet. I l 'organi tzació són moltes
coses: quins ensenyaments? , en
quins centres? qui els imparteix?,
amb quins materials? m i t j a n ç a n t
quines normes legals? amb quins
equips directius als centres?...

El desconcer t en el c e n t r e s
públics és proporcional als incum-
p l i m e n t s re i tera ts , per par t de
l 'Adminis t rac ió , del calendari de
treball de la Mesa Sectorial d'Edu-
cació. I de les seues responsabili-
tats com a Govern.
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Entrevistem a

Marifé, la mestra

COL·LECTIU DE MESTRES

LA SAFOR

-EI Col·lectiu de Mestres de La Safor
(CMS) és la petita història d'una gran
tasca. La teua trajectòria personal dóna
prou com per haver escrit un llibre. En
l'Educació, ;.quin paper fan els col·lectius
i què li toca fer a cada mestra o mestre?

-Els col·lectius són necessaris pefs dià-
legs, experiències i activitats que generen.
Participar en l'aprenentatge i intercanvi
d'experiències sempre és enriquidor. Els
mestres hem d'estar sempre aprenent si
volem saber educar. Els mestres hem de
creure en la importància de la nostra profes-
sió, en tant que educadors dels quals depe-
nen les persones i la societat del futur.

-Entre totes les aportacions dels MRPs
del nostre país, quines són genuïnes del
CMS?

-Considere que les principals aportacions
del Col·lectiu han estat la idea "comarcal",
l'ús de la llengua pròpia com a motor de la
renovació pedagògica, així com la defensa
d'una escola popular, respectuosa amb la
pròpia cultura, dignificadora de les tradi-
cions i arrelada al medi, és a dir, en defensa
del patrimoni civil. El nostre emblema era i
és "Per una escola popular i valenciana".

-Has conegut diferents administracions
educatives, etapes històriques recents,
però de signe polític i clima social divers.
Observant-ho tot amb la perspectiva dels

Qui%KUI

Maria Fernanda Arroyo Vicente
(Marifé, "la mestra") va nàixer el 1946 a
La Font de la Figuera. Estudia el batxiller
en col·legis de monges, primer a Meliana,
després a Bilbao. Estudis de Magisteri a
l'Escola Normal de València entre 1966 i
1968. Treballa com a propietària provi-
sional a les escoles de La Pobla de Far-
nals i Meliana (3 cursos a cada lloc).
Obté plaça definitiva, el 1974, en concurs
per a llocs de menys de 1.000 habitants a
Barx (La Safor). A partir del curs 82-83
exercirà al Col·legi Roís de Corella de
Gandia, on de fa uns anys du Ja direcció
del centre.

Participant activa a les Escoles d'Estiu
de València, Elx, Dénia i Oliva durant
diverses convocatòries. Membre funda-
dora, i actualment Presidenta, del Col·lec-
tiu de Mestres de La Safor. Va participar
amb articles, ponències i treballs en dife-
rents Jornades Pedagògiques a Barcelona,
Còrdova, Zarauz, durant la dècada dels
70. Formà part de l'equip de redacció
dels materials didàctics sobre Introducció
de la llengua materna a Pre-escolar i EGB
(ÏCE, València 1981). Afiliada al SATE
(avui STEPV). Sobre la seua experiència
escolar a Barx, ha estat recentment publi-
cat el llibre La mestra (Ed. 3i4, València,
1995).

En ocasió del premi que el CEP de Gandia va lliurar/
en el marc de les II Jornades Educatives, celebrades el
6 de juny, al Col·lectiu de Mestres de l·a Safor, per la
seua trajectòria de compromís amb l'Escola Pública, la
normalització sociocultural i la seua contribució a la
formació del professorat i la Renovació Pedagògica,
entrevistem a la seua Presidenta, Marifé Arroyo
Fernàndez.

darrers 20 anys. Quin paper hem de
reclamar per als mestres, per a la comuni-
tat educativa, Í quin ha de cumplir
l'Administració?

-Des de l'experiència dels meus gairebé
30 anys de mestra (i reivindique la dignitat
d'aquest nom), havent conegut l 'Adminis-
tració franquista, ucedista, socialista i
l'actual, considere que el millor paper que
l'Administració pol fer és el de col·laborar a
resoldre els problemes concrets dels ensen-
yaments i les escoles, i no el de crear com-
plicades i inútils burocràcies.

-Entre a l'escola. Tenim al davant
xiquetes i xiquets. L'aparent normalitat
del fet coeducatiu amaga desigualtats
reals o latents. És aquesta una observació
útil, necessària, irrellevant? Les mestres
són majoria en els claustres, això que sig-
nifica?

-Jo vaig patir la separació sexista en la
meua educació fins a la mateixa Normal de
València. De fa molts anys, però, la coedu-
cació és un fet absolutament natural. Els rols
sexistes vénen de la família i dels mèdia, Í
els problemes en aquest aspecte també. Els
mestres procurem educar en el respecte
mutu a la diversitat, i a la igualtat de drets de

la persona, siga de sexe, de raça, de religió,
de cultura, etc.

Que hi haja majoria de dones als claustres
és el resultat d'unes èpoques determinades i
d 'uns condicionaments que em semblem
caducats.

-A La Safor està la primera escola
pública en valencià i avui es fa l'experièn-
cia d'aprendre no sols dues, sinó tres llen-
gües. Per què a La Safor? És pot parlar
d'una política lingüística que genera
"reserves" o és un efecte de la nostra rea-
litat com a país?

-A La Safor hi ha tant la primera escola
pública en valencià com la represàlia més
sonada, l'escola de Barx. Sempre hem estat
un poc a l'avantguarda... ara també. No ens
hem considerat mai cap reserva i més, si de
cas, un model. A La Safor, l'ensenyament
públic en valencià, actualment, és un fet
natural i majoritari; si en el seu moment
van ser els mestres el motor d'aquesta ini-
ciativa, ara són la demanda social i la
voluntat dels pares les qui marquen la pau-
ta.

-L'escola i l'articulació comarcal. Par-
lem-ne.

-Els mestres hem ajudat com hem pogut

a la consolidació del fet comarcal en tots els
aspectes: Col·lectiu, Trobades, Escola
d'Estiu, fabricació de materials, activitats
didàctiques, activitats extra-escolars, inter-
canvis, etc. No és qüestió de parlar-ne, és
cosa d'actuar. A La Safor, la comarca és un
fet natural.

-No bufen bon vents per l'escola públi-
ca. Les accions de la societat, dels ense-
nyants, de la comunitat educativa, han
plantat cara a la política del Govern.
Però, què és el que cada mestre i cada
mestra, cada claustre, cada centre, pot i
ha de fer cada dia per l'escola pública?

-Treballar conscientment i creativa per la
millora constant de l'ensenyament públic,
per tal que el nostre model educatiu tinga la
màxima qualitat. I això, sempre, com a prin-
cipi, mane qui mane.

-Per acabar, què penses del llibre La
mestra?, el recomanem per a l'estiu?

-Del llibre La mestra, com comprendreu,
només puc que sentir-me'n satisfeta. Tot i la
mínima publicitat que s'ha fet, ja va cap a la
tercera edició. Per a mi, el llibre és un home-
natge al treball silenciós i silenciat de tots
els mestres d'aquest País. Qui vulga llegir-lo
aquest estiu, crec que no en quedarà dece-
but. Agraesc a Víctor Gómez Labrado el que
l'haja fet possible í l'haja convertit en un
petit èxit.

DISTINCIÓ DEL CEP DE
GANDIA AL COL·LECTIU

DE MESTRES DE LA
SAFOR

El CEP de Gandia celebra les
f i Jornades Educatives de La
Safor, amb les quals es pretén
crear un marc on tinguen cabuda
especialment l'intercanvi d'expe-
riències educatives innovadores,
així com algunes comunicacions i
ponències. En aquest context es
vol fer un reconeixement públic a
aquelles persones o entitats que
han tingui significació en el món
educatiu.

Enguany s'ha considerat ator-
gar-li la distinció al Col·lectiu de
Mestres de la Safor, pel seu com-
promís per l'escola pública, la
normalització socío-cultural i la'
seua contribució a la formació del
professorat i la Renovació
Pedagògica.

Aquesta s'ha fet el dia 6 de
juny en Tacte de cloenda de les II
Jornades, on a més s'ha signat
una acta protocolària en la qual el
Col·lectiu de Meslres de La Safor
cedeix en dipòsit tot el seu fons
bibliogràfic i documental a la
Biblioteca del CEP en considerar
que aquest centre de documenta-
ció pot opümitzar actualment el
seu ús.
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Paràlisis total (II)
El Gobierno de la Generalitat prometió

cuentas claras y menos cargos públicos, sin
precisar ni cuantos ni el importe de sus sala-
rios. En la actualidad son bastantes mas que
en la etapa anterior y alguno de ellos cobra
mas que el propio presidenta.

Los altos cargos de la Administración, sin
embargo, después de un ano en el cargo,
todavía no han demostrado saber ni lo que
tienen entre manos ni lo que quieren para la
Administración de la Generalitat. Así nos lo
demuestran cuando refunden conselleria»,
amorlizan pueslos sin j us tifi caci on (incum-
pliendo ademàs la legalidad vigente), no
convocan Oferta Púb l i ca de Empleo; en
cambio, mantienen un 20% de trabajo inesta-
ble (unos 3.000 empleados, aproximadamen-
te, entre personal func iona r io ïn ler ino y
laboral temporal), y cuando la única ley que
aprueban (aparte de la de presupuestos) es de
imposible aplicación.

La Ley 1/96, de Adaptación del Régimen
Jur íd ico del Personal de la G e n e r a l i t a t
Valenciana a la naturaleza del puesto que
ocupa, no se puede aplicar por dos razones
fundamentales:

1. El objetivo de la ley es proporcionar al
personal que desempena un puesto de trabajo
de distinta naturaleza del de su relación jurí-
dica una via para adecuar su régimen Jurídi-
co al puesto que ocupa con caràcter definiti-
vo. Así, puede concursar y, eventualmente,
mejorar de nível. Se trata, pues, de una ley
destinada a regularizar situaciones anleriores
y por tanto su aplicación (una sola vez, así lo
dice la pròpia ley) requiere un estudio previo
claro, concreto y conciso que delermine a
quiénes afecta y què opción de las cnumera-
das en la ley es de aplicación en cada caso.

2. No se puede proceder al estudio men-
cionado en el punto anterior sin acometer
preyiamente las modifïcaciones o reajustes
necesarios en las Relaciones de Puestos de
Trabajo (RPT), dado que en las plantillas de
las diferentes consellerias actualmente exïs-
ten puestos con idénticos requisitos, igual
denominación y clasificación, però régimen
jurídico diferente. Este problema no solo se
da entre consellerias; en algunos casos se
observa incluso dentro de una misma conse-
lleria. Con la dificultad anadida de que la

mayoría de las RPT han sido recurridas y, en
algunos casos, ha prosperado el recurso.

Com'o consecuencía del problema de las
RPT, el personal al Servicio de la Generali-
dad Valenciana lleva dos anos sin poder par-
ticipar en ningún Concurso General de Tras-
lados, concurso que probablemente tarde un
ano mas en convocarse, pueslo que la Admi-
nistración todavía no se ha sentado a nego-
ciar las RPT.

En otro orden de cosas, ni se publican en
el DOGV ni pagan et importe de las ayudas
sociales del ano 92, es decir, las ayudas
aprobadas en los presupuestos del 92 y adju-
dicadas, però no pagadas en el 95. A media-
dos del 96 todos nos preguntamos ^dónde
estan los 80 millones?

Ni pagan ni se aprecia intención de pagar
el 0,8% de desviación del IPC para el ano
96. Serà por el ahorro del gasto publico que
prometieron, claro, però esa austeridad en el
gasto de dinero publico no rige para los suel-
dos asíronómicos de nuestros gestores y su
personal de confianza. Però permítanme
unas cuantas'preguntas: i.Quién conduce el
coche del Sr. Presidente?, ^qué cobraba y
què cobra?, ^qué puesto ocupaba y què pues-
to ocupa?, i,qué cobran los otros conductores
que tiene (que son de plantilla)?

Els breus de la Universitat
mmm mmm mmm mmmm

La integració de l'IVEF en la Universitat de València

L'esport i l'activitat física, a la Universitat
El Claustre de la Universitat de València (Estudi General), celebrat dimarts dia 28 de maig, va

aprovar per aclaparadora majoria (un vot en contra i quatre abstencions) la definitiva integració de
l'Insütut Valencià d'Educació Física com a centre propi de la Universitat, a la qual estava adscrit
fins ara. A partir d'aquest moment s'obri un procés de adaptació de les seues estructures, de promo-
ció del seu personal a les categories ordinàries de la Universitat i de consolidació acadèmica defini-
tiva de la titulació que imparteix en la de Llicenciat en Ciències de l'Activitat Eísica i de l'Esport.
L'STEPV estava especialment compromès en aquest procés d'integració des que en el seu progra-
ma electoral va propugnar-lo en solitari. La darrera de les intervencions a favor de la culminació del
procés va ser en el propi Claustre, on es va demanar a tots els claustrals el suport necessari per
enllestir-lo. Les reticències que havien endarrerit l'esperada solució es basaven, en primer lloc, en
l'ambigüitat de la clàusula primitiva de cessió a la Universitat de l'ús de les instal·lacions actuals,
les quals romandran, en la fórmula actual, fins que la Universitat n'obtinga de noves; en segon lloc,
era un obstacle també el fet que el Departament receptor en primera instància de la majoria del per-
sonal integrat, el Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal, considerava
que desequilibrava la seua actual composició la integració dels 25 nous membres de ple dret provi-
nents de l'Àrea d'Educació Física i Esportiva. Aquesta objecció serà salvada amb el compromís del
Rectorat d'agüílzar els tràmits de creació d'un nou Departament que els incorporarà i, com a resul-
tat, descongestionarà el Departament que ara els acull. L'STEPV, doncs, celebra el feliç desenllaç
d'aquest procés i felicita el personal docent Í d'administració i serveis de l'IVEF per haver assolit
finalment l'objectiu que hem compartit des de l'inici.

Promoció interna del PAS de la Universitat de València
Així mateix, el Claustre del dia 28 de maig va aprovar la modificació de l'article 399é.l., dels Esta-

tuts de la Universitat, iniciativa promoguda per 105 signatures de claustrals, entre les quals figuraven
les de membres de diferents sindicats, com és el cas de l'STEPV. La redacció finalment acceptada va
ser la proposada per la Comissió d'Estatuts, el text de la qual estableix: "La Universitat de València
reservarà almenys un 50% de les places vacants de les escales i categories de la plantilla orgànica de
personal d'administració i serveis per a la promoció interna del seu propi personal".

L'STEPV i les Universitats d'Elx i de Xest
L'STEPV ha donat suport sempre a la creació d'aquestes Universitats públiques al País Valen-

cià. Les raons que hi ha manifestat i en les quals s'ha recolzat han estat:
- En un moment de gran empenta privatitzadora, l'ampliació i extensió del servei públic de

l'ensenyament suposa un objectiu de primer ordre per a les forces progressistes.
- L'STEPV considera que es donen condicions que fan urgent aquesta ampliació d'oferta públi-

ca educativa. La saturació Í massificació de les Universitats de València i Alacant, que obliga al
numerus ctausus, exigeixen la descongestió d'aquestes, desdoblant, si escau, els seus estudis i
organitzant-los en altres Institucions universitàries.

- Les necessitats socials i la demanda de nous estudis i titulacions, per altra banda, han de ser
satisfetes, des de l'oferta pública, mitjançant la creació de les noves Universitats, per tal com les
antigues ja estan assumint una càrrega en la mesura dels seus límits.

- De cap manera s'ha de concebre els respectius projectes de creació de les noves Universitats
com una qüestió de guanyar influència partidista, o com un assumpte de competència i rivalitat
entre Universitats.

Personal de Administración y Servicios: Las otras plantillas
Durante el curso que acaba, la edu-

cación como lema de comenlario y
debaté ha estado en todas partes. Los
ciudadanos han hecho suya la incerti-
dumbre que el nuevo mapa escolar
genera en el sistema educativo. El
mapa escolar fue el detonante para que
todos percibiéramos el riesgo que con-
lleva la implantación de un nuevo sis-
tema educativo mediante políticas res-
tr ict ïvas de los servicios públicos.
Hemos sentido de cerca que podemos
perder aquellos logros conseguidos
con la lucha de los últimos veinticinco
anos. Tal vez por ello, se ha recupcra-
do el prestigio social que a la educa-
ción le correspondc. Sabemos que aún
queda mucho por hacer, però que nos
limitan los recursos.

El debaté del luturo de In educa-
ción y la educación del futu.ro ha
logrado despertar a una Sociedad que
se encontraba alertargada desde hacía
tiempo. Ha sido el revuísivo para que
se participe de forma activa, y no es
para menos. Nos jugamos el futuro del
sistema educativo de los próximos
anos. En lïn, que lo que parecfa conso-
lidado y estable, que vivia con noso-
tros con normalidad, està cuestionado
por las aplicaciones rcgresivas que de
las leyes educativas hace nuestra
Adminisíración.

Todos hemos debatido y opinado
sobre què aspectos del sistema educa-

tivo determinan su calidad. La educa-
ción como servicio debe tener una
calidad garantizada, y uno de los
aspectos bàsicos que la delerminan es
la plantilla de profesionales que traba-
jen en los centros.

Durante el ultimo trimestre se ha
estado trabajando casi con exclusivi-
dad en la* plantilla de docentes necesa-
ria para que un centro de ensenanza
funcione. Però la plantilla de profesio-
nales que trabajan en un centro es'mas
amplia y de estos otros colectivos
profesionales la Conselleria de Edu-
cación no habla.

En un centro educativo también tra-
bajan (o deberían poder hacerlo, por
ser necesarios) auxiliares administrati-
vos, personal subalterno y de limpieza,
educadores, fisioterapeutas, cocineros,
ayudantes de mantenimiento, elc.
Todos, ellos realizan una función no
menos necesaria que ía docente. No
podemos hablar de un servicio de cali-
dad si no contemplamos los servicios
necesarios que delerminan el funcio-
namïenlo óplimo. Pues bien, la Conse-
lleria de Educación no ticne ninguna
mesa donde se pueda debatir y nego-
ciar estàs plantillas y, por consiguïente,
nadie conoce cua! es ei criterio uliliza-
do para determinar cl número de pro-
fesionales necesario de cada uno de
estos colectivos en cada centro.

Sin un marco para poder negociar

las plantillas de estos colectivos, buscar
criterios que faciliten alternatïvas es
una tarea necesaria, però no suficiente.

En primer lugar, en cuanto a los cri-
terios para disenar las plantillas de
estos colectivos en los centros, deberi-
an agruparse en torno al objetivo
siguiente: En todos los centros públi-
cos de ensenanza se garanüzarà una
plantilla de personal suficiente para
que los servicios que se oferien tengan
una garantia mínima de calidad. Para
conseguir eslo se propone:

A. PERSONAL DE ADMINIS-
TRACIÓN Y SUBALTERNO.

En centros de has ta 8 unidades se
garantizarà un subalterno, en centros
de 8 a 12 unidades habrà dos, y por
cada 6 unidades mas o fracción
alimentaria en uno mas.

En centros de hasta 12 unidades se
garantizarà un auxiliar administralivo,
y se aumenlaría en uno mas cada seis
unidades mas o fracción. En aquellos
cenlros en que haya tres o mas auxilia-
res administratives, uno de ellos debe^
ría ser jefe de negociado.

B. PERSONAL DE LIMPIEZA.
Para atender las necesidades higic-

nicas y de aseo en los centros, se
dcbcría garantizar como mínimo una
persona de timpicza por centro. Si
atendemos a la variable de superfïcie-
alumnado y las condiciones arquilcc-
lónicas, como referència se puede

tomar que cada 250-300 m2 o frac-
ción se incremente el número de lim-
piadores en uno mas.

C. PERSONAL DE MANTENI-
MIENTO.

Como criterio general consideramos
que deberàn integrarse en equipos
comarcales de mantenimiento. En
aquellas cornarcas con gran cantidad
de centros (no es necesario que sean
únicamente de educación) podran
existir diversos equipos, que se repar-
tieràn el territorio por zonas, alendien-
do las necesidades de cada comarca.
En aquelios centros donde el volumen
de trabajo lo justifique, se podria mon-
tar equipos de centro.

El equipo basico tendría que estar
compueslo, como mínimo, por las
siguientes unidades:

-I Responsable coordinador del
equipo. Denominación posible: Jefe de
mantenimiento, gmpo C.

-1 Auxiliar de mantenimiento elec-
tricista, grupo D.

-1 Auxiliar de mantenimiento íbnta-
nero, gmpo D.

-1 Auxiliar de mantenimíenlo car-
pintcro/ccrrajcro, gmpo D.

-1 Auxiliar de mantenimiento alba-
nil/pintor, grupo D.

Los equipos base de mantenimicnlo
podrían estar ubicados en las depen-
dcncias de las futuras Oficinas Comar-
cales de la Generalitat.

Però, ^en què marco se negocia todo
esto?

La existència de estàs plantillas
garantizaría la calidad del servicio edu-
cativo que todos deseamos. Però la
Conselleria de Educación no quiere
asumir la responsabilidad de negociar y
se escuda en "dificultades administrati-
vas". Para el personal laboral cabé una
mesa tècnica donde se negocie y se
adecue las condiciones laborales de tra-
bajo a las peculiaridades de cada uno
de los puestos. Así lo recoge el Conve-
nio Colectivo, delegando en la Secreta-
ria General de cada Conselleria el
poder de negociarlo. Esta mesa es una
reivindicación històrica del sector y
todavía, por problemas internos entre
Consellerias, no està conslituida. Para
el persona] funcionario que està adscri-
to a la Conselleria de Educación no hay
contemplada ninguna posibilidad para
constituir una mesa de negociación
pròpia, por tener como marco negocia-
dor su Mesa Sectorial, dependiente de
la Conselleria de la Presidència.

Ante el nuevo curso, la imposibli-
dad de negociar las planlillas necesa-
rias, la movilidad Ibrzosa que cl arre-
glo escolar-mapa escolar pueda origi-
nar, la creación-reducción de pueslos
de trabajo y las condiciones laborales,
no es difícil predecir que el comienzo
del nuevo curso se presenta poco hala-
giieno.
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA Negociacions LOGSE: Ara va de bo
2n Conveni d'empreses d'ensenyament privat
mantingudes totalment o parcial amb fons públics

El passat dia 27 de maig la Direcció General de Treball va desestimar
l'impugnació interposada per la CECE contra el.Conveni, manant el registre
de! mateix i la seua publicació al BOE.

Açò vol dir que una vegada publicat al BOE -aproximadament dins d'un
mes- el Conveni serà d'obligatòria aplicació a tot el sector.

Per tal de no esperar un mes a l'actualització de les nòmines i al pagament
dels endarreriments hem preseníal unitàriament tots els Sindicats, tant a les
Patronals com a la Conselleria, la petició de pagament a compte per a tots els
treballadors i treballadores.

XV Conveni Estatal d'Autoescoles
El passat dia 25 de maig va estar publicada al BOE la revisió salarial per

enguany. L'acord va ser signat per la Patronal CNAE i els Sindicats UGT,
CC OO i USO. Les taules salarials són les següents:

Categoria

Dior. docent
Professor
Of. Administ.
AiiX; Adminis.
Aspirant
Mecànic
Conductor
Neteja

Salari basc

102.299
91.761
66.425
66.425

66.425
66.425
64.920

Complement

_
3.840

19.927
9.954

13.063
13.063

-

Trienni

6.267
5.639
4.155
4.155
2.690
4.155
4.155
4.155

Les retribucions dels aspirants seran les del aprenent que figuren a l'article
26 del Conveni.

ler. Conveni d'Escoles de Turisme
El BOE del passat dia 28 de maig publicava els acords de la Comissió Parità-

ria d'aquest Conveni que modifiquen i corregeixen l'articulat del Conveni signat
l'any passat i fixa l'increment salarial fins a l'any 98.

Per al personal docent fixa un increment relribuliu anual igual a l'IPC mes un
punt per als anys 96, 97 i 98, a partir de les retribucions del 95.

Per a la resta de personal l'increment serà igual al de l'IPC.

V Conveni Col·lectiu d'Àmbit Estatal de Centres
d'Assistència i Educació Infantil

Després de varis mesos intentant constituir la Mesa Negociadora, ha estat
imposible fins ara per disputes entre les Patronals per qüestions de representati-
vitat. Els Sindicats presents en la Mesa hem decidit convocar nosaltres la consti-
tució de la mesa per al dia 10 de juny ales 17 hores.

V Conveni Nacional de Centres d'Ensenyament Privat de
Règim General o Ensenyaments Reglats sense cap nivell
concertat o subvencionat

En l'última reunió, la que fa nou, del passat dia 30 de maig, la Patronal va fer
entrega de fa seua proposta d'articulat fins a l'article 54. Aquesta proposta va
estar rebutjada per tots els Sindicats, ja que no s'ajustava gens a la plataforma
sindical i no presentava cap millora per als treballadors i treballadores.

La Patronal va quedar en presentar-ne una nova proposta en la reunió del dia
11 de juny.

II Conveni Col·lectiu d'Ensenyament i Formació no
Reglada

En aquest moment les diferències estan fonamentalment en el plus de trans-
port -els sindicats plantegem que el cobren íntegre lots el que superen la mitja
jornada-, un major increment en l'antiguitat i modificar la redacció dels articles
referits a la contractació.

VIII Conveni Col·lectiu de Centres d'Assistència, Atenció,
Diagnòstic, Rehabilitació i Promoció de Minusvàlids

Després de varis mesos de negociació les postures de la Patronal continuen
inamovibles -pareix que sols vulguen aclarir l'acomiadament objectiu i la clàu-
sula de despenjamenl-. La situació està totalment bloquejada i, cl que es pitjor,
sense perspectives de sol.lució. Tant és així que després de l'última reunió els
tres sindicats presents a la Mesa -CC OO, UGT i CIG/STEs- vam quedar en les
següents accions:

• Fer enlrega de nostra última proposta el 25 de juny, negant-nos a cap altra
reunió que no fora per signar-la. Sols es modificaria a partir de setembre i en
funció de les consultes amb els treballadors i treballadores.

• Estudiar la possibilitat de convocar vaga en tornar" de vacances.
• Fer per tol l'Estat, en la setmana del 17 al 21 de juny, marxes per Centres

informant, recogint signatures i convocant una acampada-concentració davant la
Patronal FEAPS (Passeig de la Caslellana-Madrid) els dies 21, 22 i 23 de juny.

Ací, al PV, cal que fem una reflexió del que està pasant en aquest sector; no
és de trellat que la lluita per un Conveni autonòmic -el qual tots desitgem- ens
porte a exclusivismes sindicals i a no atendre la lluita per aquell conveni que ens
afecta en aquest moment. Ja hem explicat en altres ALL-I-OLI com està la
situació del "mal anomenat conveni autonòmic", que ni L~, conveni ni- és res,
però el ben cert es que per l'encabotament de CC OO Í UGT en aquest tema, al
PV, no estem fent res pel Conveni Estatal, i això que hi ha plataforma unitària i
que una de les membres de la delegació negociadora de CC OO al conveni esta-
tal és una companya d'ací, del PV.

Per la nostra part estem disposat a lluitar i mantindré plataformes
unitàries tant pel Conveni Estatal com pel Conveni Autonòmic si és viable.

El passat dia 23 iniciarem la nego-
ciació amb la Conselleria d'Educació.

Aquesta negociació es farà en bilate-
rals, és a dir , r eun ions Conselle-
ria/Sindicats, Conselleria/Patronals i
Sindicats/Patronals, fins que s'arribe a
acords.

Pel que fa als sindicats, l'hem ence-
tat de la millor manera possible; amb
una plataforma unitària. Ja fa un any
que els sindicats presentàrem un docu-
ment unitari, "Criteris per la negocia-
ció de l'aplicació de la LOGSE".
Aquest document està tenint ara la
seua continuïtat amb nous documents i
posicionaments que van desenvolupant
cadascun dels lemes que s'obrin a la
negociació.

El primer que hem posat damunt de
la taula ha estat el de plantilles de
Primària. La proposta sindical vegeu-la
en l'annex.

El document té dues païts; en primer
lloc, fa la proposta numèrica de la
plantilla i de la càrrega lectiva. Ací cal
destacar el canvi que proposem respec-
te al concepte de "jornada lectiva", ja
que no sols contempla el temps de
"pissarra". La segona part fa referència
als terminis per implantar les plantilles.
En aquest apaitat hem piioritzat acom- •
passar la creació de les noves plantilles

al tancament d'unitats per tat de garan-
tir el lloc de treball a més de la millora
de les condicions laborals per a tot el
sector.

La proposta de temporalització que
fem comporta que fins el curs 98/99 no
es conseguirien les plantilles definiti-
ves, és a dir, continuaríem amb la
mateixa plantilla actual -9 mestres per
línia- per atendre el mateix nombre de
grups -8 grups per línia-. Avançarien la
plantilla definitiva aquells centres que
recol.locaren excedents, bé de la pròpia
plantilla, bé d'altra escola.

Aquesta fórmula comporta que al
llarg dels dos propers cursos hi hauria
un remanent de diners equivalent al
salari de 0'20 professors per unitat de
primer cicle d'ESO concertada.'Des de
TSTEPV hem fel la proposta, accepta-
da per la resta de sindicats, d'utilitzar-lo
per avançar l'homologació retributiva.

Els sindicats hem plantejat aquesta
proposta com de mínims, i això per
valies raons. La primera perquè qual-
sevol plantilla inferior a la proposada
suposaria que no tot et professorat que
avui treballa en EGB/Primària tindria
garanties de mantenir el seu lloc de tre-
ball. 1 la segona perquè suposa l'homo-
logació amb les plantilles ja negocia-
des per a l'ensenyament públic.

Però la negociació no ha fet més que
començar i la situació no està gens cla-
ra, perquè:

- No està clar que la Conselleria esti-
ga per donar les plantilles que dema-
nem, sobretot tenint en compte l'època
de retalls pressupostaris que estem
patint.

- El moment del curs en què ens tro-
bem, ja que no hem d'oblidar que la fi
del curs està ahí i encara falta per nego-
ciar-ho tot (plantilles de Primària i
Secundària, transitorietat del primer
cicle de l'ESO, formació, retribucions).

- - Cal articular tota aquesta negocia-
ció amb el manteniment de l'ocupació
en el sector. No tindria trellat incre-
mentar les plantilles amb fons públics i
no recol.locar als excedents del sector.

- Les posicions de les patronals
envers els canvis que tota aquesta
negociació comportarà.

Finalment, caldria que tols aquests
canvis donaren lloc a un conveni
autonòmic.

Per tal de fer el seguiment de la
negociació Í prendre les decisions que
calga en cada moment, a la. seu de
l'STEPV a València, tindrem assem-
blees obertes tots els dimecres per la
vesprada. A la resta de zones es convo-
caran assemblees específiques.

Anexo Propuesta Sindical Unitària

Plantillas en Centros Privados Concertades

Plantillas de los Centros de Primària

Serà igual a la ofertada por la Conselleria
de Cultura, Educación y Ciència para los cen-
tros de tilularidad pública, desconlando el pro-
fesorado adscrito a Educación Infantil. Se con-
creta en la siguienle propuesta:
Plantillas tipo:
• Centro de 6 uds. de E. Primària (una

h'nca): 10 maestros/as.
• Centros de 12 uds, de E. Primària (dos

líneas): 19 maestros/as.
• Centros de 18 uds. de E. Primària (tres

líneas): 27 maestros/as.

En los Cenlros que tengan concertada alguna
unidad de Preescolar/EE II, la plantilla se vení incre-
menlada en tantos prolesores como unidades del
citado nivel tengan concertadas.

Las planlillas de mudades específicas de Educa-
ción Especial y/o Inlegración seran deimidas junlo
con las de los Centros de Educación Especial.

Las presentes planlillas eslarían implantadas en
los Centros el curso 98/99, adclanlandose las mismas
en aquellos centres que vayan reduciendo unidades
por adccuarsc a la estructura definitiva y cuya planti-
lla tenga que ser igual o superior a fa actual.

Así mismo, adclanlaran planlillas aqueüos cen-
tros que recoloquen profcsorado de Centros Concer-
tados que haya perdició su puesto de trabajo.

Si la transitoriedad del primer cicló de ESO exce-
diera del curso 98/99, se revisaria por !a Comisión de
Seguimiento los plazos para la implaniación de las
plantíllas defmitivas.

Horario lectivo curricular Horas iiecesarias Horas disponibles Diferencia

UNEAS
Educación Primària
E. Física

1 2 3 1 2 3 1
!03 206 309 150 300 450 47
14 28

LengíiaExtranj.(l.I'Op.) 10 20
Lengua Extranj. (2.a Op.)
Música
Alumnado con N. E. E.

Total

8
18

10
16
36

42
30
20
24
45

25
25

25
25

50 50
25 50
25 25
25 50
50 50

11
15

17
7

2 3
94 í 41
22 8

205
15
9
14

5
26
5

153 316 470 250 475 675 97 159 205

LÍNEAS 1 2 3
Horario lectivo: Otras funciones
Función directiva 23 28'5 33'5
Coordinación ciclos y nïveles 6 9 12
Organiz. material didactico y biblio. 2 3 4
Coordinación medios audiovisuales 1 1 2
Coord. Actv. Depor., mús. y cultur. I 1 2
Activ. normaHzación lingüística 2 2 2
Coordinación CEP 1 1 1
Recreos 25 47'5 67'5
DesdobleEd. religiosa/estudio 6 12 18

Total otras funciones 67 105 142
Apoyosy sustiluciones 30 54 63

Total horario lectivo 250 475 675

Horas complementarias
Alención apadres
(tutores y resto de protesorado) 10 19 27
Retin i ones

Claustre 6 12 18
Comisión Pedagògica 2'5 3 " 3
Consejo Escolar 4 7 8
Equipos de Cicló 10 Í9 27

Coordinador activ., depor., músic, y cuit. 2 3 4
Proyecto curricular / Sesiones evaluación 10 19 27
Otras Actividades /Fuera del Centro 5'5 13 . 2 1

Total horas complement, 50 95 135

Constitució de la Mesa de Concertada
en la Conselleria: Les coses clares

Passades les eleccions sindicals, calia reconstituir la
Mesa de representació sindical del nostre sector en
l 'àmbit de la Conselleria d'Educació en funció dels nous
resultats electorals, i de bell nou, igual que va passar des-
prés de les eleccions del 90, hem tornar a patir els intents
d'cxcloure'ns per part dels sindicats de classe (una classe
de la qual, sempre que poden, ens volen expulsar), és a
dir, CC OO i UGT.

L'intent el basaven en que la representalivital de cada
sindicat en la Mesa s'obtinguera de la totalitat de delegats
del que ells anomenen "ensenyament privat", incloent-hi
autoescoles, col·legis majors Í residències universitàries,
universitats privades, i així fins a 10 convenis, quan l'àmbit
funcional de la mesa ve definit en les normes de funciona-
ment -signades també per ells- exclusivament per a
l'ensenyament concertat. A més a més, aquesta qüesüó ha
estat resolta pels serveis jurídics de la pròpia Conselleria,
en el sentit que la rcprcsentativitat ha de ser, exclusiva-
ment, la referida a centres mantinguts amb fons públics.

El mateix va passar amb l'adequació del repartiment

d'alliberats sindicals del sector, però ací la qüestió encara
és més clara perquè ve definida per l'Estatut dels Treba-
lladors (que estableix com es pot acumular les hores dels
delegats sindicals) i pel Reglament de Concerts (ho con-
creta per a l'ensenyament concertat i estableix l'obligato-
rietat per a T Administració en aquest sector exclusiva-
ment). Si no s'hagués fet el repartiment d'aquesta mane-
ra tindríem delegats d'altres sectors utilitzats per a tindré
alliberats de concertada, a més dels alliberats del seu pro-
pi sector o conveni. Com dèiem abans, és la segona
vegada que ho intenten; la primera ens obligà a anar als
tribunals i guanyar el nostre dret com a sindicat represen-
tatiu, condemnant-los a ells, sindicats de classe, per
"comportament antisindical". Ara, de nou, ho han inten-
tat, però com no els ha eixit bé, es dediquen a difamar-
nos en les seues publicacions dient veritats a mitges,
mesclant lemes i acusant-nos de no se sap quines con-
nivències amb la dreta. Nosaltres no hem atacat ningú,
sols hem defensat -com sempre- el'nostre dret a ser sindi-
cat representatiu... i de classe.



,de la política educativa n.2112-Juny 1996

Activitats programades pels Moviments
de Renovació Pedagògica

"XXI Escola d'Estiu del País Valencià"

ACTMTAT

DATES:
LLOC:

MATRÍCULA:

QUOTA
MATRÍCULA

MÉS INFORMACIÓ

ESCOLA D'ESTIU
CC. CENTRALS

ESCOLA ESTIU

1-6 JULIOL
CP LLUÍS DE
SANTÀNGEL
EL SALER

10-2! JUNY, DE 17 A
19.30, H ALL
FACULTAT
FILOSOFIA I CC.
EDUCACIÓ

ORDINÀRIA:
6.000 pies.
EXTRAORDINÀRIA:
5.000 pies.

•MRP ESCOLA
D'ESTIU (dimarts Í
dijous vesprada).
Tel. 341 55 17

•CEP GODELLA.
Tel. 364 18 46

•CEP TORRENT.
Tel. 1572061

•CEP VALÈNCIA.
Tel. 378 70 52

•CEP SAGUNT.
Tel. 26 50 58.

•STEPV.
Tel. 391 91 47.

ESCOLA D'ESTIU
MARINA-SAKOR

ESCOLA ESTIU

1-6 JULIOL
IB GREGORI
MAIANS. OLIVA

18-25 JUNY,DE18A
20 H. IB GREGORI
MAIANS. OLIVA

6.000 pies.

4.000 ptes.

•CP SANT JAUME
(BTE.MALONDA)

ALMOINES
Tel. 280 42 04

ESCOLA D'ESTRI
TERRES DEL SUD

ESCOLA ESTIU

1 -(i JULIOL
CPELPALMERAL.
ELX

24-28 JUNY, DE 17 A
20H.CPEL
PALMERAL ELX.

6.000 ptes.

4.500 pies.

•CP S. FAMÍLIA (A.
CATURLA). XIXONA
Tel. 561 24 67.

•CP. M. ANTÓN
(PERE TORRES).
MUTXAMEL.
Tel. 595 23 87.

•CPCERVANTES
(ASSUN BOIX). ELX.
Tel.5457165.

•CPMOLIVENT
(PERE DÍEZ).
GUARDAMAR.
Tel. 572 81 83

•CCAIRELIBRE
(VTA. MARTÍ).
ALACANT
Tel. 516 48 18

ESCOLA D'ESTIU
CASTELLÓ

ESCOLA TARDOR

DISSABTES
OCTUBRE.
SIAEJAUMEI.
CASTELLÓ

DARRERA
QUINZENA DE
SETEMBRE

Tel. 2 154 46

COL·LECTIU
MESTRES RIBERA

JORNADES TARDOR

18-21 SETEMBRE
CPCERVANTES.
ALGEMESÍ

PRINCIPIS
SETEMBRE

•Tel. 297 32 OI
(JOAN ANDRÉS)

• Tel. 243 1743
(JOSEP VICENT)

L'homologació de les titulacions
Carta a la Consellera d'Educació

Honorable Sra. Marcela Miró. Consellera de Cultura, Educació i Ciència.
Generalitat Valenciana.

Els Sindicats de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País
Valencià (STEPV), de les Illes (STEI) i de Catalunya (STEs-Catalunya),
compromesos amb el procés històric de normalització lingüística dels nostres
respectius territoris i amb la defensa de les condicions laborals de les treba-
lladores i treballadors, han reclamat reiteradament a la Generalitat Valencia-
na que s'estEibíira la plena reciprocitat en el reconeixement de les titulacions
administratives i acadèmiques que sobre la llengua catalana expedeixen les
nostres respectives autoritats autonòmiques.

És per això que la derogació, efectuada per l'actual Govern Valencià, de
l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que havia iniciat
aquest reconeixement de titulacions (amb el suport de les Universitats valen-
cianes, les organitzacions sindicals, les Juntes de Personal Docent i el món de
la Cultura en general), ens va causar una profunda tristesa alhora que ens
obliga a redoblar els nostres esforços per recuperar una eina legal els electes
de la qual beneficiaven no sols la normalització de la nostra llengua comuna,
sinó molt particularment tots els ciutadans, docents o no, que podien acredi-
tar la segua competència lingüística en qualsevulla ocasió d'àmbit laboral
que així ho requerirà.

Podem afirmar, sense dubtes, que la derogació de l'homologació ,de titula-
cions de català i valencià (el nom no ha de ser obstacle) s'ha fet en contra
dels seus destinataris naturals, els treballadors i treballadores, i a favor de res
i de ningú. Ha estat, al nostre parer, un acte polític tan gratuït com arbitrari.

Penseu, si no, en el nombrós col·lectiu de valencians que ha aconseguit el
seu treball a Catalunya o les Illes, ha obtingut una titulació necessària per a
desenvolupar el seu treball, però desitja tornar al seu país i pretén, molt justa-
ment, acreditar el seu coneixement de la llengua amb les titulacions que ja
posseïx, però que, ara, la Generalitat Valenciana no li reconeix.

Sou una persona que ha dedicat la seua vida professional a la Universitat i,
en conseqüència, us considerem allunyada de prejudicis absurds i teories des-
cabellades.

És per això que esperem que atengueu els nostres arguments i proposeu al
si del Govern Valencià l'homologació de les titulacions de català i valencià,
en reciprocitat a la mateixa mesura que els governs de les Illes i de Catalunya
ja fa temps que van resoldre.

CARTA OBERTA A TOT EL PROFESSORAT

El futur dels CEP i la formació del professorat: un debat necessari
Dins de l'actual procés de Refor-

ma del sistema educatiu que està
desenvolupant-se, els Centres del
Professorat valencians (CEP) han
acomplit el desè aniversari des de la
seua creació en 1985. Els CEP van
nàixer com un model no jeràrquic i
descentralitzat per comarques que
creu en l'aprencnlatge entre iguals,
l'eïx fonamental on es dóna suport a
la formació permanent de! professo-
rat. Aquest model es va justificar
inicialment en les febleses de
l'antic,-donada la poca incidència
que els cursets organitzats pels ICE
de la Universitat tenien per a la for-
mació dels docents i pel canvi a
l'escola. Eís CEP han estat, al nos-
tre entendre, un dels p r inc ipa l s
guanys del sistema educatiu en el
desplegament de la Reforma.

Autonomia del professorat
Per tal de desenvolupar l'esmen-

tat objectiu, als CEP ens calia
desenvolupar el principi d'autono-
mia del professorat, amb la segure-
tat que només pot haver ensenya-
ment de qualitat si s'exerceix per un
professoral reflexiu, crític i cons-
tructiu. Si enteníem que el procés de
canvi havia d'estar con textual i Izat i
s'havia de desenrotllar als centres
educatius mitjançant F experimenta-
ció i l ' intercanvi d'experiències,
necessitàvem instruments i recursos
de formació permanent, com els
CEP, que facilitaren al professorat
tant la investigació com l'actualitza-
ció dels seus coneixements cientí-
fics Í didàctics. .

En els deu anys transcorreguts
des de la seua creació, i malgrat les
dif icul ta ts que té la implan tac ió
d'un model tan ambiciós, els CEP
valencians han in ten ta t acomplir

bàsicament amb la tasca encomana-
da. Amb dif icul ta ts innegables,
s'han vehiculat processos de forma-
ció permanent, que han anat molt
més enllà dels clàssics cursets de
transmissió linial de coneixements.
Els CEP han possibilitat el suport a
col·lectius i moviments de renova-
ció pedagògica, han impulsat la cre-
ació de grups de treball i seminaris,
l'organització de jornades de debat
al voltant de molt diversos temes,
els projectes d'investigació, les
activitats de formació (individual,
col·lectiva, en els propis centres de
treball...). I tot aquest ventall de sis-
temes de formació ha estat general-
ment vinculat a les necessitats j a
les demandes més sentides pel
col·lectiu docent, planificat des de
l'anàlisi de la pràctica quotidiana Í
orientat a la millora i a la innovació
educatives.

En aquesta tasca, la direcció i les
assessories de l'equip del CEP han
estat escollits a través de concursos
públics i per un temps limitat, ja que
els equips docents que treballem en
els CEP i el model de formació que
s'hi desenvolupa han d'eslar sotme-
sos a la crítica i a l'avaluació, tot i
que aquests aspectes no s'han dut
sempre de manera sistemàtica i
rigorosa. La nostra tasca no s 'ha
limitat únicament a la funció de for-
mar, a donar cursets, a proporcio-
nar informació. En molts casos s'ha
hagut d'assessorar, enfrontant-se
junt al professorat dels centres edu-
catius als problemes immediats no
previstos en les planificacions ini-
cials.

Un any d'indefinicions
Els problemes sobre la concre-

ció del model de formació perma-

nent esclaten quan l'actual Admi-
nistració educativa, després d 'un
any d'exercici, s'ha definit per la
seua i n d e f i n i c i ó . Encara no ha
manifestat si té prevista una ava-
luació del conjunt del treball des-
plegat, i tampoc no ha fet saber a
ningú si compta amb un nou pro-
jecte de formació del professorat.

Ofegament econòmic dels
CEP

És legítim que aquesta Admi-
nistració opte per un nou model de
formació permanent, que lot el
professorat hauria de conèixer. No
es legítim, en canvi, l'asfíxia de
l'antic model a través de l'ofega-
ment econòmic i de l ' abso lu ta
marginació dels CEP en el disseny
dels futurs plans de formació. Her-
metisme, silenci i opacitat són les
claus d'aquest nou rumb que han
pres els actuals responsables de la
Conselleria d'Educació i Cultura, i
que ens atrevim a qualificar com a
mínim d'irresponsable.

Per posar només alguns exem-
plens, a hores d'ara, res no s'ha dit
sobre:

- Convocatòries dels projectes
de formació en centres, d 'a judes
individuals, de projectes d'innova-
ció i d'altres, per al curs 96/97.
Desconeixem si existiran, q u i n s
serien els criteris de selecció, etcè-
tera.

- Disposició o no de flexibilitat
horària en les escoles per desenvo-
lupar els propis projectes de forma-
ció. Ens veiem impossibilitats de
planificar les nostres intervencions
en els centres.

- Possibilitat de dissenyar des
dels CEP de projectes de formació

d'acord amb les necessitats detec-
tades en els àmbits comarcals
d'actuació. De fet, algunes activi-
tats ja han estat organitzades pel
Servei, com els cursos de juliol.

- Convocatòria i criteris d'elec-
ció de la direcció dels CEP. Ja que
els actuals directors conclouen el
seu període de treball amb el curs
95/96, reclamem que l'elecció
emane del Consell Directiu -òrgan
actualment inexistent per manca
d'un marc legal que ho regule-, a
través dels representants elegits pel
professorat de la zona.

Supressió d'activitats
A més a més, l 'actual situació

econòmica -retall del 20 per cent
del pressupost per a 1996 í retard
in jus t i f i ca t en la reposició de les
partides ordinàries- provoca que
se supr imeixen les ajudes als
Seminaris i Grups de Treball, que
se suspenguen les adquisicions de
l l ibres i d 'a l t res p u b l i c a c i o n s
periòdiques i que s 'eliminen les
reunions entre les assessories de
distints CEP. A hores d'ara alguns
cursos estan para l i t za t s i no
podem organitzar activitats anib
participació de ponents externs.
Tampoc no podem ga ran t i r el
m a n t e n i m e n t dels recursos de
reprografia i audíovisuals i, fins i
tot, ens veiem obligats a pagar de
la nostra butxaca coses tan ele-
m e n t a l s com el f r a n q u e i g del
correu oficial.

Situació crítica
Amb to t aques t panorama

d'incerteses, ofegament econòmic i
manca de transparència -tantes
vegades denunciat pels actuals ges-

tors en altres temps-, desitjaríem
que lot el professorat participarà de
les nostres preocupacions i es
manifestarà pcis canals que estime
més per t inents pel que fa a dos
temes pr ior i ta r i s com són el blo-
queig econòmic (que impossibilita
la planificació d 'ac t iv i ta t s i el
pagament al professoral col·labora-
dor i als proveïdors) i la manca de
perspectives sobre el nostre projec-
te de treball.

No amaguem la situació crítica
en què ens t robem. Un servei
públic com és l 'educació no pot
restar més temps sotmès als dictats
burocràtics d ' u n a administració
que no compta amb la veu del pro-
fessorat per dur endavant els seus
plans d 'ac tuac ió . En un moment
crucial per al desplegament genera-
litzat de la Reforma en l'etapa de
l'ESO -i amb d'altres problemes
afegits, com ara l'adscripció del
professorat-, ei futur de la forma-
ció del professorat i dels CEP ens
afecta a tots.

Considerem i m p o r t a n t que
incorporeu aquests temes als debats
dels claustres i que enceteu un dià-
leg sobre el par t icular . Com sem-
pre, podeu comptar amb la nostra
disposició per si necessiteu conèi-
xer més detalls sobre els aspectes
que us hem exposat.

Equip Tècnico-Pedagògic
L'Equip Tècnico-Pedagògic del

CEP de Godella i les extensions de
Llíria i Tuéjar està integrat per:

M." Jesús CabaÜer, Robert Cerdà,
Rafa Cuesta, Nieves Faubel,

Ricard Fuertes, Isabel Gallardo,
Jordi García, Rafa Miralles,

Onofre Monzó, Miguel A. Pérez,
Daniel. Prats, Juan Quílez, Josep

LI. Rodrigo i Rosaura Serra
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1996, la censura del correu DEBAT
Resolució de la Junta de Per-

sonal Docent no Universitari
d'Alacant per la que es denuncia
a l'autoritat educativa correspo-
nent un fet d'agressió a les lliber-
tats sindicals i de la persona i, en
resum, d'un atac a la democrà-
cia, com ha estat el fet que la
direcció del Col.legi Públic Vicen-
te Tena, de Xàbia, haja intercep-
tat, amagat i retornat la corres-
pondència que l'STE-PV envia a
un afiliat seu.

El fet que es denuncia atenta
contra la Constitució espanyola,
en l'apartat dels drets de la per-
sona, títol I, art. 10 (1, 2) i cap. 2,
art. 18.1.

A més a més el control de la
correspondència fet a un afiliat
implicat en la dinàmica de la lla-
vor sindical te repercussions i

subsidiarietats al no poder dispo-
sar de documentació i informació
necessària per a la seua tasca \
d'assistència a les reunions.

Aquesta agressió aantide-
mocràtica atenta fonamentalment
ccontra la llibertat sindical a
l'impedir el normal desenvolupa-
ment de comunicació dels sindi-
cats i els treballadors/res (o els
seus afiliats/des).

També cal saber que aquesta
violació de la correspondència
està recollida en l'article 192 del
Codi Penal, augmentant-li la res-
ponsabilitat a l'agressor quan és
el cas de persecussió per motius
ideològics i sindicals, fet per un
funcionari en representació supe-
rior (directora).

(S'adjunta certificat de correus
en el que es documenta i demos-

tra el fet concret. A més, cal dir
que en un claustre 16-5-96
admet la direcció haver retornat
per dues vegades la carta a l'ofi-
cina de correus. Però l'acta de
lésmentat claustre encara no li
ha estat feta a l'agredit.)

Trobem que l'àmbit de tracta-
ment de la qüestió ha de ser la
Junta de Personal, encara que té
totes les connotacions d'un fet
jurídicament fonamental, perquè
és el lloc on s'ha de fer constàn-
cia les denúncies dels casos com
el que ens porta, perquè som
afectats dins de l'administració
educativa i per què es tracta d'un
centre on sembla on se li dema-
na a la Junta de Personal que
inste a l'autoritat educativa que
vetlle i controle el normal funcio-
nament democràtic d'eixe centre.

El flabiol valencià
Tot i la seua vigència constant al

llarg del temps el flabiol valencià és
un instrument desconegut i difícil de
conèixer, per tai com les obres de
consulta a l'abast diccionaris, enci-
clopèdies... ens donen una informa-
ció molt escasa i sovint inexacta.

Des de la dècada dels vuitantè hi
ha Lola una revalorització dels ins-
truments tradicionals, caracteritzada,
sobre tot, pel conreu de la dolçaina,
on s'han fet molts avanços en l'apa-
r ic ió de n o u s sonadors , creació
d'escoles i grups i en la publicació
d 'es tudis , par t i tures Í mètodes
d'aprenentatge.

En aquest panorama de reviscola-
ment de'tradicions, el flabiol valen-
cià segueix essent cl gran descone-
gut malgrat la seua utilització per
part de la majoria, sinó tols, dels
dolçainers.

Aquesta mancança objectiva fa
evident i punyent la necessitat d'un
recull accessible d ' informacions
sobre el flabiol valencià, sobre tot,
per a la seua introducció en l'ensen-
yament , on seria un a u x i l i a r
excel·lent per a l'aprenentatge de la
música dels nostres infants.

En la nostra llengua rep el nom
de flabiol qualsevol flauta. "Flauta",
popularment, en bona part del domi-
ni lingüístic, era un nom culte que
designava quasi d'una manera espe-
cífica la flauta travessera.

En l 'àmbit on s 'ha mant ingut
l ' i n s t rument , és a dir, entre els
dolçainers, és conegut com flabiol o
amb una de les seues variants dialec-
tals o locals com ara: Flubiol, flo-
biol, frabiol, fabiol, fubiol, forbïol...

Així mateix cal considerar
l'adjectiu "valencià" per designar
aquest instrument . La fama de les
cobles de sardana catalanes, on hi
intervé un flabiol, ha fet que gene-
ralment es crega que aquest és l'únic
flabiol existent i quan es cita el mot
tothom en fan referència al de la
cobla.

Històricament el flabiol valencià
es troba a lot arreu del país i, curio-
sament no coneix fronteres lingüísti-
ques.

Qui tinga certa edat s'enrecordarà
que, en les fíre si porrats de tots els
pobles i ciutats, hi havia una llarga
oferta de flabiols de canya, enflocals
amb cintes de colors. Eren flabiols
de joguina sense cura musical en la
seua fabricació i que generalment no
afinaven.

Entre els dolçainers, però, el fla-
biol era un ins t rument d'ús com
auxiliar, amb què s'ensinistraven i

deprenien noves tocates i més enca-
ra: El dolçaíner d'Altura, a l 'Alt
Palàncïa, ens informà que, en les
despertades, interpretava la primera
parí amb la dolçaina i desrprés eje-
cutava una mena de "trio" ternari
amb el flabiol. Així mateix el famós
dolçainer de Tales, en els seus con-
certs, alternava la dolçaina i el fla-
biol, fet que li donà bona part de la
seua fama.

Al País Valencià les variants són
poc significatives. Més que variants
locals o comarcals, hem trobat dife-
rents estadis d'evolució i de tècnica
constructiva o de tractament comer-
cial: Flabiol de dolçainers, de jogui-
na, de pastor..., quasi bé tots de can-
ya i molt pocs de fusta blaneta, com
ara d'àlber.

A Catalunya i Balears s'hi troben
diferents tipus de flabiol, normal-
ment de fusta, d 'af inació Í caracte-
rístiques prou diferents, ja que nor-
malment el fan sonar amb una sola
mà.

Més semblants són els que tro-
bem a La Llitera, El Matarranya, la
Serra de Prades i al sud del Princi-
pat, on amb el nom de f labiol es
coneixen fets de canya, amb sis
forats dalt i un o cap a baix i que es
fan sonar amb les dues mans.

El flabiol de Ciutadella, a Menor-
ca, és una flauta de canya de tres
forats, que es toca amb una mà men-
tre amb l'altra es percudeix un tam-
borí. D'aquestes mateixes caracterís-
tiques són la flauta d'Eivissa, "chi"-
flo" de l 'Alta Aragó, "txitu", del
País Basc, galobet de Provença,
flauta a Gascunya, pila, gaita, pitó o
flauta, a Castella. Estremadura i
Andalusia (la flauta rociera)... també
a Anglaterra, Itàlia, el Andes...

Aquest darrer tipus de flabiol de
tres forats i sonat amb una sola mà
és desconegut entre nosaltres mal-
grat la seua presència en les imatges
de molts edificis com ara els àngels
músics de la porta dels Apòstols de
la Seu de València, de la Colegiata
de Morella o l'Hospital de Xàtiva.

Encara fabriquen flabiols de can-
ya alguns pastors de les nostres
serralades i gairebé lots els dolçai-
ners antics. Entre els actuals tenim
els que fabriquen Xavier Ahuir a
Meliana (l 'Horta) i Paco Beso a
l 'Al fàs (Marina Baixa) . També
s'han fet de PVC a partir de tub
industrial.

De fusta (afinats a diapasó 440)
ara fa vora 3 anys que Paco Bessó
els "construeix artesanalment, al seu
taller de l'Alfàs.

Debat sobre l'organització
acadèmica i administrativa

de la Universitat de València
i sobre la Reforma dels

Nous Plans d'Estudi
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del

Pafs Valencià - Intersindical Valenciana, de la Universitat de València-
Estudi General, davant el document presentat a debat sobre l'organitza-
ció acadèmica i administrativa de la nostra Universitat i sobre la Refor-
ma dels Nous Plans d'Estudi manifesta:

1.- Com a observació general, constatem la manca de concreció en
tot el document. Tot i ser un document sotmès a debat, creiem que no
aporta gaires solucions ni propostes específiques per als problemes
que pateix la nostra Universitat, que alhora no s'hi veuen reflectits en la
totalitat en l'esmentat document.

2.- L'única proposta concreta és la de reestructuració mitjançant
l'agrupament o escisió de centres. Pel que fa a aquest extrem, i sense
obviar que gairebé cap dels centres possiblement afectats n 'estan
d'acord, creiem que aquesta proposta hauria de ser fruit de la refle-
xió i del consens de la comunitat acadèmica i administrativa; caldria
tenir en compte, a més dels criteris de titulacions pròximes, d'altres tan
importants o més, com podrien ser la compartició d'espais comuns o,
fins i tot, la mateixa tradició acadèmica.

3.- Del document es dedueix que els Secretariats d'Àrea han ajudat
ben poc a soucionar els problemes que la implantació dels nous Plans
d'Estudi (NPE) han comportat, sense qüestionar ni menystenir l'esforç i
treball esmerçat pels nostres companys dels esmentats òrgans. Ara es
proposa passar bona paït de les competències d'aquests als Centres.
Aquests futurs (o presents) Centres, a més, prendran algunes com-
petències que fins ara pertanyien als Departaments. Però les pren-
dran d'una manera nominal, car la feina -gran part de la feina- ineludi-
blement ha de fer-se al si del Departament.

4. - Segons açò, no veiem prou clar quina és la funció que hom ator-
ga als Serveis Centrals de Campus. Segons l'STEPV-IV, aquests
només tindran sentit com a delegacions de Rectorat; no poden usurpar
cap de les funcions que corresponen als centres i departaments, sinó
que -d'existir- han de servir de pont entre centres o departaments i
Rectorat.

5.- Quant a la Reforma dels Nous Plans d'Estudis, aquesta no ha
de fer-se a costa de la qualitat necessària dels Estudis implantats i dels
paràmetres que la defineixen. No es pot seguir comptant amb un cost
zero a l'hora d'encetar aquesta Reforma, que vol superar, entre altres,
les mancances fruit d 'una inicial implantació sense finançament.

6.- Aquesta Reforma ha de suposar una consolidació i augment, si
escau, de la plantilla, tot obrint les promocions de personal contractat í
de categories inferiors, per tal que es garantesca la dotació de recursos
personals adients.

7.- De cap manera la redefinició del crèdit com unitat docent de
referència ha de comportar un augment de càrrega lectiva del professo-
rat, ni un encariment subreptici de la matrícula per als estudiants. Així
mateix s'ha d'incorporar a la càrrega lectiva ordinària la docència
impartida en tercer cicle, si volem que la Universitat complesca els
objectius docents i investigadors que la societat li ha encomanat. Una
Universitat que no investiga -o que no considera com a tasca fonamen-
tal la recerca- no és digna d'aquest nom.

8.- Aquesta Reforma ha de ser fruit d 'una elaboració i debat
democràtics entre tots els membres de la comunitat universitària Í ha
d'observar, fonamentalment, criteris acadèmics objectius.

9.- L'organització acadèmica i la Reforma de Titulacions comporten
i exigeixen una definitiva catalogació de les places docents en català
i en castellà, catalogació que solucionaria definitivament les mancan-
ces estructurals de la nostra Universitat pel que l'a a l'oferta de classes
en valencià.

10.- Pel que fa al P.A.S, hom observa que el document evita la qües-
tió central i cabdal de l'organització administrativa: la catalogació de
les funcions i l'adscripció del P.A.S. Sense afrontar aquesta qüestió,
difícilment es pot avançar.

I I . - Per a l'STEPV-IV, la Universitat de València, s'ha de dotar
d'una estructura administrativa i acadèmica el més pròxima possi-
ble a la seua comunitat (estudiants, professorat i P.A.S)., i per tant
considera com a model òptim aquell cossolat en els departaments com
a estructura bàsica -tal i com ja formula la LRU-; per tant creiem que
cal organitzar els recursos materials i personals de manera inversa a
aquella proposada en el document, cal fer la reforma administrativa
de baix a dalt, és a dir, en un principi cal dotar suficientment els
Departaments, així corn establir els òrgans de coordinació necessaris
per llur bon funcionament, tipificant clarament les funcions i competèn-
cies de cadascun.

Es per això que proposem una major reflexió i concreció al voltant
d'una reforma acadèmica i administrativa que considerem ineludible i
vital per la nostra Universitat, però que la volem integral i operati-
va, dues condicions que sense observar els punts fins ara exposats difí-
cilment es poden acomplir.
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Jornades d'Educació Afectiu-Sexual Elx, agressions a dones
Confederació de STEs, organització de dones

Madrid, 25 i 26 de maig de 1996

At llarg d 'aquests dos dies, les
dones que hi anàrem -hòmens no hi
hi ivia quasi- t inguérem la sort i
l'oportunitat d'introduir per a) debat
a lgunes qüestions que creguem
important ressenyar per tal d'anar
maduran t i in t roduin t a la nostra
pràctica educativa -que també sindi-
cal-:

• El marc ideològic en el que ens
movem, les ideologies emancipado-
res: una nova concepció del plaer,
una visió positiva de la menstruació
i de la menopausia, els drets del pro-
pi cos, l ' autoaf innació . . . L'acció
positiva "una societat justa deu dis-
tribuir els bens desigualment afavo-
rint a qui es troba en situacions desa-
favorides".

• Educació afectiu-sexual o educa-
ció sexual? Hem d'aclarir conceptes:
de què parlem quan parlem de sexua-
litat?

• La resolució del conflicte: pren-
dre consciència d'allò que ens està

ocurrent, d'allò que volem, d'allò que
necessitem, d'allò que no volem, de
posar límits, de fer-nos responsables
dels nostres afectes... Crear una nova
ètica: pactes d'equitad (pacte intra-
psíquic, pacte intra-gènere, pacte
Í nter-gènere...).

• La coeduació com a transgressió,
reconstrucció i reeducació.

• La dona moderna i les contradic-
cions (tents tots ets drets ̂  l'educació
sentimental que rebem). El projecte
de vida dividit en dos móns contra-
dictoris (manament de la modernitat
^ educació en la vulnerabilitat, baixa
auto-estima, ser per als altres). Es
produeixen dones híbrides amb un
conflicte vital del que hauríem d'eixir
sense cap tipus de culpabilitat sense
caure en la impotència ni en l'omni-
potència.

• Què es "perden" els hòmens
vivint d'acord amb l'esterotipus de
gènere que socialment se'ls ha assig-
nat?

• La història de la medicina ens
mostra com en les malalties epidèmi-
ques sempre es busquen culpables, en
el cas de la SIDA: els homosexuals,
però també ens mostra com les dones
hem estat relegades en les proves i
experimentacions clíniques d'aquesta
malaltia.

• Les pràctiques educatives en
Educació Sexual ens poden dur a des-
cobrir altra sexualitat o al menys a
viure-la i expressar-la d'altra manera.
Açò mateix ocorrerà al nostre món
concret de l'aula.

• Les companyes d'USTEA ens
enviaran uns materials que han elabo-
rat titolat: Hacici un prayeclo coedit-
cativo de centro. El podreu estudiar,
sol·licitar, o... a la nostra seu a partir
de setembre.

Encetat queda el debat. Moltes són
les preguntes Í els dubtes, però el
camí resta obert. Moltes gràcies a les
companyes de l'USTEA per ajudar-
nos a pensar! I a esperar les properes!

El Sindicat de Trebal ladors i
Treballadores de l ' E n s e n y a m e n t
volem adherir-nos a la manifesta-
ció convocada per avui, dia 3 de
juny, en solidaritat amb la família
de la jove Trinidad Agulló, i contra
la violència que, en la major part
dels cassos, és patida per dones, tal
i com està passant últimament a la
nostra ciutat.

Des de l'àrea de dona de FSTE-
PV volem condemnar tot acte de
violència, tant física com d'altre
tipus, és a dir, psicològica, social i
econòmica que impedix el desen-
volupament normal de la vida autò-
noma i lliure de cada persona, i
especialment de les dones.

Al mateix temps, considerem
que per a psoar fi a aquest tipus
d'agressions s'ha d'actuar sobre les
arrels dels problemes que generen
la violència social, aplicant mesu-
res des dels primers nivells educa-
tius, educant per a la resolució de
conflictes de manera no violenta,
f a c i l i t a n t el desenvolupament de
personalitats equilibrades, i també
a nivel l social, promovent actua-
cions públiques que tendisquen a

millorar les condicions de vida i
t r eba l l , posat que les s i tuac ions
d'atur, inseguretat econòmica, etc.,
són el ambient en el que més fàcil-
ment es desenvolupen les si tua-
cions de violència social.

També en la vessant de la salut
és necessari que els poders públics
prenguen mesures per atendre tots
els problemes de malalties psicolò-
giques de, tot tipus que puguen con-
duir a la realització d'actes com el
que motiva aquesta manifestació.

Com a dones , ensenyan ts i
membres de l'STE-PV, rebutgem
les agressions, ind iv idua ls , com
aquesta i les úl t imament esdevin-
gudes a Elx contra dones, i les
col·lectives de t ipus social i econò-
mic, que dificulten la convivència i
van contra un dret bàsic de les per-
sones que és viure en pau i en lli-
bertat.

Reiv indiquem una societat on
totes les persones puguem desen-
v o l u p a r l e s nos t res a c t i v i t a t s
socials, laborals i lúdiques sense
por ni coaccions.

Àrea de la Dona
del Baix Vinalopó

Convocatòria d'activitats de formació del professorat
En el passat DOGV del 24 de maig,

va eixir publicat una resolució de la
Direcció General de Modernit/ació de
les Administracions Públiques convo-
cant un programa de cursos de forma-
ció adreçat al professorat que desenvo-
lupa la seua activitat en centres públics
o privats concertats de nivells no uni-
versitaris del País Valencià.

Aquests cursos es podem reunir
sota els següents agrupaments. Us

remitim a la convocatòria per veure els
títols deís diferents cursos.

-Serveis Psicopedagògics (SPEs)
-Educació Especial
-Formació Específica
-Oferta de Llengües
-Oferta Música
-Oferta Informàtica
-Equips directius
-Formació Específica
SOL.LICITUDS: segons model

adjunt.
PRESENTACIÓ: on s'indique en

cadascun dels cursos
TERMINI: 20 dies hàbils compat-

dors des de l'endemà de la publicació
d'aquesta resolució al DOGV per
aquells cursos que comencen abans de
I'l d'octubre.

De l ' I al 20 de setembre per els
cursos que comencen després de I'l
d'octubre.

PLATAFORMA UNITÀRIA KR UNSENYAMENT PÚBLIC
EI dia 23 de maig milers de persones van tornar a eixir al carrer en defensa
d'una Escola Pública de qualitat convocats per la Plataforma Unitària per
l'Ensenyament Públic. La mobiliteació ha de continuar. Endavant.

SEGUR EXCLUSIU D'AUTOMÒBILS
OFERIT PER CAUDAL ALS Exclusiu en preu

• Consulte quan pot estalviar amb
aquest segur.

• Seguesca tenint els seus descomptes
per la seua bona conducció.

• A mes pot fraccionar el pagament.

Exclusiu en comoditat
• Contracte la seua pòlissa en l'acte.
• Evite desplaçaments innecessaris.
• Comunique'ns les seues incidències

per telèfon o fax.
• Disposa d'un departament de consulta

en exclusiva per a vostè.

AMB LA PROFESSIONALITAT I SOLVÈNCIA DEL

GRUPO ZUIIICH A CAUDAL tot són avantatges
FEM LA MILLOR OFERTA^N

PER AL SEU COTXE.
TELEFONEU I HO
COMPROVAREU

Avda. General Marvà, 11-13
Tel.: (96) 592 89 74/592 86 50

Fax:: (96)5922350
03005 ALICANTE

CAUDAL
GRUPO ZUHICH

Paseo de la Alameda, 3, 1 .-
Tel.: (90) 361 86 11
Fax: (96) 362 25 47
46010 VALENCIÀ


