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EXTRA JULIOL 96

QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

La negociació sobre l'aplicació de la LOGSE (7, per ara)

L'ORGANITZACIÓ DEL CURS 1996/97

Organitzar no es
posar unes coses
damunt d'altres

El curs s'ha acabat.
Han passat 12 mesos des que el nou Govern mamprengué la tasca.
La tasca no era ni poca ni l'àcil. Però ni el Conseller Villalonga, ni ara la

Consellera Miró, han pogut amb ella.
El temps s'ha acabat i és l'hora dels resultats i els resultats són aquestos:
El Mapa Escolar ara diuen que el presentaran en juliol (abans o després

del Tour? No serà per al dia 18!).
L'adscripció del professorat, el curs que ve. El curs que ve a improvisar un

any més.
Els equips de Direcció, prorrogats. Fàcil, no costa un duro, però és ilega!.
Els sexennis s'estan regulant després de cinc anys. Encara?. Doncs, sí!
El ROC de Secundària no s'ha negociat, no ha passat el dictamen del Con-

sell d'Estat, ni el del Consell Escolar Valencià, ni... res. Sense ROC, es poden
fer unes instruccions? JVlmmm... sempre està el ROC del Ministerio de Edu-
cación y Cultura (per cert, i la Ciència?).

Ees unitats d'ESO no estan creades. Aleshores, com van a tenir alumnat?
Les INSTRUCCIONS (en majúscules, perquè en són moltes) per a orga-

nitzar el curs 96/97 encara no han arribat als centres.
Hem arribat a un acord de plantilles d'Infantil i Primària que ja ha

començat a caminar.
El balanç és evident: La Conselleria no supera, ni de lluny, el curs 95/96 i

compromet greument el funcionament dels centres públics durant 1996/97.
Aquestos són els primers resultats del nou Govern.
En aquest número Extra de l'All-i-Oli, l'STEPV informa al professorat

sobre tot allò que se sap en relació al curs que ve. Nosaltres continuarem
atents i treballant per l'Escola Pública. Ara més que mai!

Bones vacances.

L'organització del curs
als I. de Secundària

Professorat Tècnic
d'F. P. Interí.................

El calendari escolar

Sobre la direcció

Instruccions per al curs
96-97 4i5

Sexennis 6

Adjudicacions de
setembre per a mestres 6

Sobre la Religió 7

Universitat de Cheste.. 7

Llicències d'estudi 7

Sobre l'adscripció 8

50.OOO FIRMES PER
L'ESCOLA PÚBLICA

La Plataforma Unitària per l 'Ensenyament Públic al País Valencià
va presentar a la Generalitat Valenciana, el passat dijous 13 de juny,
44. 860 firmes que sumades a les presentades en Alacant i Casíclló
en fan 50.000, totes elles en demanda d'una Escola Pública de quali-
tat, per un mapa escolar que arreplegue les alegacions de la comunitat
educativa i a favor d 'un desenvolupament de la LOGSE garantit per
un finançament escaient.

L'entrega de les firmes és un aele mes de la conslant mobilització
de la socielal valenciana, especialment de lots els sectors de la comú-
nilal educativa, que al llarg del curs ha sabut oposar-se a la política
educativa del govern al mateix temps que ha generat tot tipus de pro-
postes i iniciat ives escampades per totes les comarques valencianes a
favor del model d'Escola Pública.

Encara que ha arribat l'estiu, haurem de continuar atents a la pre-
sentació del nou mapa escolar. La Conselleria ha buscat roportLinital
de les vacances per no traure la segona proposta abans d'acabar el
curs. Malament. No ens refiem ni un pèl.

L'all
Naturalment, per a la

Conselleria d'Educació, perquè
no ha sigut capaç d organitzar el
curs que ve, ni enllestir el que
suposa l'aplicació de la LOGSE,
després de tot un any de govern.

...i l'oli

Per a totes les Plataformes per
l'Ensenyament Públic que en,
pràcticament, totes Ics comarques
han treballat durant aquest curs
en defensa d 'un servei públic de
qualitat- Felicitats.
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Alacant: Orense. 3. E. Dia. 03003 Alacant Tel. 522 80 88. Alcoi: Sant Jaume, 15.03800 Alcoi. Tel. 554 45 16. Alzira: Avgda. Luis Surier, 28-4.46600 Alzira. Tel. 240 02 21. Castelló: PI. País Valencià, 6.3,13002 Castelló. Tel. 20 68 27. València: Juan de Mena, H. 46008 València. Tel. 391 91 47.



extra organització del curs 96/97 £>v n.9113-Juliol 1996

Professorat Tècnic de
Formació Professional Interí

La reunió d'aquest sector de professorat, convocada per l'STEPV per
tal de tractar la seua problemàtica, la podem resumir en dues conclusions:

- Per una banda, contactar amb la resta de sindicals per tal d'elaborar
una plataforma conjunta sobre la problemàtica i reivindicacions del
col·lectiu que oriente l'acció sindical conjunta.

- Per una altra, fer arribar a la nostra afiliació que treballa als instituts
de formació professional el mateix escrit que reproduïm a continuació,
amb la finalitat que servirà de referent per a dirigir-se en els mateixos
termes a la Conselleria per tal que s'òbriguen negociacions i, al mateix
temps, per enviar cartes a la premsa denunciant la situació del sector.

Document presentat per l'STEPV a la Conselleria de Cultura, Educa-
ció Í Ciència el dia 5 de juny del 96, dirigit al Secretari General de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Distingit senyor.

La principal problemàtica del Professorat Tècnic Interí de Formació
Professional amb titulació d'FP II deriva de l'aplicació del Reial Decret
850/93, pel qual es regula l'ingrés en la funció, pública docent i l'adquisi-
ció d'especialitats, ja que, una vegada publicat el Decret d'especialitats de
Formació Professional, només poden optar a la funció pública docent els
titulats que compten almenys amb Diplomatura universitària.

Des de l'STEPV estem reivindicant constantment la garantia d'estabi-
litat laboral d'aquest col·lectiu i d'altres afectats per problemes de titula-
cions derivades de l'aplicació de la LOGSE, i el reconeixement de fa
mateixa titulació amb la que s'accedeix al règim d'interinitat per a pre-
sentar-se a les oposicions mentre no es canvie el sistema d'accés (pròrro-
ga de la transitòria 5a de la LOGSE). El cas d'aquest col·lectiu s'ha de
contemplar de manera particular, ja que és el més afectat per la reconver-
sió que suposa la LOGSE.

Així, cal desenvolupar en primer lloc l'apartat 5é de l'Acord d'inte-
rins, el qual assenyala que:

"Així mateix, els sindicats i l'Administració educativa estudiaran i
negociaran les mesures en matèria de Formació Professional i garan-
tia social i crear els llocs de treball de professors tècnics de Formació
Professional que el sistema requeresca, assegurant d'aquesta forma
la continuïtat en el treball d'aquest col·lectiu durant la implantació
del nou sistema educatiu".

Per tal que es puga acomplir aquest punt proposem:
- Negociació i desenvolupament de la Disposició Addicional 5a del

Decret d'Especialitats d'FP (BOE 10 d'octubre de 1995), el qual assenya-
la que la Conselleria d'Educació determinarà "les especialitats del Cos
de Professors Tècnics de Formació Professional els titulars de les
quals podran impartir l'àrea de Tecnologia i les matèries referides a
la iniciació professional de l'ESO en els centres en els quals estiguen
destinats". També podran ser adscrits, segons aquesta disposició i en la
forma que delermine la Conselleria, a les places del Departament
d'Orientació en els centres.

- Regulació dels llocs de treball en els programes de diversificació
curricular.

- Ubicació en els centres públics dels Mòduls de Garantia Social.
- Realització de convenis entre la Conselleria d'Educació i les Univer-

sitats Valencianes per tal de facilitar al col·lectiu la titulació de diplomat.
- La demanda de transferència de la Formació Professional Contínua

de la Conselleria de Treball a la d'Educació.
- En qualsevol cas, exigim la resolució de la situació del col·lectiu de

professorat tècnic d'FP interí abans de produir-se qualsevol convocatòria
d'accés a la funció pública.

Per tot l'anterior li demanem que l'Administració atenga les nostres
reivindicacions i òbriga les negociacions pertinents per resoldre la pro-
blemàtica d'aquest professorat.

Les Instruccions, sense negociar

L'organització del curs als
Instituts de Secundària

L'ACORD DE PLANTILLES
VA FENT CAMÍ

El dimarts, 18 de juny, el Consell va ratificar l'acord de plantilles
d'Educació Infantil, Primària i primer cicle d'ESO subscrit enlre la Con-
selleria d'Educació i els sindicats ANPE, CSIF, FETE-UGT i STEPV.
D'aquesta manera es dóna compliment a una de les garanties exigides
pels sindicats.

Per altra banda, el dimecres, 19 de juny, es va constituir la Comissió
de Seguiment per a la interpretació de l'aplicació de l'acord.

Al mateix temps, la Conselleria està confeccionant e! catàleg de llocs
de treball dels ceiilres per al curs 96/97, amb la incorporació dels llocs de
treball de nova creació previstos per al curs vinent en l'acord de planti-
lles, la qual cosa, a hores.d'ara, ja haurien de conèixer tols els centres per
poder organitzar el curs.

Abans de res, hem de constatar la més absoluta man-
ca de negociacions amb la Conselleria d 'Educació
sobre quaselvol aspecte específic de Secundària des de
fa molts anys. Esforços per part de les organitzacions
sindicals se n'han fet; l'Administració sempre es "com-
promet" a un calendari, però no mai s'arriba a res.

No s'han acordat encara els criteris d'implantació
de la LOGSE, plantilles de centres de Secundària (el
compromís de negociació.s'ha arreplegat en l'acord de
Primària, de 7 de juny), el Decret d'Ordenació i Títols
d'FP (el primer dels quals ha superat el tràmit del Con-
sell Escolar Valencià), el desenvolupament del Decret
d'Especialitats, les condicions laborals del professorat
per l ' a p l i c a c i ó de la LOGSE, els Departaments
d'Orientació, etc.

Però, lots els anys hi ha un curs escolar nou, i clar,
cal donar les Instruccions oportunes. De vegades no
per a millorar la vida dels centres, sinó com a conse-
qüència de processos d 'ajust econòmic... ^Recordeu
quan la Conselleria estava empenyada en demostrar
que sobraven 500 professors en un "bon càlcul" de
necessitats de professorat? -

Cal dir que el curs passat la Conselleria va moure
fitxa i, encara que insuficientment, van aparèixer algu-
nes modificacions positives de les quals després farem
referència.

També enguany hem tingut una citació, que no
negociació, sobre la circular d'inici de curs. El passat
divendres 21 de juny, ens donaren el projecte de circu-
lar que fa referència exclusivament "a los centros que
a partir del curso 1996-97 itnpartart ensenanzas de
Educación Secundaria Obligatòria".

Davant la negociació d'enguany sobre les
circulars d'Inici de curs.

La Conselleria es troba en un laberint jurídic.
La Conselleria ha de veure com harmonitza el con-

tingut de les instruccions del curs pròxim amb un marc
jurídic ja dissenyat pel MEC, la LOPEGCD i el ROC,
que són norma bàsica i supletòria respectivament per a
nosaltres, mentre no es negocie i publique al País
Valencià la normativa pròpia, ï aquest laberint ho és.
també per a d'altres temes.

Dos bons exemples són l'Ordre de 12 de juny del 96
(DOGV de 17 de juny), per la qual es regula la pròrroga
i el nomenament de directors en funcions dels centres
públics docents no universitaris, i el paràgraf que trans-
crivim a continuació de l'esborrany de les instruccions,
pendents encara de negociació amb la Conselleria.

"El decreto del Gobierno Valenciana por el que se
aprueba el Reglamento Orgànica de los institutos de
Educación Secundaria Obligatòria, en tramitación,
establecera el marco organizativo de estos centros
antes del inicio del curso 1996/97. "

És a dir, si les instruccions entren en vigor abans
que el ROC, seria prescriptiu allò que encara no s'ha
publicat i està en tramitació!

L'STEPV estem lluitant per evitar que l'aplicació
de la LOGSE es convertesca en un procés de reconver-
sió a l 'ensenyament, per mil lorar la qualitat de
l'Ensenyament Públic, que ha de servir a la gran majo-
ria social, tot sense renunciar a la millora de les nostres
condicions de treball.

No partim de zero. Al contrari, si més no, comptem
amb tres antecedents molt vàlids: la plataforma unitària
que tots els sindicats vam signar el 15 de maig de
1995, el posicionament del professorat i claustres
sobre el contingut de les negociacions i el nostre tre-
ball sindical desenvolupat l'any passat, que va obrir
alguns avanços.

Per tot això, els eixos fonamentals sobre els que
anem a insistir són:

1. Reivindicacions prioritàries:
- Aprofundir en el que es va aconseguir en la nego-

ciació del curs passat;
a. Progressiva reducció de les ràtios fins la implan-

tació definitiva de la LOGSE. Atenció als nocturns.
b. Reducció de l'horari lectiu a 16 hores, entre les

quals s'han de comptar aquelles que no són curriculars.
c. Sobre desplaçats, una vegada que s'ha imposat

per llei, clarificar les opcions arreplegades l'any passat
i mal dutes a la pràctica.

d. Hores de repàs i dedicació per a alumnes amb

necessitats educatives especials en eis termes següents:
Dedicades a l'atenció d'alumnes amb capacitats molt
superiors o amb resultats molt inferiors, amb l'objecte
de millorar el seu aprenentatge individual. Una hora
per professor (o, almenys, una hora per assignatura,
curs i torn). El seminaris sol·licitaran aquestes hores i
d e t e r m i n a r a n l ' a l u m n a t escaient , to t i r ecabant
col·laboració dels tutors.

- Aconseguir avanços en dos temes fonamentals:
a. Per una banda, reducció de l 'horari lectiu als

majors de 55 anys, almenys d'un grup Í sense cap
mena de requisits.

b. Per altra, funcionament i ordre de prelació en
l'elecció de torn, grup, nivell i situació quan hí haja
excés d'hores lectives en un seminari o departament:

Funcionament de l'equip docent, per consens i amb
criteris de caràcter didàctic; quan no hi hagués acord,
la prioritat serà del professorat que fóra catedràtic en
actiu abans de la LOGSE (3 d'octubre de 1990), i a
continuació, el professorat amb més antiguitat en el
Cos de Secundària (temps real de serveis efectivament
prestats com a funcionari de carrera); si coincidirà,
s'establiriria l'ordre per l'antiguitat en el centre.

2.- Reivindicacions bàsiques pendents:
a. Consideracions sobre l'horari lectiu/currícular i

requisits: hores de desdoblament assignades a totes les
matèries (també a Tecnologia), prèvia petició dels
Seminaris corresponents. Introduir un nou apartat:
"Avanç Í aprofundiment en les diverses matèries". Les
hores de repàs per a alumnes amb assignatures pen-
dents, les de seminaris, tallers i cursos monogràfics, les
hores de repàs i dedicació per a alumnes amb necessi-
tats educatives especials, així com les hores per a
l'aprofundiment en les diverses matèries, seran sol·lici-
tades al director territorial. Eliminació del límit de 2 h.
per a dedicar a les activitats no curriculars anteriors.
Hores de desdoblament: mínim de 10 alumnes i sense
restricció als mòduls inferiors a 4 hores (és un càstig
descarat en FP).

b. Modalitat de Batxillerats i Optatives, EATP i
Ètica: no establir nombre mínim d'alumnes per a la
constitució de grup.

c. Compartir centres i contractes a temps parcial:
aquestes figures, avui imposades per llei, requereixen
una regulació específica que servesca per modificar
substancialment les situacions del professorat que
comparteix centre i les condicions de contractació de
personal interi a temps parcial (Art. 7é i 8é de la Llei
12/94 de la Generalitat Valenciana).

d. Altres reduccions per a: Responsable Aula
d'Informàtica, Coordinador línia en valencià, Respon-
sable material educatiu del laboratori, Responsable
material educatiu i documentació en Ciències Socials i
Coordinador de mòduls professionals. Tornar a la
reducció de 6 hores lectives per al professorat dedicat a
la diversificació curricular (molt important). Augmen-
tar la reducció a la vice-direcció i que les lectives no
siguen necessàriament hores curriculars per als càrrecs
de l'Equip de Direcció; el nombre d'hores d'aquest no
han de estar sois en funció del nombre d'alumnes, sinó
també de la complexitat organítzativa del centre.

e. La constitució de grups per a pràctiques de la
Rama d'Administrativa i Comercial ha de seguir el
mateix criteri que la resta de rames: 20 alumnes.

f. Reconeixement Caporalies de Seminari i Coordi-
nadors de cicle als centres d'FP.

g. Cap horari de més de 7 grups o 14 hores lectives
en assignatures de 2 hores.

Algunes de les reivindicacions esmentades Í
d'altres, com l'elecció democràtica del cap de semina-
ris o departaments, l'organització d'aquests en Forma-
ció Professional, la reivindicació de conversió en Insti-
tuts de les Seccions i Extensions -almenys mantenir-hi
l'Equip de Direcció al complet- Í la creació dels
Departaments d'Orientació, som consciens que estan
molt relacionades amb un marc jurídic (el ROC del
MEC) no negociat ací, però que se'ns aplica amb
caràcter supletori. Com els buits legals no són la nostra
responsabilitat Í hem de dir la nostra en el seu moment,
entrarem a tractar exclusivament les qüestions esmen-
tades sobre les instruccions d'inici de curs que afecten
molt directament a la vida quotidiana dels centres.
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El calendari escolar de 1996/97
segons el Consell Escolar Valencià

El Consell Escolar Valencià con-
sidera que el calendari escolar per al
curs propvínent no pot ser el calen-
dari definit iu de la Reforma, sinó
que encara tindrà un caràcter transi-
tori. Per aquesta raó els canvis que
contemple l 'Ordre de fixació del
calendari escolar no poden ser més
que d'adaptació a les noves cir-
cumstàncies, sense modificar radi-
calment el model u t i l i t za t fins el
moment.

Malgrat que en cursos immedia-
tament anteriors no s'establien límits
al període acadèmic, no obstant, ha
semblat oportú d'incorporar-los, atès
el caràcter de referència que com-
porta el seu establiment per a jubila-
cions, nomenaments d'interins i con-
tractes del professorat de privada, de
manera que es recomana que l'arti-
cle segon quede redactat de la
següent manera: "El curs acadèmic
abastarà el període comprés entre 1' 1
de setembre de 1996 i el 31 d'agost
de 1997 als centres d 'Educació
Infantil, Educació Especial i Primà-
r ia , i n d e p e n d e n t m e n t de t t i pus
d'ensenyament que s'hi impartesca, i
de I'l d'octubre de 1996 fins el 30
de setembre de 1997 aJs instituts de
Secundària, independentment dels
ensenyaments que s 'hi impartes-
quen, llevat d'activitats pendents del
curs anterior".

Respecte als límits dels períodes
lectius conlemplals en el article ter-
cer, després de debatre diverses
alternatives presentades principal-
ment pel sector de pares, el Plenari
del Consell Escolar Valencià va
decidir-se per la proposta del profes-
sorat i va aprovar el següent vot par-
ticular de l'STEPV i CC OO:

"Vot particular a la redacció de
l'informe de la Comissió de Projec-
tes Legislatius relativa a l'article
Tercer del projecte d'Ordre de la
Conselleria de Cul tura , Educació i
Ciència, per la qual.s'estableix el
calendari escolar per a tots els cen-
tres docents no universitaris de la
Comunitat Valenciana, presentada
per CC O i rSTEPV, en els
següents termes:

1. Cal que en aquest curs de net
caràcter transitori, en què encara
predominen als Instituts d'Ensenya-
ment Secundari els estudis propis
dels ensenyaments mitjans de l'anüc
sistema de la Llei General d'Educa-
ció: BUP, FP1 i FP2 i COU, al cos-
tat d'estudis de 2n cicle d'ESO en
alguns centres de Reforma anticipa-
da, i en què el primer curs del I r
cicle d'ESO es generalitza de mane-

ra quasi absoluta al si dels Col·legis
d'Educació Primària, el criteri fona-
mental de començament i acaba-
ment de període lectiu siga el cen-
tre on s'imparteixen els estudis, i no
la naturalesa dels ensenyaments com
prescriu el projecte inicial de calen-
dari, tal i com va ser establert per al
curs 1995/1996.

El cri teri cont rar i ensopega
seriosament amb el fet que, si bé és
possible que un centre de Primària
puga organitzar-se i, per tant ,
començar al mateix temps l'etapa
d'Educació Infant i l , Primària í el
primer d'ESO que té adscrit, no ho
és en el cas dels Instituts d'Educació
Secundària, per tal com aquests no
poden organitzar els grups correspo-
nents a 3r i 4t d'Educació Secundà-
ria Obligatòria, ni respecte als hora-
ris, ni als espais, ni "a l'assignació de
professorat, al marge de l'organitza-
ció, total dels estudis del centre:
BUP, FP i, si escau, COU. De fel,
doncs, no és possible organitzar un
nivell educatiu i, per tant, començar-
ne les activitats sense tenir organit-
zat el conjunt de nivells dependents
del centre en qüestió, i com a conse-
qüència els centres de Secundària no
poden anticipar les activitats lectives
d'ESO que tinguen adscrites.

2. El criteri de flexibilitat adop-
tat en pr imera ins tànc ia per la
Comissió de Projectes Legislatius,
en els termes aprovats: I r de setem-
bre de 1996 a 30 de juny de 1997,
amb un nombre determinat d'hores i
de dies per a tots els centres segons
nivells educatius, podria ser digne de

consideració al marge dels condicio-
naments propis del caràcter transitori
del moment. Però el cas és que enca-
ra exis te ixen als Centres de
Secundària els exàmens de setembre,
amb els corresponents dies de
correcció, avaluació, matriculació,
organització de grups, amb la com-
plexitat que impliquen les matèries
optatives i voluntàries, l'elaboració
dels horaris de l 'alumnat i del pro-
fessorat, a més que l'Administració
Educativa, després d'haver constatat
les necessitats de cada centre com a
resultat dels processos organitzatius
abans descrits, ha de distribuir el
personal docent en els diversos cen-
tres, tant de Primària (primers vuit
dies de setembre, com a mínim) com
de Secundària (finals de setembre).
Quant í ' acabament , tots els que
coneixen el sistema educatiu saben
que en Primària no es pot acabar
més enllà del dia 20 de juny, per
donar temps a les tasques d'avalua-
ció, memòria i balanç del curs, i en
Secundària, concretament en BUP,
no es pol fer més enllà del dia 13 de
juny, si es vol donar un temps mínim
per a preparar els exàmens de sufi-
ciència, que afecten a un munt molt
considerable d'estudiants. Realitza-
des aquestes tasques, totes les activi-
tats podrien acabar efectivament el
30 de juny.

Tot açò converteix en pràctica-
ment il·lusòria la realització d'aque-
lla f lexibi l i ta t propugnada i que
podria ser desitjable en una altra
conjuntura.

La flexibilitat, en realitat, en les

esmentades condicions enfronta la
xarxa pública i la xarxa privada
d'ensenyament, que tan sols té una
part de les limitacions exposades i
que' es tar ia en condic ions de
començar abans que els centres
públics, trencant ía unitat del sistema
educatiu i creant així discrimina-
cions entre l 'a lumnat de privada i
pública. No és raó suficient per
admetre cl criteri aprovat dir que en
definitiva tots els centres farien els
mateixos dies i les mateixes hores:
donades les limitacions existents de
caràcter objectiu per als centres
públics, els centres de privada que
començaren abans podrien adoptar
uns ritmes més pausats, amb descan-
sos intermitents perfectament plani-
ficats, els quals redundarien sens
dubte en la qualitat dels seus proces-
sos educatius. Per altra banda, no és
en absolut digne de crèdit que els
centres que comencen més prompte
acaben així mateix en dates més pri-
merenques. La pública es veuria en
la necessitat d'accelerar els ritmes
per acabar en dates raonables, o sen-
se part del seu professorat, que hau-
ria d'improvisar les seues tasques
sobre la marxa, amb conseqüències
deplorables que no cal enunciar.

Per tant, aquest vot particular
propugna que, en ares de la unitat
del sistema i de la no discriminació
de l 'alumnat i del professorat impli-
cats en les dues xaïxes, i mentre no
es superen els entrebancs descrits
per aplicar el criteri de flexibilitat, es
fixen unes dates determinades per
al començament i l'acabament

d'activitats lectives als centres del
sistema educatiu valencià.

3. Si s'accepten les raons abans
indicades, aquest vot particular pro-
posa el text alternatiu següent:

Els períodes lectius destinats a
impartir classes amb grups d'alum-
nes es desenrotllaran els dies labora-
bles, de dilluns a divendres, entre les
següents dates:

a) Entre el 12 de setembre de
1996 i el 20 de juny de 1997, amb-
dós inclosos, per a els centres
d'Educació Infantil i Educació
Primària que impartesquen Edu-
cació Infantil, Educació Primària,
Educació General Bàsica i d'Edu-
cació Secundària Obligatòria, i
per als centres d'Educació Espe-
cial.

b) Entre el 26 de setembre de
1996 i el 13 de juny, ambdós inclo-
sos, per als centres d'Educació
Permanent d'Adults, centres
d'Educació Secundària que
impartesquen Educació Secundà-
ria Obligatòria, Batxillerat i For-
mació Professional, així com per a
les Escolds d'Arts Aplicades i Oficis
Artístics, d'Idiomes, Conservatoris
de Música, de Dansa, i Escoles d'Art
Dramàtic i de Ceràmica.

Els dits dies de classe no podran
destinar-se a proves de suficiència o
recuperació final. Aquestes activitats
es realitzaran, si de cas, durant el
mes de juny "

Dins de l'article relatiu als dics
de descans, entre els quals es con-
templa el pont del 2 de maig, no va
ser aprovada la proposta de] profes-
sorat d'introduir descansos intratri-
mestrals ni a Carnestoltes ni al vol-
tant de I' 1 de novembre, consistents
en augmentar en un dia els caps de
setmana corresponents. Per altra
banda, es manté la jornada tradicio-
nal (9-12. / 15-17) en els centres de
Primària, amb la possibilitat, però,
de demanar altres configuracions
aprovades pels centres. Així mateix,
es mantenen les competències dels
Ajuntaments d'establir tres dies fes-
tius a efectes escolars, a més de les
festes laborals i dels períodes de
vacances tradicionals.

Finalment, es recomana que el
silenci administratiu en allò referent a
les peticions de canvi de calendari o
de jornada contemplats en els articles
novè i desè, respectivament, tinga
caràcter estimatori i no desestimatori,
'com fins ara, per a forçar una contes-
tació denegatòria argumentada.

La Conselleria té ara la paraula.

Sobre la prorroga dels equips de direcció dels centres
Comencem per la conclusió. El

que cal fer, necessàriament, en
c o m p l i m e n t de la LOPEGCD,
abans del 30 de juny, és convocar
el procés electoral en aquells cen-
tres la direcció dels quals no havia
estat elegida a les acaballes dels
cursos 93/94 o 94/95. És a dir, en
la majoria dels centres.

La Conselleria, però, s ' ha
"oblidat" de la LOPEGCD, amb un
exercici de negligència culpable, i
ha publicat l'Ordre de 12 de juny,
DOGV del dia 17 de juny, segons
la qual quasi tot és possible.

L'Ordre comença per reconèi-
xer que la LOPEGCD "estableix Itn
nou sistema d'acreditada com a
requisit per al professorat que
aspire a exercir la funció
directiva", que també "afecta al
règim de direcció i, entre d'altres

extrems, la durada de! govern".
Així mateix, Í pel que fa al nou sis-
tema d'acreditació, reconeix també
que "El període de tramitació
d'acreditaàons excedirà del termi-
ni en què haja de realitzar-se
l'elecció dels nous directors"
(recordeu: el 30 de juny). És a dir,
la Consellera reconeix, el 17 de
juny, quejf'a no pot fer el que cal-
dria haver fet. Més encara, s'atre-
veix a dir que "és raonable i convé
al millor funcionament del sistema
educatiu que la nova convocatòria
es produesca una vegada haja tin-
gut efecte l'acreditació de profes-
sors, de manera que l'elecció de
candidats s'ajuste a aquesta nor-
mativa'1''. I tant que és raonable! És
el que cal fer!

Però com que no ho farà abans
del 30 de juny (ni l'acreditació prè-

via ni la convocatòria del procés
electoral), a continuació afegeix:
"fins que es realitzen noves elec-
cions és convenient regular el
nomenament de directors en fun-
cions dels esmentats centres en
favor de funcionaris que ara fina-
litzen el seu manament (elegits pel
Consell Escolar) i ostenten la
voluntat de prosseguir transitòria-
ment en la funció directiva". En
altres paraules: després de repassar
la llei, com que no la complirà,
['"oblida", i es trau de la mànega
una pròrroga en funcions que no és
possible des de la pròpia llei.

El mateix es pot dir respecte al
professoral que os ten te la funció
directiva no per elecció, sinó per
designació de l'Administració: el
30 de j u n y s'acaba el seu mana-
ment Í a partir d'ací l 'única legali-

tat aplicable és la LOPEGCD, el
que suposa acreditació i procés
electoral . No cap interpretar la
transitòria segona, punt 2, d'aques-
ta llei com una autorització per a
prorrogar de manera general i
i nd i sc r iminada el manament de
qualsevol la equip directiu, al marge
de les circumstàncies de la seua
elecció. L'única interpretació pos-
sible (la que ve realitzant el MEC)
limita l'ús de la transitòria a ajustar
el període de manament per fer-lo
coincidir amb l'acabament del curs
(per això ho limita a un màxim de
nou mesos), com expressament
contempla l'esmentada disposició.
Aquest supòsit es dóna, especial-
ment, en els Centres d'Ensenya-
ments Artístics i Escoles Oficials
d'Idiomes, els quals solien acabar
el manament el 31 de desembre.

Encara menys cabria referir-se al
punt 1 de l 'esmentada transitòria
segona, ja que la possibilitat de la
pròrroga es contemplada, exclusi-
vament, per a aquells el mandat
dels quals finalitzava en 1995.

En defini t iva, tant la pròrroga
voluntàriament acceptada pel pro-
fessorat que havia estat elegit pel
Consell Escolar, com el nomena-
ment de directors en funcions entre
els funcionaris de carrera que com-
plesquen els r equ i s i t s de la
LOPEGCD pels directors territo-
rials, no s'ajusta a la llei i, en con-
seqüència, col·locarà els equips
directius resultants de l'aplicació
de l'Ordre de 12 de juny en una
situació de precarietat jurídica tal
que podria tenir greus repercus-
sions en el funcionament dels cen-
tres públics.
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RESOLUCION DE 21 DE JUIMIO DE 1996 DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE CENTROS DOCENTES,
PERSONAL Y ORDENACIÓN, INNOVACIÓN EDUCATIVA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA, POR LA QUE SE

DICTAN INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE ORGANIZACIÓN EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS
PARA ATENDER LAS ENSENANZAS DE EDUCACIÓN PRIMÀRIA, 82 CURSO DE E.G.B. Y Ir. CICLÓ DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATÒRIA PARA EL CURSO 1996-97

El Real Decreto 1.487/1994, de 1 de julio, por el que se
modifica y completa el Real Decreto 9.861/1991, de 14dejunio
(B.O.E. de 28), por el que se aprueba el calendario de aplica-
ción de la nueva ordenación del sistema educativo, determina
que en el curso 1995-96 se generaliza y completa la implanta-
ción de la Educación Primària y que en el curso 1996-97 se
implanta ej 1er. curso de Educación Secundaria Obligatòria y
se extingue el 7- curso de E,G.B.

El Decreto 188/1994, de 13 de septiembre (D.O.G.V. de 18
de octubre) del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el
Reglamento Orgànico y Funcional de las Escuelas de Educa-
ción Infantil y de los Colegios de Educación Primària Públicos,
establece en--la disposición transitòria primera que "provisional-
mente, durante el tiempo que en cada curso la administración
educativa determino, los colegios de educación primària
podran impartir el primer cicló de la Educación Secundaria
Obligatòria".

La Conselleria de Cultura, Educación y Ciència ha procedi-
do a_autorizar, para el curso 1996-97, la impartición de las
ensenanzas de! 1er. curso de Educación Secundaria Obligatò-
ria en determinades colegios.

En el curso 1996-97 en los colegios de educación primària
se impartiran las ensenanzas de educación primària, 8- curso
de Educación General Bàsica y, en su caso, los correspon-
dientes al 1er. curso de Educación Secundaria Obligatòria.

En tanto se proceda a resolver la adscripción de los maes-
tros a las relaciones de puestos de trabajo de Educación Pri-
mària y primer cicló de E.S.O., es necesario dictar unas instruc-
ciones al objeto de facilitar la atención adecuada a las ense-
nanzas que se impartiran durante el curso 1996-97 en los cole-
gios de Educación Primària. Estàs instrucciones posibilitan la
adecuación de la organización de los centros docentes al obje-
to de que las especialidades de Educación Primària, 8Q de
E.G.B. y 1er. curso de E.S.O. estén atendidas lo mejor posible,
y dotan a los equipos directives de criterios para la distribución
del profesorado en la organización de grupos, niveles y ense-
nanzas a impartir.

Por ello, vistas las funciones atribuidas en el Decreto
261/1995, de 29 de agosto, por el que se establece el Regla-
mento Orgànico y Funcional de la Conselleria de Cultura, Edu-
cación y Ciència, y de acuerdo con el articulo 21 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminisíraciones Públicas
y del Procedirniento Administrativo Común, esta Dirección
General dicta las siguientes

INSTRUCCIONES

PRIMERA
La distribución de las horas disponibles de los maestros,

dentro de las 25 horas lectivas, se realizarà de forrna que se
asegure la atención de las àreas curriculares de los diferentes
cursos y grupos de alumnos.

SECUNDA
Para la distribución de las horas disponibles, deberà tenerse

en cuenta:
- la plantilla del centro,
- la adscripción del profesorado a los diferentes puestos de

trabajo,
- las habilitaciones de cada uno de los maestros,
- la disponibilidad de todos los maestros del centro de

acuerdo con el ultimo pàrrafo del articulo 10 del Real Decre-
to 895/1989, de 14 de julio -modificado por el Real Decreto
1664/1991, de 8 de noviembre (B.O.E. del 22)-, que establece
que "la adjudicación de un determinado puesto de trabajo no
exime de impartir otras ensenanzas o actividades que puedan
corresponderles de acuerdo con la organización pedagògica
del centro",

- eí caràcter orientativo de los horarios semanales legales
que los regulan,

- la posibilidad de agrupamientos de los alumnos para deter-
minadas àreas y la organización general del centro.

TERCERA
Impartición de las ensenanzas del 1er. cicló de E.S.O.
En los colegios de Educación Primària autorizados transito-

riamente para impartir el primer cicló de Educación Secundaria
Obligatòria, durante el curso 1996-97, las ensenanzas corres-
pondientes al primer curso del citado cicló seran impartidas por
los maestros que estén adscritos, o habilitades en su caso, a
las especialidades correspondientes de E.G.B. de acuerdo con
la siguiente equivalència:

Adscripción/Habilitación
en E.G. B.

Ciencias Sociales

Filologia, Lengua castellana y
Francés

Filologia, Lengua castellana e Inglés

Filologia, Lengua castellana

Matemalicas/Ciencias Naturales

Filologia, Valenciano

Educación Física

Educación Musical

Àrea que faculta la impartición de
docència en el Primer Cicló de ESO

Ciencias Sociales: Geografia e Historia

Castellano; Lengua y Literatura
Lengua extranjera: Francès

Castellano: Lengua y Literatura
Lengua extranjera: Inglés

Castellano: Lengua y Literatura

Matemàticas
Ciencias Naturales

Valenciano: Lengua y Literatura

Educación Física

Música

CUARTA
En los colegios de Educación Primària, en el primer cicló de

Educación Secundaria Obligatòria, el àrea de Educación Plàsti-
ca y Visual serà impartida en el primer curso y el àrea de Tec-
nologia en e! segundo curso. A tal efecto, el horario semanal a
impartir en el primer curso en el àrea de Educación Plàstica y
Visual serà de 3 horas. Asimismo, en el segundo curso se
impartiran 4 horas en el àrea de Tecnologia. El horario à impar-
tir en el resto de àreas serà el que se indica en el Anexo I con
las salvedades anteriormente consignadas.

QUINTA
No obstante lo anterior, los colegios de Educación Primària,

de acuerdo con sus posibilidades organizativas y con la autori-
zación de la Dirección Territorial de Cultura y Educación,
podran programar la impartición de las àreas de Educación
Plàstica y Visual y Tecnologia en cada uno de los cursos de
primer cicló de Educación Secundaria Obligatòria con la con-
signación horària que se indica en el Anexo I.

SEXTA
La impartición de las àreas de Tecnologia y de Educación

Plàstica y Visual serà asignada por el director del colegio en
función de la cualificación del profesorado y de las necesida-
des organizativas del centro. En el caso de la Tecnologia esta
designación recaerà preferentemente en los maestros adscri-
tos, o habilitades en su caso, en el àrea de Matemàticas y
Ciencias de la Naturaleza.

SÉPTIMA
Asignación àreas y grupos al profesorado
La distribución horària y asignación de las àreas o materias

de Lenguas Extranjeras, Educación Física y Educación Musi-
cal se realizarà, en primer termino, entre el profesorado adscri-
to a estàs especialidades, y en segundo termino se completa-
ran, en su caso, con el profesorado habilitado existeníe en el
centro aplicando los criterios siguientes:

1.- ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA
a) Los centros docentes de dos o mas líneas, cuya dotación

de profesores especialistas por catalogo sea suficiente para
impartir dos lenguas extranjeras, siempre que ello no impida la
atención a las otras àreas curriculares y el profesorado adscrito
a estos puestos de trabajo esté habilitado, propondràn al alum-
nado la elección de una de ellas a partir del 2- cicló de Educa-
ción Primària y de 19 de E.S.O. En todo caso se exigirà al
alumnado la continuidad en la opción elegida hasta que finalice
las ensenanzas del nivel.

En Ed. Primària los grupos podran constituirse con un míni-
mo de 10 alumnos y siempre que no conlleve aumento de pro-
fesorado.

b) Al profesorado adscrito a esta especialidad se le asignarà
el horario lectivo que corresponda por la aplicación de los
siguieníes criterios prioritarios:

1.- En primer lugar se le asignarà el horario de los grupos de
1e de E.S.O. y 89 de E.G.B.

2.- A continuación se le asignarà el horario de los grupos de
Educación Primària, comenzando por los cursos de 3er. cicló y
continuando -siempre que se tengan horas disponibles para
completar su horario- con los cursos del 2- cicló. No obstante,
en aquelles centros que durante el curso 1995-96 se haya
impartido exclusivamente Lengua Extranjera en tercer curso,
se priorizarà su continuidad en cuarto.

c) Cuando el horario del profesorado adscrito al àrea de
Lengua Extranjera no fuera suficiente para cubrir todas las
necesidades derivadas de su impartición y hubiera otros maes-
tros habilitades en aquella, se procederà a asignarles las horas
que falten por atender.

Para esta asignación horària se tendra en cuenta, en primer
lugar, el maestro que no tenga asignada tutoria en Ed. Primà-
ria, bíen para completar el mismo si estuviera habilitado las
horas que faltan, bien, si no lo està, para sustituir determinadas
horas a otros .maestros habilitades con tutoria.

Si el profesorado habilitado en Lengua Extranjera tiene asig-
nada una tutoria de Educación Primària y el centro estuviera
dotado de profesorado sin tutoria, en Ed. Primària aquél asumi-
rà el horario excedente para cubrir las necesidades y éste le
susiituirà en las clases que corresponda.

En el caso de que el maestro habilitado en la Lengua
Extranjera que imparte el centro esté adscrito a otra àrea de 2-
etapa, una vez atendidas las necesidades de la misma de
acuerdo con la organización general del centro, atenderà las
derivadas de la impartición del àrea de lengua extranjera.

.d) Horario lecíivo
Educación Primària.- Serà el establecido en la Orden de 21

de julio de 1992.
2.- ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA
a) El profesorado adscriío a esta especialidad, una vez

cubiertas las necesidades de 1S de E.S.O. y 8- de E.G.B., com-
pletarà su dedicación horària con la impartición de estàs ense-
nanzas en Educación Primària, de acuerdo con los criterios
establecidos en la Orden de 21 de julio de 1992.

b)Cuando las disponibilidades horarias del profesorado ads-
crito al àrea de Educación Física no cubrieran las necesidades
existentes y hubiera en e! centro otros maestros habilitades en
esta especialidad, se les asignarà las horas que corresponda,
una vez atendido el curso o àrea a que estén adscritos. En
esté sentido, se aplicaran íos procedí m ientos senalados en los
apartados correspondientes a Lengua Extranjera pera referidos
a Educación Física

3.- ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL
a) Los maestros que, por catalogo, estén adscritos al puesto

de trabajo de Educación Musical atenderàn por esté orden las
ensenanzas del 1er. curso de E.S.O. y completaran su horario
impartiendo las ensenanzas de esta especialidad en los cursos
de Educación Primària.

b) Los maesiros habilitados en esta especialidad que no
estén adscritos a la misma, una vez atendidos el curso o àrea
a que estén adscritos, se haràn cargo de las necesidades no
cubiertas en Educación Primària. Para ello se aplicaran los pro-
cedimientos senalados en los apartados correspondientes a
Lengua Extranjera però referidos a Educación Musical.

c) Horario lectivo.- En el contexto del àrea de educación
artística y de acuerdo con lo establecido por la Orden de 21 de
julio de 1992, se adecuarà a la organización pedagògica del
centro.

OCTAUA
Asignación de la docència en T- E.S.O. y 8- E.G.B.
La asignación de la docència en las ensenanzas y grupos

del 1er. curso de E.S.O. y 8e de E.G.B. y los cursos de Educa-
ción Primària entre los docentes adscritos a las especialidades
de la 2- etapa que contiene el catalogo de puestos de trabajo
de cada colegio, se realizarà, en primer termino, por acuerdo
del claustro de profesores que deberà respetar lo determinado
en el apartado séptirno.

NOUENA
En el supuesto de que no exista acuerdo del claustro, la

dirección del centro asignarà la docència en los cursos 12 de
E.S.O. y 8S de E.G.B. y en Educación Primària de acuerdo con
las reglas siguientes:

1.- En todo caso deberà quedar garantizado ef cumplimiento
de lo establecido en el apartado séptimo.

2.- En primer lugar, determinarà e! número de profesores
especialistas necesarios para impartir las ensenanzas de los
cursos de 1B de E.S.O. y Q- de E.G.B., en atención al número
de unidades existentes en esos cursos (se aplicarà lo dispues-
to en el Anexo I de la Orden de 24 de mayo de 1990, D.O.G.V.
de 7 de junio).

3.- La docència en los cursos de 1S de E.S.O. y 8e de E.G.B.
se asignarà, en primer termino, a los profesores que estén ads-
critos e las especialidades correspondientes. En el caso de
concurrència de varios maestros la prioridad de elección se
determinarà de acuerdo con la rnayor antigüedad en el centro,
entendiendo como tal el tiempo de permanència ininterrumpida
como funcíonario de carrera con destino definitivo en dicho
centro.

4.- A los profesores que hubieran quedado sin docència en
1" de E.S.O y 8e de E.G.B. se les asignarà docència en Educa-
ción Primària, en las especialidades propias de esta etapa edu-
cativa (de acuerdo con lo determinado en la instrucción sépti-
ma), o como generalistas. A estos maestros que se les asigne
ensenanzas como generalistas en Ed. Primària, para la deter-
rninacíón del curso se estarà a lo que disponga la normativa de
cada centro sobre asignación de tutorías. En el caso de inexis-
tència de dicha normativa, y habiendo sido asignadas previa-
mente las especialidades de Educación Primària y 1? E.S.O. y
89 E.G.B., se asignarà, con caràcter preferente, la tutoria del 5Q

curso de Educación Primària al profesorado a que hace refe-
rència esté apartado.

DÈCIMA
La asignación de docència, de acuerdo con lo establecido

en la presente Resoiución, no comportarà en modo alguno el
cambio de la titularidad del puesto de trabajo al que se halle
adscrito, ni generarà derechos ni obligaciones en la futura ads-
cripción.

UNDÉCIMA
a) La dirección de cada centro cumplirà y harà cumplir estàs

Instrucciones y adoptarà las medidas necesarias para que su
contenido sea conocido por todos los maestros y por los miem-
bros de la comunidad educativa a través de sus representantes
en el consejo escolar dei centro.

b) La Inspección Educativa velarà por el cumplimiento de lo
establecido en esta Resoiución.

c) Las Direcciones Territoriales de Cultura y Educación
resolveràn, en el àmbito de sus cornpetencias, los problemas
que surjan en la aplicación de esta Resoiución.

Horario para la Educación Secundaria Obligatòria

ÀREAS Y MATERIAS

Valenciano: Lengua y Literatura

Castellano: Lengua y Literatura .

Lengua extranjera

Matemàticas

Ciencias Sociales: Geografia e Historia

Educación Física

Ciencias de la Naturaleza

Educación Plàstica y Visual

Tecnologia

Música

Optativas

Tutoria

Religtón/ Actividades alternat! vas

TOTAL

Primero
Horas Semanales

3

3

3

3

3

2

3

1,5

2

1,5

2

1

' 2

30

Segundo
Horas Semanales

3

3

3

4

3

2

3

1,5

2

1,5

2

1

1

30
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Instruccions
Centres de Primària

La Conselleria d'Educació ha
presentat la Resolució de 21 de
juny de 1996, per la qual es dicten
instruccions complementàr ies
sobre l'organizació en els col·legis
públics per a atendre els ensenya-
ments d 'Educació Primària, 8é
d'EGB i primer cicle d'ESO per al
curs 1996-97.

Al llarg de tres sessions de la
Mesa Sectorial hem estat tractant-
les sense arribar a cap acord. No
s'ha arreplegat cap de les nostres
propostes i, per tant , la Resolució
és fruit d'una decisió unilateral de
l'Administració Educativa.

Aquestes instruccions, que
tenen com a finalitat l'organització

' dels col·legis públics per al proper
curs, estan motivades, en gran part,
per no haver realitzat el procés
d'adscripció del professorat, que
s'havia d'haver fet abans de l'aca-
bament del present curs escolar.
Com no s'ha fet l'adscripció, es
dicten una instruccions que supo-
sen una assignació provisional del
professorat. Aquesta no condicio-
narà de cap manera la futura ads-
cripció ni generarà drets ni obliga-
cions.

Del retard en fer l'adscripció
sols hi ha una responsabilitat: la de
la Conselleria de Cultura, Educació
i Ciència. És un fracàs més en la
setia gestió no haver-la fet, en con-
dicions, abans del 30 de juny i, per
tant, és responsable de les conse-
qüències.

Hem dí t que no acceptem el
document presenta! per l 'Adminis-
tració. Per què? Per no estar
d 'acord , entre d 'a l t res , en els
següents punts: .

- L'obligació per al professorat
de fer ús de totes les seues habilita-
cions, independentment de la seua
actual adscripció, per tal de poder
garantir la impart ició de totes les
àrees. És a dir, si en un centre al
professorat de certes especialitaís
(Anglès, Música o Ed. Física) li
fallen hores per a cobrir totes les
necessitats, s'assignaran les hores
sense cobrir pels especialistes al
professorat del centre que tinga
eixes habilitacions reconegudes.

Es fa, per tant, una interpretació
abusiva, per no dir que ratlla la
il·legalitat, de l'article 10 del Reial
Decret 895/1989, modificat pel R.
D. 1664/91, amb la qual no estem,

en absolut, d'acord. En relació a
aquest tema, qualsevol mesura
organitzativa del centre, i més si és
provisional, lia de fonamentar-se en
la volunlarietal, amb l'acceptació
prèvia de les persones afectades.

- L'Administració proposa que
l'Educació Plàstica i Visual siga
impartida en primer i la Tecnologia
en segon curs. En lot cas, malgrat
l'anterior, els centres que pugueu,
per les seues possibilitats organil-
zalives, programaran la impartició
d'aquestes àrees en primer d'ESO.
Amb aquest objectiu es diu que la
direcció .dels centres assigne, en
funció de la qualificació del pro-
fessorat, aquestes àrees. Respecle a
la Tecnologia, diu que l'assignació
serà, preferentment, al professorat
de l'àrea de Matemàtiques i Cièn-
cies de ta Natura.

Ex ig im que aquestes àrees
siguen impartides per personal
especialista. No acceptem que es
faça en funció de les possibilitats
organitzat!ves de cada centre, sinó
de la disponibilitat de professorat
especialitzat. No estem d'acord en
que s 'assigne al professoral de
Matemàtiques Í Naturals l'àrea de
Tecnologia.

- La limitació per a ofertar dues
llengües estrangeres a un nombre
mínim d 'a lumnat (10) Í a que no
supose augment de professorat.

- L'organilació del centre que-
da totalment condicionada per la
impariició d'Ed. Musical, Ed. Físi-
ca i Anglès en Ed. Primària. Es
veuran afectats els programes de
suport a l'immersió lingüística, els
projectes d'acció educaliva, els
d'educació especial..., si el profes-
sorat que els imparteix està habili-
tal en qualsevol de les àrees abans
esmentades;

Estem davant d'unes instruc-
cions que subst i tueixen l 'ads-
cripció que s'hauria d'haver fet
aquest curs Í que, per tant, van a
gerierar problemes Í confl ictes
interns en els centres al no partir
de la voluntaríetat del professo-
ral per a impartir determinades
àrees i que no compten amb el
suport de cap organització sindi-
cal. L 'Adminis tració hauria de
ref lexionar Í reconsiderar la
seua pos tura en bene f i c i d ' u n
inici del curs sense problemes
en els centres.

Instruccions sobre dotació de mestres per al
curs 96/97 a instituts d'Educació Secundària

que imparteixen ensenyaments del l.erCicle d'ESO
Aquestes són unes instruccions

que completen les diclades el 3 de
maig de 1995, que regulaven el pro-
cediment d'assignació de mestres,
en comissió de serveis, per al curs
95-96 en instituts on s'implantava el
primer cicle d'ESO i que, per tant,
continuen vigents. Així mateix, ser-
veixen per a les noves autoritzacions
del primer cicle d'ESO als instituts a
produir-se en el curs 96/97.

- Els meslres en comissió de ser-
veis durant el curs 95/96 als instituts
que han impartit docència en Ir.
Cicle d'ESO podran sol·licitar a la
Direcció Territorial la seua continuï-
tat durant el curs 96/97.

- Als instituts en què s'implante
el Ir. Cicle d'ESO el curs 96/97 i als
llocs sense cobrir dels ja implantats,
es procedirà a l'oferta i cobertura
d'aquestes places, en comissió de
serveis, als mestres amb destinació
definitiva als col·legis on s'ha elimi-
nat l'oferta de 7é i 8é d'EGB per al
seu trasllat a l'institut.

- A Ics localitats on es faça una
implantació parcial del I r. Cicle

<f

d'ESO, la cobertura, en comissió de
serveis, de les places oferides a
l'institut es realitzarà exclusivament
per als mestres dels col·legis els
grups d'alumnat dels quals hagen
sigut traslladats a l'institut.

- L'horari setmanal d 'aquests
mestres serà l'establert amb caràcter
general per al professorat d'Educa-
ció Secundària.

- Les retribucions d'aquest pro-
fessorat i les de tot el Cos de Mes-
ires, segons l'Acord de 7 de juny de
1996, serà negociat el primer trimes-
tre del curs 96/97.

- impartir docència en I r . cicle
d'ESO en instituts durant el curs
96/97 no pressuposa drets priori-
taris ni condiciona la futura ads-
cripció.

INSTRUCCIONES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE CENTROS DOCENTES, PERSONAL Y
ORDENACIÓN, INNOVACIÓN EDUCATIVA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA SOBRE LA DOTACIÓN DE
MAESTROS PARA EL CURSO 1996-97 EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE
IMPARTEN ENSENANZAS DEL 1r. CICLÓ DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATÒRIA

Determinades Institutos de la Comunidad Valenciana fueron autorizados para implantar el 1r. cicló de
Educación Secundaria Obligatòria, ensehanzas que se han impartido durante el curso 1995-96.

A tal efecto, las Direcciones Generales de Centros Docentes y de Ordenación e Innovación Educativa,
con fecha 3 de mayo de 1995, promulgaren Instrucciones para su aplicación durante el curso 1995-96,
estableciendo el procedimiento de asignación de maestros en comisión de servicios duraníe el ciíado cur-
so académico.

En tanto se proceda a la resolución de la adscripción definitiva de los maestros a las vacantes del pri-
mer cicló de ESO que se determinen en los Institutos de Educación Secundaria, es necesario dictar las
instrucciones oportunas relativas a la impartición de estàs ensenanzas por los maestros de los Colegios
Públicos de las localidades en donde se ha producido la integración del alumnado de 12-14 anos en los
Institutos.

Por otra parte, para el curso 1996-97 se prevé nuevas autorizaciones del primer cicló de ESO en Insti-
tutos de Educación Secundaria.

Por todo ello, vistas las funciones que les son atribuidas en el Decreto 261/1995, de 29 de agosto, por
el que se establece el Reglamento Orgànico y Funcional de la Conselleria de Cultura, Educación y Cièn-
cia, el articulo 21 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, estàs Direcciones Generales estiman conveniente dictar las siguientes INS-
TRUCCIONES.

Primera.
Durante el curso 1996-97, en tanto se proceda a resolver la adscripción de los maestros a las vacantes

del 1r. cicló de ESO que se determinen en los Institutos de Educación Secundaria, en los citados centros
donde se impartan estàs ensehanzas la asignación de maestros se regirà por la presente normativa.

Segunda.
Los maestros destinados en Comisión de Servicios durante el curso 1995-96 en Institutos que han

impartido docència en el 1r. cicló de Educación Secundaria Obligatòria podran solicitar su continuidad
durante el curso 1996-97.

l·a petición deberà dirigirse a la Dirección Territorial de Cultura y Educación la cual tramitarà a la Direc-
ción General de Centros Docentes con anterioridad al 15 de julio de 1996.

Tercera.
En los Institutos en que se implanten para el curso 1996-97 las ensenanzas del 1r. cicló de ESO, así

como en aquellos ya autorizados en el curso anterior y que, una vez resuelto el proceso de renovacion de
las Comisiones de Servicios de los maestros ,resultasen puestos sin cubrir como consecuencia de no
haberse soíicitado la renovacion de los mismos, se procederà a su oferta y cobertura de estàs plazas, en
Comisión de Servicios, a los maestros con destino definitivo en los Colegios donde se ha eliminado la ofer-
ta de 7- y 89 de EGB para su traslado al Instituto.

Cuarta.
A los efectos de resolución de las nuevas plazas que se oferten y de las no cubiertas procedentes del

curso anterior, de acuerdo con lo determinado en el apartado anterior, se aplicarà lo establecido en las
Instrucciones de fecha 3 de mayo de 1995, las cuales continuaran vigentes para el curso 1996-97 en todo
aquello que no contradiga la presente normativa.

Quinta.
En las localidades donde se realice una implantación parcial del 1r. cicló de ESO, la cobertura, en

Comisión de Servicios, de las plazas ofertadas en el Instituto se realizarà exclusivamente por los maestos
destinados en los Colegios cuyos grupos de alumnos han sido trasladados al Instituto.

Sexta.
En aplicación del Acuerdo suscrito con fecha 7 de junio de 1996 entre la Conselleria de Cultura, Educa-

ción y Ciència y las Òrganizaciones Sindicales, sobre plantillas y condiciones de trabajo del profesorado
no universitario, el horario semana! de estos maestros serà el establecido con caràcter general para los
Profesores de Educación Secundaria.

Séptima.
En relación con las retribuciones de los funcionarios del Cuerpo de Maestros desíinados en Comisión

de Servicios en Institutos en el curso 1996-97, se estarà a lo que dispone el punto 17, del apartado VI, del
[Acuerdo anteriormente citado,

Octava.
La concesión de la Comisión de Servicios a los maestros que impartan docència en el primer cicló de

ESO en Institutos, durante el aho académico 1996-97, no presupone derechos prioritarios ni condicionarà
la futura adscripción, la cual se desarrollarà de acuerdo con las normas que la regulen.

Valencià, 21 de junio de 1996
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BREUS
Complex Educatiu de Cheste

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha publicat el Decret
122/96, de 18 de juny, pel que es crea un Institut d'Educació Secundària
en el Complex Educatiu de Cheste, per transformació dels instituts de
Batxillerat existents.

Aquest Decret disposa la creació, per integració dels Instituí A, El Gar-
bí, C Í Valentín Correcher, d'un nou Institut d'Educació Secundària, amb
capacitat per a 2.500 llocs escolars.

L'Administració Educativa no ha consultat ni negociat aquest Decret
ni amb la Junta de Personal ni amb la Mesa Sectorial d'Educació, malgrat
les reiterades peticions que s'han fet.

Aquestes no són formes de fer les coses. Insistim, s'ha d'obrir un pro-
cés d'informació i negociació sobre el futur del Complex Educatiu de
Cheste i del personal que hi treballa.

El professorat interí es mobilitza
El professorat interí s'ha mobilitzat al llarg de les darreres setmanes

per a manifestar la seua oposició als intents de l'Administració de restrin-
gir les possibilitats de treball per al proper curs 1996-97. La Conselleria
pretén impedir que aquest professorat puga demanar certes especialitats
que, des de fa anys, està impartint. D'aquesta forma, 'es restringirà tant les
possibilitats de treball, la possibilitat d'elecció i la naturalesa del lloc de
treball (vacants/substitucions) del professorat interí del Cos de Mestres.

No podem acceptar les pretensions de la Conselleria. Demanem que el
mecanisme d'adjudicació siga el que estava establert fins ara, es reconega
la idoneïtat per experiència docent i es convoquen cursos d'especialitza-
ció per a l'adquisició de noves especialitats.

Per tal d'aconseguir-ho hem d'estar organitzats i mobilitzats, malgrat
els intents desmobilitzadors de certes organitzacions sindicals que sols
pretenen fer-li el joc a l'Administració i crear confusió entre el professorat
interí. Sabem que-aquests sindicals han abandonat, ja fa temps, la lluita
per a aconseguir l'estabilitat i la millora de les nostres condicions de tre-
ball. Nosaltres, no; continuarem lluitant per l'accés a la funció pública
docent i l'estabilitat de TOT el professorat interí.

Accés a la funció pública docent
dels psicòlegs i pedagogs laborals

El passat dia 18 de juny es va publicar al BOE (núra. 147) l'ordre que
nomena funcionaris de carrera al personal aspirant en el procés selectiu
convocat per Ordre de 25 de maig de 1995 per la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència. Es refereix al procés de funcionarització dels Psicò-
legs Í Pedagogs laborals i que amb aquest procés selectiu han accedil ai
Cos de Professoral d'Educació Secundària. Se'ls reconeixen efectes
econòmics i administratius a partir de F1 de maig de 1996. En els propers
dies es publicarà el nomenament com a funcionaris de carrera dels mes-
tres d'Educació Infantil.

Per la recuperació del poder
adquisitiu per als empleats públics

Demanem que tot el personal de la Generalitat Valenciana cobre una
clàusula de'revisió salarial per a recuperar el poder adquisitiu perdut
durant l'any 1995. Hem de recordar que l'any 1994 alguns sindicats (CC
OO, UGT, CEMSATSE i CSIF) van signar un acord sobre condicions de
treball dels empleats públics de la Generalitat Valenciana, que ha permès
que l'Administració no mantïnga el nivell adquisitiu del personal al seu
servei. En lloc de recollir una simple clàusula de revisió salarial d'acord
amb l'IPC de cada any, es va pactar un sistema farragós, consistent en la
creació d'un fons del qual es nodriren tots els augmenls de retribucions,
sense que eixos augments hagen de ser ni linials, ni proporcionals, ni
generalitzats. Això permet, per exemple, que la Conselleria de Sanitat
puga demanar que l'augment de sou dels metges aconseguit l'esüii passat
es financie amb càrrec a l'esmentat fons, en detriment de la recuperació
del poder adquisitiu de la resta d'empleats públics,

Per tant, no entenem com aquests sindicats "se desgarran las vestidu-
ras" quan van pactar, pràcticament, un "xec en blanc" amb l'anterior
Administració. Tan responsables són els sindicats que signaren l'acord
com la pròpia Administració, que no té ara la voluntat, ja que no l'obliga-
ció, de pagar la pèrdua del poder adquisitu als seus treballadors.

L'STEPV demanem que s'incorpore a la Llei de Pressupostos per a
l'any 1997 la clàusula de revisió salarial per preveure l'augment de l'IPC
que es puga produir enguany, així com la recuperació del 0,8% perdut
durant l'any 1995.

(]

Noves instruccions sobre lo tramitació de sexennis

La bicicleta dels sexennis
continua sense funcionar

L'anomenat aleshores "Nou Siste-
ma Retributiu", hui ja no tan nou,
s'assembla cada vegada més a les
rodes d'una bicicleta, que per molls
pegats que li posen no hi ha manera de
tapar-li els forats. En desembre de
1991 determinats sindicats (entre els
quals no es trobava l'STEPV) signa-
ren un nou sistema retributiu, tan per-
vés que nugava retribució amb pro-
ductivilal i que per realitzar una matei-
xa tasca amb idèntic grau de responsa-
bilitat es podia remunerar amb un ven-
tall salarial exageradament obeït.

Però, a més a més de la pròpia per-
versió del sistema, en no massa temps
es va demostrar que l'acord de sexen-
nis era procedimentalment complex,
farragós i en molts aspectes difícil
d'interpretar. Prova d'això va ser que
es necessitaren 3 anys per publicar el
Decret que regulava el nou sistema
retribuïm (DOGV 16/09/93) i encara
es va necessitar quasi un altre més per
regular el procediment per adquirir els
sexennis i validar les activitats de for-
mació mitjançant dues Ordres (DOGV
17/08/94).

Després de quasi 5 anys de fun-
cionament del sistema de sexennis,
s'ha pogut comprovar què hi havia
múltiples llacunes tant en el Decret
com en les Ordres que el desenvolu-
paven. Llacunes que han portat a
situacions tan curioses com que un
determinat Servei Territorial ha
acceptat documentació que altre no
ho ha fet, o que en un mateix Servei
Territorial un dia acceptava fotocò-
pies compulsades dels certificats de
cursos i a l'endemà s'havien de pre-
sentar originals dels certificats i per
tant no acceptaven fotocòpies, per a
tornar la setmana següent a acceptar
fotocòpies compulsades. O situacions
com aceptar un determinat certificat
d'una determinada entitat col·labora-
dora a Alacant o Castelló i no a
València (o a l'inrevés).

Tot açò sense parlar del professo-
rat que fa ja "no se sap quants" mesos
hauria d'estar cobrant algun sexenni i
encara no han començat.

UN PEGAT DARRERE D'UN
ALTRE. ELS FORATS, PERÒ,
CONTINUEN

Per intentar posar un poc d'ordre i
homogeneïtzar les actuacions als tres

Serveis Territorials, des de la Conse-
lleria d'Educació s'han elaborat unes
instruccions sobre TRAMITACIÓ DE
SEXENNIS, que en alguns casos es
limiten a recordar i ordenar la normati-
va vigent i en altres a interpretar-la. És
clar que quan l'interpreten ho fan
d 'una manera molt "sui generis",
intentant transformar una cosa tan
simple com presentar una instància i
una fotocòpia de certificat d'activitats
en un autèntic trencaclosques.

Així, es pretén entre altres coses:
- "Que els certificats expedits

amb anterioritat a la publicació de la
normativa corresponent s'ajusten a
tot allò demanat". Cosa altament
difícil perquè entre el 92 i el 94 no hi
havia cap model "oficial". L'STEPV
ha demanat que qualsevol certificat
expedit amb anteriorilat al 17/08/94
sïga admès encara que li manque
algun requisil dels expressats en
l'Ordre.

- "Les certificacions expedides per
entitats organitzadores autoritzades
per la Direcció General d'Ordenació
hauran de contindré segell validatori
del Servei de Formació del Professo-
rat". L'STEPV interpreta que una
activitat que haja estat seleccionada en
convocatòria pública per l'Administra-
ció Educativa no hauria de necessitar
cap altre requisit ni tràmit.

- "Els sexennis començaran a
pagar-se en la data en què es sol.licite
i no en la data en què s'acompleix".
Interpretació en què discrepem total-
ment.

- "El personal que desenvolupe
funcions en CEPs i SPEs i en llocs de
treball d'administració educativa no
podrà percebre el complement retri-
butiu corresponent a sexenni en tant
no desenvolupe lloc de treball de la
funció pública docent". L'STEPV ha

demanat que
aquest article
desaparega i que
el pagament de
sexennis s'ha de
fer a totliom sen-
se restriccions.

- "A partir
de I'1/10/96
s'exigirà, per al
perfeccionament
de cada_període,
acreditar activi-

tats de formació o millora de la qua-
litat de l'ensenyament equivalents a
100 crèdits". La interpretació que fa
la Conselleria de la disposició tran-
sitòria primera del Decret 157/93 és
totalment restrictiva ,ja que sempre
hem entès que si a algú H faltava un
determinat nombre d'anys per com-
plir un sexenni des que es va implan-
tar havia de presentar un percentatge
estipulat en el Decret i no la totalitat
de crèdits, encara que ja s'haja
implantat tot el sistema com interpre-
ta la Conselleria.

- A mes a més, hem demanat que
es donen solucions específiques per
al personal de l'oposició del 1991 i a
tot el personal que accedeix a la fun-
ció pública docent havent prestat ser-
veis. Aquesta ha de passar, necessà-
riament, pel pagament automàtic dels
períodes complets de 6 que tinguen i
per l'acreditació de la part proporcio-
nal que li falte per a completar nous
períodes de sis anys. Qualsevol altra
formulació seria perjudicial per a
aquest professorat.

Esperem que l 'Administració
educativa modifique la proposta
d'instruccions presentada en els pas-
sats dies i accepte les propostes que li
hem fet. Però també volem que tant
la Conselleria d'Educació com els
sindicats que donaren suport a aquest
sistema facen una avaluació d'allò
que signaren. És necessari donar un
pas endavant i negociar un altre siste-
ma retributiu que arreplegue allò "a
igual treball, igual salari"; cal un sis-
tema retributiu que supose un tracta-
ment igualitari per tothom, és a dir, el
pagament d'un complement específic
lineal.

Això és possible, mireu els casos
de Canàries o Euskadi.

Ens anem a resignar? No.

Adjudicacions de setembre per a mestres
La Conselleria ha presentat

l'esborrany de l'ordre que regularà
la convocatòria del concurs d'adju-
dicació de destinació provisional per
al curs 1996/97 dels funcionaris del
Cos de Mestres sense destinació
definitiva.

L'ordre serà publicada en els
propers dies al DOGV. Cal que
totes les persones sense destinació
definitiva estigueu pendents de la.
seua publicació.

Una vegada es publique la con-
vocatòria al DOGV hi haurà tot un
procés de gestions que heu de pre-
veure: publicació del llistat de parti-
cipants, reclamacions contra el llis-
tat, noves habilitacions, aportació de
documentació per a demanar places
en valencià.

La Conselleria farà pública una
llista provisional de participants en
els taulers d'anuncis de les Direc-
cions Territorials, que inclourà les
dades personals i les habilitacions
reconegudes. Contra aquesta llista
es podrà presentar reclamacions en
el termini de 10 dies naturals des de
la seua publicació. Els mestres que

no tinguen l'habilitació de "Filolo-
gia Valenciana" hauran de presentar
dintre d'aquest termini el Certificat
de Capacilació o el títol de Mestre
de Valencià per a poder demanar
places d'ensenyament en valencià.

A més a més, el professorat exce-
dent que desilge reingressar ho
podrà sol·licitar en aquest mateix
termini.

Una vegada resoltes totes les
reclamacions es publicarà el llistat
definitiu.

L'acle serà presencial i s 'anun-
ciarà en els taulers d'anuncis de les
Direccions Territorials.

El procediment de les adjudica-
cions serà idèntic al dels cursos pas-
sats. Es conjuguen criteris d'antigui-
tat amb l'especialització dels mes-
tres. Les persones participants seran
ordenades per NRP o nombre de
llista: Bàsicament, el mecanisme és
així:

la volta. Els participants poden
demanar qualsevol de les places per
a les quals estan habilitats. Si no ho
fera per no quedar places de les
seues especialitats o perquè no

l'interesse cap de les que queden,
passarà a la segona volta.

2a volta. Els participants que hi
passen començaran a demanar en
ordre invers al del llistat, o siga, de
l'últim al primer. Hauran de triar
plaça de forma forçosa sempre que
quede alguna vacant per a la qual
estiga habilitat. En cas contrari pas-
saran a la tercera volta.

3a volta. En aquesta demanaran
aquells part icipants que no han
obtingut plaça en cap de les ante-
riors. Es començarà pel primer fins
a l'últim. Es podrà demanar qualse-
vol plaça de les vacants existents,
encara que no es tinga la correspo-
nent habi l i tació. S ' exceptuen
Anglès, Francés, Valencià, Ed.
Musical, Audició i Llenguatge i Ed.
Musical.

Prèviament a aquesta adjudicació
es farà un acte per als mestres als que
se li haja suprimit el lloc de treball
que tenien amb caràcter definitiu.
Aquest col·lectiu serà ordenat per
l'any en què es va produir la supres-
sió i, entre els del mateix any, pel
NRP o nombre de llista més baix.
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A propòsit de la Religió
No per sabut i esperat ens han

deixat menys sorpresos les declara-
cions de la ministra Esperanza
Aguir re referides a la s i t uac ió
acadèmica de la Religió. És una
qüestió que, encara que no havia
tingut una solució definitiva amb
l'anterior Govern socialista, sí que
almenys s'havia arribat a un mínim
consens i s'havien calmat els ànims
de totes les parts implicades.

El radicalisme religiós és una
actitud que ve de lluny i que sempre
ha provocat a l'Estat espanyol con-
frontacions i postures límits.És per
això que la qüestió religiosa ha
exercit sempre de llast al llarg de
tota la nostra història per a aconse-
guir un sistema democràtic estable,
amb les dosis de pluralitat, toleràn-
cia i llibertat necessàries.

És indubtable que al f inal deí
franquisme l'Església deixà clara la
seua postura de desacord amb el
règim dictatorial però, al mateix
temps, s'assegurà unes garanties
bàsiques d'intervenció en el siste-
ma educatiu amb fa ja històrica
Llei General d'Educació de l'any
1970. Posteriorment, una vegada
mort Franco i instaurada la
democràcia, encara que no consoli-
dada, és quan l'Església exerceix
tota la seua influència per a mante-
nir l'status que fins aleshores havia
mantingut i garantir la presència de
la Religió (i, per tant, el control de
les futures generacions) en el siste-
ma educatiu. És quan se signen els
acords Santa Seu-Estat Espanyol
amb el Govern de l'extinta UCD.
Pels quals l'Església veu garantida
la presencia de la Religió o assig-
natura equivalent en el sistema

educat iu púb l i c i, al mateix
temps,li dóna la possibilitat (com
així ho fa en molts casos) de con-
vertir en obligatòria la Religió en
els seus propis centres finançats,
per una a l t r a part, amb fons
públics, qüestió aquesta que en un
principi podria .ser contrària als
preceptes constitucionals.

Com és de suposar, el calat
social que té la qüestió religiosa no
és únic a l'Estat Espanyol, ni tant
sols a Europa, sinó que és un tema
que susc i ta problemes arreu del
món. Sols ens basta mirar a la des-
graciada guerra de l'antiga Iugoslà-
via o els eterns conflictes en els
Estats nord-africans. Ara bé, no ani-
rem tant lluny i ens fixarem en dos
Estats amb els quals conformem un
projecte conjunt, al mateix temps,
que tenim trets econòmics, socials i
polítics que ens identifiquen. El pri-
mer d'ells és,Itàlia. A l'igual que a
l'Estat Espanyo,! també es va subs-
criure un concordat arnb el Vaticà,
però a diferència d'ací la Cort Cons-
titucional (Tribunal Constitucional
italià) .va interpretar mitjançant una
sentència relativament recent que
l'Estat italià havia de garantir
l'ensenyament religiós en l'escola,
però els alumnes, o en el seu cas els
pares i mares, tenen dret de decidir
sobre la seua assistència a les clas-
ses, i en el cas d'optar per no anar-
hi, poden fins i tot absentar-se de
l'escola.

L'Església i el Govern italià
havien interpretat, fins a la publica-
ció de l'esmentada sentència de la
Cort Constitucional, que els alum-
nes que no optaren per Religió
havien de donar una altra assignatu-

ra o bé no assistir-hi, però sense
abandonar l'escola. Inclús hi havia
qui interpretava que, per no ser
obligatòria la classe de Religió,
devia programar-se a última hora,
per tal que aquells que no volgue-
ren acudir-hi pogueren absentar-se
de l'escola. En Itàlia la Religió no
rep qualificació acadèmica; per
tant, no té influència acadèmica en
la nota mitjana ni en l'accés a la
Universitat. A més el Constitucio-
nal autoritza a cada col·legi a
col·locar la classe de Religió en

qualsevol hora de la jornada esco-
lar. Definitivament, la decisió del
Constitucional va tancar la polèmi-
ca donant plenament l l ibertat a
l'alumnat i respectant la pluralitat,
llibertat de consciència i tolerància,
aspectes aquests que són pilars
bàsics d'un Estat democràtic.

En França, l'Escola Pública, que
representa el 85% del sistema edu-
catiu i on no existeixen centres pri-
vats finançats amb fons públics, no
imparteix l'assignatura de Religió.
Aquesta apareix en un bloc de con-

t ingu t s dins de l 'ass ignatura
d'Història, com un fenomen social
més. Per tant, l'ensenyament reli-
giós no forma part del sistema.edu-
caliu reglat.

Aquests dos exemples, si bé no-
ens- so luc ionen el p rob l ema ,
almenys sí que poden servir per
clarificar el tema. El fet que l'arti-
cle 27 de la Constitució obligue el
Govern a ga ran t i r el dret que
assisteix als pares i mares a que
els seus fills Í filles reben una for-
mació religiosa i moral d'acord
amb les seues pròpies conviccions,
no passa per obligar els altres a
rebre una alternativa. És a dir, el
currículum bàsic del sistema edu-
catiu públic no pot incloure assig-
natures que obliguen a adscriure's
a un determinat credo, síga aquest
te i sia, indiferent , agnòstic o ateu.
Es per això que la proposta del
Ministeri d 'Educació i Cul tu ra
d'establir una alternativa ètica o
moral de caràcter laic els referents
de la qual siguen valors democrà-
tics i constitucionals és absoluta-
ment inadmissible donat que
aquests són comuns per totes les
c iu tadanes i c iu t adans , han
d'impregnar tot el sistema educa-
tiu i per tant no poden oposar-se
com alternativa als valors religio-
sos, com es pretén. De cap forma
es pot admetre que tant la Religió
com les seues alternatives tinguen
valor acadèmic ni formen part del
sistema educatiu reglat d'un Estat
que en la seua Const i tuc ió £s
declara aconfessional i que es basa
en la pluralitat, tolerància i lliber-
tat de consciència de les seues ciu-
tadanes Í ciutadans.

Presentació de la Plataforma
Pro-Universitat de Cheste

El proppassat 21 de juny es va pre-
sentar públicament i a la premsa la
Plataforma Pro-Universitat Lluís
Vives de Cheste. Aquesta plataforma
ha nascut com a conseqüència de la
paralització per part del Govern de la
Generalitat Valenciana del projecte de
construcció d'una nova Universitat al
País Valencià.

Conformen la plataforma més de
cinquanta entitats i associacions
locals Í comarcals de Chiva-Hoya de
Bunol, Requena-Utiel i l'Horta, entre
les quals es troben AMPEs, ajunta-
ments, consells escolars, associacions
de veïns i sindicats, entre ells
l'STEPV-Intersindical Valenciana.

L'objectiu fonamental és unificar
esforços i sumar, idees per reivindicar
el susdit projecte.

Des de la PLATAFORMA ente-
nem que aquesta Universitat és
necessària per diferents raons:

- La saturació i massificació de les actuals universitats,
que obliguen a l'existència de numerus clausus en pràctica-
ment tots el centres.

- Les necessitats socials i la demanda de nous estudis i
titulacions, la oferta dels quals és impossible d'assumir per
part de les actuals universitats.

- La convicció de que ha de ser la iniciativa pública qui ha
de resoldre els anteriors problemes, ja que deixar-ho en mans
privades contribuiria a augmentar les desigualtats socials en
poder accedir-hi només estudianls privilegiats econòmica-
ment.

A més a més, aquest projecte el van incloure els princi-
pals partits polítics en el seu programa electoral (inclòs el
PP). Ja se n'havia parlat a les Corts, gaudia del víst-i-plau de
tots els partits polítics i tenia l'informe positiu del Consell
d'Universitats. Creiem que en realitat el problema es redueix
al següent dilema:

- Universitat privada, confessional o amb tendència ide-
ològica clarament esbiaixada, de pagament o subvencionada
amb fons públics.

- Universitat pública, laica i sotmesa únicament als valors

constitucionals i democràtics, racio-
nal i científica, gratuïta i que rendi-
bililze per al conjunt de la societat el
major-.centre educatiu del País
Valencià.

Per un altre costat, la PLATA-
FORMA s'oposa frontalment a la
política del rector de la Politècnica,
Justo Nieto, d'eixamplar aquesta
universitat amb la creació d'algunes
diplomatures que dependran direc-
tament de les seues decisions. Per a
la PLATAFORMA, Justo Nieto no
vol una universitat que H faça la
competència i amb qui s'haja de
repartir el pressupost i les especiali-
tats a impartir. Vol el campus de
Cheste per enviar allò que no li cap
a un altre lloc, textualment:
"...especialitats a cavall entre la for-
mació professional i les enginyeries
tècniques ...".

Per últim denunciem l'entreguis-
mé polític que el PP ha fet al rector Justo Nieto. La Conse-
lleria ni tan sols es molestà en consultar a la resta de rectors
que havien donat el vist-i-plau al projecte de Cheste. Com
Justo Nieto no .estava d'acord amb el projecte, simplement
li encarregaren a ell fer-ne un altre projecte alternatiu, que
a hores d'ara encara no s'ha presentat i ja ha transcorregut
el termini que la mateixa Conselleria i el rector s'havien
donat.

Per tot això, des de la PLATAFORMA demanem que es
pose en marxa el projecte original o que s'explique clara-
ment quines modificacions es volen introduir, per què Í per a
què. No som contraris a cap modificació, sempre i quan això
supose una millora i no una estratègia d'ajornament indefinit
del projecte. Fem una crida a que s'afegesquen més entitats i
associacions de tot tipus a la PLATAFORMA i anunciem
l'inici d'una campanya de conscienciació ciutadana, que
consistirà en la recollida de signatures, xerrades informati-
ves, concentracions i manifestacions, tot perquè estem con-
vençuts d'aconseguir el nostre objectiu, que no és altre que
la posada en funcionament de la UNIVERSITAT LLUÍS
VIVES DE CHESTE.

I les llicències per
estudis, quan?

Ha arribat el final del mes de juny i encara la Conselleria no ha
tret la convocatòria de les llicències per estudis per al curs 1996/97.
Fins ara, no ha donat cap explicació convincent de per què no l'ha
treia i ni lant sols si la va a traure.

A principis del mes de maig, la Conselleria va presentar les dife-
rents convocatòries relacionades amb la formació del professorat,
entre elles la de llicències per estudis. Durant la mesa tècnica corres-
ponent, i davant la petició per part dels sindicats per a que s'allarga-
ra el termini de presentació de sol·licituds (trobàvem que els 20 dies
que proposava l'esborrany eren molt ajustats per a recollir tota la
documentació que se sol demanar), es va negar, adduint que el
temps se'ns venia damunt i no tindrien temps suficient per a respec-
tar tots els terminis (presentació d'instàncies, resolució de llistes,
exposició llistes provisionals, etc). Passades dues setmanes i com-
provat que la convocatòria no eixia al DOGV, des de l'STEPV vam
fer gestions per saber què passava, obtenint com a única resposta
que hi havia algun problema tècnic, però eixiria en qüestió de dies.
Així, vam esperar fins a mitjan juny, quan vam decidir junt amb
altres sindicats demanar una entrevista amb el Director General
d'Ordenació per parlar del tema. Mentrestant, en una mesa sectorial,
vam demanar explicacions al propi Diretor General i ens va contes-
tar: "La convocatòria no està en condicions d'eixir en aquests
moments". A hores d''ara no ens ha donat cap explicació més (seria
la primera) ni ens ha concedit l'entrevista sol·licitada.

Des de l'STEPV creiem que no són problemes tècnics, sinó
econòmics. Falta de crèdit pressupostari (la convocatòria suposa uns
300 milions de pessetes) i, per tant, ens temem el pitjor, que la Con-
selleria pretenga no portar endavant aquesta convocatòria, la qual
cosa no anem a consentir de cap de les maneres. Per tal motiu, hem
encetat una campanya de protesta, convidant tot el professorat a tru-
car al Cap del Servei de Formació del Professorat i al Director
General d'Ordenació i Innovació Educatives i Política Lingüística
per exigir explicacions sobre la convocatòria. Telefoneu a la Conse-
lleria (386 65 00) i demaneu que us hi posen.
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Sobre el procediment
d'adscripció
i calendari

Acabat el curs 95/96, estem a les portes de la implantació del Ir.
d'ESO. Aquest pròxim fel hauria d'haver anat acompanyat de l'Ads-
cr ipc ió del professorat del Cos de Mestres a Educació In fan t i l i
Primària (ensenyaments ja i m p l a n t a t s completament) i al nou cicle
educatiu. Tot un curs ha t ingut T Administració per preparar aquest
procés i lot un curs ha estat ralentitzant la seua negociació fins arri-
bar a la situació en què ara ens trobem: la seua ineficàcia farà que el
curs 96/97 siga de total provisionali tat , on el professorat que irnpar-
tesca docència en primer cicle d'ESO (tant en centres de Primària
com en instituts) ho farà provisionalment, i provisionalment també
s'haurà de fer la distribució de professorat en Infanti l i Primària, per
poder funcionar f ins que al curs següent es normalil/e la situació; és
a dir, els centres hauran "d'apanyar-se" provisionalment per poder
funcionar.

Aquesta situació és responsabilitat atribuïble exclusivament a la
Conselleria d-'Educació, que sistemàticament ha incomplit el calen-
dari pactat entre la pròpia Administració i els sindicats a principi de
curs.

Fins ara, les successives propostes de la Conselleria pretenien
començar l'adscripció per les vacants de Primària. Així mateix, hi
havia la previsió de fer el procés d'adscripció durant els mesos de
j u n y i jul iol , sense les més mínimes garanties: coneixement del
Mapa Escolar, plantilles de la planificació educativa i temps sufi-
cient per a complir els te rminis establerts pel procediment adminis-
trat iu. Finalment, arribant al màxim grau d ' incompetència, se n'han
adonat que era impossible fer-la quan la tenien prevista i han decidit
ajornar-la tant com recapacilar sobre alguns aspectes sobre els quals
nosaltres manteníem fortes discrepàncies.

Sabut ja que l'adscripció començarà a partir de setembre, la Con-
selleria ens ha l l iurat un nou document per regular-la.

NOVETATS DEL NOU DOCUMENT
Moltes novetats hi ha en el nou document l l iura t per l 'Administra-

ció a la Mesa Sectorial. Fins ara, es tracta sols d 'un document de cri-
teris que serveix de base per a l'elaboració del que ha de ser el Decret
d'adscripcions.

Entre aquests criteris, algunes de les propostes de l'STEPV han
estat finalment acceptades. Les més importants són:

- L'Adscripció començarà per les vacants del primer cicle d'ESO.
- Les vacants a què es podrà optar seran les previstes per aí curs

1999/2000. És a dir, cl professoral que optc per fer l 'adscripció al pri-
mer cicle d'ESO ho podrà fer a les vacants previstes, encara que no
csliguen creades als ins t i tu t s , les quals podran estar ubicades als Insti-
tu ts d'ESO o, transitòriament, als Col·legis d 'Educació I n f a n t i l i
Primària.

- Tol cl professoral podrà demanar vacants de primer cicle d'ESO
de qualsevol localitat o zona, encara que qui no treballe a la zona
d ' i n f l u è n c i a de l ' institut al que vol optar té poques possibilitats.

- Una vegada resolta la fase d'adscripció a primer cicle d'ESO, es
procedirà a la d'Educació i n f a n t i l i Primària.

- Els especialistes LOGSE que en anteriors propostes se'ls adscri-
via automàticament a les scues adscripcions actuals (per exemple: el
professorat adscrit a pre-cscolar automàticament quedava adscrit a
I n f a n t i l o cl d'Educació Física a Educació Física) passaria a tindré
priori tat a les seues especialitats. Aquest supòsit caldrà aprofundir-lo
mes, ja que si la filosofia del document sembla ser la de donar priori-
tat i no obligació, el redactat és força confús.

- La resta de professoral (el que no està adscrit a especialitats
LOGSE) tindrà prioritat per ocupar llocs de treball dels denominats
''Educació Primària".

ASPECTES QUE MANQUEN EN EL NOU
DOCUMENT

- Cal ressenyar que en l 'actual document de .criteris no hi ha cap
referència a la modali tat l ingüís t ica , ni de les vacants ni dels partici-
pants.

- Continua sense fer-se referència al professoral dels centres que
van a desaparèixer progressivament o a transformar-se per aplicació
de la Reforma.

- No es clarifica com s'adscriu el professorat a les places de pri-
mer cicle d'ESO en centres de Primària ,el qual, quan l ' a l u m n a t passe
a l ' ins t i tu t , serà suprimit.

CALENDARI
- Segons les darreres declaracions dels responsables educatius,

les adscripcions es realitzarien durant el primer trimestre de! proper
curs (96/97) i sempre abans de la convocatòria del Concurs General
de Trasllats. La nostra posició és que estiga tot resolt abans de la
convocatòria, la qual cosa suposa que, a tots els efectes, la resolució
t i n d r i a efectes a par t i r del curs 97/98 i per al proper curs s'aplica-
r ien unes ins t rucc ions s e m b l a n t s a Ics d ' enguany pel que fa a
l 'assignació de tutories en centres d'Infantil i Primària i a! professo-
ral que en comissió de serveis impartcsca docència al primer cicle
d'ESO en instituts.


