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QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ
No s'ha acabat el de 1995/96 i ja estem
en el curs 1996/97

El camí de la
concertació
Sí, hem tingut vacances. Amb aquesta petita broma hem volgut dir que
s'acabaren les classes allà per juny, com sempre, però continuaren un fum de
temes pendents. Així que entre el final de les classes i cl començament d'aquest
curs hem tingut una vertadera muntanya de paperassa donant instruccions per als
centres, projectes legislatius, més instruccions de sexennis, idees noves (i
incompletes)-sobre l'adscripció del professoral i, fins i tot, un nou Mapa Escolar.
Això no obstant, els acords no són més dels que eren, la qual cosa vol dir que els
desacords en són mes.
Perquè les instruccions per organitzar el curs 1996/97 no compten amb
l'aprovació dels sindicats. Perquè el mapa escolar no és, ni de lluny, ei projecte
de consens que la Consellera Marcel a Miró s'ha cansat de repetir. Perquè les
coses de la formació del professorat estan tan poc clares que ens hem passat
l'estiu, entre l'excursió i la paella, preguntant per les llicències per estudis... Quan
llegiu açò no sabem si encara caldrà continuar preguntant o ja ens hauran dit el
que ja sabíem: que no volen gastar-se els diners en una de les millors maneres de
poder fer formació en condicions.
Sobre les instruccions, hem d'estar en contacte professorat i sindicals, des del
començament de curs, per fer tot cl possible per canviar-les. És un abús
intolerable el que es pretén fer: treure el professorat del seu lloc de treball per
tapar forats que, en tot cas, requereixen més professorat.
Si el nou mapa escolar us ha arreglat alguna cosa en el centre o al vostre poble,
moltes felicitats. Però si les vostres necessitats educatives es mantenen sense
atendre, aleshores hem de continuar bregant des del centre, des del consell escolar
municipal, des del sindicat... No renunciem a res.
No bufen bons vents i els que bufaran a partir de gener seran més que freds,
congelats. Perquè el Govern espanyol vol que els treballadors i treballadores del
sector públic paguen l'entrada a l'Europa de "la concertació", la que no permet
dèficit públic, però si l'atur de milions de persones. Així que volen congelar-nos
el sou després de perdre poder adquisitiu des de fa cinc anys. És tan injust com
covard. Ens hem d'oposar amb totes les nostres forces.
Malgrat tot, bon curs, encara que haja de ser combatiu.

Opinió

Els empleats públics volen sacrificar-se,
"tant com els diputats"

Recursos per a l'EPA...

L'all
Per al GoTSrn íls fosé M.*
, per la seui perses ran tia
en aicxerjàçamos; caíla dia amb
un a nova retallada, un a taxa,
un a congelació, una nova
* con varien eia*.

Comença el curs
Segona proposta
de Mapa Escolar
Els conflictes del Mapa
Escolar
La política universitària
L'entrevista
Funció Pública:
La jornada partida
Ensenyament concertat:
Acord per la implantació
delaLOGSE
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Avís professorat aturat
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VII Escola Sindical.......
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L'STEPV ha rebut amb satisfacció la decisió de les Corts Valencianes de
pagar les retribucions completes en la paga extraordinària de j u n y als
senyors i senyores diputats. Aquesta decisió reafirma al sindical en la línia
que a aquest respecte ha seguit durant anys.
Des del sindicat hem demanat des de ta uns quants anys que Ics pagues
extres de funcionaris i funcionàries Í demés treballadors i treballadores de
la Generalitat Valenciana foren completes, no sols amb cl sou base i els
triennis. Ens alegra que comencen a aplicar la solució que demanàvem.
Ara solament falta que s'afanyen a generalitzar-ho a tots els empleats
públics.
Som conscients que caldrà fer sacrificis per, a aconseguir la convergència
amb la resta de països europeus. Això sí, mai no haguérem sospitat que
estaríem tan d'acord amb certes mesures de convergència i contenció de la
despesa del nou Govern com la que ara comentem. Podem afirmar, sense
temor d'equivocar-nos, que les empleades i els empleats públics de
l'Administració del Consell, de l'Ensenyament, del Servei Valencià de
Salut, de les Corts i dels demés organismes de la Generalitat Valenciana
estan disposats a sacrificar-se. Això sí, tant com els diputats Í diputades de
les Corts Valencianes.
Parafrasejant el gran "demòcrata" que fou Fernando VII, "marchemos
todos, y ustedes los primeros, por la senda de la contención del gasto".

..
Per al professorat, perquè té un
curs per davant tliíicil i molts
entrebancs que superar.
Molta, il·lusió i a tre ballarí
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OPINIÓ

Por sus obras
es conoceréis
Antonio Nacle García
Secretariat Nacional del STE-PV

5 d'Octubre, Dia Mundial
del Personal Docent
No està mal que, per una vegada, el nostre treball siga l'objecte
de la mirada del món que ens envolta. Normalment, la mirada és la
nostra i, l'objecte, tot allò que té a veure amb la nostra tasca, és a
dir, quasi tot.
Cada docent tenim, com diria el filòsof, les nostres
circumstàncies. Si se'ns atén, ni que siga per un moment (què és
un dia?) és veurà que hi ha tantes realitats docents com la pròpia
diversitat en la qual vivim i això ens ajudarà -els ajudarà- a valorar
que, més enllà dels mitjans, la nostra funció no és altra que
contribuir a que cada persona comprenga tant com puga, a si
mateixa i el món que l'envolta.
Això sempre és i serà important, però especialment allà on calga
canviar, amb més raó i urgència, precisament, el que ens envolta.
Entre docents: dediquem la nostra mirada a les raons i les
urgències de moltes companyes i companys de professió que ho ,
són a pesar de tot allò que els envolta.
Potser no tant com una unitat didàctica, però... què tal si en
xarrem un poc eixe dia?
*"

El STEPV reclama 2.115 millones para
la formación de personas adultas
El STEPV reclama a la Generalitat Valenciana que en los Presupueslos
para el ano f 997 se destine un total de 2.115 millones de pesetas para la
Formación de Personas Adultas, haciendo suya la propuesta que la Mesa
dels Agents Socials per l'EPA ha presentado a la Administración valenciana.
Para el STEPV es necesario que se consigne esta cantidad en los Presupuestos del 97 si se quiere desarrollar la Ley de Formación de Personas
Adultas, aprobada por la mayoría de los grupos parlamentari os en enero
de 1995.
La partida reclamada se reparte entre las Consellerias de Medi
Ambient, Treball i Afers Socials, Presidència i Cultura, Educació i Ciència, siendo esta última la que mas recursos habría de tener.
El STEPV considera necesaria la consignación por parte de la Generalitat Valenciana de este dinero para llevar adelante los distintes pr.ogr.amas de Formación de Personas Adultas, la financiación del Convenio
M ulli lateral entre las Administraciones locales y la Generalitat Valenciana, el mantenim! en to, adecuación y construcción de centros polivalentes
de FPA y la transferència del centro de EPA de la Diputación de València
a la Generalitat Valenciana, entre otras propuestas.
Esta propuesta ha sido trasladada tanto a la Administración Valenciana
como a los distintes partides políticos valencianos para que se pueda
desarrollar de forma efectiva la Ley de Formación de Personas Adultas.

Hemos asistido durante los últimos días del
mes de agosto a un cruce de artículos que
cerraba Manuel Berenguer aprovechando para
descalificar al representante de nuestra organizàción en el Consell Escolar Municipal de Alicante y de paso cargar contra el STE-PV, al
que acusa de ser un perjuicio para la Ensenanza Pública sin aportar argumento alguno.
No es nuestra intención ponernos a su altura, cosa que ni deseamos ni es posible, però sí
exponer cuàles son las perspectivas de la
Ensenanza Pública a corto y medio plazo en
nuestra Comunidad.
El inicio de curso continuarà siendo caótico,
el profesorado no estarà presente en los centros educativos el dia primera de septiembre,
no porque el profesorado no quiera trabajar,
sinó porque así se "ahorran" unos días de sueldo de una parte importante de la plantilla, tanto
en centros de Primària como de Secundaria.
Todo ello impide que se produzca una coordinación adecuada para programar el inicio de
curso.
La LOGSE generalizarà su andadura en
Secundaria sumida en la provisionalidad; todavía hoy no se ha producido la adscripción del
profesorado a los nuevos puestos de trabajo.
Los horarios de alumnado de un mismo centro
seran diferentes y el calendario escolar no respeta los nuevos ciclos educativos.
Se ha aprobado un mapa escolar que no
contempla los créditos económicos ni la planificación de las construcciones pendientes. Nadïe
sabé cuàndo serà realidad, si lo es alguna vez,
el mapa presentado el pasado julio. Se ha
puesto en peligro la escasa oferta de educación infantil de primer cicló (0-3) al sumir a los
centros en la confusión, al no tomar medidas
que corrijan los efectos de la reclasiftcación de
algunos puestos de trabajo. El curso comenzarà con desajustes organizativos y problemas en
algunos servicios.
Se reducirà la inversión educativa en los próximos presupuestos. Se han disminuido las
íicencias por" estudiós y en general" las dotaciones para formación del profesorado: centros de
profesores, movimientos de renovación pedagògica...; mientras el profesorado quede fuera de
las ofertas de formación por no tener plaza,
miente quien diga que el profesorado no tiene
interès porformarse, no puede porque quien tiene la obligación de ofertar no quíere.
Las dotaciones para Educación de Adultos y
Escolarización Infantil a los ayuntamientos
pràcticamente han desaparecido. Mieniras
recursos públicos "víajan" a centros privados
para subvencionar la educación infantil, sin
contrapartidas, permitiendo que se vaya produciendo un desvio paulatino de alumnado en
beneficio del sector privado, no de las trabajadoras y trabajadores del sector, que se ven
sometidos a condiciones laborales muy precarias, cuàndo no ilegales.
No se trata de un ataque frontal al sistema
publico educativo, es peor, es la desatención
de la Administración, que permitirà la justificación del cierre de algo que no funciona y la glorificación de la libre elección de centro. Casualmente, casi todos los alumnos y alumnas de
cierto estatus social eligen los mismos centros.
La escuela pública es un factor bàsico de compensación social y un elemento de cohesión
trentè a la fragmentación social, abandonaria

es poner las bases de una sociedad cada dia
mas insolidaria.
Ante este panorama parece que el problema
bàsico para los representantes de las federaciones de padres (que cada dia caminan mas
de la mano) lo constituye el aumento de tres
días en el calendario escolar de algunas localidades, su capacidad de fiscalización sobre el
profesorado o la presencia en la denominada
"mesa de padres".
Desde el STE-PV estamos seguros de que
solo es posible la defensa de la escuela pública desde el consenso y el dialogo; son
muchos anos de esfuerzo y trabajo en común,
debatés, etcètera, para que se nos acuse gratuitamente de ser corporatives e impedir la
participación; siempre defendimos la representación paritaria de padres y madres, alumnado y profesorado, así como que cada centro
educativo ha de ser un referente social de la
comunidad en que se enmarca. Cabria recordar que fue el STE-PV, junto a otros, quien
impulso la creación de órganos de participación y encuentros entre diversos sectores de
la comunidad educativa, cuàndo estos no
existian contribuyó a crear espacios para el
debaté y la formación del profesorado, aposto
por un modelo de Ensenanza Pública al servicio de la mayoría. Ese es y serà nuestro camino, y en el durante mucho tiempo coincidimos
con muchos colectivos de padres y madres,
es nuestra vocación y nuestro compromiso
continuar coincidiendo.
No nos sorprende el senor Berenguer, però
sí la actitud demasiado frecuente del presidente de la Federación de Padres "Gabriel Miró",
que parece muy contento con la actual Administración. No pierde ocasión de culpabilizar a
los y las docentes de los males de la Ensenanza Pública, mientras calla acerca de las condiciones en que ciertos centros privados ofrecen
sus servicios, caila respecto al Mapa Escolar,
después de boicotear cualquier posibilidad de
movilización, calla ante los recorres a las partidas de formación y ante los que inciden en la
política educativa de los ayuntamientos (subvenciones para escuelas infantiles, EPAs, etcètera). En la Conselleria estaran encantades con
esta actitud.
Es esta una opinión desde la cordialidad de
quienes estamos seguros de que hay un objetivo que une a la mayoría de padres, madres,
alumnado, profesorado y ciudadanía, conseguir
un sistema educativo publico al servicip de la
mayoría, cohesionador, y participativo. Però
que también sabemos que, aún en pahales,
està amenazado y que el coqueteo y la tibieza
constituyen complicidad.
Es cierto que hemos hablado poco dei senor
Berenguer y sus acusaciones, tenemos claro.
quien es y cuàles son sus objetivos, no sabemos si es de extrema izquierda o derecha, però
sí sabemos que es el responsable en temas
educativos del Partido Popular, que la Federación de Asociaciones de Padres que preside
engloba mayoritariamente a centros privados y
que constituye un claro exponente de las posiciones mas reaccionarias e intolerantes de los
últimos anos en el rnundo educativo, però no
entendemos demasiado el acercamiento entre
ambas federaciones; tirando de refranero,
"dime con quien andas ...". Esperamos estar
equivocades.

n.?

COMENÇA EL CURS
L'acord de plantilles
comença a caminar..»
1.224 llocs de treball nous s'han creat als centres públics d'Educació
Infantil i Primària en compliment de l'acord de 7 de juny passat, entre la
Conselleria d'Educació i els sindicats STEPV, FETE-UGT, ANPE I CSICSIF, sobre plantilles i condicions de treball del professoral.
La seua distribució, atenent especialitats í modalitat lingüística, segons el
quadre inferior, permetrà incrementar de fornia important les especialitats
que estableix la LOGSE per a l'Educació Primària. En els propers dos cursos
es completarà la plantilla establerta en l'acord esmentat.
L'STEPV valora que, en l'actual conjuntura política i a la vista de les
"amenaces" pressupostàries, l'augment de llocs de treball en e! sector és una
conquesta important per als treballadors de. l'ensenyament, per als centres i
per a la millora del servei educatiu públic.
Això no obstant, som ben coneixedors de les necessitats que les nostres
escoles tenen, així com de la precarietat amb que ha començat a marxar
l'ESO aquest curs. Som ben conscients, també, que la formació del professorat en les diverses modalitats està fortament atacada des de la Conselleria
d'Educació, especialment els CEPs, però també aquelles modalitats més
autònomes: llicències, activitats dels MRPs.
No és el nostre estil -no ho ha sigut mai- callar unes coses per altres.
Lluitarem el que calga, junt al professorat, per fer complir l'acord de plantilles, per aconseguir el mateix per a Secundària, però també per exigir del
Govern una política educativa -i pressupostària- favorable a l'Escola Pública.
Aquesta idea de lluita solidària és-la que hem volgut transmetre amb la
nostra portada.
En juny, quan es va tancar l'acord, vam fer, sobretot, una valoració política de la situació en què entrava l'Escola Pública.
Per això consideràrem que deixant-la en mans del Govern actual, sense
compromisos, era perillós.
L'acord de plantilles és la millor garantia que té ara l'Escola Pública.

RESUM CREACI LLOCS DE TREBALL EN
CATÀLEG 96/97 (DOGV 7-8-96)
LtOCS BE TREBALL
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...mentre l'ESO comença
amb precarietat
Sens dubte, la gran novetat del curs que ha començat és la implantació
generalitzada de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Aquest tram
educatiu, que abasta dels 12 als 16 anys, constitueix la principal aportació
de la LOGSE al nostre sistema educatiu, ja que no sols amplia l'obligatorietat d'escolarització fins els 16 anys, sinó que es configura com un tram
únic i comprensiu, retrasant la decisió de continuar cap a la Universitat o
cap el món laboral. Així, fins els 16 anys, lot l'alumnat rep els mateixos
ensenyaments; per això, els continguts (el currículum) presenten des dels
aspectes més abstractes i teòrics a d'altres de caràcter pre-professional,
com la Tecnologia. Per aquestes raons s'ha considerat l'ESO una aportació
substancial per a la democratització del servei educatiu.
En el curs d'implantació generalitzada de l'ESO, de la qual hem volgut
assenyalar la seua importància, existeix un enorme dèficit d'infrastructures
adequades en la nostra comunitat autònoma: és sols simb'òlic el nombre
d'instituts d'ESO i el mateix podem dir de la reforma, per a la seua adaptació, dels cenlres actuals. Tanmateix, en altres comunitats autònomes o en
l'anomenat terrritori MEC, la implantació anticipada suposa que enguany
el 40-60% de l'ESO està implantada, sobretot en las ciutats.
A aquesta precarietat de centres se suma l'organitzativa. La Conselleria
d'Educació no va realitzar el curs passat l'adscripció del professorat a
cadascun dels diferents trams educatius, per la qual cosa els mestres dels
centres de Primària, a partir del mes de setembre, han hagut d'atendre,
mitjançant una assignació provisional al lloc de treball, tots els nivells
educatius del seu centre: Infantil, Primària i ESO, a més del 8é curs
d'EGB. Aquesta assignació provisional en setembre, a falta de l'adscripció
definitiva, suposa:
1. El professorat ha conegut fa pocs dies quin era el seu lloc de treball,
sobretot si li havia tocat en sort l'ESO.
2. Els mestres dels centres de Primària tenen horari, en la majoria dels
casos, de Primària i d'ESO, però continuen amb el règim horari de Primària, amb 25 hores lectives.
3. Els mestres que imparteixen ESO aquest curs no saben sí continuaran
fent-ho el curs vinent.
4. En aquestes condicions de desconeixement del currículum, de falta
de programació de tota l'etapa (12-16 anys), ignorant si hi haurà continuïtat, sense un equip docent constituït que s'encarregue de tota l'etapa,
s'haurà de triar els llibres, el material curricular, programar el curs i, a més
a més, fer-ho bé. L'Administració, en no fer l'adscripció el curs passat ni
haver fet unes instruccions amb l'objectiu de paliar la seua falta, ha actuat
en els centres amb la més absoluta arbitrarietat.
Però és que, a més, el professorat interí que ha rebut assignació de llocs
de treball des del dia 6 al 10 d'aquest mes (uns 2.000 llocs, dels 2.800
assignats), s'ha incorporat el dia f 2, a les 9 del matí, juntament amb el seu
alumnat, al qual no coneix encara, per ordre expressa de la Conselleria, i
tot això per estalviar-se uns dies de salari que són molt importants per a
organitzar el cu'fs abans de rebre l'alumnat.
Per FSTEPV, l'Educació Secundària Obligatòria ha començat amb
greus problemes organitzatius, molts dels quals s'haurien sol.lucionat amb
les propostes sindicals que s'han reiterat al llarg del curs passat: adscripció
del professorat a un nivell educatiu concret, coordinació dels centres de
Primària i de Secundària que hagen d'atendre el mateix alumnat al llarg de
tota l'ESO, conformar a partir de la mesura anterior equips docents estables que dissenyen tota l'etapa, formació anticipada per a conèixer el nou
cicle educatiu i, per suposat, plans concrets de construcció d'instituts de
Secundària.
El curs ha començat i, encara que la major part del professorat ha estat
en els seus llocs i í'alumnat'sabia on havia d'anar, no ha hagut normalitat,
si considerem que la normalitat hauria de ser allò que és bo, òptim. Per a
tindré normalitat cal una altra política educativa. Prompte podrem veure
quina política es farà en els Pressupostos de 1997.
Pe moment, no és això, Sra. Consellera.

Ultima hora: dos problemes més
En començar la segona quinzena de setembre, Ui Conselleria d'Educació està tornant als
centres de Primària els horaris ja confeccionants amb" instruccions de com s'han de fer.
Aquestes instruccions, desconegudes fins
ara, ni s'han publicat ni s'han enviat als centres.
Consisteixen, bàsicament, a fer coincidir l'horari d'entrada, pel matí, i d'eixida, per la vesprada,
de l'alumnat d'Infantil Í de Primària, que té 25
hores lectives, amb eJ d'ESO, que en té 30. Per
tant, les variacions entre un tram educatiu i d'altre s'han de donar a migdia, en el període que
va entre el final de les classes del matí i el
començament de la sessió de la vesprada,

D'aquesta manera es fa impossible coordinar l'activitat no lectiva del professorat ja
que es trenca el període no lectiu que va de
les 12 a les 15 hores.
Cada centre presenta unes condicions
particulars, doncs es pot tenir servei de
menjador, de transport o tenir plans de formació en centre, a més de les activitats més
comunes; claustres, reunions de cicle, tutoria, etc. Per aquesta raó, per a l'STEPV, la
millor solució és solventar els horaris des
de l'autonomia de cada centre, atenent les
seues p a r t i c u l a r i t a t s , sempre dins de la
legalitat.

És inadmissible revocar ara els horaris fets
i més encara fer-ho sense unes instruccions
públiques i conegudes prèviament.
L'STEPV exigirà a la Conselleria que deixe
treballar el professorat i respecte l'autonomia
de cada centre avalada pels acords del seu
consell escolar.
La segona qüestió, de fortes implicacions
legals, és l'incompliment del catàleg de centres
per part de la Conselleria.
En base a pretextos varis, la Conselleria ha
deixat d'enviar el professorat corresponent a
nombrosos llocs de treball, sense haver-los suprimit. Així, on hi ha un mestre o mestra suprimida i

després recol.locada per efectes de la sentència de
l'adscripció, es deixa d'enviar un especialista de
qualsevol cosa. On la Conselleria "creu" que hi
ha professorat de sobra, fa el mateix. Alguns
exemples els podem trobar al C.P. Blasco Ibànez,
C.P. Cavite, C.P. Primer Marqués del Túria i C.P.
Benimàmet de València, C.P. Amadeo Tortajada
de Mislata, 9 d'Octubre d'Alcàsser... Aleshores,
per a què serveix cl catàleg publicat al DOGV? I,
sobretot, com s'incompleix la pròpia norma? Els
llocs de treball es creen mitjançant una Ordre de
la Consellera i sols amb una altra Ordre es poden
suprimir, però incumplir les ordres és senzillament, ilegal.
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Valoració de la segona proposta
de Mapa Escolar
Per al Sindicat de Treballadores i Treballadors de
l'Ensenyament del País Valencià, una vegada analitzat, el nou
document, malgrat les modificacions que s'han produït respecte
de l'anterior, fruit de la pressió de la comunitat educativa, la
valoració és que encara estem davant d'una proposta de model
educatiu que assigna els centres públics un paper subsidiari
respecte dels privats.
El nou mapa escolar augmenta, respecte a l'anterior, l'oferia de
serveis educatius d'Educació infantil i Primària i la creació de
nous centres d'ESO en les poblacions d'àmbit rural o semiurbà, on la presència de l'empresa privada és feble o inexistent.
En aquestes zones, la Conselleria ha fet de la necessitat virtut.
Per contra, en les poblacions del país més grans, on coexisteix
l'escola pública amb la privada, es confirma, també en aquesta
segona proposta de mapa, la tendència a la privatització, tant en
Infantil (es preveu la generalització del finançament públic a
l'oferta privada) com de la Secundària, que arriba a ser
majoritària en moltes poblacions.
Cal destacar les següents consideracions de la proposta de
planificació educativa:
1.- La falta de finançament. Es preveu la construcció de nous
cenlres d'Infantil, Primària i Secundària i s'han de reformar una
part dels actuals centres educatius per a adaptar-los als requisits
de la LOGSE, però no s'adjunta ni un pressupost extraordinari
ni un pla de c o n s t r u c c i ó i reforma de centres. Per tant,
l'Administració educativa no es compromet a res de concret, el
que afavoreix la tendència a la privatilzació, ja que mentre en la
xarxa privada la proposta d'Educació és real, en la pública
dependrà dels recursos econòmics en els pressupostos dels
propers anys. Però la importància de la inversió difícilment
anirà endavant si no és mitjançant una Llei de finançament de
l'aplicació de la LOGSE.
Tampoc no s'ha concretat la temporalització de Ics propostes
fetes, ens tornen a presentar la " foto final ideal", però no sabem
ni com ni quan s'arribà.
2.- No s'ha complit el compromís de presentar la segona fase
del mapa escolar. No es coneixen les ofertes de I r cicle
d'Educació Infantil, l'Educació Especial, la Formació de
Persones Adultes, els Mòduls de Garantia Social, els serveis
externs dels cenlres o els ensenyaments de règim especial
(idiomes, música, Alts i Oficis, etc).
3.- Aquesta proposta, com la primera, contempla toies les
unitats existents, t a n t de pública com de privada, per a
escolaritzar la població prevista per al 2000, però suprimeix els
excedents d'unitats que resulten d'aplicar estrictament la ràtio,
generalment, d'entre els centres públics.'
La continuïtat d'escolarització en centres públics quan es passa
de Primària a Secundària Obligatòria no està garantida, sobretot
en les ciutats mitjanes i grans, doncs en molts casos la matrícula
s'haurà de repartir entre els centres públics i els privats, mentre
que en altres casos no hi ha oferta pública. D'aquesta manera,

malgrat l'augment del nombre d'unitats públiques respecte de la
primera proposta de gener, persisteix la pèrdua generalitzada
d'unitats en els centres públics.
4.- S'evidencia, una vegada més, la tendència de la Generalitat
Valenciana a financiar totalment o parcial, amb diners públics,
alguns trams d'ensenyament no obligatoris dels centres privats,
Infantil i Secundària Postobligatòria.
5.- No es diu quin serà el tractament del valencià i castellà dins
del nostre sistema educatiu, no hi ha cap planificació lingüística
d'un sistema educatiu bilingüe.!, per tant, no s'assegura la
continuïtat deís diferents programes d'ensenyament en valencià
entre Primària i Secundària.
6.- Hi ha una renúncia expressa de la Generalitat Valenciana a
planificar l'oferta educativa del Ir cicle de l'Educació Infantil
(0-3 anys), fet agreujat per la manca de llocs escolars públics,
tot malgrat que l'Administració és titular de vàries desenes
d'escoles infantils. Aquesta situació té greus repercussions per
al futur de l'Escola Pública, ja que s'orienta l'escolarització,
des de bon començament, cap a l'escola privada.
El compromís de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

susbcrit en l'Acord sobre Plantilles i Condicions Laborals del
Cos de Mestres, amb la majoria de les organitzacions sindicals
del sector, entre elles l'STEPV, de generalitzar l'oferta de 3
anys en la totalitat dels centres públics d' Infantil i Primària en
la present legislatura (que acaba en l'any 1999) és un element
fonamental per a reconduir la tendència abans esmentada.
7.- Encara que s'han reduït els mínims de població per a ofertar
els dislins nivells educatius i la distància de les zones dels
a g r u p a m e n t s , no s ' h a donat una s o l u c i ó satisfactòria a
l'educació en el medí rural. S'han de rebaixar les ràtios i
modificar els criteris d'agrupament de l'alumnat en un mateix
centre, separant l'alumnat de diferents nivells i cicles educatius,
per a crear les unitats en els centres rurals. Davant els criteris de
concentració i internat de l'alumnat, s'hauria d'haver tingui en
comple, per una b a n d a , models a l t e r n a t i u s i específics
d'organització adequats a cada zona, en la línia de les
conclusions del / Fora por un Mundo Rural. Vivo, celebrat el
passat mes d'abril en El Escorial, i. per altra, l'opinió de la
comunitat educativa, per a aconseguir oferir un servei que
respecte i dignifique l'educació en el medi rural.
8.- L'oferta educativa d'Educació Secundària Postobligatòria és
insuficient, es manté la disminució de l'oferia pública repccte
de l'actual. No es garanteix una oferta completa de batxillerats
en tots els districtes, localitats i zones, però sobretot, és greu
que es faça una planificació des dels poders públics comptant
amb recursos privats que nu són gratuïts per a la població.
Respecte de la Formació Professional, no s'ha tingut en compte
les propostes de la comunitat educativa. L'oferta de Cicles
Formatius continua sense adaptar-se a la realitat econòmica i
productiva de cada zona.
9.- No s'ha establert ni un calendari ni el mecanisme per a la
negociació d'aquesta proposta Ens temem que la Conselleria
pretenga donar per tancada la negociació amb els agents socials.
Hem exigit que tots els àmbits i òrgans de representació Í
participació (Consell Escolar Valencià, consells escolars
municipals i de centres, ajuntaments, meses negociadores...)
sigueir escoltats, donant-se una veritable negociació.
Com a conclusió, els canvis respecte de la primera proposta no
han estat suficients per a modificar la nostra posició respecte de
la proposta de p l a n i f i c a c i ó e d u c a t i v a presentada per
l'Administració educativa valenciana. No s'han modificat els
criteris bàsics de configuració del mapa escolar, la Consellera
Marcela Miró consolida la política del seu antecessor, Fernando
Villalonga, quan afirmà, fa un any, en juliol de 1995, que "els
poders públics han d'arribar allí on no arriba la iniciativa
privada". Davant d'aquesta política, l'STEPV continuarà
oposant-se en tots els àmbits.
Per acabar, l'STEPV afirma que s'ha de continuar mobilitzant
al conjunt de la societat valenciana en defensa de l'escola
pública, per a aconseguir un mapa escolar que supose avanços i
la seua consolidació.

Conclusions a partir del cas de La Ribera
LA RIBERA és una comarca que combina al si del seu
territori àrees d'un fort desenvolupament urbà amb
poblacions de caire rural o semi-urbà. Concentra, a més a
més, un index d'ensenyament en valencià dels més alts del
nostre país. És, per tant, un bon exemple per analitzar la
política de planificació educativa seguida per la Conselleria d'Educació en la realització del mapa escolar.
Des del nostre punt de vista, el mapa escolar per a l'aplicació de
la LOGSE al País Valencià, presentat per la Conselleria
d'Educació el passat mes de juliol, confirma el tractament
deficient que rep l'Ensenyament Públic a La Ribera. Aquesta
afirmació se sosté atenent tant elements q u a l i t a t i u s com
quantitatius, però sempre a partir de realitats sòcio-geogràfiques
ben diferenciades.
En primer lloc, les dades de les que disposem ens reafirmen que
hi ha una clara v o l u n t a t política de fer p r e p o n d e r a n t
l'ensenyament privat -concertat o no- a costa de l'ensenyament
públic als nuclis urbans més importants, al mateix temps que,
aquesta segona proposta del mapa escolar, ha millorat l'oferta
pública en zones rurals o serni-urbanes, on l'empresa privada no
existeix o la seua presència és feble.
L'anàlisi de les poblacions més importants ens dóna les
següents dades:
- ALGEMESÍ: L'ensenyament públic del nivell de Secundària
perd 16 unitats respecte a l'oferta actual a partir del segon cicle
d'ESO, mentre que hi ha un increment de l'oferta concertada a
Secundària Obligatòria. De fet, hi ha més oferta d'ensenyament
concertat a ESO (36 unitats) que a l'ensenyament públic (20
unitats).
- SUECA: L'ensenyament públic de Secundària perd 15 unitats
respecte a l'oferta actual, a partir del segon cicle d'ESO; també
s'incrementa l'oferta de privada concertada a Secundària (hi ha 6
centres que n'oferten). També en aquest cas l'oferta de

Secundària Obligatòria és favorable a l'ensenyament privat
concertat (28 unitats) en detriment del públic (20 unitats).
- ALZIRA: L'ensenyament públic de Secundària perd 19 unitats
respecte a l'oferta actual a partir del segon cicle d'ESO, i es
dóna també un increment de l'oferta concertada, però el nombre
d'unitats públiques supera les privades.
- CARCAIXENT: L'ensenyament públic de Secundària perd 3
unitats, mentre que hi ha un important increment de l'oferta
d'ensenyament privat concertat a ESO. A més, en esta ciutat
s'ha suprimit una línia de Pre-escolar i Primària en el C.P.
Víctor Oroval, una mesura que no respon a raons tècniques
(reiteradament reclamades pel centre i mai explicades), sinó
polítiques, mentre que no s'ha suprimit cap línia d'ensenyament
privat concertat.
Però, al mateix temps, cal assenyalar lambé que a nivell global
comarcal s'observa un increment de l'oferta pública d'Educació
Secundària respecte a l'oferta actual com a conseqüència de la
creació de nous instituts a Monserrat, Guadassuar, La Pobla
Llarga, Torís, Càrcer, Almussafes i Sollana, atesa la
importància de la població escolar d'aquestes localitats. No són
alienes a aquest increment les fortes mobilitzacions de la
comunitat educativa, ja que han fel possible la creació dels
i n s t i t u t s de Càrcer i Torís, que en el mapa a n t e r i o r no
apareixien, així com el manteniment del de Sollana, que estava
en perill. En aquest sentit, cal apuntar també en el haver de les
mobilitzacions la millora global de l'oferta d'ESO pública
respecte al mapa de gener i el manteniment del C.P. José Mu
Boquera de Carcaixent, tot Í que s'ha realitzat "castigant" al
C.P. Víctor Oroval.
De tota manera, l'Ensenyament Públic a la Ribera continua
tenint greus dèficits, sobretot a Secundària, dèficits derivats de
la política de la Conselleria, que se concreta en uns criteris molt
restrictius de l'oferta pública: hi ha nou instituts de Secundària a
la comarca que no tenen cap oferta de Cicles Formatius; no hi
ha cap oferta p ú b l i c a en tota la comarca de Formació

Professional de la Família d'Activitats Agràries, a pesar de la
importància del sector agrícola en la comarca, ni de la Família
Sanitària, ara que s'ha de construir un Hospital Comarcal, a més
de les clíniques privades, ni tampoc hi ha cap titulació
d'Informàtica a pesar de la demanda del sector; només dos
centres tenen oferta de Batxillerats nocturns: I.B. José Ma Parra
d'Alzira i l'I.B. de Carlet per a una població del voltant de
290.000 habitants, igual que només dos centres tenen oferta de
Batxillerat Artístic, I.B. José Ma Parra d'Alzira i TIES de Sueca;
es dóna el cas d'instituts (Monserrat, Torís i Guadassuar) que no
disposen d'oferta de Batxillerats ni de Formació Professional
(Cicles Formatius), a pesar de tenir 12 unitats d'ESO; insuficient
dotació de Batxillerats Tecnològics; no s'ha tingut en compte
moltes al·legacions presentades, en especial aquelles que
suposaven un augment de l'oferta de Cicles Formatius; i,
finalment, no hi ha cap planificació de l'ensenyament en
valencià, la qual cosa és especialment greu a la comarca, una de
les més avançades en la valencianització de l'ensenyament i on
és importantíssim assegurar la continuïtat de les línies en
valencià entre Primària i Secundària. La major part de
l'ensenyament públic de Primària de la comarca és en valencià.
El fet que l'Educació Secundària Obligatòria tinga un fort
increment en el sector privat en poblacions importants, en
detriment de la pública, compromet seriosament la continuïtat
de l'ensenyament en valencià.
EN CONCLUSIÓ:
El nou mapa escolar millora l'oferta de serveis educatius de
titularitat pública en les poblacions d'àmbit rural o semi-urbà,
on la presència de l'empresa privada és feble o inexistenl. En
aquestes zones, la Conselleria ha fet de la necessitat virtut.
Per contra, en les poblacions més grans, on històricament ha
coexistit l'escola pública amb la privada, es confirma la
tendència a la privatització.

El Govern Valencià, amb aquesta política, convertirà
l'escola pública en subsidiària de la privada.
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Els conflictes del mapa escolar

Castelló de Rugat, per què no?
Quan el mes de juliol la Conselleria va presentar el
nou Mapa Escolar, el veïnat de Castelló de Rugat i
altres municipis de la zona no s'esperaven la sorpresa
que el nou mapa contenia.
El primer mapa contemplava la creació d'un institut de secundària al poble, que agruparia el seu alumnat i el d'altres pobles de Ja zona, entre ells els agrupats, a més de Castelló, en allò que se coneix com
l'ombria del Benicadell (Beniatjar, Otos, Ràfol, de
Salem, Salem, Rugat, Aielo de Rugat, Terrateig,
Montixelvo), així com La Pobla del Duc. La proposta
semblava la correcta ja que Castelló actua com a centre d'aquesta sub-comarca.
L'ajuntament va comprar els terrenys i ho va preparar tot per a la seua construcció.
Però la segona proposta s'enduia l'institut a una
altra localitat, La Pobla del Duc, amb la qual cosa es
desplaçava cap un extrem l'ubicació central anterior.

Des d'aleshores, la sorpresa inicial va transformarse en forta irritació, ja que no es comprenien les raons
que motivaven el trasllat. En tres dies es van arreplgar
més de 3000 signatures (quantitat molt considerable
per a tan reduïdes poblacions), i començaren a mobilitzar-se Ajuntaments, Claustres, Associacions de
mares i pares, Consells Escolars,...
El curs no ha començat a la zona. Les xiquetes i
xiquets no. han acudit a les classes.
Tothom vol una resposta. Voten explicacions del
que ha passat. Pensen continuar la lluita mentre no
obtinguen respostes clares.
Què ha canviat per a que es modifique la proposta
inicial?
En aquests pobles sospiten algunes raons de caràcter extra-educatiu.
Nosaltres també.
Que la Consellera s'explíque.

Plataforma per a la Defensa
de l'Ensenyament Públic a Carcaixent
La Plataforma per a la Defensa de l'Ensenyament
Públic a Carcaixent, integrada pels consells escolars i
claustres de tots els centres d'ensenyament públics de
Carcaixent, els sindicats CCOO, FETE-UGT i STE-PV,
el MRP Col.lectiu d'Ensenyants de la Ribera (CODERI), la Coordinadora d'Associacions de Mares i Pares
de Carcaixent, Conservatori, Associacions de Veïns de
Sta. Bàrbara i de Sant Antoni, davant la nova proposta
de Mapa Escolar presentada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i on s'arreplega el tancament
d'una línia educativa al CP Víctor Oroval, vol manifestar:
1) El tancament d'una línia al CP Víctor Orovaf cal
interpretar-la com un atac frontal a l'ensenyament
públic en general, i a l'ensenyament en valencià en particular, mentre es continua potenciant l'ensenyament
privat concertat. Amb actuacions d'aquest tipus l'actual
Administració plasma la seva concepció de l'ensenyament com a un negoci, front a la concepció de l'ensenyament com a servei públic de tota la ciutadania i de
la seva formació a partir d'una real igualtat d'oportunitats. En una societat on les situacions de partida
són ben diferents per les desiguals situacions sòcioeconòmiques, l'Administració actual aposta per agreujar encara més aquestes diferències, llevant diners a les
escoles que més ho necessiten per a transferir-los a les
que menys ho necessiten. Entenem que l'escola i la
societat han de ser compcnsadores de desigualtats, si
volem apropar-nos a una autèntica igualtat d'oportunitats.
2) Neguem absolutament que l'ensenyament concer-.
lal siga més barat que el públic, amb el consegüent
estalvi econòmic, cal tenir en compte que ets centres
conceitats gaudeixen de més personal auxiliar i de serveis, pel que el seu cost és netament superior al públic.
Aquest cost superior és finançat de forma privada pels
pares i mares, amb la consegüent discriminació de les
famílies que no poden pagar-ho. Així doncs, la llibertat d'elecció de centre esdevé una fal·làcia més de la
ideologia neolliberal que inspira l'actual Administració.
3) No entenem per què es decideix tancar una línia a
l'ensenyament públic, quan en aquest, a hores d'ara, hi
ha un excés de matrícula en tres anys que fa que
l'actual xarxa pública siga insuficient per a atendre
les demandes de la nostra ciutat. A més a més,
denunciem la manca de rigor científic de la Conselleria
al "pressuposar" que en el futur les mares i pares i de
Carcaixent optaran per l'ensenyament privat, raó per la
qual cal reduir el públic. Cal recordar als nostres administradors que la futurologia no és pas una ciència. Per
altra banda, si descomptem la demanda per part
d'alumnat de fora de la ciutat, la demanda actual
d'ensenyament públic és absolutament superior a la
demanda privada concertada.
4) Denunciem la manca de sensibilitat, respecte i educació dels responsables de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència a l'hora de rebre els nostres representants
en l'entrevista del proppassat mes de juliol amb l'objectiu
de tractar de solucionar la greu situació plantejada.
5) Pel que respecta al CP Víctor Oroval cal assenya-

lar les següents consideracions:
a) El CP Víctor Oroval és el centre públic amb
major demanda de matrícula de toda la nostra localitat.
b) La seva infrastructura en l'actualitat permet atendre un total de 22 grups, amb totes les instal·lacions i
serveis que requereix la implantació de la LOGSE.
Amb l'aplicació del mapa escolar seran 18 els grups
que hi romandran, pel que la seya infrastructura en
serà encara més idònia per al seu manteniment com
a centre complet de dues línies.
c) Si les raons adduïdes són per l'antiguitat de l'edifici, val a dir que tan sols té cinc anys més que els més
moderns de la nostra localitat. A més, amb el tancament
d'una línia, continuarien essent igual de velles, amb la
consegüent discriminació de l'alumnat que continuarà assistint al centre.
d) El tancament d'una línia suposa negar la llibertat d'elecció de centre, donat que es nega aquest
dret als pares i mares que han optat o vulguin optar pel
seu Projecte Educatiu, trets d'identitat i línia pedagògica, amb onze anys d'ensenyament en valencià, que li
confereixen una identitat singular, a l'igual que la resta
de centres públics o concertats. No es pot donar per
bona aquesta singularitat a l'ensenyament concertat o
privat, Í negar-la a l'ensenyament públic.
Després de tot aquest plantejament, entenem que no
hi ha cap raó econòmica, tècnica, ètica o moral que
puga justificar el tancament d'una línia al CP Víctor
Oroval. Com es decideix doncs tancar una línia al
col·legi amb major demanda de Carcaixent? L'única
explicació possible no pol ser més que per motius ideològics i polítics. Òbviament l'actual Administració no
sintonitza amb un centre nacionalista, progressista i clarament compromès amb el seu entorn social i econòmic.
Si n'estem equivocats, és l'ocasió de demostrar-ho.

Secundària: Sense
negociacions i sense
millora de la qualitat, però
amb menys oferta pública
La generalització de l'ESO posa
de manifest, encara més, tota la planificació que no s'ha fet a Secundària per tal d'implantar adequadament
la LOGSE.
Comencem la crònica per les Instruccions: amb l'entrega, ei passat
21 de juny, del projecte de la circular d'ESO, s'encetaven les reunions
de la Mesa Sectorial per tai de negociar-les. Les sessions, que han durat
fins la tercera setmana de juliol no
han estat de negociació doncs la
Conselleria no ha recollit cap de les
reivindicacions que l'STEPV-IV ha
presentat. Ja ho denunciàrem públicament en juliol amb la resta de sindicats i ho considerem un pas enrere
respecte el curs passat en el qual la
Conselleria va fer algunes modificacions positives a les Instruccions, tot
i que insuficients, en la línia de la
Plataforma Unitària que tots els sindicats signàrem el 15 de maig del 95
(com el màxim de 18 hores lectives),
Cal dir que els vents de ponent no
bufen millor: el MEC acaba de
publicar una circular amb interpretacions molt restrictives de la seua l'esborrany del Decret pel qual
normativa bàsica (15 alumnes per a s'estableix l'ordenació general dels
ofertar optatives de caràcter general estudis de FP. Citem els temes peni 1O per a les d'oferta obligatòria dents més importants:
- Plantilles: El compromís de
entre'd'altres perles )que ha aixecat
fortes protestes . En fi al DOGV del negociació ja està arreplegat en
29 de juliol es publiquen les Instruc- l'acord de primària de 7 de juny. Els
nostres criteris els trobareu a l'Allcions de Mitges sense cap avanç en
ÍOli extra de Secundària de juny
les reivindicacions fonamentals:
Adscripció de centres de passat on a més trobareu una visió
primària als de Secundària, man- més aprofundida dels temes que
cança que impideix la coordinació esmentem a continuació.
- ROC: La Conselleria ens ha
pedagògica dels cicles de l'ESO,
entregat l'esborrany però sense data
que hauria de ser un tram educatiu
específic, al voltant d'un equip per negociar.
- Decret d'Especialitats de
docent complet.
- Reducció de les ràtios, amb Secundària: S'estableix la Comatenció especial als ensenyaments petència de la Conselleria en molts
aspectes que no s'han tractat encara
nocturns.
- Reducció de l'horari lectiii als a pesar que alguns poden condiciomajors de 55 anys, almenys d'un nar- i moll- el Concurs de Trasllats,
procés d'adscripció general, impaitigrup i sense cap mena de requisits.
- Major atenció a les funcions ció de Tecnologia per al cos de
tutorials amb la reducció de l'horari PTFP, supressió de places,
recol.locació d'excedents en el cenlectiu.
- Clarificar les opcions establer- tre, redistribució del professorat de
tes l'any passat per als desplaçats, tota la Secundària i altres aspectes.
- Problemàtica del PTFP interí
que foren mal dutes a la pràctica .
amb
només titulació de FPII. El cas
- Creació dels Departaments
d'Orientació i Organització dels d'aquest col·lectiu s'ha de contemDepartaments en Formació Profes- plar de manera particular ja que és el
més afectat per la reconversió que
sional.
- F u n c i o n a m e n t de l ' E q u i p suposa la LOGSE.
- Condicions laborals del profesDocent per consens i amb criteris de
sorat: Horari lectiu, majors de 55
caràcter didàctic i no per jerarquia.
- Garantia de continuïtat per a!s anys, nombre màxim de grups...
- Vaíenciantzació de l'Ensenyaalumnes que han seguit programes
ment: Garantia de continuïtat dels
en valencià a primària.
A més les Instruccions publicades programes en valencià de primària a
han estat condicionades per un ROC Secundària, millora de les condidel MEC que s'ha d'aplicar amb cions de reciclatge, catalogació de
caràcter supletori per la dessídia de places...
Incerteses que hauran de tractarla Conselleria en la negociació i
publicació de normativa, de la qual se en un ambient marcat i crispat per
és responsable. Perquè hem de urí mapa escolar que reflexa una
denunciar una vegada més la manca voluntat política de convertir
de planificació (i d'acompliment l'Ensenyament Públic en subsidiari
quan n'hi ha hagut) per tractar i del Privat i que es tradueix entre
negociar els criteris d'implantació d'altres fets en que algunes ciutats
de la LOGSE a Secundària. (Algemesí, Alcoi, Sueca...) disposen
L'excepció que ha confirmat la regla de més oferta d'ESO concertada que
ha estat una sessió per tal d'esmenar pública.
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de l'ensenyament públic*

Instruccions sense
adscripció, igual a
arbitrarietat
Recordem per què no es va
fer l'adscripció
Sobre l'adscripció del professorat
ha pesat diiranl moll de temps un
profund desacord enlre les organitzacions sindicals i la Conselleria
d'Educació. L'STEPV sempre ha
exigit unes garanties jurídiques i
administratives, així com un coneixement global de tots els aspectes
implicats;
La Conselleria no ha treballat mai
en la perspectiva d'arribar a acords Í
a temps de fer l'adscripció durant els
darrers mesos del curs passat. Per
això, en juny encara no havia dit el
que hi havia decidit de fer. En aquell
moment, és clar, ja no era possible
fer una adscripció en condicions.
Les conseqüències, però, de no
haver-la feta, són les instruccions
que ara tenim.
Sense l'adscripció, la implantació
de l'ESO es fa amb una precarietat
organitzativa que se suma a la manca d'infrastructures.
L'adscripció del professorat és
Tacte administratiu que ha de donar
compliment a la LOGSE en tot allò
referit al nou disseny del sistema
educatiu. És a dir, realitzar l'adscripció suposa assignar el professorat a
un sol nivell educatiu ( I n f a n t i l ,
Primària, Secundària) i, en conseqüència, atorgar-li les condicions de
treball corresponents. Però també
suposa, al mateix temps, dissenyar
cada tram educatiu i establir-ne les
relacions amb els anteriors i posteriors, de forma que el sistema educatiu siga un tot coherent i cohesionat.

I ara?
En no fer l'adscripció del professorat, la Conselleria d'Educació no
sols ha deixat de fer un acte adsminïstratiu (igual que amb l'elecció
dels càrrecs de direcció), sinó que ha
pervertit el que diu la pròpia LOGSE. Perquè per si no fos ja prou greu
la manca d'infrastructures suficients
Í adequades, l'organització de l'ESO
en el curs 96/97, sense l'adscripció
del professorat, esdevé en pura arbitrarietat.
Les instruccions de la Conselleria
per als centres que han d'impartir
Educació Infantil, Primària Í ESO -a
més de 8é d'EGB- no sols no regulen l'organització dels centres en les
mateixes condicions com sí s'hagués
fet l'adscripció, sinó que s'ha aprofitat l'ocasió per fer lectures oportunistes, restrictives o, f i n s i t o t ,
il·legals, al mateix temps que se
silencien necessitats evidents, com
ara la c o o r d i n a c i ó de tota la
Secundària com un tram educatiu
específic al v o l t a n t d ' u n equip
docent complet.
Tal com vam assenyalar en juliol
passat, Ics instruccions són inacceptables per a l'STEPV per no estar
d'acord, enlre d'altres, en els
següents punts:
- L'obligació per al professorat
de fer ús de totes les seucs habilit a c i o n s , independentment de ía
seua actual adscripció, per tai de
poder g a r a n t i r l a i t n p a r t i c i ó de
totes les àrees. Es fa una interpretació abusiva, per no dir que ratlla
la il·legalitat, de l'article 10 del
Reial Decret 895/1989, modificat
pel R. D. 1.664/91, amb la qual no
estem, en absolut, d'acord. Qualse-

vol mesura organitzativa del centre, i més si és provisional, ha de
fonamentar-se en la voluntarietat,
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. Respecte a la Tecnologia diu que l'assignació serà, preferentment, al professorat de l'àrea
de Matemàtiques i Ciències de la
Natura.
Exigim 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.
- La limitació, en Primària, per a
ofertar dues llengües estrangeres a
un nombre mínim d'alumnat (10) i a
que no supose augment de professorat.
- L'organització del centre queda
totalment condicionada per
la ímpartició d'Ed. Musical, Ed.
Física Í Anglès en Primària. Es veuran afectats els programes de suport
a la immersió lingüística, els projectes d'acció educativa, els d'educació
especial... si el professorat que els
imparteix està habilitat en qualsevol
de les àrees abans esmentades.
Com a conseqüència de tot açò,
amb aquestes instruccions hi ha
mestres que imparteixen Primària i
Secundària, mestres que tenen tot o
la major part del seu horari en
Secundària, però no tenen l'horari
corresponent malgrat que l'Acord
de Plantilles així ho estableix. I això
perquè, amb aquestes instruccions,
els mestres que i m p a r t e i x e n
Secundària i el professorat dels Cossos de Secundària ni es coneixen,
perquè els centres de Primària i els
de Secundària no tenen una relació
establerta per realitzar la coordinació necessària de tota l'ESO.
En definitiva, no haver fet l'adscripció ha deixat l'Administració les
mans lliures per a fer unes instruccions, ni que siga per un curs, que
malben el començament d'una etapa
educativa, l'ESO, abusen del professorat, generen problemes organitzatius i estalvien recursos humans i
materials necessaris per donar el servei educatiu en bones condicions de
qualitat.

Què proposem com a
STEPV?
Les instruccions no provoquen
els mateixos problemes en tots els
centres, ja que la plantilla no és la
mateixa i, per tant, les possibilitats
organitzativcs i els horaris resultants
són diversos. Ara bé, les condicions
per a. impartir la nova etapa educativa, l'ESO, tant pel que fa a la seua
configuració com a etapa unitària
ben coordinada intcrnamení (sobretot quan es dóna en centres diferents) com a l'especialització del
professorat que l'ha d'impartir, han
de ser exigides per tota la comunitat
educativa, des de cada centre, des de
cada poble, per les organitzacions
s i n d i c a l s . Per això, en el moment
d'organit7,ar cl curs, hem d'exigir de
l'Administració la cobertura de totes
les necessitats horàries i d'especialistes.

La política universitària
"(im)popular"
Xavier Gómez i Font / Antoni Vinas Almenar*
L'actualitat política
ha presenta! a debat dels
valencians, i pròximament de les pròpies
Corts V a l e n c i a n e s , el
projecte de creació de la
Universitat d'Elx i de
l'eventual postergació
del projecte, recolzat per
amplis sectors socials,
d'una Universilat Pública a Xest. Aparentment
aquestes propostes no
haurien d'engegar més
discussió que la derivada
de la constatació de la
necessitat objectiva de
l'ampliació de l'oferta
educativa en l'entorn on
són ubicades, la implantació de les titulacions
requerides i el finançament corresponent a
' plantilles i a recursos
materials, tot sense
menyscapte de la qualitat
dels serveis educatius
prestats per la resta
d'universitats del País.
Es un fet reconegut
per tots els intervinents
en el debat que ens ocupa que existeix un problema de fons indiscutible i d'urgent solució: la
terrible mancança d'oferta educativa en algunes zones del País
Valencià, i més encara en determinades titulacions, l'oferta de places
de les quals no s'apropa ni de lluny
a les demandes manifestades per la
població escolar. Bona prova n'és
el desequilibri ja crònic entre oferta
i demanda, fet reiteradament palès
en la petició d'ingrés als centres en
acabar el procés de selectivitat;
segons dades de les pròpies universitats valencianes publicades per ía
premsa diària, aproximadament el
cinquanta per cent de l'alumnat no
aconsegueix plaça universitària en
titulacions que corresponen a la
primera opció manifestada. Açò
vol dir que una part considerable
d'alumnat no estudia el que desitja,
ni, per tant, aconseguirà la preparació intel·lectual i professional adequada als seus interessos i motivacions actuals.
Aquestes dades i fets evidents
obliguen els poders públics a donar
solucions estructurals al problema i
no tan sols conjunturals, que tan
sols han conduït a la massificació Í
finalment al numerus clausus tan
decepcionanl per a la població en
els termes que abans hem descrit.
Per tant, les iniciatives en aquest
sentit no s'han sentit a fallar i ja
des de l'anterior Administració
socialista no n'han mancat Ics propostes, encara que tímides i tardanes. Són p ú b l i c s els projectes
d'Universitat de Xest i de creació
d'un nou campus a Elx, depenent
en principi de la Universitat d'Alacant, sense deixar tancada la possibilitat de conversiï) en universitat
independent.
La n o v a A d m i n i s t r a c i ó del
Partil Popular sembla que ha
reconegut la necessitat d'ampliació d'oferta educativa, però dintre d'una estratègia política i d ' u n

plantejament ideològic molt propi
Í diferent als dels anteriors administradors. No és un secret per a
ningú, a aquestes altures d'Administració popular, que els projectes de política e d u c a t i v a que
manté i promou es caracteritzen
sense ambages pel foment, en
general, de centres d'iniciativa
privada -el mapa escolar n'és
bona prova-, i per tant, per la creació d'universitats privades, que
necessàriament ostenten un
caràcter reslringiï i fomenlen la
creació i m a n l e n i m e n t d'èlits
socials, i, si més no, per la privatització de serveis en les universitats p ú b l i q u e s . Però a l l ò més
inacceptable, perquè obeeix a
interessos partidistes de caire sectari, és l'aspiració a l'expansió i
creació d'universitats políticament a f i n s i al d e b i l i t a m e n t
d'universitats independents dels
seus interessos i criteris, passant
per all l'elaboració d ' u n mapa
racional de titulacions consensual
i basat en anàlisis objectives de
necessitats socials i de servei
públic.
Aquesta orientació política
e x p l i c a p r i m e r a m e n t , en bona
mesura, que ja l'any proppassat les
universitats públiques patiren una
greu modificació a !a baixa dels
recursos financers contemplats en
el pla de finançament plurianual,
que va quedar seriosament retallat,
i que s'anuncien més greus'mesures per als pressupostos d'enguany,
!a qual cosa o b l i g a r à a buscar
recursos íbranis, abandonar íitulacions poc rendibles però d'indubtable interès cultural, privatitzar serveis complementaris, emprar figures contractuals barates de professorat, aplicar retalls de plantilles,
rebaixar els fons socials de Ics universitats, etc.

Explica també, d'altra
banda, les situacions conflictives concretes que
s'han plantejat al voltant
de la pretesa creació de la
Universitat d'Elx i de la
postergació de la Universilat de Xest. Ambdues, al
nostre parer, mereixen ser
creades, a poc que es consideren les situacions de
massificació que pateixen
les Universitats de València i d'Alacant i la
necessària ampliació de
titulacions que requereix
la satisfacció de la
demanda, però ací han
operat els paràmetres de
caire sectari que abans
hem denunciat. Per una
banda, la Universitat
d'Elx es projecta, contra
el criteri del Consell
d'Universitats, sobre la
base de la segregació de
centres (medicina, etc.) de
la Universitat d'Alacant,
amb un claustre Í equip de
rectorat que opera amb
criteris independents del
Govern popular de la
Generalitat, quan no oposats en alguns casos. El
projecte d'Universitat
d'Elx suposa així el debilitament
de la d'Alacant, a més de constiluir
un intenl de neutralitzar-la políticament pel que respecta a la disminució pressupostària que patiria. En el
conjunt de les universitats públiques no es mantindria ja en solitari
la Politècnica en l'esforç per fer
costat als interessos del PP, s'hi
incorporaria la Universitat ^"Príncipe Felipe"? d'Elx.
Explica també que en compte
de crear la Universitat de Xest,
amb titulacions que descarreguen
de la massificació actual a les universitats centrals, de València i
Politècnica, s'incline el Govern per
expandir il.lògicament la Politècnica mitjançant la ubicació d'un nou
campus a l'indret del CEI de Xest,
òbviament per debilitar la tradicionalment aliena als seus designis
Universitat de València.
No és d'estranyar que aquests
plantejaments, que, a més d'allò
que posa en evidència el que s'acaba de d i r , s i g n i f i q u e n un clar
menyspreu, com s'esdevé en altres
qüestions de vital importància (la
normativa lingüística), a l'autonomia de la institució universitària i a
una planificació racional i consensuada de l'oferta educativa amb els
paràmetres de qualitat que escauen,
provoquen un lolal rebuig de la
comunitat educativa i d'amplis sectors de la societat, que sens dubte
es mobilitzaran per evitar els desficacis anunciats. I l'STEPV-TV, en
tant que o r g a n k / a c i ó s i n d i c a l
representativa en la comunitat educativa i en altres sectors socials, i
en tant que col·lectiu compromès
amb un model de societat més justa i igualitària, es trobarà, entre
altres, enfront d'aquesta política
antisocial.
•'\STEPV-IV - Universitat de València

n.9114-Setembre 1996

la nostra gent

Entrevistem a

Vicent Luna i Pilar Ganuza
Vicent i Pilar s'han jubilat. Han acabat una llarga vida professional. Sols això.
Perquè són actius com sempre. Els Preocupen les mateixes coses de sempre.
Practiquen la solidatitat com han fet sempre. Tants anys viscuts amb el
compromís de millorar les coses i encara no en tenen prou. Si un dia no sabem
cap a on tirar, Pilar i Vicent, per exemple.
1. Com arribàreu a l'ofici de mestre? Va
comptar més la voluntat o les circumstàncies?
PILAR: En el meu cas, les circumstàncies;
els meus familiars ho varen preparar i decidir
tot.
VICENT: Per vocació, decisió pròpia. En
aquell temps hi havia la possibilitat de
col·locar-se en altres llocs. Jo havia estudiat
part del batxillerat al seminari de Tortosa i
com que no hi havia molta gent que estudiarà
podia haver treballat en qualsevol cosa: bancs,
ajuntaments, etc., però vaig decidir estudiar
Magisteri a l'Escola Normal de Castelló.
2. En els anys 50, quan començàreu a
exercir, quins problemes caracteritzaven
l'ensenyament?
PILAR I VICENT: El primer és que les
infrastructures eren mínimes, quatre parets,
una porta Í una pissarra quan hi havia. De
material didàctic no hi havia quasijes.
La majoria dels pobles estaven incomunicats, ni telèfon, ni metge, ni farmàcia, i nosaltres no contàvem amb un segur de malaltia. La
separació de sexes a l'escola es portava de
manera molt estricta. Per suposat no es tenien

en compte les llengües pròpies de cada poble.
Hi havia la prohibició d'ensenyar a parlar i
escriure en valencià.
Els mestres no tenien possibilitat de fer cursets de perfeccionament, ni tant sols per
correspondència. La formació postgrau no
existia.
Cap a l'any 55 van començar a funcionar
les biblioteques itinerants, la qual cosa va ser
un guany per als nostres xiquets i xiquetes.
3. D'aquells problemes, encara en queden
per resoldre?
PILAR I VICENT: Afortunadament la cosa
s'ha millorat en la majoria de llocs, encara que
es donen alguns problemes en les escoles
unitàries.
4. La vostra vida i l'Escola han evolucionat juntes. El balanç és positiu per ambdues
parts?
PILAR I VICENT: Pensem que hem evolucionat nosaltres més que l'escola en general. El
balanç és positiu perquè som conscients d'eixa
evolució, encara que sempre es poden millorar
moltes coses.
5. Heu conegut moltes generacions de

xiquets i xiquetes, molts d'ells actius ja en la
vida pública. Us reconegueu com a mestres
en ells i elles? Penseu que els vostres alumnes es reconeixen en vosaltres?
PILAR I VICENT: En alguns casos sí. Pensem que a l'escola unitària s'incidia molt més
en la formació de la personalitat dels xiquets i
xiquetes que en altres aspectes. L'educació no
és exclusiva dels mestres; participen també els
pares, la societat, els mitjans de comunicació,
etc.; per tant, si aquests factors actuen coordinadament, la influència del mestre/a és més
important i pot haver un reconeixement per les
dues parts.
6. Heu passat pel Moviment Cooperatiu
d'Escola Popular, per l'Escola d'Estiu,
Vicent és fundador del grup ecologista
ROURE, sou vells i actius militants de
l'STEPV.,. Això vol dir que els ensenyants
s'han de comprometre?
PILAR I VICENT: Pensem que totalment.
Les persones s'han de comprometre en totes
les professions i fins al final, sobretot en allò
que es vol defensar; per això, cal estar ben
informat i llegir molt.
7. Jubilats i actius, a què dediqueu les
vostres energies?

Qui s
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Ara, ja jubilats i ;a«ifa m6s temps fimre, s;han .impïk'at-enJ.'·atúnció'a fes
•«raúifí, sobretot snagf^bies; i" aeoüeix:fcn a Cariuts. Oft despleguen aquesta taf«;íí,
• 'Com ft hom eco)p£?.t'>ces; et se.a griumiuú els recorda -M>bi\;íot .ív Vices)
sempre wuiva arteptegantlpt per Joosrli uns nova utílirat. •'_
.". • - . . . . '.
";'':'.'. .'
V-íartants infatigables, sempre han «Hàí a peu, o "en Uimspqn; col·ltícíiü, a í ois fils Uücs.
Í>,sw>la creo pí»c .rtinics de !a burocràcia,, de ta paperassa qwe hi
P calí ficac tons tol i com s'íïntenea avui, per Ja qual to^a en l'escola tóicary se/a reco.
ti"aígu5sa que aUi·a1disíaissió per aquest tonia.
. .
;
• !; . ' • - , . . •
• ' • ^.Fa.-iinfi-merjos im nomhnl;; grnp d'amigoírs'i ÍUTOCÜ de !''STKPV c» van raufiír
.coía-'p.í-t a Ter públic d reconeixement a iants any's íí'esrbrç i iltiisió tksdicat^ a Ui

PILAR I VICENT: Primerament a atendre
la família i els amics, que els considerem com
a família. Després a cuidar el jardí de la nostra
casa Í í'hortet ecològic.
VICENT: Dedíque part de tots els matins a
ajudar a Caritas Interparroquial, atenent a gent
necessitada. Pilar ajuda de tant en tant.
PILAR I VICENT: Estem subscrits a vàries
revistes: Integral, Exodo, Alandar, O.C.U.,
Mixión Abierta, Acció Cultural, El Temps,
Vida Nueva, Saó, Herria 2000 Eliza, Cuadernos de Pedagogia, etc., i dediquem molt de
temps a la lectura. Acudim a tots els congressos que podem: Universitat Jaume I (Morella),
Teólogos Juan XXIII (Madrid), Congressos de
l'STEPV, Congrés del Partit Carlista (Pamplona), Congreso de Pobreza (Madrid), Congressos sobre Ecologia, etc., i també acudim a totes
les conferències que es fan al poble i al seu
voltant sobre temes que ens interessen.

Un exemple
per a
totes i tots
Vicent Luna i Pilar Ganuza o Pilar
Ganuza i Vicent Luna. Més que dues
persones, dos grans MESTRES -sí,
així de gran- que han dedicat tota una
vida a l'ensenyament. Seran sempre al
nostre costat i el seu exemple planarà
sempre sobre el nostre quefer diari.
Des de la Unió Intercomarcal de
Castelló de l'STEPV volem recordar a
aquests capdavanters de l'Escola Activa i Participativa, de l'Escola Arrelada
al Medi, de l'Escola Valenciana. Ara
pot sonar com a normal fer esment a
aquesta Escola, però no ho era fa uns
quants anys, quan molt poca gent quasi ningú- treballava en l'escola en
aquesta línia pedagògica. I eils ho
feien, implicant-se en totes les activitats que pugueren apropar-los a eixe
ideal d'escola de la felicitat.
Ja fa uns quants anys -quants?- deia seua presència en l'antic Seminari
Mater Dei de Castelló de la Plana per
assistir a unes jornades del Moviment
Cooperatiu d'Escola Popular. Allí molts
sentírem parlar per primera vegada de
Celestin Freinet de la veu del mestre i
pedagog Ferran Zurriaga:
També hem de parlar de la seua
presència, tan característica per una
altra part, en totes les edicions celebrades de l'Escola d'Estiu de les Comarques de Castelló, des del seu inici.
Com a conseqüència d'això se'ls va
retre un homenatge en la commemoració del seu 10è aniversari. Era meravellós veure'ls, sempre amb ei somriure en els llavis i participant en tot, sense fer-se arrere en res.
Però no ha estat sols en els moments
de descobriment pedagògic que els he
vist presents.
També en altres
moments durs, de trista memòria, en
plena dictadura, han tingut la valentia
d'acarar-se amb els poders estabtits en
el món escolar. I no solament tot el que
hem esmentat fins ara. Vicent Luna i
Pilar Ganuza han estat membres actius
de l'STEPV des dels seus inicis. La
seua presència s'ha fet palesa en els
congressos del sindicat, en infinitat de
Consells Nacionals i en Escoles Sindicals, sense importar massa el lloc on es
celebraven. I això té un gran mèrit, ja
que no han tingut mai cotxe i han estat
sempre els mitjans públics de transport,
o els companys i companyes, els que
els han permet de desplaçar-se.
Pensem que Pilar i Vicent són un
meravellós exemple per a les generacions actuals d'ensenyants, tantes
vegades instal·lades en el món de la
comoditat i el conformisme.
Josep Manuel Segarra i Comas
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8
PROPOSTA DE NOU HORARI

La jornada partida en la Generalitat

BREUS
Funcionarización personal laboral
docente de Escuelas Infantiles
El BOE de 13 de julio de 1996 (Orden de 28 de junio) publica el nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros del personal labora!
que supero el proceso selectivo, con efectos econórnicos-adrninistrativos de 1
de mayo de 1996.
Las personas relacionadas en el anexo que ingresan en el Cuerpo de Maestros quedan en el mismo puesto de trabajo que venían desempenando, al
reconverlirse el pueslo de trabajo laboral en docente, con la obligación de no
poderse trasladar en dos anos.
Con la publicación de la citada Orden en el BOE acaba el proceso de adecuación a la naturaleza del puesto de trabajo de los Maestros de Escuda
Infantil que en su momento fueron seleccionados como personal laboral para
desempenar tareas docentes en las escuelas infantiles de la Generalitat. En
todo este proceso han quedado descolgadas 17 personas del sector, por lo que
el problema continua sin resolverse.

Funcionarización personal laboral
de Psicopedagogía

El passat dia 15 de juliol, durant sengles reunions de
la CIVE (Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi
del II Conveni: per a personal laboral) i de la Mesa Sectorial de Funció Pública (personal funcionari), la Conse-

lleria de Presidència va repartir una proposta per a que
"con caràcter inmediato se proceda a la implantacïón del
siguiente modelo" d'horari:

Jornada actual

Jornada proposta

dilluns a dijous

divendres

40 hores

39 hores

de 9 a 14 i de 16 a 19

de 8 a 15

37 '5 hores

36 '5 hores

tres dies de 9 a 14 i de 16 a 19,
i un dia de 9 a 14' 30

de 8 a 15

L'horari d'estiu no es modifica.
La comparació entre les hores que haurem de dedicar
al treball (comptant també el temps del dinar: no és
temps de lliure disposició, hem de dinar i tornar a treballar) i les que dediquem actualment ens dóna açò:
ELLS DIUEN...

Jornada de 40 hores: passem a treballar 39, però passem de dedicar-ne 43 a dedicar-ne 47.
Jornada de 37'5 hores: passem a treballar 36 i mitja,
però passem de dedicar-ne 39 a dedicar-ne 42 i mitja.
NOSALTRES DIGUEM...

Creemos que la actual estructura de la jornada de
trab.'ijo de los empleados de la Adminisíración autonòmica no responde a las exigencias de una eficaz gestión v de un biten servida al ciudadano.

Un canvi d'horari per se no modifica els serveis. Per
a la millor gestió de l'Administració són necessàries
més coses: una reestructuració estudiada i consensuada, un canvi d'ànim i de criteris de cara a l'administrat,
una millor preparació del seu personal, etc.

La excesiva acumidación de ho ras s in intermpción
por ta maiïana produce un lògica cansancio que repercute en el rendimiento.

No és cert: el motiu no és el cansament, De fet, la
tendència general en les empreses que busquen una
major racionalitat és la continuïtat horària. Està comprovat que el treball continuat té un ritme superior al
treball interromput. A més, treballar de matí cansa i
treballar de matí i de vesprada descansa? Caram!

Y, por oira parte, la diversidad de regímenes de
dedicación por las tardes no solo dificulta la necesaria
coordinación entre las unidades, sinó que las inhabilita, incluso las de los martes y jueves, para que presten
un eficaz servicio de atención al publico, privando al
ciudadano del ejercicio de una opción a la que estitnamos íiene derecho en el coniexlo actua! de los servicios
de lodo íipo.

La coincidència horària amb els usuaris és la mateixa, però amb més vesprades "oficialment", ja que oficiosament les vesprades ja estan cobertes. A més, quins
serveis tenen realment atenció al públic? Potser haurien
de ser-ne més? Í eixos serveis, no caldria que tingueren
un horari diferent que cl que proposen?
A més a més. què passa amb els serveis que no
reben públic?També han de modificaré! seu horari?

Por otra parle, en el BOE de 18 de junio de 1996 se ha publicado la Orden
de 30 de mayo por la que se nombra Funcionaries de Carrera del Cuerpo de
Ensenanza Secundaria a los que superaran el proceso selectivo de los psicopedagogos laborales,
Los nombrados en esta Orden se consideran ingresados como funcionarios
con efectos económicos-administrativos de I de mayo.
Las plazas que ocupan son las mismas que tem'an como laborales de forma
definitiva y que venfan desempenando, solo que han sido reconvertídas, por lo
que ni se crean ni amortizan pueslos de trabajo, solo se transforman.

Escuelas Infantiles: Problemàtico
comienzo de curso
A punto de comenzar el curso y, todavfa, no se ha recibido ninguna instrucción de la Conselleria en las Escuelas Infantiles de su propiedad para
organizarlo.
Estos centros signen estando clasificados como guarderías, no como centros educatives (a pesar de que escolarizan casi todas ellas niiïos de O hasta 4
anos), por lo que no les es de aplicación la circular de comienzo de curso para
centros docentes. La situación es insostenible porque no se sabé aún:
- Si son Centros educatives o guarderías y, por tanto, què normativa se
aplica para organizar el curso.
- Quién es el director del Centro, ni como se constituyen los órganos de
gobierno. La mayoría de los directores fueron nombrados como personal laboral y cesan automaticamente al ser nombrados funcionarios.
- Què normativa pedagògica se debe aplicar a los alumnos, si la emanada
de la Logse o la de guarderia.
- Si el comedor es escolar o social y, por tanto, como organizarlo y quién
tiene que atenderlo.
Esta siluación es la que se van a encontrar los alumnos que se han matriculado en estos centros cuando se incorporen el dia 12 a sus clases, a pesar de
que en la Conselleria hay TODO un SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL, que se supone que trabaja desde hace anos para resolver esta situación.
jViva (a eficàcia!

Educación Especial
Siguen sin atenderse las necesidades de personal para cubrir las servicios
que genera la integración de alumnos con necesidades especiales en centros
ordinàries. Una realidad: autorizan aulas de integración, integran alumnos y
no ponen educadoras de apoyo, servicio de fisioteràpia, etc.

Ayudas Sociales
El pasado mes de agosto, se han pagado las iiyudas sociales del "92" por
transferència interna, ya era hora. Solo queda que acumulen en un mismo bloque las de los anos 1993, 94, 95 y 1996.

Oposiciones personal subalterna
Què diu l'STEPV-Intersindical Valenciana al respecte?
Hem realitzat dos tipus d'accions, de moment: hem editat un cartell, explicant lot el que us hem contat fins ara. A
més, hem començat una arreplegada de signatures en contra de la proposta d'horari. Si no us ha arribat o coneixeu
geni que no ha signat, poseu-vos ràpidament en contacle amb nosaltres i us en durem. Ambdues iniciatives les hem
dut conjuntament amb els companys de CGT-Gcncralitat. El text de la carta d'arreplega de signatures és el següent:

AL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Els sotasignants, treballadors i treballadores al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana,
davant la proposta de l'Administració respecte del nou model d'horari, manifestem el que segueix:
1. El nou model d'horari es fonamenta, sense explicar-ho, en una gestió més eficaç i un millor servei al
ciutadà. Al contrari, pensem que la gestió no millorarà, ja que el temps de treball es veurà interromput
més vegades que en l'actualitat; ni es donarà millor servei al ciutadà, ja que els serveis que presten atenció directa al públic ja tenen en l'actualitat un horari més ample que el que es proposa.
2. Aquest nou horari suposa un retrocés en les condicions laborals dels empleats de la Generalitat
Valenciana. Els empleaís públics hem estat suportant congelacions de salari (ja duguem un 8% de pèrdua de poder adquisitiu, en els darrers tres anys), caos organitzatiu (concursos i oposicions paralitzades,
trasllats forçats, etc.). La resposta de la vostra administració és empitjorar la situació dels empleats sense cap compensació per als treballadors ni cap millora per als ciutadans.
Per tot això, us demanem que retireu aquesta proposta.

Se ha publicació la relación de aspíranles que han superació la oposición de
personal subalterno. Para tïnalizar Ja oposición falta por realizar el ejercicio
de mérito los que han aprobado.
Este ejercicio consta de dos partes:
Primera: OBLIGATÒRIA.
Debcran presenlarse todos los aspirantes que han superado la fase de concurso-oposición y serà sobre el temario que figura como Anexo I de la convocatòria.
Segunda: VOLUNTÀRIA.
Solo pueden prcsentarse los que seíialaron en la instància la opción para
realizar el ejercicio voluntario de conocimientos de valenciano.
Las clos partes lendràn lugar el dia 19 de octubre de 1996 a las 11 horas.

Oposiciones personal de limpieza
Se ha pub'licado la relación de aspirantes que han superado la oposición de
personal subalterno. Para tïnalizar la oposición falta por realizar el ejercicio
de mérito los que han aprobado.
Este ejercicio consta de dos partes:
Primera: OBLIGATÒRIA.
Deberan presenlarse todos los aspiranles que han superado la fase de concurso-oposición y serií sobre el temario que figura como Anexo I de la convocatòria.
Segunda: VOLUNTÀRIA.
Solo pueden prcsentarse los que seíialaron en la instància la opción para
realizar el ejercicio voluntario de conocimientos de valenciano.
Las dos partes fendran lugar el dia 21 de septiembre de 1996 a las 10.30
horas.
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Acord per a la implantació de la LOGSE
en l'ensenyament concertat
L'acord conté tots els elements
que des de l'inici de les negociacions demanàvem des de Í'STEPV:
contempla formació, planificació
del sector, retribucions, plantilles i
manteniment de l'ocupació.
Q u a n t la formació, recull la
garantia per part de les patronals de
no acomiadar ningú per manca de
t i t u l a c i o n s Í el compromís de la
Conselleria d'Educació de facilitar
la formació. Així mateix, es crea
una comissió tècnica específica que
estudiarà i avaluarà les necessitats
de formació del sector pel que fa a
les noves especialitats LOGSE.
Respecte a la planificació del
sector -xarxa de centres-, l'acord
consolida definitivament la negociació de Í'ajust escolar que es prod u e i x cada any i, a proposa de
l'STEPV, recupera les comissions
provincials de concerts que van
desaparèixer ja fa anys, passant així
a ser l'única Administració educativa de tot l'Estat que contemplarà
aquesta figura.
Pel que fa a retribucions, tres
són els aspectes que contempla
l'acord. En primer lloc, la Conselleria es compromet que en el termini de 4 exercicis pressupostaris
el salari brut anual del professorat
siga el mateix que el dels corresponents funcionaris docents, és a dir,
un increment al final del procés,
segons els nivells, d'entre 400.000
i 500.000 ptes/any. En segon lloc
l'acord contempla la retribució dels
càrrecs funcionals que es regulen.
Aquest apartat és especialment
satisfactori per a l'STEPV perquè
ens ha costat tres anys de lluita en
solitari, de judicis i centenars de
demandes, totes guanyades, que la
Conselleria reconeguera. aquestes
retribucions. Per últim, també es
contempla la creació d'un complement personal, i transitori per a
aquelles persones que passen a
d o n a r I r . cicle d'ESO des de
nivells concertats d'FP o BUP.
Aquest complement serà igual a la
diferència salarial entre els dos
llocs de treball i es mantindrà mentre el mòdul de concert de Ir. cicle
d'ESO Í el de 2n. cicle no siguen
iguals.
També les despeses de funcionament dels centres es veuran incrementades substancialment al llarg
dels propers quatre anys, qüestió
aquesta que ha de tindré una clara
incidència sobre els salaris del PAS
en els propers convenis.
Un dels punts més importants de
l'acord és,,el que fa referència a les
plantilles de Primària, les més altes
de le comtemplades, fins ara, en els
diversos acords d'altres llocs de
l'Estat. Les plantilles acordades
son les següents:
Centres complets de 6 unitats,
9 professors/es
Centres complets de 12 unitats,
17 professors/es
Centres complets de 18 unitats,
25 professors/es
Centres complets de 24 unitats,
32 professors/es
Centres complets de 30 unitats,
40 professors/es
Aquestes plantilles estaran totalment implantades l'any 2000, i es
podran anticipar cada any contractant professorat de la borsa de centres en crisi.

També es contempla que al llarg
d ' a q u e s t curs es negociaran les
plantilles de Secundària.
En qualsevol cas, l'acord garanteix la creació de suficients llocs de
treball per recol.locar a tot el professorat amb pagament delegat que
perda el seu lloc de t r e b a l l per
l'extinció del concert o la reducció
d'unitats.
Pel que fa al manteniment dels
llocs de treball, l'acord contempla
la recol.locació de lot el professorat, amb garanties expresses per
part de la Conselleria i les patronals, bé en les places de suport que
queden per cobrir o en les vacants
de plantilla que es generen per
l'aplicació d'aquest acord, acompassant-se la creació de nous llocs
de treball amb la destrucció dels
vells.
També es contempla la indemnització incentivada, a més de la
que l e g a l m e n t pertoque, per a
aquell professorat que vulga eixir
del sistema, q u a n t i f i c a d a en
2.500.000 ptes. per als menors de
55 anys i 4.500.000 ptes. per als
majors de 55. Aquesta indemnització s'incrementarà cada any eifel
percentage d'increment-de l'IPC.

dors i treballadores; per això hem
estat els promotors de la unitat sindical oferint les nostres propostes a
la resta de sindicats. Inclús després
d'haver signat USO i FSIE, dinamitzàrem una estratègia u n i t à r i a
amb CCOO i UGT per tal de millorar l'acord abans de signar-lo.
En l ' e s t u d i que vàrem fer del
que ja havien signat USO, FSIE, la
Conselleria i les p a t r o n a l s ens
a d o n à r e m que no era un
"ACORD", sinó un "DOCUMENT", Ha estat el nostre posicionament, j u n t als sindicats que
encara no havien signat, de condicionar la nostra signatura al compromís de transformar el document
en acord, el que ha aconseguit que
finalment ho siga. La diferència no
és retòrica ni minsa perquè un
acord és del Govern Valencià, amb
els corresponents estudis econòmics i compromís de complir-lo,
mentre que un document obligaria
sols a la Conselleria d'Educació i,
per t a n t , no g a r a n t e i x que la
d'Hisenda pose els fons necessaris.

I ARA QUÈ?

LA NEGOCIACIÓ
La negociació d'aquest acord ha
estat marcada per diversos factors
que passem a analitzar.
El moment ha estat un dels factors rnés limitadors de la negociació, ja que s'ha fet quan pràcticament no hi havia temps. Aquesta
negociació s'hauria d'haver fet fa
alguns anys, per tal d'haver tingut
el temps suficient per poder planificar adequadament la implantació de la LOGSE. En no haver-se
fet i amb un nou Govern en la
Generalitat fa poc més d'un any,
s'ha fet a correcuita (igual que les
plantilles de p ú b l i c a , el mapa
escolar, etc.), i les presses mai
són bones.
Les patronals, amb l'accés de la
dreta al poder, s'han vist reforçades en els seus plantejaments, que
no eren altres que negar la .negociació d'aquest acord als sindicats,
amb el suport de la Conselleria.
Així, la Conselleria es reunia amb
les patronals i després volia que els
sindicats acceptàrem, sense més,
el que les patronals havien proposat. Aquesta situació ha dificultat
molt la negociació, fins el punt
d'haver estat a punt de malbaratarse vàries vegades. Trencar açò sols
ha estat possible des de la unitat
sindical. Com a exemple, podem
dir que moltes vegades la Conselleria eslava disposada a donar més
del que demanaven les patronals en salaris, en plantilles- i ha estat el
posicionament dur dels sindicats,
especialment de l'STEPV, el que
ha permès doblegar les patronals i
arribar a un acord que ha resultat el
millor, de bon tros, dels negociats
fins ara a la resta de l'Estat, on,
curiosament, no estan els S.TEs.
Els sindicats, al llarg de, pràcticament, tota la negociació hem
mantingut una forta unitat sindical
que, per a nosaltres, ha permès
oposar-se amb èxit a la dinàmica
de la Conselleria i les patronals.
Sols al final, incomprensiblement,
USO i FSIE la trencaren precipi-

tant-se en la signatura. A la darrera sessió de negociació -29 de
juliol- la Conselleria i les Patronals volien que es signarà el dia 31
i va ser a proposta de l'STEPV,
secundada per altres sindicats
-teníem una assemblea convocada
per a I'l d'agost- que acceptaren
que la signatura puguera ser fins al
6 de setembre. Açò ens permeté,
per una part, consultar al treballa-

dors i treballadores i, per altra,
analitzar bé el c o n t i n g u t de
l'acord. Així i tot, USO i FSIE
decidiren'signar, junt a les patronals i la Conselleria, el dia 31 de
juliol.
Per a nosaltres aquesta negociació era la més important que el sector havia afrontat des de fa moltíssims anys. Avantposàrem des del
principi els interessos dels treballa-

No tot està fel, queda molt per
desenvolupar, cal fer el seguiment
pressupostari any a any per veure
el seu compliment, cal desenrotllar
tot el referent a la formació, cal
recol.locar a tots els i les que vagen
perdent el -seu lloc de treball i,
sobretot, caldrà que aconseguim
seure a les patronals per tal de
negociar, definitivament, un Conveni Autonòmic, ja que l'acord
modifica moltes de les nostres condicions de treball -jornada lectiva i
salari fonamentalment- de manera
diferent a la resta de l'Estat i, per
tant, la sol.lució a aquestes modificacions no pot vindré des del Conveni Estatal. Si no ho fem així,
podrien perillar molts dels avanços
que ara hem aconseguit.
La aposta és forta, però l'objectiu s'ho val.

Les coses clares (segona part)
Mesa sindical d'ensenyament concertat:
Pretenen acabar amb el pluralisme i la participació
En YAll-i-Oli n° 112 de juny passat vam intentar clarificar la situació que s'estava donant en aquell moment
respecte a la constitució de la Mesa Sindical de l'Ensenyament Concertat.
En suma, CCOO i UGT pretenien excloure l'STE-PV
unflant la seua representativitat amb centres que res
tenen a veure amb l'àmbit funcional de la Mesa: autoescoles, universitats privades, acadèmies, etc. Pel que es
veu, no estan disposats a acceptar la pluralitat i la participació que suposa l'existència de cinc sindicats representatius del nostre sector, ni els resultats d'unes eleccions
sindicals fetes a la seua mida -recordeu qui va pactar
amb el Govern el nou model d'eleccions sindicals- ni
tampoc les decisions preses segons les normes de funcionament de l'esmentada Mesa.
Així, aquest enfurit exclusivisme, va portar la FETEUGT a recórrer la constitució de la Mesa davant el Tribunal Superior de Justícia de la CV. Celebrada la vista de
la demanda a principi de juliol passat, es dictà sentència
desestimatòria que, a més a més, entra a analitzar fil per
randa la qüestió, deixant molt clar "els efectes perversos
que suposaria la inclusió de centres que res tenen a veure
amb l'àmbit funcional de la Mesa".
Malgrat tot, rio n'han tingut prou encara: fa uns anys
intentaren excloure'ns amb la complicitat de l'Adminis-

tració i van ser condemnats per "comportament antisindical"; enguany ens demanden, però desestimen la demanda i ara, tossuts com són per a aquestes coses, han recorregut en casació al Tribunal Suprem la sentència que ens
dóna la raó.
Però també CCOO ha presentat demanda contra el
repartiment d'alliberats que es va fer d'acord amb la
representativitat obtinguda exclusivament de l'ensenyament concertat ja que, amb aquest repartiment, CCOO
en perd dos i UGT quatre. Com no poden entrar per la
porta, ara proven per la finestra. El judici és el proper
dia 19. Esperem que els tribunals ens continuen donant
la raó.
És clar que, com a socis de la mateixa classe d'exclusivisme, es reparteixen els papers: l'un no accepta la
constitució de la mMesa i l'altre no accepta els seus
acords, però amb l'objectiu comú d'eliminar la pluralitat
i la democràcia sindical.
Nosaltres, a pesar de tots els seus atacs, continuarem treballant, fins i tot unitàriament amb ells quan
siga necessari, per tal d'avançar en les condicions
laborals dels treballadors i treballadores, Però continuarem explicant les coses clares i denunciant les
seues "actuacions". Per pura profilaxi democràtica. No
tenim manies.

,..de la renovació pedagògica
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Present i futur
de l'Escola Valenciana
(Resum de la ponència debatuda a les jornades d'Almussafes (gener 1996)

Quina cultura hem
de transmetre?
• Una cultura que
oferisca a l'alumnat
un model que corresponga amb el que és
la societat de finals
de segle XX al País
Valencià.
• Una cultura que
no obíide els seus
orígens i que tracte
de matisar els ensenyaments que es
donen a l'escola a
partir del fet diferencial de ser valencià.
• Una cultura que
valoritze els drets
culturals propis encara que siguen sols
d'àmbít local i amb
una projecció reduïda, com a trets definitoris de la seua
idiosincràcia i doncs
de la seua personalitat com a poble.
• Una cultura que
participe dels valors
universals als quals
tendeix tota societat
progressista arreu del
món.
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1. Existeix un projecte
sòcio-polític d
'Escola Valenciana?

'

La tutorització de l'Escola Valenciana i el seu suport inicial per part
de l'Administració ha fet que en cert
moment s'hagen perdut els ramals i
aquells que realment han de ser els
motors del tot canvi educatiu, o síga
els mestres, han fet deixament de les
seues funcions en mans d'Administració. Però és clar que per a que la
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societat avance, no hem d'esperar
que les institucions assumisquen el
compromís d'encetar un projecte
d'Escola Valenciana. Som nosaltres,
els pares i mares, alumnat i professorat, la societat en general, els qui des
de ía base hem de demanar un canvi,
hem de definir les nostres senyes
d'identitat, hem de buscar el model
d'escola amb una gestió i identificació pròpia, la marca de qualitat que
ens permetrà mostrar a la societat
l'eficàcia del nostre model.

Quin currículum
volem?
• Un currículum
que arreplegue en la
seua dimensió cultural Í social els trets
d'identitat del País
Valencià.
• Un currículum
que mantinga el fel
diferenciador valencià com a eix verte-

brador.
• Un currículum que participe de
la tradició innovadora que ha de
caracteritzar sempre l'Escola Valenciana.
* Un currículum comú que avance cap a la normalització cultural del
nostre País tot i respectant les particularitats de cada centre.
Quins continguts educatius hem de
transmetre?
Els continguts de l'Escola Valencia-

na caldrà que estiguen lligats a:
• La recuperació lingüística de la
nostra comarca.
• La participació dels continguts
universals aportats pèl devenir de la
humanitat partint de la perspectiva
que es té d'aquests en l'entorn més
immediat de l'alumnat.
• El tractament del fet diferencial
valencià, així com de la seua adaptació a la personalitat de l'alumnat.
• El tractament del fet diferencial
valencià així com de la seua adaptació a la personalitat de l'alumnat.
• La projecció cap a una societat
moderna en la qual el fet diferencial
valencià siga un enriquiment i no un
entrebanc.
Quins són els trets definitoris de
l'Escola Valenciana?
• La llengua vehicular de l'Escola
Valenciana és la variant valenciana
del català occidental.
• L'Escola Valenciana ha de ser
una escola compromesa amb la
societat que l'envolta i en la seua
millora.
• L'Escola Valenciana ha de mostrar un model sòlid i coherent que li
garantísca la seua denominació
d"orige.
• L"Escola Valenciana ha d'ésser
renovadora per definició.
En resum direm que l'Escola
Valenciana participa d'un model
d'escola pública, valenciana, integradora, solidària, no sexista,
democràtica, que potencie una educació integral, comprensiva, globaHtzadora, viva, renovadora, crítica
amb la realitat social, respectuosa.
Això implica que el model de
gestió de l'Escola Valenciana ha de
ser participatiu i democràtic. Entenem per democràcia la reflexió contínua destinada a millorar la qualitat
del nostre treball i de la societat que
ens envolta, i no la submissió de la
minoria a la majoria.

hem d'admetre que les circumstàncies actuals no afavoreixen el desenvolupament. Així doncs, hem
d'aconseguir una sèrie de garanties
que permeten no veure'ns relegats
per una sèrie de factors no lligats
específicament als continguts escolars, però dels quals depèn prou la
viabilitat de l'Escola Valenciana,
com són:
- La garantia de continuïtat en
EGB, ESO, BUP, FP i Universitat.
Pares i mares, alumnat i professorat
hem d'estar contínuament alerta
davant de qualsevol entrebanc a
questa continuïtat, de manera que,
en cap moment, el model d'escola
que volem no estiga restringit a
l'escola primària. .
- Els recursos humans i materials sense els quals no es pot dur
endavant cap proposta i que passa
per:
- La catalogació lingüística en
valencià de tots els llocs de treball.
- Garantir la competència lingüística del professorat.
- La formació permanent del
professorat dels centres educatius que imparteixen l'ensenyament en valencià per abastar el
que suposa una Escola Valenciana amb els trets definitoris adés
esmentats...
- Un compromís dels M.R.P.(s)
i en aquest cas del CO.DE.RI. com
a M.R.P. vinculat a la Ribera i a la
Coordinadora, de cara a cpntinuar
la seua reflexió i aportar propostes
que permeten al professorat de
l'Escola Valenciana de la Ribera
dur endavant aquest projecte.
- La implicació dels equips
directius i dels claustres dels centres!
- El compromís dels centres en
la renovació pedagògica.
Els pares i mares, l'alumnat, el
professorat, la societat, tots junts
podem fer moltes coses per a preparar persones per a tenir èxit en
aquest món competitiu.

2. Escola Valenciana, escola
d'èlit
El fet d'utilitzar una llengua
minoritzada no implica que el nostre
model d'escola siga vàlid sols per a
les minories que la utilitzen, però

Escola d'Estiu-Comarques Centrals
Una sensible pujada de matrícula ha caracteritzat la XXI edició de la Escola d'Estiu, celebrada a la
comarca de l'Horta al voltant del Tema Central "Escola Pública, més que mai".
Amb la presència de Francesco Tonucci es van inaugurar les aules debat amb la presentació del seu
projecte de "La ciutat dei bambini". Aquestes les vam estructurar amb un nou model de debat, que va
-elevar el nivell quantitatiu i qualitatiu de la participació. A més a més vàrem recuperar la ciutat amb una
taula rodona celebrada fora del marc del Saler i un acte reivindicatiu davant la Generalitat, al final del
qual, entregàrem les signatures contra ta retallada de subvencions als MRPs, Í vàrem exposar les nostres
posicions a un representant del Govern valencià.
A hores d'ara encara estan pendents les sessions per redactar les conclusions definitives i la valoració "oficial".
Una nota final per acabar: la extraordinària resposta de totes i tots aquells que han col·laborat amb
l'Escola (coordinadors i coordinadores de grups de treball i. tallers, treballadors i treballadores del C. P.
Lfuís Santàngel, etc.) malgrat conèixer que la retallada de subvencions del Partit Popular podria deixar
el seu treball en pura militància. És una bona notícia saber que encara al País Valencià som molts i moltes el que pensem que ara, l'Escola Pública cal defensar-la més que mai.

El futur és nostre,
TENIM LA PARAULA.
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Avis professorat aturat
Departament d'Ensenyament de
Fa Generalitat de Catalunya
CONCURS PÚBLIC PER A FORMAR PART DE LA LLISTA
D'ASPIRANTS PER A COBRIR PLACES VACANTS O
SUBSTITUCIONS EN RÈGIM D'INTERINITAT EN CENTRES
DOCENTS PÚBLICS

Titulacions
A. Les requerides per a l'ingrés als cossos docents.
1. Cos de Mestres: lítol de mestre, diplomatura en professorat d'EGB
o títol de mestre d'Ensenyament Primari.
2. Cos de Professors d'Ensenyament Secundari: títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte o equivalent a efectes de docència segons
l'Annex I. Certificat d'Aptitud Pedagògica expedit per un 1CE. (Quedaran exempts d'aquest requisit els que tingucn els títols referits per als
mestres, llicenciats en Pedagogia, els que presenten sol·licitud per les
especialitats de Tecnologia i Psicologia i Pedagogia i els qui acrediten
haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets en
centres públi'cs o privats.)
3. Cos de Professors Tècnics de Formació Professional: diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent a efectes de
docència segons l'Annex I. En aquest cas s'haurà d'acreditar una experiència professional d'un mínim de dos anys en un camp laboral relacional amb la matèria o especialitat. Es considerarà equivalent l'experiència
docent de la corresponent especialitat en un centre públic o privat durant,
almenys, divuit mesos.
4. Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes: títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte.
5. Cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny: títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte.
6. Cos de Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny: diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent a efectes de
docència segons l'annex I. En aquest cas s'haurà d'acreditar una experiència professional d'un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la matèria o especialitat. Es considerarà equivalent l'experiència
docent de la corresponent especialitat en un centre públic o privat durant,
almenys, divuit mesos.
B. Titulació de català: Estar en possessió d'algunes de les titulacions,
certificats o condicions que acrediten el coneixement de la llengua catalana que s'especifiquen a l'Annex 2.
C. Estar en possessió de la titulació idònia que capacite per a ocupar
llocs de treball de les especialitats que sol·licita, segons l'Annex 3.
Tots aquests requisits s'hauran de tenir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al final del curs
1996/97.

Sol·licituds
S'emp!enarà una única sol.licitud, acompanyada de la documentació
justificativa de reunir els requisits exigits d'acord amb l'Annex 4 i els
mèrits al·legats segons l'Annex 5..
Cadascun dels aspirants haurà de consignar:
a) Els cossos en els quals desitja ser nomenat.
b) Les especialitats que desitja impartir Í per a les quals està degudament capacitat.
c) Les delegacions territorials per les quals vol prestar serveis tot indicant la que escull com a preferent.
El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 16 de setembre fins el dia 30 de setembre de 1996, ambdós indosos.

Publicació de les llistes
Durant el mes de novembre de 1996 es farà pública la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. S'obrirà un termini de (O dies per
formular reclamacions.
La llista esmenada a,.partir de les reclamacions es publicarà durant el
mes de desembre de 1996, contra la qual es podrà presentar recurs ordinari previ al contenciós-administratiu.

Salvem el Botànic, recuperem ciutat
La Plataforma "SALVEM EL BOTÀNIC, RECUPEREM CIUTAT" va presentar el passat 18 de juliol a
l'Aula Magna de la Universitat de València un vídeo
recopilatori de la lluita per la recuperació, del solar de
Jesuïtes (el "solar més famós de València", com ja és
conegut).
Així mateix-, varen presentar les activitats a desplegar
en la tardor i que incloguen, entre d'altres, contactar amb

MEDITERRÀNIA

Desde la promulgación en 1985
de la Ley orgànica que legisla el
derecho a la interrupción del embarazo, se produjo una tendència crecicnte en el número de abortos a lo
largo de la dècada de los 80. Esta
tendència ha tendido a estabilizarse
y a disminuir en la dècada de los
90. En la Comunidad Valenciana,
sin embargo, la d i s m i n u c i ó n ha
sido menor que en el resto del Estado.
El único grupo que no disminuye es el formado por las jóvcnes
adolescentes menores de 20 afios,
particularmente las menores de 18,
síendo frecuentes los casos de 14,
15 o 16 anos.
Solo una política de prevención
puede cambiar la tendència. La prev e n c i ó n es la base de c u a l q u i e r

els centres educatius per tal d'oferir-los aquest vídeo que
han fet amb caràcter eminentment didàctic.
Si esteu interessades en adquirir el vídeo ho podeu
sol·licitar a la pròpia coordinadora, que es reuneix tots
els dilluns al Centre Excursionista de'València (PI.
Tavernes de Valldigna - Barri del Carme), o demanarlo a la seu de l'STEPV a València. Només val 1.000
pessetes.

Campana de prevención
de embarazos en
adolescentes
política eficaz en matèria sanitària.
Es por ello que una buena información a cargo de especialistas a las
personas jóvenes en matèria de
anticonceptivos y o de fisiologia y
anatomia del cuerpo humano puede
conllevar una bajada dràstica de las
alarmantes cifras estadísticas y evitar así la realización de un acto
siempre tratimàtico y no deseable
como es la i n t e r r u p c i ó n de un
embarazo.
Para desarrollar la campana el
centro Mediterrània Mèdica, de
València, ha programado la realización de una sèrie de actividades a
desarroflar mediante charlas, material audiovisual... con el siguienle
esquema:
- Nociones bàsicas de anatomia
y fisiologia del aparato genital

masculino y femenino.
- La o v u l a c i ó n y el proceso
menstrual.
- Descripción de los diferentes
métodos anticonceptivos nalurales,
farmacológicos y de barrera.
- Consejos prícticos y acütudes
prcventivas del aborto.
Para desarrollar estàs actividades cuenta con un amplio grupo de
profcsíonales dispueslos a desplazarse a los i n s t i t u t o s que así lo
deseen.
Toda esta campana se realiza de
forma lotalmente altruista y gratuita y el centro Mediterrània Mèdica
pone a vuestra disposición también
el soporte material.
Para coníactar podéis telefonear
al (96) 341 86 00 y preguntar por
Fernando Casanova.
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VII ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
puja

STEPV - INTERSINDICAL VALENCIANA
Piles del Mar (La Safor)
27. 28 i 29 de setembre 1396
Els dies 27, 28 i 29 de setembre de 1996 tindrà lloc a la localitat de Piles del Mar
(La Safor) l'edició de la VII Kscola Sindical.
Kn aquesta edició la programació s'agrupa en dos grans blocs.
El primer -divendres i dissabte de matí- aborda la pròpia existència del
sindicalisme, la seua història en general i en particular el naixement i raó de ser de
l'STEPV- Intersindical Valenciana, i més en concret el creixement del sindicat i
l'extensió a nous sectors -tractant el funcionament de la resta de sectors de
P Administració Pública, sanitat, justícia, Administració local...-, així com un repàs
a la la legislació sindical bàsica.
El segon -dissabte de vesprada- vol reflexionar sobre el nou marc del sistema
educatiu -el present i futur de la Reforma, el marc polític que l'envolta, els

Conflictes que genera la seua aplicació..-, la participació en la vida educativa -els
Consells Escolars, el CEV, les relacions amb les Associacions de Mares i Pares, amb
l'alumnat, les repercussions de la LOPEGCE en la gestió dels centres,...-, i la
situació de "•l'Alternativa del model d'Escola Pública" en relació al debat Escola
Pública/Escola Privada.
També reflexionarem -diumenge de matí- sobre els mitjans de comunicació del
sindicat i reservarem un espai per a parlar de les perspectives de l'escola rural i
dels MRPs i per a traure conclusions dels diferents debats.
L'allotjament en l'alberg és limitat i s'haurà de sol·licitar. L'assistència als debats
(inclòs el menjar), però, està oberta a tota l'afiliació amb l'única condició de
comunicar-lo prèviament per a preparar la documentació.

CLUSIU D'AUTOMÒBILS
oferí f per coucfof als

AFILIATS AL SINDICAT DE
TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT
Telefoneu-nos o passeu per les nostres oficines i sol.liciteu-nos
una oferta per al segur del vostre cotxe, sense cap
compromís, i sols per això
H
TVie un d'aquests quatre compact-disc amb música seleccionada en exclusiva per a vostè.

Si vostè contracta almenys les
garanties de robatori i vidres,
li regalem un magnífic
telèfon mòbil Movistar
Motorola 750O

Fem la millor oferta per al seu cotxe. Telefoneu Í ho comprovareu
Amb la professionalitat í solvència del GRUPO ZURICH
Oferta vàlida per a les províncies de: Alacant, Castelló i València.

Paseo de la Alameda, 3 - 1 -

Avda. General Marva, 20 - 22 • Entlo. A

Tel.: (96) 521 53 77
Fax:(96)521 53 18
03004 - ALICANTE

SEGUROS

Tel.: (96) 361 8611
Fax: (96) 362 25 47

GRUPO ZURICH

46010-VALENCIÀ

CAUDAL

