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PAÍS VALENCIÀ

LA NEGOCIACIÓ,
ELS PRESSUPOSTOS
I LA POLÍTICA EDUCATIVA
HI passat dia 24 de juliol la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i els sindicals acordàrem una prioriizació
de temes a negociar de cara a l'inici del present curs escolar. La negociació era fonamental per a iniciar cl curs en
unes bones condicions, tant pel que fa a l'organització dels ccnlrcs com per a fes nostres condicions laborals.
Estem parlant de temes com les plantilles dels centres d'Infantil i Primària, les instruccions d'inici del curs, els
horaris del professorat, les substitucions, la regulació de les contractacions a temps parcial o la negociació de les
plantilles i condicions laborals del professorat de Secundària.
LTallres temes, força importants, hauríem d'haver-los negociat ja: l'adscripció dels meslres als llocs de treball
d'Infantil, Primària i primer cicle d'ESO, cl Mapa Escolar o cl pla de formació del professorat.
Hi ha un tercer bloc de ternes, dels quals hauríem d'haver iniciat la negociació: els Reglaments Orgànics de
Centres, tant d'Infanlil i Primària com de Secundària, els pressupostos per al 1997, el desplegament normatiu de
certs nivells educatius, inlaiUii, escola rural, educació especial, formació de persones adultes o els concursos de
trasllats. Després de mes i mig, encara no s'ha inicial la negociació de cap dels temes. Estem davant d'una situació
de paràlisi total en la negociació, jaqué no s1 ha convocat més que una mesa sectorial on se'ns va lliurar l'esborrany
sobre el mecanisme de l'adscripció dels mestres i una reunió tècnica on també se'ns va lliurar còpia d'una ordre per
la qual es determinen Ics places de les noves especialitats de Formació Professional en els instituts.
L'Administració educativa no té cap voluntat de mantenir la negociació col·lectiva, ans al contrari, sols pretén fer
la consulta preceptiva als sindicats - eslà obligada per la llei - però no aprofundir en la negociació.
I si parlem de voluntat, mirem els fels. Retallada de pressupostos en 1996 en plena aplicació de la LOGSE. Amb
10.000 milions pera inversions, sols s'ha inaugurat enguany un institut nou, quan es generalitza T ESO. Detracció de
quasi 1.000 milions del capítol de construccions en Secundària per a passar-los a Patrimoni (la manca d'instituts
públics és ja escandalosa). Pròrroga dels equips directius quan la llei no sols no ho permet, sinó qtie ordena una
convocatòria d'eleccions. L'adscripció del professorat (cos de mestres i professoral d'l·'P) sense fer, i no es farà
abans de la convocatòria del concurs de trasllats. Les instruccions per organitzar cl curs no es negocien i creen un
caos en els centres.
Després d'un any, comencem a pensar que res de tol açò és casual. No oblidem que per a l'actual Administració
educativa l'escola pública ha de ser subsidiària de la iniciativa privada (Fernando Villalonga, juliol de 1995). Amb
aquesta política pretenen l'demostrar"(provocar) que els serveis públics no funcionen. Tampoc l'ensenyament. Amb
el deteriorament de la imatge de l'escola pública guanyarà la política de les privatilzacions, la de la tramposa i
interessada "libcrtad de elccción de ccnlros".
L'STEPV sempre s'oposarà a eixa política. Hem demostrat que quan Ics coses es fan be es pol arribar a acords
que milloren l'oferta que dóna cl servei públic educatiu, com ha estat la negociació de les plantilles i condicions
laborals del mestres. La pressió exercida al llarg del darrer curs escolar va donar els seus fruits en aquest acord.
Aquest és el camí. Per a que hi haja una vertadera negociació que millore les nostres condicions de treball i avance
en el model d'escola pública hem d'abordar-la des de la participació i la pressió, quan calga, del professorat i de la
comunitat educativa.
Atenció als pressupostos de 1997. Mireu cap al carrer Alcalà. Poca Esperanza.
Concursos de trasllats
Vint anys d'STEs

LA MOBILITZACIÓ CONTINUA

L'all

Políticia econòmica
i pensions

Per al President de la Generalitat, Eduardo Zaplana, per íes
seues declaracions del 2 d'octubre,
segons Ics quals els funcionaris
estem "per a servir als ciutadans Í
a la societat i no per a ser una classe privilegiada". Tot perquè no
volem acceptar la congelació dels
nostres salaris.

Formació del professorat.
Inici de curs a Xest
L'entrevista,
Josep Gregori
Crònica de la funció
pública
,
L'ensenyament en
valencià (informe).,
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NOVES PROPOSTES
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Conferencia Internacional
de Educación
11

PROJECTE DE
DECRET SOBRE

L'ADSCRIPCIÓ
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/ Del 21 d'octubre al 3 de novembre: Assemblees, pancartes en els centres, cartes a la premsa...
/Mes de novembre: Paros parcials Í rotatoris. Dies 5, 6 i 7, paros per
sectors, amb una durada mínima d'una hora:
Dia 5, Administració Central de l'Estat.
Dia 6, Administració Local, Ensenyament i Correus.
Dia 7, Administració Autonòmica Í Sanitat.
/Paros territorials: Dia 12, Andalusia í Extremadura. Dia 13, Galícia,
Astúries i Cantàbria. Dia 14, Catalunya, Illes ï Aragó. Dia 15, Policia.
Dia 19, País Valencià, Murcià, Canàries, Ceuía i Melilla. Dia 20,
Madrid, Castella i Lleó, Castellà-La Manxa i La Rioja. Dia 21, Euskadi i
Navarra.
/ Dia 23, gran concentració i marxa a Madrid.
/ Dia 26, ei mera sindical per a concretar la proposta de paro general.

,,.i Foli
Per als treballadors i treballadores que depenen dels pressupostos, perquè fan funcionar els
serveis públics cada dia a pesar
de tal patró i per ia seua resposta
exemplar del passat 15 d'octubrc.
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d'interès

CONCURSOS DE TRASLLATS
Secundària, del 28 d'octubre al 14 de novembre
Cos de Mestres, del 4 al 20 de novembre.
Hem rebul del Ministeri d'Educació l'esborrany d'ordre que estableix les normes
procedí mental s aplicables als concursos generals de trasllats d'àmbit nacional per a
tots els cossos docents, Í els esborranys d'ordres de convocatòria corresponents a
cada cos per al territori MEC.
Els concursos d'enguany, comenten des de Madrid, seran pràcticament com els
del darrer curs.
Encara que són esborranys, atès que semblen quasi definitius, cal fer algunes consideracions sobre les novetats respecte a les últimes convocatòries del País Valencià
(curs 94-95).

CONCURS DE TRASLLATS COS DE MESTRES
Respecte al b^rcm:
-L'única modificació que apareix q u a n t a ía puntuació de càrrecs és que, a
diferència de fa dos anys, es puntuaran les fraccions d'any.
Malgrat estar en contra d'aquest barem, continuarem reivindicant, mentre es
mantinga, la puntuació per als responsables de centres de menys de 3 unitats, la puntuació de la segona diplomatura d'EGB, així com la desaparició del desempat per les
lletres dels cognoms (criteri recorregut judicialment per l'STE-PV, com ja sabreu).
Respecte a les convocatòries del concurs (teniu en compte que estem parlant
del MEC):
-No apareix la convocatòria 2 de l'anterior concurs per a la readscripció a zona
dels mal adscrits en l'adscripció del 90, ja que s'han esgotat les cinc previstes en la
Transitòria XI del Real Decret 895/89, de 14 de juliol. Des d'ara, les persones afectades poden optar per la convocatòria del Dret Preferent (es manté la readscripció al
centre en els termes de la convocatòria 1).
Respecte a la convocatòria de Dret Preferent:
- Afegeix als supòsits ja establerts el de "los maesims en siluación de excedència
para ctiidado de Injos prevista en el Ari. 29.4 t/e la Ley 30/84, de 2 de agosto, en el
supuesto de la pérdida del puesio de írabajo por el fmnciimo del primer anà", amb
tot el que açò suposa: obligatorietat de demanar tols els llocs de treball per als quals
es posseeix l'habilitació i de participar tots els anys, ja que si no es fa així es perd
aquesta opció de dret preferent.
- Com ja hem dit, passen al Dret Preferent els mal adscrits del 90.
- Desapareixen, una vegada transcorregut cl termini, els supòsits assenyalats en
les transitòries I ."a 5," del Real Decret 895/89, de 14 de juliol (BOE del 20).
Respecte a d'altres assumptes que apareixen en la convocatòria del MEC i que
ací no apareixeran, almenys en els mateixos termes, podem apuntar:
- En el territori MEC es proveiran llocs de treball de pi mer cicle d'ESO. d'Educació d'Adults Í en règim d'ilinerància, sense que aquests llocs pugueu ser adjudicats
forçosament a les persones participants per dret preierent o en situació de provisionalilal. Al Pafs Valencià no hauria d'haver cap inconvenient en cl cas d'Educació
d'Adults i els itinerants, així com els llocs de treball d'Audició i Llenguatge en
SPEs, però...
- Després de la finalització del període de presentació d'intàncies, s'cstabieix un
termini de 50 dies naturals per exposar a les Direccions Provincials els llistats provisionals de participants admesos, exclosos i la puntuació, amb 8 dies naturals per a
efectuar reclamacions. Aquesta mesura, que exigirem es done també ací, evita problemes de cara a posteriors reclamacions.
Per últim, la "Convocatòria para la cobertura con caràcter definitiva de plazas
en cenlros de nneva creación" possibilita l'adjudicació definitiva d'un equip de
mestres amb un projecte pedagògic comú, deixant un termini per a presentar el projecte. En l'últim concurs aquesta possibilitat (contemplada en el R. D. 1.774/94) va
estar obviada per la Conselleria d'Educació.

CONCURS GENERAL DE TRASLLATS DE SECUNDÀRIA
Hem de recordar, abans d'entrar a comentar-lo, la nul.ia volimlal de la Conselleria d'Educació a convocar-lo l'any passat, quan tenia potestat per a fer-ho (Art. 1 de
la Llei 24/1994, de 12 de juliol, BOE 13 de desembre), a més a més de! temps perdut
en negociacions (més i mig llarg), per a acabar dient que no estava en condicions de
treure la convocatòria.
Són dues les novetats més importants que es contemplem en aquest esborrany:
D'una banda, l'aplicació del Reial Decret de Noves Especialitats, 1.635/1996, de
6 d'octubre (BOE de 10 d'octubre). Es contempla l'adscripció del professoral
d'Ensenyament Secundari i Professorat Tècnic d'FP a les especialitats pròpies de
ITP específica i comporta la possibilitat de acollir-se al que diuen íes seues disposicions addicionals i transitòries respecte a les places de Tecnologia, Psicologia i Pedagogia, Departament d'Orienlació, noves especialitats, suprimits (atenció, terme
nou al nostre sector), Economia i Cultura Clàssica.
De l'altra, el RD 1.774/1994, contempla la possibilitat que un equip de professoral concurse col·lectivament a centres de nova creació de la localitat o zona
d'influència mitjançant l'elaboració d'un projecte educatiu i en ocasió d'existir
vacants al nou centre, així com concursar adherint-se a projectes ja existents, òbviament si es reuneixen els requisits que es demanen. Totes dues possibilitats amb
independència de la puntuació que es tinga en el moment de concursar (aquesta normativa ja existia en l'última convocatòria, però la Conselleria no la va desenvolupar).
Respecte al barem, i mentre no hi haja una catalogació de les places com correspon a un sistema educatiu bilingüe, cal valorar específicament la titulació de valencià
com ho permet el Reial Decret.
Respecte a les vacants de Psicologia i Pedagogia, creiem que no s'hauria d'ofertar les vacants mitjançant la provisió que preveu la Transitòria 3a del RD 1.635/1996
(BOE de 10 d'octubre) o, en tot cas, endurir les condicions per accedir-hi. Aquestes
places han de ser ofeitades als especialistes que han superat l'oposició per Psicologia
i Pedagogia.
Per últim, respecte als criteris de desempat, proposem i'ordre de prelació que
estableix la publicació de funcionaris de carrera del BOE.

EN RELACIÓ A TOTS ELS CONCURSOS DE TRASLLATS...
... En PSTEPV estem perquè es valore, fonamentalment, l'antiguitat, ja que és
el criteri més objectiu que es pot presentar per ordenar els participants. Altres criteris no tracten amb igualtat a tothom ni tenen una relació directa (en rnolts casos,
ni remota) amb el treball que s'ha de fer en el centre de destinació. Per això, no
estem d'acord amb que es punlue la condició de catedràtic, o els càrrecs directius
(sobretot ara que la majoria són designats), i fins i tot s'hauria de rebaixar la puntuació de l'apartat dels mèrits acadèmics.

VINT ANYS D'STEs
En novembre de 1976, fa 20 anys, el moviment unitari, pluralista i participatiu que havia
engegat el professorat davant la mancança
d'un instrument organitzatiu que el vertebrarà
en la perspectiva de la democràcia imminent,
va decidir transformar-se, en cadascuna de les
nacionalitats i regions de l'Estat, en Sindicats
de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament i confluir en la UCSTE (Unió Confederal
de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament).
La UCSTE, contràriament al que passà en
altres organitzacions, no fou una creació artificial, sinó la conseqüència directa de la confluència de les coordinadores de delegats i
delegades i representants de centre en els primers anys de la transició política, i tot açò a
partir de la radical sobirania dels membres.
Al País Valencià, a partir d'una estructura
a s s e m b l e à r i a , naixen el SATE (Sindicat
Assembleari de Treballadors de l'Ensenyament) a València, l'STEA (Sindicat de treballadors de l'Ensenyament d'Alacant) i l'STEC
(Sindicat de Treballadors de l'Ensenyarfient de
Castelló), que al mateix temps integren realitats sectorials diferenciades al seu si.
En març de 1979 aquests sindicats creen fa
Federació de Sindicats de Treballadors de
['Ensenyament del País Valencià, que celebra
a Elx el I Congrés, que senta les bases d'un
model sindical nacional, autònom, de classe.
E! II Congrés, celebrat a València, determina
un funcionament més enllà dels sectors i vertebra un únic sindicat al País Valencià, amb una
única estructura que basa la seua sobirania en
la realitat comarcal.
La dècada dels 80 es caracteritza pels continus atacs a aquest model sindical per part de
l'Administració, amb la connivència d'altres forces sindicals, que pretén imposar un model
sindical a tres bandes (CC OO, UGT i CSIF)
en l'Administració Pública i del qual els fets
més destacats són la reorganització de la
Mesa de MUFACE, la Mesa de Presidència
(que pretén buidar de contingut les negociacions sectorials a l'ensenyament) o l'acord
sobre el repartiment de 150 alliberats als tres
sindicats abans esmentats. En aquests anys
també es produeix la ruptura de la UCSTE en
dos confederacions.
Les primeres eleccions en l'ensenyament
públic demostren que els STEs mantenen un
significatiu suport entre el p r o f e s s o r a t .
L'STEPV és la primera força sindical, i també
ho serà en les eleccions de 1990 i 1994. A
més, en l'any 1990 es produeix la reunificació
de les confederacions UCSTE í STEC i es crea
la Confederació d'STEs.
Serà el V Congrés (Guardamar, 1992) el
que valorarà la consolidació del notable creixement del sindicat i marcarà la necessitat
d'eixamplar-lo incorporant nous sectors. Com a
conseqüència, en el procés electoral de 19941995, l'STEPV presenta candidatures en nous
sectors de l'ensenyament {Universitat de Castelló, PAS de les Universitats, Personal Laboral d'Educació...) i en altres, com l'Administració Local, o el cas més destacable de la Funció Pública Valenciana.

L'exercici constant de la pròpia sobirania és
el que ha permès aprofundir, en aquests 20
anys, sobre el propi model, des d'aquella UCSTE fins a aquest STEPV-lntersindical Valenciana.
El VI Congrés, celebrat en juny del 1995 a
Morella, valora que cal difondre i eixamplar un
model sindical útil per al conjunt dels treballadors i treballadores, amb independència del
sector en el qual treballen, i la millor forma és
la de confluir en la pràctica amb aquells
col·lectius que estiguen interessats en Ja
construcció d'eíxe model sindical, sempre des
del respecte a la mútua sobirania. Per això, la
denominació Intersindical Valenciana, que
s'afegeix a STEPV, és un projecte de futur,
una voluntat de treball per estendre i recuperar aquelles característiques que han de constituir la base irrenunciable de qualsevol forma
de fer sindicalisme: la participació i el respecte a la voluntat dels treballadors i treballadores, expressada democràticament, en defensa
d'una societat cada vegada més justa i solidària. En definitiva, un sindicalisme nacional,
que contribuesca a vertebrar la societat valenciana, autònom, assembleari i progressista.
La nostra història comença molt abans,
però ara fa vint anys d'aquell dia en què es va
decidir que calia una estructura sindical estable, que calien els STEs. Noves generacions
s'han incorporat a l'ensenyament, a la tasca
sindical, a la lluita de cada dia. Altres companys i companyes ens han anant deixant en
aquests vint anys. Però els STEs continuaran
vius mentre les noves generacions mantinguen .viva l ' a l e g r i a , l'esforç i la il·lusió
d'aquells i aquelles que tant s'esforçaren ara
fa vint anys. A totes i a tots ells, moltes felicitats.

SOPAR VINT ANYS D'STEs
DIA 8 DE NOVEMBRE
SALA CASABLANCA
PLATJA DE LA MALVA-ROSA
CIUTAT DE VALÈNCIA

Vine a celebrar vint anys de treballs, de lluites, d'il.lusió, de compromís..
Vine a celebrar que després de vint anys encara estem ací, amb més
ganes que mai, pera continuar treballant.
Confirmar l'assistència fins el dia 6 de novembre.
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de la primera plana

UNA POLÍTICA ECONÒMICA PARA EL PASADO
La llegada al poder del Parlido
Popular y laproximidad del l'i na I de los
pla/os para la convergència europea
han producido un debaté social en torno al ahorro de gasto p u b l i c o , a la
neccsidad de !a congclación (reducción) salarial para las personas cuyo
salario dcpcndc de prcsupucslos (no
,sólo funcionariado), a la viahilidad del
sistema de pensiones -el acucrclo "sindícatos'VGobierno no despeja dudas
mas alia del umbral del afio 2000-, a la
nccesidad de recortar gasios sociales, a
la OpOitunídad de privati/ar servicios
pííhlicos; en definitiva, a la neccsidad
de reconvertir el sistema de proteeción
social reducicndo al mínimo ei sector
publico. De paso, la prcsunta ineficàcia
del sector publico se ulili/.a conio argumetilo un dia sí y olro lambién. Cumplir las c o n d i c i o n e s del Tralado de
Maaslrichl a c u a l q u i e r precio es el
objetivo, la Union Europea se ha convertido en la gran coartada.
Con aparente prudència, però con
firme/a, prctcnden combinar SLI política de "recortes" con un cierio conscnso popular que les pcrmita manlcner las expeclaiivas de confiança para cl fuluro. Por ello nos
han s o m c t i d o a u n ejereicio de tanteo con
m c d i d a s eomo el "recetazo" (aparcado, no
abandonado), mienlras aprucban subir y crear
niLiliiiud de impuestos indiï'cctos para la mayoría de la socicdad y paralelamcntc suavizan la
prcsión fiscal sobre los eoleetivos de mayor
poder adquisilivo.
La neeesidad de desactivar cl voto del miedo y de dar una cierla imagcn de dialogo social
ha cofivertido en una prioridad para el Gobierno cl dcsarrollo del llamado Pacto de Toledo,
que ha cristalizado en un pacto con CCOü y
UGT que si bien soslicnc la re valori zací on de
las pensiones según e! IPC previsió y asegura
su viabilidad durante los próximos aíïos, olvida
la equiparación entre pensióti mínima y salario
mínimo internrofesional, cndurcce las condiciones para obtcnerla para ampüos eoleetivos,
disminuye considerablemente las cantidades a

pereibir en el fuluro y aumcnla la edad de jubilación, eerrando mas, si cabé, el aeceso de los
mas jóvenes al mereado laboral. La desmovilizaeión social y la estratègia defensiva de las
grandcs ceniraies han permilido que se de un
paso alras y que ademas se publícite como un
cjcmplo de rcsponsabiüdad y dialogo.
La congeiaeión-recorte del salario de los
cmpleados públicos (también de o t ros que sin
serio dependen de presupueslos) se explica
como una neccsidad, suavizada porcí "privilegio" del trabajo fi jo. Un derecho constitucional
deviene así en un privilegio. Una vcz mas (y
van muchas en los últimos afios), quien dcpende de los PGE ha de rcsolvcr los problcmas
presupueslarios, renuneiando a sus derechos
mas clemcntales. Todo ello sin olvidar que
mas del 25% de la plantilla del sector publico
es eventual o interina (trabajo temporal) y que
los salarios mas comunes del sector publico
(grupos C, D y E) son de los mas bajos.

Todas estàs medidas no serían posiblcs sin
la aceptación de la idea -exlendida en los úllimos aíïos- de que cada eiudadano ha de obtener un scrvieio en función de su contribución,
definida en el axioma de que "no puede ser que
unos pocos trabajemos y tcngamos que mantener a una mayoría que no irabaja y no contribuye", que ha calado profund aní c n te en la opinión pública. Es una idea a combatin Si no
somos capaces de organizar una socicdad en la
que todos coniribuyen, el desmontaje de los
sislemas de proteeción nos condenara a una
sociedad donde las bolsa.s de excluidos seran
cada vcz mayorcs. El camino es plantearse
nucvas formas de organización y rcparto de las
rcnlas y el trabajo que permilan aumentar la
base conlrihuliva, desde la convicción de no
dar pasos alras, sinó adelante, en el horizonte
de un modelo sòcia! mas solidario.
La rcducción dei presupueslo en todas las
aïeas del sector publico, espccialmcnte las de

la Sanidad y la Educación, con el
incumplimiento de acuerdos conscguidos dcspués de largos pcríodos de
ncgociación, pone en peligro el desarrollo de la Reforma Educativa y pone
en cuestión el c l i m a de c o n f i a n z a
ncccsario en cualquier ncgociación.
La idea de inlroducir cl mereado en
las areas de Educación y Sanidad es
una trampa.
Si cada usuario paga su gasto sanitario mcdianle su cotización y clige la
naturalesa del scrvieio, aqucllos que
no coticen, o bien se excluyen o bien
provocan el tan denostado "dèficit
publico" però con mayor gravedad
que en la aetualidad, ya que la basc
contributiva serà menor. La exclusión
dcl'iniliva del sistema de los mas débiles serà un hecho.
En Educación anadircmos a todo
lo anterior el hecho de que, mas allà
del valor académico, la cnseïïanza
pública anade valores de universalidad, integración social, que difícilmcntc pucde ofrecer cl sector privado.
Se t rata de extender la idea de que
lo publico es un lastre para la sociedad. Cuando tralan de Hberarnos de el, ^quién se beneficia?, ^la socicdad civil o los podcrcs financicros y económicos? Acaso el problema curopeo
està en que la Europa del capital haee liempo
que l'ue constituïda, però la Europa de los pueblos, si avanza, lo hacc a pesar de los irnpcdimentos.
Avanzar hacia cl fuluro no pucdc suponer el
regreso a una sociedad mas insolidaria, con
mcnos n i v e l c s de proteeción. Consolidar y
aumentar las cuotas de proteeción social conseguidas dcbiera ser una condieión innegociable. Una sociedad estructurada es una sociedad
con un sector publico solido y amplio; defenderlo es larea del conjunto de la socicdad, porque esta, y no el Gobierno, es su propietària.
En los próximos meses no estarà en juego solo
la congelación salarial, no solo el ajuste del
sector publico; nos jugamos rcgresar al pasado.
Defendamos cl fuluro.

L'ACORD DE PENSIONS. O com anem perdent el que tenim
L'acord sobre pensions recentment firmat pel
Govern espanyol i OC OO i UGT respon a
l'objectiu de conservar el sistema actual durant
els pròxims anys, però amb determinats costos
socials. Parteix de l'anomenat Pacte de Toledo,
subscrit amb la pràctica unanimitat de toies les
forces polítiques del Parlament espanyol, però
es concreta amb retalls de les pensions de jubilació i no garanteix la seua revaloril/ació d'acord
amb l'IPC real, sinó atenent el previst (per ací
diríem que qui l'encerta, l'endevina). Respecte a
la viabilitat dei sistema, no hi ha mesures de
consolidació, més aviat es supedita tol a "l'equilibri financer del sistema" i a "l'evolució de la
situació econòmica".
Però l'acord conté almenys dues referències
d'un accentuat pessimisme polític: per una banda, el compromís dels firmanls per a que el sistema de protecció social, globalment considerat,
maniinga l'actual participació del PIB, notablement inferior a ia mitja de !a Unió Europea. Per
altra, atesa i'alta laxa d'atur i les dificultats per a
incorporar persones joves al món laboral, la
dcsincenlivació a les jubilacions anticipades i
l'afavoriment de la permanència dels afiliats a la
Seguretat Social com a colilzanls (mantenir-se
més enllà dels 65 anys).

MESURES DE CONSOLIDACIÓ
DKL SISTEMA DE SEGURETAT
SOCIAL
I/acord es projecta sobre el curt termini i.
per tant. obeeix a Maastrichl i a la política social
i econòmica del Govern actual: accés a la moneda única, nul.la o poca incidència en cl dèficit
públic i. alhora, en els Pressupostos Generals
dels propers anys.
Es per això que no es parla per a res del debat
-fictici sobre el deute de la Seguretat Social amb
l'Eslal ni el de l'Estat amb la Seguretat Social.
Res no es diu de com es captaran els recursos
necessaris per poder airihar a la separació de les

fonts de finançament Í de les previsions pressupostàries per al període transitori fins l'any
2CHX), establert en l'acord.
Nogensmenys, no fallen les declaracions a
favor dels sistemes complementaris privats de
pensions, q u a n per eixa via d i s m i n u i r a n els
ingressos en el sistema públic, ja que una part
del salari real es destinarà a fons privats sense
que cotitzen a la Seguretat Social i, a més a més,
Ics desgravacions fiscals beneficiaran, sobretot,
als grups de majors ingressos.

MESURES DE RETALL
Especificades o sense concretar, Ics mesures
de retall recorren el contingui de l'acord.
* lis redueixen les pensions de qui colilze
menys de 25 anys a la Seguretat Social.
Aquesta mesura afectarà a un ample col.icct i u de futurs pensionistes, una de cada quatre
pensions es veuran reduïdes. De continuar la
prccaríclal de les contractacions, va a ser més
difícil que una persona acumule més de 25 anys
cotitzats. Al mateix temps, aquesta mesura afectarà especialment als col.leclius an:b major prccarictat Í amb més períodes d'inactivitat. Les
dones trabaíladorcs acumulen la major paí't del
t r e b a l l a temps parcial, a mes de les baixes
"volunlàiïes" per atenció a fills, persones majors
0 malaltes.
En suma, el col·lectiu que coliï/e menys de
25 anys, veurà la seua pensió reduïda en un I 1 '/c
de mitja.
* S'iuigmentü el període per calcular ki
base reguladora dels 8 anys actuals ais 15.
1/acord es proposa anar augmentant cl nombre d'anys, d'any en any, fins el 2001, "avaluant-se aleshores els efectes d'aquesta mesura i
cslablinl-se després, en conseqüència, el ritme
d'aplicació per als anys que resten",
L'aplicació d'aquesta mesura suposarà que.
en general, les pensions van a ser niés baixes, tal
1 com r e c o n e i x la pròpia S e g u r e t a t Social

(novembre 1995) o s'apunta en el darrer informe de la Comissió Europea (1995).
*La pensió mínima perdrà poder adquisitiu.
L'acord diu que "es garanteix la rcvalorilzació en funció de l'IPC previst per a cada any respecte de la quantia de la pensió mínima". Com
que l'IPC real ve sent superior al previst, en realitat es produirà una pèrdua de poder adquisitiu
precisament en la pensió mínima.
!|!
Sobre Ics incapacitats.
Per una banda, es diu que es mantindrà la
regulació tic pensions de gran invalidesa i incapacilat permanent, però per altra també es diu
que cl Govern establirà per via reglamentària
una llista en la qual es fixe la gradació corresponent per incapacitat permanent. Aquesta llista
sols lé sentit si es pensa prendre mesures regressives respecte a la situació actual.
Respecte a la incapacitat permanent parcial,
es diu que es determinarà allò que procedesca
quant a la normativa aplicable, és a dir, que el
Govern lé via lliure per fer el que considere
oportú.
* Sobre les jubilacions anticipades.
Es manté la pcnalir/ació actual del 8% per a
aquelles jubilacions forçoses per pèrdua del treball, reconversió sectorial, crisi d'empresa o
extinció de subsidi assistència!, i això malgrat
que entre les posicions sindicals, la UGT considerava en 1995 ("linforme sobre las pensiones
en Espaíïa") que calia qüestionar-se tan alta
penalit/ació a les jubilacions anticipades i en
proposava altres entre el 4% i cl 5%. Si a més,
tenim en compte que l'acord diu que "es podran
adoptar aquelles mesures que resulten adequades per a preservar l ' e q u i l i b r i financer de la
Seguretat Social", es pol posar en dubte que es
vaja a manlcnir la situació actual, ja de per si
bastant gravosa.
Per acabar de rematar el lema, en aquest
apariat s'estableix, respecte de les jubilacions

anticipades v o l u n t à r i e s , que en el t e r m i n i
màxim d ' u n any i amb caràcter prioritari es
proposaran les mesures més adequades per a
desincentivar les jubilacions anticipades. Sembla prou clar que es podran pujar les penaülzacions.

GARANTIA DEL PODER
ADQUISITIU DE LES PENSIONS
Un dels apartats de l'acord que es presenta
amb major èmfasi és la garantia del poder
adquisitiu de les pensions. Amb tot, açò no estil
clar.
Per tal de garantir el poder adquisitiu és suficient a fer una referència directa que les pensions pujaran anualment la mateixa quantia que
riPCreal.
Tol i ser tan senzill, en l'acord s'opta per un
text com aquest: "legalment s'ha d'establir la
revaloril/ació automàtica de les pensions en funció de l'ÏFC previst per a cada any i, en conseqüència, aplicar, quan pocedesca, l'oportuna
clàusula de revisió a exercici vençut", entre
d'altres del mateix estil.
,ï, a continuació, es diu que "en tol cas, dita
clàusula s'acomodarà a allò prcvisl en la recomanació on/ena del Pacte de Toledo". Eixa
recomanació parla de "formules estables de con- •
tingut semblant a l'aplicada enguany". Està
clar? No. Eslan pensant en establir tm IPC específic per a pensions?
Però és que, com és constant en l'acord, lot
seguit diu que "en un màxim de quatre anys
s'adoptaran, si escau, aquelles mesures legals
que sigueu convenients per tal d'assegurar cl
manteniment de l'equilibri del sistema". Com ja
se sap, cl que es diu posteriorment deroga
i'anterior.
En tol cas, el compromís, a tol estirar, és
mantenir legalment la garantia de l'IPC previst.
Està oberta la possibilitat de que totes les pensions, actuals i futures, perden poder adquisitiu.

de l'ensenyament públic...
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PROYECTO DE DECRETO SOBRE LA
DECRETO '-DEL GOBIERNO
VALENCIANO, POR EL QUE SE
REGULA EL PROCESO DE ADSCRIPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL
CUERPO DE MAESTROS A LOS
PUESTOS DE TRABAJO RESULTANTES DE LA NUEVA ORDENACIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO.
La Ley Orgàriica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, regula entre las
ensenanzas de régimen general la
Educacïón Infantil, la Educación Primària y la Educación Secundaria, que
comprende la Educación Secundaria
Obligatòria, el Bachillerato y la Formación Profesional de Grado Medio.
La Disposición Adicional Dècima, 1
de la precitada Ley, establece que los
funcionarios que impartan las Ensenanzas de Régimen General perteneceràn
a los siguientes Cuerpqs Docentes:
Cuerpo de Maestros, Cuerpo de Profesores de Enseiïanza Secundaria y
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. El Cuerpo de
Maestros desempenarà sus funciones
en la Educación Infantil y en la Educación Primària; no obstante, la Disposición Transitòria Cuarta prevé que los
funcionarios del Cuerpo de Maestros
presten sus servicios en el Primer Cicló
de la Educación Secundaria Obligatòria
en los términos que en ella se establecen.
La Disposición Adicional única del
Real Decreto 535/1993, de 12 de abril,
dispone que el Ministerio de Educación
y Ciència y los órganos correspondientes de fas Cornunidades Autónomas
con compeíencias asumidas en Educación podran establecer criterios y procedimiento para la redistribución del
profesorado por la impianiación del primer cicló de la Educación Secundaria
Obligatòria.
La nueva configuración de los centros educativos supone una redefinición de las plantillas docentes, que se
ha plasmado en las relaciones de
puestos de trabajo, en que se incluyen
las especialidades requeridas por el
nuevo sistema educativo en función
de las Areas y materias que deben
impartirse.
Es necesaria la promulgación de la
normativa que adecue los recursos
docentes a las nuevas exigencías de la
ordenación acadèmica y regule los procedimientos para la redistribución dei
profesorado durante el periodo de transición defínido para la aplicación de la
Reforma Educativa, teniendo en cuenta
el establecimiento de medidas transitorias que tiendan a facilitar la movilidad
voluntària del profesorado, la estabilidad del mismo y que garanticen la calidad exigida en la impartición de las
diversas Areas por profesorado capacitado.
En la trarnitación de este Decreto se
ha cumplido lo previsió en el articulo 32
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de
Órganos de representación, deíerminación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicro de
las Administraciones Públicas.
En su virtud, de acuerdo con ef
Consejo Consultivo de la Comuntdad
Valenciana, a propuesta de la Consellera de Cultura, Educación y Ciència,
y prèvia deliberación del Gobierno
Valenciano en su reunión del dia
de..:.
de 1996.

Articulo 25.- PUESTOS DE TRABAJO
DEL PRIMER CICLÓ DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATÒRIA Y
HABILITACIONES.
1.- Los puestos de trabajo correspondientes al Primer Cicló de la Educación Secundaria Obligatòria que podran
ocupar los Funcionarios del Cuerpo de
Maestros son los siguientes:
1. Ciencias Sociafes: Geografia e
Historia.
2. Ciencias de la Naturaleza.
3. Matemàticas.
4. Lengua Castellana y Literatura.
5. Lengua Extranjera - Inglés.
6. Lengua Extranjera - Francés.
7. Educación Física.
8. Música.
9. Educación Especial.
10. Lengua y Literatura Valenciana.
2.- Los maestros con habilítaciones
para puestos de trabajo de Educación
General Bàsica, establecidos en el Real
Decreto 895/1989, de 14 de julio, modificado por el Real Decreto 1.664/1991,
de 8 de noviembre, quedan habilitades
para impartir las Areas del primer cicló
de Educación Secundaria Obligatòria
que a continuación se indican:
Habilitación en EGB

Articulo 1A-OBJETO.
El presente Decreto tiene por objeto la regulación del proceso de adjudicación de los nuevos puestos de trabajo de Educación Infantil, Educación
Primària o Primer Cicló de la Educación Secundaria Obligatòria a todos
los Maestros titulares de puestos de
trabajo con caràcter defíniüvo de Preescolar, Educación General Bàsica en
sus distintas especialidades, Educación Especial y Educación Musical, al
ser estos objeto de transformación en
virtud de lo dispuesto en la Ley Orgànica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.
Asimistno, se prevé la posibilidad de
que dichos puestos de írabajo sean
adjudicados a los Maestros que se
encuentren en situación de provisionalidad como consecuencia de la supresión del puesto de trabajo que ocupaban con caràcter definitivo, derivada de
la nueva ordenación del sistema educativo llevada a cabo por la Ley Orgànica 1/1990.

CAPÍTULO I
ADSCRIPCIÓN A LOS PUESTOS DE
TRABAJO DEL PRIMER CICLÓ DE
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATÒRIA EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
Articulo 59.- PARTICIPANTES.
Podran participar con caràcter
voiuntario los funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros, que sean titulares de puesto de trabajo con caràcter
definitivo, en centros públicos dependientes de la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència, y quienes se
encuentren en situación de provisionalidad como consecuencia de la supresión del puesto de trabajo que ocupaban con caràcter definitivo.
Articulo 6S.- PUESTOS DE TRABAJO
QUESEOFERTARÀN.
En esta fase se ofertaràn las vacantes del primer cicló de Educación
Secundaria Obligatòria en Institutos de
Àrea de ESO para la que se habilita

Filologia, L. Castellana

• Lengua y Literatura Castellana

Filologia, L. Castellana y Francés

• Lengua y Literatura Castellana
• Lengua Extranjera: Francés

Filologia, L. Castellana e Inglés

• Lengua y Literatura Castellana
• Lengua Extranjera: Inglés

Filologia Valenciana

• Lengua y Literatura Valenciana

Matemàticas y Ciencias Naturales

• Matemàticas
• Ciencias de la Naturaleza

Ciencias Sociaies

• C. Sociaies, Geografia e Historia

Educación Física

• Educación Física

Educación Musical

• Música

Otros puestos de trabajo
Ed. Especial: Audición y Lenguaje

• Ed. Especial, Audición y Lenguaje

Ed. Especial: Pedagogia Terapèutica

• Ed. Especial, Pedagogia Terapèutica

Articulo 39.- PUESTOS DE TRABAJO
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMÀRIA. HABILITACIONES.
1.- Los puestos de trabajo correspondïeníes a ia Educación Infantil y Primària que podran ocupar Funcionarios
del Cuerpo de Maestros son los
siguientes:
1. Educación Infantil.
2. Educación Primària.
3. Idioma Extranjero, Inglés.
4. Idioma Extranjero, Francés.
5. Educación Física.
6. Música.
7. Educación Especial, Pedagogia
Terapèutica.
8. Educación Especial, Audición y
Lenguaje.
2. Las habilitaciones que se reconocen para la adscripcïón de las plantillas
que se esíablezcan en los Colegios de
Educación Infantil y Primària son las
siguientes:
Habilitaciones
Ed. Preescolar
EGB Cicló Inicial y Medio

DISPONGO

bajo de los Colegios de Educación
Infantil y Educación Primària.

EGB Fil. L. Castellana e Inglés
EGB Fil. L. Castellana y Francés
EGB Ed. Musical
EGB Ed. Física
Ed. Especial Pedagogia Terapèutica
Ed. Especial Audición y Lenguaje

3. En los Colegios donde se imparta
el primer cicló de Educación Secundaria Obligatòria las relaciones de puestos de trabajo induiran aquellas que
sean necesarias para el desarrollo del
citado cicló.
Articulo 49.- FASES.
El mecanismo de adscripción constituye un proceso global que constarà de
las siguientes fases sucesivas:
1. Adscripción a los puestos de trabajo ofertados del primer cicló de Educación Secundaria Obligatòria en institutos de Educación Secundaria.
2. Adscripción a los puestos de tra-

Educación Secundaria previstas en las
relaciones de puestos de trabajo.
Articulo 7S.- PROCEDIMIENTO.
1. Tendràn preferència en la adjudicación de los puestos ofertados los
participantes que se encuentren en
alguno de los supuestos que se indican y por el orden en que se mencionan:
1.1. Maestros que hayan superado
las pruebas selectivas de acceso al
Cuerpo de Profesores de Ensenanza
Secundaria, en la especialidad por la
que han ingresado, y que tengan destino definitivo en la misma zona de la
vacante oferiada. Entre eilos, tendràn
preferència quienes hayan accedido
por el turno de movilidad.
1.2. Maestros titulares de un puesto
de trabajo para el que està habilitado,
con respecto al puesto equivalente del
Primer Cicló de Educación Secundaria

2.1.Mayor antigüedad con destino
definitivo en la zona.
2.2. Mayor tiempo de servicios
efectives como funcionario de carrera en el Cuerpo de Maestros.
2.3. Ano mas bajo de ingreso en
el Cuerpo.
2.4. Mejor número de lista obtenido en el procedimiento selectivo de
ingreso en el cuerpo:
A) Los maestros de las 10- y 11a
promoción de acceso directo y de los
Concursos Oposición convocades a
partir de 1984 tendràn el número de
lista general publicado en la O.M. por
la que se les nombraba funcionarios
de carrera.
B) Aquelles que ingresaron en e!
Cuerpo de Maestros con anterioridad
a 1985 y tengan asignado el nuevo
N.R.P., de acuerdo con la Resofución
de la Secretaria de Estado para la
A d m i n i s í r a c i ó n Pública de 29 de
mayo de 1985, tendràn en este concepte la parte numèrica de su antiguo N.R.P.
C) Aquelles que ingresaron en e!
Cuerpo de Maestros con anterioridad
a 1985 y aún no tengan asignado
nuevo N.R.P. Se les considerarà
como número de lista la parte numèrica de su N.R.P.
D) A q u e l l o s que ingresaron
mediante el procedimiento selectivo
convocado en 1991 se ordenaran
aíendiendo a la mejor puntuación
obtenida en dicho procedimienío
selectivo, según lo establecido en la
Orden por la cual se les nombra funcionarios de carrera.
2.5. Los maestros que tienen desÜno en un centro por desglose de
otro, se tes computarà en la antigüedad como definitives en el mismo la
referida a su centro de origen. Igual
tratamiento se darà a quienes les fue
suprimido su destino inmediatamente
anterior.
3.En los supuestos 1.4 y 1.5,
cuando existan varios participantes
dentro del mismo grupo, la prioridad
entre -.ellos se determinarà por lo dispuesto en el número 2 de este articulo, a excepción del punto 2.1.
CAPÍTULO II
ADSCRIPCIÓN A LOS PUESTOS
DE TRABAJO DE LOS COLEGIOS
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMÀRIA.
Articulo 89.- SUBFASES.
Esta fase se subdividirà en las
siguientes subfases:
8.1. Adscripción a Centro.
8.2. Adscripción a Localidad.
8.3. Adscripción a Zona.

Articulo 9S.- ADSCRIPCIÓN A CENTRO.
1. Estan obligados a participar
todos los Maestros titulares de puestos de trabajo con caràcter definitivo
en el centro de referència, con los
requisitos de habiütación establecidos en el articulo 3, siernpre que no
hayan obtenido adscripción a puestos de la fase anterior.
2. En un claustro extraordinario,
Correspondència en Ed. Infantil
convocado a tales efectos, los partiy Primària
cipantes deberàn adscribirse en función de los puestos ofertados y de
Ed. Infantil
sus habilitaciones, de acuerdo con el
Ed. Primària
siguiente procedimiento:
a) Maestros con destino definitivo
Ed. Primària e Ingíés
en los siguientes puesíos de: EducaEd. Primària y Francés
ción Preescolar; Educación General
Bàsica, Filologia, Lengua Castellana
Ed. Primària y Ed. Musical
e Inglés; Educación General Bàsica,
Ed. Primària y Ed. Física
Filologia, Lengua Castellana y Francés; Educación General Bàsica, EduEd. Primària y Ed. Especial,
cación Física; Educación Musical;
P. Terapèutica
Educación Especial, Pedagogia
Terapèutica y Educación Especial,
Ed. Primària y Ed. Especial, A.
Audición y Lenguaje, para los que
y Lenguaje
estan habililados, se adscribiràn con
caràcter preferente a los puesíos
Obligatoria, en la zona de la que es
equivaleníes de Educación Infantil y
Primària.
definitiva.
1.3. Maestros con destino definitivo
Los participantes por este apartaen los Colegios Públicos ubicados en la
do solo podran adscribirse a puestos
de trabajo del apartado b) en el
mísrna zona.
1.4. Resto de participantes titulares
supuesto de que en cada especialidad el número de Maesíros especiade puestos de trabajo con caràcter defilistas sea superior al número de
nitivo.
1.5. Maestros en situación de propuesíos vacaníes ofertados.
b) Maestros con destino en puesvisionalidad, por supresión del puesto que ocupaban con caràcter definitos de Educación General Bàsica,
tiva.
Ciclos Inicial y Medio; Educación
2. En los supuestos 1.1, 1.2 y 1.3, Genera! Bàsica, Ciencias Sociaies;
cuando existan varios participantes
Educación General Bàsica, Matemàticas y Ciencias Naturaies; Educadentro del mismo grupo, la prioridad
entre ellos se determinarà por:
ción General Bàsica, Lengua Caste-

llana y Educación General Bàsica,
Lengua Castellana e Idioma Extranjero que no se imparta en el Centro,
Lengua y Literatura Valenciana y
quienes tengan destino definitivo en
un puesto de trabajo; para los que no
reúnan los requisitos de especialización, se adscribiràn con caràcter preferente a los puestos de Primària
denominados Educación Primària,
respecto a olros participantes del
apartado a).
3. Dentro de cada apartado y en
los casos en que el número de Maestros participantes sea superior al
número de puestos ofertados, se
recurrirà en primer lugar a la voluntariedad de íos Maestros afectades.
De persistir la situación, el derecho a
la elección de los puestos objeto de
adscripción se decidirà por ia aplicación de lo establecido en el articulo
7.2, referido a Centro.
4. Una vez realizado el procedimienlo anterior, si quedaran Maestros sin adscripción, se les ofrezca la
adscripción voluntària a los puestos
de trabajo necesarios en el centro
mientras permanezcan en el Primer
cicló de Educación Secundaria Obligatòria que determine la relación de
puestos de trabajo. La prioridad de
elección vendrà determinada por lo
establecido en el apartado 3 de este
articulo.
5. Concluidos los procedimientos
anteriores, se ofertaràn los puestos
de trabajo vacantes a los Maestros
con destino provisional por supresión
del puesto de írabajo que ocupaban
en el centro. La prioridad en la elección vendrà determinada por lo establecido en el apartado 3 de este articulo.
A r t i c u l o irje.- A D S C R I P C I Ó N A
LOCALIDAD.
1. Deberàn participar con caràcter
obligatorio los Maestros con destino
d e f i n i t i v o en la localidad que no
hayan obtenido adscripción en la
fase y subfase anteriores.
2. Podran participar, voluntàriament©, los maestros que presten servicios con caràcter provisional por
haber sido suprimido el puesto de
trabajo que ocupaban con caràcter
definitivo en su Centro de la localidad y que no hayan obtenido adscripción en la subfase anterior.
3. En esta subfase se proveeràn
los puestos de trabajo de Educación
Infantil y Primària que queden por
adscribir una vez resuelta la subfase
anterior.
4. El procedimiento se desarrollarà en un acto publico, y en eí se procederà a:
4.1. Adscripción voluntària de los
Maestros con destino definitivo y de
los provisionales por supresión de
las vacantes ofertadas. El criterio de
ordenación de los participantes serà
ei establecido en el articulo 7.2, referido a localidad. La antigüedad en fa
localidad vendrà determinada por la
suma de los tiempos de servicio
preslados, de forma ininterrumpida,
en los centros pertenecientes a la
localidad, como funcionario con destino definitivo.
4.2. De quedar Maesíros con destino definitivo en la localidad sin adscripción y puestos vacantes, se procederà a ia adscripción obligatòria,
aplicàndose el c r i t e r i o inverso al
establecido en el apartado anterior.
5 . R e a l i z a d o el p r o c e d i m i e n t o
anterior, si quedaran Maesíros sin
adscripción, ya sean definitives en la
localidad o suprimides, se les ofertaràn para su adscripción voluntària los
puestos vacantes a que hace referència el articulo 9.4. La prioridad en
la elección serà la establecida en el
apartado 4.1 de este articulo.
A r t i c u l o 11 a .- A D S C R I P C I Ó N A
ZONA.
1. Podran participar con caràcter
voiuntario los Maestros con destino
definitivo en la zona y los provisionales por supresión del puesto que
ocupaban con caràcter definitivo en
la zona, que no hayan obíenido adscripción en la fase y subfases anteriores.
2. En esta subfase se proveeràn
los puestos de trabajo que queden
por adscribir resueltas las subfases
anteriores, ya sean puestos de trabajo de Educación Infantil y Primària, y
a puestos a los que hace referència
el articulo 9.4.
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ADSCRIPCION CAP A LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL
Presentada 'Ordre que determina les places de les noves especialitats en els instituts
3. El procedimienlo se desarrollarà en un acto publico, siendo el criterio de ordenación de participantes el
del articulo 7.2, reíerido a zona. La
antigüedad en la zona vendrà determinada por la suma de los tiempos
de servicio prestados, de forma ininterrumpida, en los centros pertenecientes a la localidad, como funcionario con destino definitivo.
CAPÍTULO III
G A R A N T Í A S Y EFECTOS
PROCEDIMIENTO.

DEL

Articulo 12e.
Los puestos de trabajo obtenidos
en cualquiera de las fases del proceso de adscripción que regula este
Decreto seran irrenunciables y tendràn efectos administrativos desde el
comienzo del curso escolar siguiente
al de la conclusión del proceso de
adscripción.
Articulo 13e.
LConcluido el proceso de adscripción, los Maestros con destino
definitivo que no hayan obtenido
adscripción deberàn optar entre:
• Adscripción provisional a los
puestos vacantes existentes en el
centro de origen, para los que no se
posee la habilitación requerida.
• Adquirir la condición de suprimido.
• Pérdida provisional de destino.
2. Los maestros que opten por la
adscripción provisional a los pueslos
tendràn derecho preferente a la adscripción definitiva a ese mismo puesto de trabajo cuando obtengan la
habilitación para la especialidad
correspondiente.
3. Estos maestros tendràn preferència para participar en los cursos
de formación que convoque la Conselleria de Cultura, Educación y
Ciència.
4. Esta readscripción provisional
se condicionarà a la adquisición de
la nueva especialidad anles de finalizar el c u r s o 2002-03, en cuyo
momento, de no obtenerla, perdera
dicha adscripción prevista en el articulo 15.
Articulo 14e.- PÉRDIDA PROVISIONAL DE DESTINO,
Los maesíros que opten por la
pérdida provisional de destino, manlendràn el destino definitivo en el
centro docente de origen y seran
desplazados anualmenle a centros
de la misma localidad o zona de origen, para impartir docència en aqueNas materias para las que posean la
habilitación requerida. Eslos maestros lendràn derecho preferente a
ocupar, con ocasión de vacante, un
puesto de írabajo de las especialidades en las que eslàn habilitados en
su centro de origen.
Los maestros acogidos a la pérdida provisional de destino, una vez
finalizada la aplicación de la LOGSE,
perderen dicha condición y deberàn
participar con caràcter forzoso en el
concurso general de traslados.
Articulo 15B.- PÉRDIDA DEFINITIVA DEL DESTINO.
Los maestros afectados por la
pérdida definitiva del destino como
consecuencia de la supresión o
modificación del puesto de trabajo
tendràn derecho preferente para la
adscripción a las vacantes de los
Centros de la locaiidad o zona, para
las que se posea la habilitación
requerida, durante un plazo màximo
de seis anos consecutives.
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA. ADJUDICACIONES DE
DESTINOS MEDIANTE LOS CONCURSOS ORDINARIOS DE TRASLADOS.
1. A partir del curso 1997-98 las
vacantes correspondientes al primer
cicló de ESO, reservadas al Cuerpo
de M a e s t r o s , que no hayan sido
cubiertas con el procedimiento de
adscripción que se regula en el presente Decreto, se ofertaràn en los
concursos ordinarios de trasiados del
Cuerpo de Maestros, de acuerdo con
la normativa que sea de aplicación.
Los Maestros que hayan impartido
docència en el primer cicló de ESO
ubicades en Colegios Públicos, y

sean afectados por la supresión de
sus puestos, gozaràn de derecho
p r e f e r e n t e para adscribirse a las
vacantes del primer cicló de ESO, en
la misma especialidad de la que son
titulares, que se oferien en los Institutos ubicados en la misma zona.
2. Finalizado el plazo que establece la Disposición Transitòria Cuarta
de la Ley Orgànica 1/1990, los funcionarios del Cuerpo de Maestros
que estén adscritos en Instiíutos a
puestos de trabajo de primer cicló de
Educación Secundaria Obligatòria,
podran continuar trasladàndose a las
plazas vacantes de !os niveles de
Educación Infantil y Educación Primària. De acuerdo con la citada disposición, para permitir la movilidad
de los maestros que estan adscritos
a estos puesíos, se reservarà un porcentaje suficiente de las vacantes
que se produzcan en el primer cicló
de ESO en los Institutos de'Secundaria.
SECUNDA. MODALIDAD
LINGÜÍSTICA.
1. En la adscripción a los puestos
de trabajo de los Colegios y vacantes del primer cicló de ESO, ubicados en las localidades enumeradas
en el articulo 35 de la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià, de predominio l i n g ü f s t i c o valencianohablante, se requerirà estar en posesión del Certificat de Capacitació
en Valencià.
2. Los maestros que no estén en
posesión de dicha titulacíón, deberàn
alcanzarla en el plazo màximo de 5
anos contades a partir de la finalizactón del període de aplicación de la
LOGSE.
A estos efectos, la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciència ofertaró
cursos de formación, con una distribución geogràfica acorde con la
demanda existente, a los que el prof e s o r a d o a f e c t a d o accederà c o n
caràcter preferente.
3. En las localidades enumeradas
en el articulo 36 de la Llei d'Ús í
Ensenyament del Valencià, de predominio lingüístico casteilano:
Los maestros con destino definitivo y los procedentes de supresión
que accedan a los nuevos puestos
de los Centros de estàs localidades,
que no posean la titulación de valenciano, podran permanecer adscritos
a los mismos, contando con un plazo
màximo de 10 anos para la adquisición del Certificat de Capacitació
en Valencià, finalizado el periodo de
aplicación de la LOGSE.
TERCERA
En los Centros de Educación Primària en que se impartan las ensenanzas del primer cicló de Educación
Secundaria Obligatòria, los maestros, de acuerdo con las necesidades
y organización del Centro, completaran su horario en este cicló y en Educación Primària.
CUARTA
La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime de
impartir otras ensenanzas o actividades que puedan corresponderles de
acuerdo con la organización pedagògica del Centro.
DISPOSICIÓN TRANSITÒRIA
Mientras no se extinga la segunda
etapa de EGB, los maestros, sin perjuício de la adscripción que se regula
en el presente Decreto, impartiran
las àreas correspondientes en la
segunda etapa según sus especialidades y de acuerdo con las necesidades y organización de los centros,
a pesar de que estan adscritos a
puestos de trabajo de Educación Primària o primer cicló de ESO, en su
caso.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA
Se autoriza a la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciència para
dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsió en el presente
Decreto.
SEGUNDA
El presente Decreto entrarà en
vigor el dia siguiente al de su publicación en el DOGV.

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha presentat per a la
seua n e g o c i a c i ó l ' e s b o r r a n y de
l'Ordre per la qual es determina les
places de les noves especialitats de
la Formació Professional en els instituts de la Comunitat Valenciana, a
l'efecte de procedir a l'adscripció
del professorat amb destinació definitiva en les places de l'antiga Formació Professional (Formació
Empresarial, Tecnologia i Pràctiques).
Aquest document es negocia a
partir del dimarts 22 d'octubre en cl

BREUS
Substitucions del
professorat
No ha hagut modificació pressupostària destinada a s u b s t i t u c i o n s
(des de principi d'any, comptaven
amb pressupost per cobrir, aproximadament, el 60% de les substitucions).
Criteris de substitucions: la Conselleria no ha donat noves instruccions per al compliment de l'acord
de p l a n t i l l e s i condicions laborals.
L'STEPV ha demanat una convocatòria de la comissió de seguiment
de l'acord i de la mesa sectorial.

marc de la Mesa Sectorial d'Educació. El document té dues parts. Per
;
una banda, els antecedents legals i
la part dispositiva, i per altra, un
annex amb la plantilla de les noves
especialitats de cada centre d'FP.
Per l'aplicació del Reial Decret
1.635/95, s ' h a de realitzar l'adscripció de l ' a c t u a l professorat a
les noves especialitats de la Formació Professional específica, sent
necessari, prèviament, que les places existents en els Instituts, fixades per l'Ordre d ' l de febrer de
1995, corresponents a les especia-

l i t a t s de Tecnologia i Pràctiques
de F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l , es
transformen i distribuesqtien entre
Ics noves especialitats. Per aquest
motiu, es relacionen en l'Annex I
d'aquesta Ordre els llocs de treball
corresponents a les noves especialitats de la Formació Professional
específica.
El sindicat iniciarà les consultes
pertinents amb els centres i el professorat afectat en els propers dies
amb la finalitat d'obtenir la informació i la participació necessàries
per a la negociació.

Setembre i esperen que cap al 20
d'octubre (tancament de nòmina) els
hagen pogut inlroduír.
- F u n c i o n a r i al del cos de
secundària: passa el mateix que al
grup anterior. Pensen que el personal
funcionari no deixarà de cobrar.
- Professoral interí (primària i
secundària): cobren a mes vençut
(exemple: qui comença a treballar
qualsevol dia del mes de setembre,
la primera nòmina la cobra en finalitzar el mes d'octubre). La nòmina
d ' a q u e s t col·lectiu va darrere de
l'anterior i estan sotmesos a idcntií
procediment.
Caldrà estar moll atents als
retards que es puguen produir en cl
pagament.

menys, les de la Primitiva. I clar, per
això resulta tan difícil encertar.
Per ú l t i m , ens diuen que tenen
instruccions verbals que a partir
d ' O c t u b r e del 96 tothom que
complisca .sexenni haurà d'aportar 100 crèdits.
Sobre lot açò es manté una discrepància general entre l'Administració i els sindicats.
En el cas de l'STEPV, la discrepància és radical: el sistema de
sexennis es injust, burocràtic com
pocs i, com es pot veure, ineficaç.

Sexennis

No hi ha noves instruccions pel
que fa a la tramitació. Recordeu que
la Conselleria ens va donar un document objecte de negociació el passat
Estem igual que el passat curs.
Existeix un problema econòmic curs, del qual no hem tornat a parlar.
Aclualmeni la Conselleria lé unes
(en aquests moments, a Personal li
2.000
sol·licituds sense resoldre.
fallen uns 7.000 milions de pessetes
Problemàtica que es pot presenper a cobrir la p l a n t i l l a actual), al
qual s'afegeix un problema tècnic tar.
- Procediment: presentació de
en la gestió de les nòmines pels
sol.licitud en la Direcció Territorial
mecanismes que introdueix Hisenda
T I de G e n e r de I 9 9 5 . H i s e n d a (DT), l ' i t i n e r a r i de la qual és el
següent: enviament a la DG d'Ordeordena que a cada treballadora i treballador que c a n v i a de lloc (per nació i Innovació (és la que fa el
registre d'acreditacions), enviament
e x e m p l e , tot el que a c u d e i x als
actes d ' a d j u d i c a c i ó ) se li ha de a la DG de Persona,! (és la que fa
l'acredilació d'hores) i, de nou, tordonar d'alta en el nou lloc i de baina a la DT per a:
xa en l ' a n t e r i o r , tol m i t j a n ç a n t
a) Si hi ha problemes, tornar els
l'adjudicació de sengles números
papers a la persona interessada i a
que i d e n t i f i q u e n cada lloc de treball. Com que açò no es fa ni en e! començar de nou. En aquesl cas el
moment del cessament ni en el de reconeixement es faria des de la
data de la nova .sol.licitud. Es a dir,
nomenament, aquest treball l ' h a n
quant més tarda l'Administració en
de fer les Direccions Territorials
(nòmines) amb posterioritat, cas a c o n t e s t a r , mes d i n e r s perd e l / l a
sol·licitant.
cas, la qual cosa comporta un llarg
b) Si no hi ha problemes (pocs
període de temps de treball... i poscasos), a esperar que en la gestió de
sibles retards en la nòmina. Després
nòmines no linguen problemes tècde quasi dos anys, a que esperen per
nics o econòmics (recordeu que el
donar-li solució?
passat curs ens-digueren que abans
Situació dels diferents col·lectius:
- Funcionaria! del cos de mestres: de fer efecliu el sexenni decidiren
pagar nòmines).
els han donat de baixa en nòmina a
Segons l'Administració, sols pot
data 30 de setembre i estan donanthaver-hi 6 prob!emes(!). Però les
los d'alta a data 1 d'octubre. Açò ha
permès que hagen cobrat el mes de combinacions possibles són, més o

Pagament de
nòmines

Professorat itinerant
S'han elaborat unes Instruccions
que arribaran prompte als centres.
Algunes coses que se saben:
- El professoral itinerant forma
part de la plantilla del centre elegit
(el de la plaça amb caràcter itinerant).
- L'horari és de 25 hores lectives.
S'ha de confeccionar per la direcció
del centre base en coordinació amb
les direccions de la resta de centres.
L ' h o r a r i contemplarà el temps
d'atenció directa a l'alumnat més els
desplaçaments. Si no es fa necessari
passar pel centre base, l'horari s'iniciarà en començar la primera classe
allà on correspon.
- Criteris per a l'elaboració de
l'horari. Possibilitat d'impartir
l'assignatura amb caràcter intensiu.
Possibililal de fer a g r u p a m e n t s
d ' a l u m n a t per tal d ' a p r o f i t a r al
màxim la presència del professorat.
- L'horari l'aprovarà la Direcció
Territorial (DT).
- La DT farà l'estudi i passarà a
la DG de Centres un pressupost que
s'haurà de consignar com a partida
pressupostària.
- En lot cas, aquests diners seran
d i f e r e n t s d e l s que d i s p o s e n els
PAEPs.
Per a TSTEPV, cl tema s'hauria
d'haver negociat en el marc de la
me.sa sectorial, com a desenvolupament de l'acord de plantilles. La DT
entén que l'elaboració d'unes Instruccions basades en una normativa
vigent no és objecte de negociació.
No sap si es tractarà en la mesa sectorial.
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QUE PASSA AMB LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT?
Des que el PP guanyà tes eleccions autonòmiques poca cosa s'ha
negociat amb ia Conselleria de Cultura, Educació i Ciència sobre la formació permanent del professoral, ja
que CC OO, UGT i CSI-CSIF s'han
encarregat de negociar amb la Conselleria de Presidència el pla de formació de lol cl funcionarial, marginant així els sindicats de la Mesa
Sectorial d'Educació de poder dir la
seua en un tema que nosaltres sempre
hem considerat clau per al bon funcionament del sistema educatiu. Així,
gràcies a V Acord de Formació Contínua en Ses Administracions Públiques per als anys 1995-1996, ens
trobàrem en el mes de maig (DOGV
del 24) amb una Resolució de la
Direcció General per a la Modernització de les Administracions Públiques, de la Conselleria de Presidència, que contenia la convocatòria del
pla de formació.
Açò que pol semblar una qüestió
de "marcs negociadors" (gens
menyspreable, per cert) suposa una
gran font de finançament als sindicats que "firmen", ja que la majoria
dels cursos que es paguen amb els
diners de la,formació contínua no els
dóna l'Administració dins de la seua
pròpia convocatòria, sinó CC OO,
UGT i CSI-CSíF. Cal saber que la
formació contínua és la formació
finançada per la Seguretat Social a
través de l'INAP. Els fons ixen dels
descomptes en nòmina que ens fan a
tots els treballadors.
Pel que respecta a les convocatòries de formació pròpies d'Educació
que durant els darrers cursos s'han
ofertat a! professorat o als centres
(projectes de formació en centres,
projectes d'innovació, ajudes individuals per a l'assistència a cursos,
etc.), hem de dir que el balanç és
totalment negatiu. Ha desaparegut la
convocatòria de llicències per estudis, sense que el Director General
corresponent haja estat capaç de
donar una explicació mínimament
convincent. S'ha retallal dràsticament el pressupost destinat als CEPs
i, pràcticament, cap convocatòria de
formació ha estat incrementada. Si a
això li afegim l'intent de censura Í
control ideològic dels plans de formació dels CEPs (només cal recordar
com la D.G. d'ïnnovació va voler
prohibir la realització d ' u n curs

d'educació aleclivo-sexual perquè tenia el nom lan suggerent
de "Com fer-ho"), tenim una
perspectiva prou ampla de quin
va a ser el model.
Si el panomara descrit fins
ara no és massa engrescador,
encara falta per p a r l a r de
l'aspecte més preocupant de la
.situació. Encara no se sap,
almenys públicament, quin va a
ser el model de formació permanent del professorat. Sols ha
trasccndil que, per als actuals
responsables de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència,
la institució més idònia per a
fer-la és la Universitat.
Però si e n c a r a no sabem
quin serà el model institucional
de formació p e r m a n e n t , sí
podem endevinar, per les actuacions ja realitzades al respecte,
quin no va a ser: el representat
pels CEPs.
No es tracta ara de fer un
balanç del que han suposat els CEPs
en els seus onze anys de vida, però sí
caldrà recordar a grans trets com nasqueren i per a què. Però sobretot haurem de tenir en compte com han evolucionat amb els successius governs.
Així, en el 85, quan es crearen els
primers CEPs, el Govern del PSOE
va assumir gran part dels plantejaments realitzats pels MRPs (almenys
en la teoria), fet que va propiciar que
s'incorporaren a la seua plantilla bastants de les persones que més activament treballaven al seu si. La Conselleria es plantejà desenvolupar d'una
manera coherent amb els seus plantejaments educatius inicials la formació permanent del professorat. Per
això es va proposar superar Ics dues
vies existents de formació fins aquell
moment: la dels MRPs i la dels programes institucionals (els Instituts de
Ciències de l'Educació). En el primer
cas, es criticava l'escassa incidència
en el conjunt del professorat, i en el
segon, que no sempre eren sensibles
a les inquietuds Í necessitats expressades pel professorat.
D'aqueixa anàlisi de la situació
sorgiren dues idees al voltant de les
quals es va articular un nou plantejament: acostar les institucions de formació del professorat, descentralitzant la seua gestió i desenvolupament, i propiciar el protagonisme

dels i les docents en la seua pròpia
formació.
Així, els CEPs es defineixen pel
Decret 12/1985 com "instruments
educatius de caràcter comarcal o de
zona, que tenen la finalitat primordial del perfeccionament del professorat en exercici, la dinamització
pedagògica dels centres d'ensenyament i, en general, la renovació
pedagògica de tot el sistema educatiu". Per assolir aquests objectius
s'atribueixen als CEPs una sèrie de
funcions, entre les quals es trobava
l'execució de plans de perfeccionament, la realització d'activitats de
participació, discussió de reformes
e d u c a t i v e s , el d e s e n v o l u p a m e n t
d'iniciatives d'actualització proposades pel propi professorat, l'adaptació
dels plans generals de l'Administració a les peculiaritats de cada zona i
la promoció del desenvolupament de
la investigació educativa í dels recursos pedagògics i didàctics.
Ara bé, els canvis en la política
general del Govern del PSOE propicien la preparació i desenvolupament
de la perspectiva lècnico-burocràtica
en el conjunt de la REFORMA, així
com en la formació permanent del
professorat.
La LOGSE considera la formació
permanent del professorat com un
dels elements bàsics per a la millora

qualsevol referència a la reflexió sobre la pràctica, o a la
dinamització pedagògica dels
centres i els va convertir, fonamentalment, en terminals de
formació de l'Administració i
no pas en motors de la renovació pedagògica.
És clar que no és aquest el
nostre model, ni de formació
permanent del professorat, ni de
CEPs. Nosaltres defensem la
c o r d i n a c i ó comarcal de les
demandes de formació en Plans
Territorials i Unitaris, on tothom es senla representat i on
l'Administració participe amb
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fa seua oferia de programes de
formació. Així els CEPs es convertirien en una eina al servei
de les necessitats del Sistema
Educatiu, que no són únicament
les de l'Administració, i en ets
aglulinadors de les demandes
dels diferents grups de treball,
claustres, seminaris, etc. En
de la qualitat de l'ensenyament i
conseqüència, els CEPs haurien de
recull, en l'article 56, la formació comptar amb una gestió democràtica
permanent com un dret i una obligasupervisada en tol moment pel Conció del professorat, al mateix temps
sell Directiu, t r i a t d ' u n a manera
que ordena a les autoritats educatives
democràtica, en representació del prorealitzar una oferta suficient d'activifessorat, Ajuntaments, MRPs, etc.
tats de formació permanent.
Actualment, però, ens trobem amb
Per altra banda, l'acord de desemuna total indefïnició sobre la xarxa
bre de 1991 "... regula el component
de CEPs Í les seues funcions i possiretributiu relacionat amb la formació
blement assistim a la seua mort per
permanent del professorat i la realitinanició. El desmantellament de la
zació d'altres activitats per a la milloxarxa institucional de formació està
ra de la qualitat de l'ensenyament"
servit: el nomenament arbitrari dels
(l'anomenat "acord de sexennis").
nous directors de València, Benidorm, Elx, Elda, Oriola i Torrent és
Amb aquests dos textos normatius
només el començament. Coincidim
s'inicia una política de formació permanent que es vincularà cada vegada
en les valoracions que fan l'equip
més directament amb la implantació
lèc ni ço- pedagògic del CEP de Godecurrícular, la divisió de funcions
lla i les extensions de Llíria Í Tuéjar
entre el professorat, l ' a p a r i c i ó
en una carta oberta a tot el professod'experts, el "creditisme", la dismirat en juny d'enguany, quan diuen:
"És legítim que aquesta Administranució de la capacitat de decisió dels
ció opte per un nou model de formaConsells dels CEPs, l'augment de les
ció permanent, que. tol el professorat
tasques burocràtiques dels assessors,
la creació i promoció d'un estament hauria de conèixer. No és legítim,' en
de coordinadors i quadres intermedis canvi, l'asfíxia de l'antic model a
través de l'ofegament econòmic i de
lligats a tasques de formació permal'absoluta marginació dels CEPs en
nent, la consideració dels directors
dels CEPs com a representants de
el disseny dels futurs plans deformal'Administració,
ció. Hermetisme, silenci i opacitat
Aquesta girada en la concepció de són les claus d'aquest nou rumb que
han pres els actuals responsables de
la formació permanent es farà palesa
la Conselleria i que ens atrevim, a
en el Decret 42/1993, que regula el
qualificar com a mínim d'irresponfuncionament dels CEPs i que mai es
va desenvolupar. En ell desapareix
sables".

LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL PARTIT POPULAR. XEST, PER EXEMPLE
Per a definir d'alguna manera
les actuacions del nou equip de
la Conselleria d'Educació, sense
cap mena de dubte, hi podem
trobar dos eixos independents. El
primer seria la consideració de
l'educació com un servei no prioritari per a la societat i, per tant,
susceptible de sofrir tantes restriccions pressupostàries com
calga; i el segon, una manca de
lideratge que fa que ningú tinga
la capacitat o la voluntat de prendre decisions compromeses.
La combinació dels dos factors ha produït a Xest -pensem
que pot funcionar com a paradigma- un caos organitzatiu de
dimensions considerables que, a
la fi, dóna una imatge de l'ensenyament públic com quelcom de
rebutjable, dolent i, a poc que es
puga, prescindible.
A l'ordre de babau el que no
retallo i estalvie, la Conselleria

donà el vist i plau a una remodelació de la situació anterior del
complex educatiu de Xest.
Recordem: 4 instituts de BUP, un
d'FP í una secció d'FP. Tot plegat, uns 3.000 alumnes.
La reestructuració, feta sobre
la idea força de retallar tantes
despeses com fóra possible,
estava emmarcada en aproximar
la situació actual a l'òptima (per a
ells, clar) comtemplada en el
mapa escolar, això és, un únic
centre amb, aproximadament, la
meitat de l'alumnat actual. Tenia
dos grans concrecions: la unificació dels antics instituts de BUP i
d'FP en dos centres i una remodelació horària que concentrava
l'activitat als matins.
Reiteradament, s'ha sol·licitat,
per la Junta de Personal i les
direccions dels antics instituts,
informació'prèvia i posterior obertura d'un procés de negociació

sobre el futur del complex. Res
d'això s'ha fet i els canvis, eixe
és el primer gran problema, s'han
viscut pel professorat com una
imposició.
Res els ha importat que
l'existència de macro-centres contradiga totes les teories pedagògiques actuals, que sense la participació activa del professorat qualsevol canvi desincentiva la seua
col·laboració i el seu treball.
De moment, han aconseguit
amortitzar 20 places, i l'acord de
no fer desplaçaments forçosos en
el curs actual no garanteix l'estabilitat de l'actual plantilla i fa planejar
un ambient d'incertesa professional que en res ajuda a la creació
d'un bon ambient de treball.
Si afegim els problemes ocorreguts de reubicació d'espais,
consistents a que un dels equips
directius no respecta els acords i
la gerència del complex no té la

suficient autoritat per fer-los valdré, ens trobem amb la paradoxa que, en un lloc on sobren
espais, un dels instituts es troba
el dia d'inici de curs sense aules
suficients i que la solució trobada, desprès d'una lluita exemplar,
siga, a hores d'ara, provisional.
Si a això li afegim el malbaratament de diners públics amb
obres que no eren prioritàries ja
que tindran un ús necessàriament provisional com a conseqüència del desgavell originat, no
és precisament per estar contents de com fan funcionar
l'ensenyament públic.
Pel que fa als canvis horaris,
fets per decret i sense consulta,
amb la idea d'estalviar via
supressió de rutes de transport i
del menjador d'externs, no
podem dir res més que es tracta
d'una mesura absolutament irracional donades les condicions

especials del centre, ja que, en
la pràctica, impossibilita o dificulta en gran mida poder fer activitats extraescolars, a més de
condemnar una gran part de
l'alumnat a una jornada que
comença a les 6 del matí i no
acaba, sense dinar, més que ben
entrada la vesprada.
El complex educatiu de Xest
cobreix, a hores d'ara, unes
necessitats educatives reals. Si
això ha de canviar, no pot ser
més que amb l'existència d'una
voluntat pressupostària per a la
construcció de nous centres de
Secundària, que no es veu enlloc.
Si no és així, la Conselleria
d'Educació ha de saber que a la
gent que ens agrada l'ensenyament públic ens tindrà enfront.
Domènec Ortolà i Pla. Professor de l'Institut "E" de Xest.
Delegat sindical de l'STEPV.

n.s 115 -Octubre 1996

la nostra gent

Entrevistem a
Josep Gregori
Fa deu anys va nàixer a Alzira (La Ribera) Edicions Bromera, que amb el pas del temps ha esdevingut una editorial de les més destacades al nostre país i un dels projectes més engrescadors pel que
Fa a la literatura infantil, juvenil i universal que es treballa i es gaudeix dins Í fora dels nostres centres educatius.
Al mateix temps, l'editorial, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alzira, ha consolidat uns premis literaris que, des de l'àmbit comarcal, convoquen, desde fa vuit anys, cada vegada més, lletraferits procedents de tots els indrets del domini lingüístic català. Els premis, a més, abasten una diversitat de camps
cada cop més interessant i impliquen més institucions, com ara la Universitat de València o la Fundació
Bancaixa. Al cap de tanta iniciativa està Josep Gregori, mestre i editor.
-.losep Gregori, mestre i edimateix amb l'editor que tu has
ior. Per què? Quines raons han
volgut ser?
jugat per a fer cada cosa?
-Sens dubte, el treball d'editor
-La docència es una professió et permei unes interrelacions persoque m'atreia i, també cal dir-ho,
nals moll niés àmplies i variades,
uns e s t u d i s accessibles per a una
professionalment parlant, que el
persona d'extracció modesta i senmón de la docència. Com en toia
se tradició acadèmica en la família. a c t i v i la I, en una e d i t o r i a l ha
Jo crec que quasi lots pensem -amb d'haver un responsable o un coormes o menys convenciment, segons dinador perquè les coses funcionen,
les circumstàncies- que ensenyar però el llibre és cl resultat final de
és una de les activitats més nobles i
la lasca feta per un coUecliu moll
boniques a què un pot aspirar. Fer extens i heterogeni de professiod'això una professió requereix un
nals: assessors literaris, lingüístics,
estat d ' à n i m i una dedicació com
pedagògics i artístics, maquetistes,
pocs treballs reclamen. I, com en
il·lustradors, correctors, foiomecàquasi lot, quan et trobes dins del nics, fotocomponedors, impressors,
món educatiu veus que no tol són enquadernadors i un llarg etcètera.
flors i violes. Per tant, del meu pas
Es a dir, per a obtenir un producte
per l'escola com a docent tinc bons c u l t u r a l tan aparentment senzill
i mals records. En conjunt, però, el
com un llibre cal el concurs d'un
balanç és altament positiu.
ampli eol.leclíu. Però potser la verLa possibilitat de dedicar-me al
tadera repercussió social d'un llibre
món dels llibres i Pedició va nàixer és a l'altra banda. Un llibre solamés tardanament. Potser a consement arriba a existir de veritat si
qüència de la meua anterior expe- compta amb lectors. Si un llibre bo
riència en el camp de les arts gràfité èxit ja s'ha acabat de tancar el
ques, de l'atracció que exercien en
cercle màgíe.
mi la lectura i els llibres en gene-En l'origen de Bromera, què
ral, com també de l'escassa i sovint
hi ha d'iniciativa personal i què
pes i ma oferta editorial que existia
de projecte col·lectiu?
en valencià ara fa deu anys, se'm
-Jo no em canse mai de repetir
va ocórrer un bon dia de llançar-me que la realitat que és avui Edicions
a l'àmbit de l'edició.
Bromera no seria la mateixa sense
-L'exercici de la docència té
l ' e q u i p de persones que, des de
una forta component de treball
l'anonimat o des de llocs discrets,
col·lectiva i, com a producte, una
aporten dia a dia el seu treball i els
dimensió social evident. Passa ei
seus c o n e i x e m e n t s per fer cada

vegada llibres de mes q u a l i t a t Í
repercussió. Arribats ací, cal fer
esment de l'aportació de la gent
que hi treballa en plantilla i sobretot de l'ampli equip assessor, que
es pren el projecte amb un entus i a s m e d i f í c i l d ' i m a g i n a r . De
manera que no puc deixar de pensar en Bromera com en una nombrosa i ben avinguda família.
-Bromera naix i creix molt lligada a l'escola, però ha assolit la
dimensió actual estenent-se més
enllà, amb una producció destinada al públic lector universal.
Aquesta evolució editorial és
l'evolució dels propis lectors?

Literaris
Ciutat d'Alzira

Qui és?
Josep Gregori va nàixer a Alzira el 24 d'octubre de 1959 al si
d'una modesta família de llauradors. Les seues primeres lectures van ser els tebeos -allò que avui anomenem còmics- i les
populars adaptacions per a nens d'obres literàries que publicava
la desapareguda editorial Bruguera. Aquells resums de les
novel·les de Verne, Stevenson i tants d'altres, fets amb desigual
fortuna, alimentaren el desig de fantasia d'aquell xiquet estudiós
i reservat que prompte conegué el món del treball, tot í que sense abandonar mai tampoc el món escolar.
Les primeres experiències laborals les va tenir en un taller
d'impremta, on entrà com a aprenent. Aquesta experiència el va
permetre familiaritzar-se amb les arts gràfiques i assimilar uns
rudiments que li resultarien ben útils en la seua futura professió
d'editor.
Els altres móns en què va iniciar-se també de jove van ser el
de la llengua i el de l'ensenyament. Gràcies a la titulació com a
professor de valencià expedida per Lo Rat Penat -quan aquesta
institució era ben diferent al reducte reaccionari en què s'hi ha
transformat- va poder impartir les primeres classes de llengua
quan encara no tenia pèls a la barba.
Després vingué la seua dedicació a la literatura, alternada
amb la docència. Com a mestre, ha treballat a Polinyà, Aielo de
Malferit i Sabadell. La seua trajectòria com a escriptor s'ha vist
recompensada amb premis com ara el Ciutat de València de
narrativa, en dos ocasions, el Josep M. Folch i Torres i l'Enric
Valor.
Entre les seues obres publicades hi ha les novel·les "Romànica ficció", "La incerta claredat de l'alba" i les narracions juvenils
"Un segrest per tot el morro", "Tereseta la bruixeta" i "Moguda a
la biblioteca".
Però ara fa deu anys Josep Gregori posava els fonaments
d'una de les editorials valencianes més destacades i dinàmiques
de l'actualitat: Edicions Bromera.

-Bromera, tot i el seu a m p l i
catàleg de més de dos-ccnts cinquanta n'tols Í de la seua activitat
incessant, es encara una empresa
modesta. No hem d ' o b l i d a r que
Bromera va nàixer amb escassos
recursos econòmics. No obstant,
mirant cap enrere, Bromera ha fet
un salt -quantitatiu i qualitatiusorprenent, i els arlífexs d'aquest
desenvolupament, a part de la gent
que hi ha treballant directament per
dur endavant el projecte, han estat
els professors i Ics professores
d'aquest país, sense els quals -ho
dic amb satisfacció, però també
amb gratitud- Bromera no existiria.

A R M A M E N T D'ALKUM

Edicions E3 Bromera
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Ara bé, aqucsl suport que rebem
per part dels cnsenyants ens permet
abordar altres projectes. Gràcies a
les vendes en ets diferents canals
escolars, podem fer llibres per a
altre tipus de públic. El noslre venL a l l de p u b l i c a c i o n s és a m p l i i
abraça des de l'assaig i la poesia
fins a la narrativa més actual, passani pel tealre i el llibre de divulgació. I la nostra aspiració és continuar obrint-lo encara més, a fi de
donar servei a les necessitats del
diversos segments de leclors.
-Per què calia Bromera? Quina és la seua aportació?
—Bromera va n à i x e r en un
moment en què les opcions editorials al País Valencià es reduïen
pràcticamenl a dues empreses i
aquesta circumstància amenaçava
la necessària pluralitat. La situació
editorial actual és ben diferent.
Afortunadament, ara hi ha una vintena d'editorials valencianes que,
amb la seua activitat, omplin de
contingut una parcel·la important
de la vida cultural d'aquest país.
Cadascuna, amb la seua particular
idiosincràsia, contribueix a enriquir
una mica el món del llibre valencià.
Bromera, com a editorial jove i
inquieta, s'ha hagut de plantejar
reptes que encara no estaven
resolts, com ara la definició d'un
model lingüístic i literari correcte
però modern i actual. Dotar a la
l i t e r a t u r a v a l e n c i a n a de les
necessàries traduccions d'obres de
la literatura universal actual, donar
als joves l'oportunitat de conèixer
els clàssics de tots els temps en una
llengua que els resultarà familiar,
recuperar obres clàssiques de la
literatura catalana i fer-les entenedores per al públic actual gràcies a
les modernitzacions lingüístiques...
Bromera va ser la primera editorial
valenciana que va dotar de contingut didàctic les obres literàries, tot
aportant en cada obra una introducció, propostes didàctiques, glossaris, quadres cronològics, etc. En
resum, vam intentar des de l'inici
de P editorial que els nostres llibres"
foren útils per al professorat i els
alumnes.
-Bromera ha aportat també
els premis literaris Ciutat d'AI/.ira, en col·laboració amb l'Ajuntament de la ciutat. Es pot dir
que l'origen comarcal de la ciutat
i dels premis s'ha sobrepassat
amb escreix. En q u i n a mesura,
des de les comarques, s'està fent
país?
-Les comarques estan obligades
a complir el paper que la ciutat de
València no ha sabut o ha volgut
fer: v e r t e b r a r un País V a l e n c i à
m o d e r n . En a q u e s t s e n t i t , són
sobretot les comarques centrals, les
més potents des del punt de vista
demogràfic, econòmic, etc., les que
poden fer més per la recuperació de
la eonseiència valenciana. Només
hi cal la voluntat.

.de la Funció Pública
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dels horaris

Ho haureu seguit en premsa, ràdio i en
alguna televisió: alguna cosa s'ha mogut en
l'Administració de la Generalitat Valenciana.
Aquest fet no és habitual i ha de cridar per
força l'atenció

Per què una mobilització ara?
El fel és que la nova Administració ha tingut la poca vista d'atacar els funcionaris en
un dels punts de Ics condicions de treball que
més els p e r j u d i c a -i que més es presta a
demagògies-, ja que molls ja varen elegir el
treball en la Funció Pública per la possibilitat
d'agrupar les hores de treball per un costat i
les de lleure per un altre, amb la millora de la
qualitat de vida que suposa l'agrupament. A
més, ho han l'et en un any en què el Govern
central vol i m p o s a r la congelació s a l a r i a l
nominal dels empleats públics ( q u e en la
pràctica és una reducció del sou) no sols ais
seus, sinó també a totes les demés administracions.

L'inici de les mobilitzacions
Amb els ànims e x a l t a t s per les declaracions reiterades en premsa, ràdio Í televisió
del Director General per a la Modernització
de les Administracions Públiques, el Sr. Emilio Cervera, en què d e i x a v a els e m p l e a t s
públics malparats, alguns treballadors comencen a e x i g i r als s i n d i c a l s la convocatòria
d'assemblees.
I això vàrem fer. L'STEPV-IV va iniciar
una ronda d'assemblees en col·laboració amo
ment d'alguns companys i companyes- vam
no tenien més remei que entrar en la mobilitia CGT. C u l t u r a i Educació (Conselleria i deixar clar que cl nostre sindical volia que tols
zació (encara que només fos per controlar-la).
SSTT), Presidència, A g r i c u l t u r a i Treball, junts decidírem en les assemblees les accions a
Un del acords de les assemblees va ser el de
l'IVAJ, Indústria i Comerç... L'STEPV-IV va
prendre, que no pensàvem dirigir-los.
convocar concentracions a l'hora de l'esmoroferir a la Junta de Personal la possibilitat
A darrera hora, i desbordats pels treballazar. Això té una doble v i r t u a l i l a l : .permet
d'utilitzar (amb caràcter unitari) les assembles
dors i treballadores i la marxa dels aconteixe- demostrar una protesta d'una manera senzilla,
que ja tenien autoritzades. La resta de sindiments, els mateixos sindicats ciue no volien ja que l'únic esforç que se li demana als comcals, però, declinaren l'oferta unitària. La partiparticipar en un principi ens demanarem par- panys i companyes és eixir a la porta del seu
cipació va ser massiva des del primer moment,
propi centre de treball, i, a més, durant els vint
ticipar. Nosaltres no ens negàrem i convocài la gent va e x i g i r dels s i n d i c a t s la u n i t a t
rem tols (inclosa CSIF) a Medi Ambient i a
minuts de l'esmorzar, de forma que no pot ser
d'acció. En aquestes assemblees -i a requeriSanitat. Els sindicats anomenats "majoritaris"
sanciona! directament (no falta al treball) ni

L'HORARI
L'horari que realitzem els treballadors de l'Administració de la Generalitat està regulat pel Decret
50/1989. Aquest decret està dirigit, en principi, al
personal f u n c i o n a r i ( d ' A d m i n i s t r a c i ó General i
Especial), però l ' a c t u a l conveni c o l · l e c t i u de la
Generalitat remet a les normes que en aquesta matèria dkl·le l'Administració; és a dir, se'ls aplica la
mateixa normativa.
En el Decret 50/89 es regula que cada centre
tindrà l'horari que siga més convenient per a la prestació del servei que tinga encomanat. El Secretari
General de cada conselleria és l'òrgan encarregat de
determinar en cada cas quin és eixe horari. Ho hauria de fer, clar està, per escrit.
Ara bé, per als serveis d'índole burocràtica (la
majoria), hom regula un horari general, que consisteix en: de d i l l u n s a divendres, de 8 a 15 hores;
d i m a r t s i d i j o u s , de 16.30 a 19 hores ( q u i ha
d ' a c o m p l i r 40 hores setmanals), o bé dimarts o
dijous, en el mateix horari (qui ha d'acomplir 37
hores i mitja setmanals).
Això no vol dir que eixe siga un horari universalment seguit. Així, la mateixa norma disposa que
aquells serveis que ho requeresquen tindran un horari diferent. També en aquest cas ha de ser el Secretari General qui ho determine, justificadament (com
tol en l'Administració, encara que se n'obliden) i
per escrit.
De manera que ens trobem, d'una banda, que tots
els empleats públics de l'Administració valenciana
ja tenim l'horari partit; de l'altra, que molts treballen tres o més vesprades, per necessitats del servei,
o bé treballen a torns, o bé ho fan en vesprades diferents al dimarts o d i j o u s . A i x ò darrer és molt habitual: hi ha serveis que estan coberts totes les vesprades, si bé no amb lot el personal, com és el cas dels
registres d'entrada, per exemple.

UN SECTOR POC PARTIDARI
DE LES MOBILITZACIONS
L'Administració pública és un sector habitualment
poc predisposat a allò que se'n diu la lluita sindical. Això
és cert de forma general, però ha sigut més cert històricament en els serveis pròpiament administratius o burocràtics que no en d'altres, més especialitzats i amb problemàtiques més homogènies, com la sanitat o l'educació.
Amb independència de causes històriques (moll de
personal provinenl de l'Administració central i propers
ideològicament amb ei règim anterior) o sociolaborals
(molts funcionaris i funcionàries han considerat que,
malgrat lot, a l'Administració ja s'està prou bé), també hi
han hagut motius relacionats amb la pràctica del sindicalisme.
Ha eslal habitual fins l'arribada de l'STEPV a la Funció Pública valenciana que, excepte en molt poques
excepcions, la pràctica de convocar als treballadors a
assemblees haja estat quasi inexistent, De fet, només
abans de les eleccions, per a demanar el vot; o també per
a engrescar a la gent a participar d'una mobilització
(generalment una vaga) ja decidida per les cúpules sindicals.
La imatge sindical entre els companys i les companyes de la Funció Pública eslava pel sòl per la no aparició pels seus llocs de treball. El poc prestigi cl mantenien
persones aïllades que continuaven en els centres de treball representant algun sindicat davant la direcció.
Un altre problema ha estat la implicació dels sindicats
més representatius (CCOO, UGT i CSIF) en les decisions de l'Administració: en oposicions i concursos, han
estat vistos (de vegades injustament, però no sempre)
més amb por d ' u n xanxullo que amb esperança d'una
actuació imparcial. En tot cas, eixa implicació ha fet que
els sindicats, els representants i defensors dels treballadors, s'impliquessin en les resolucions de l'Administració. Si tenim en consideració el desastre que és des de fa
temps la provisió de llocs de treball, s'enicn un altre factor de descrèdit dels sindicats.

indirectament (mitjançant el retall de retribucions per l'exercici del dret de vaga). Ha estat
entès així pels treballadors, i han suposat un
veritable èxit, tant d'assistència (Cultura: 300
persones de mitjana, Indústria: més de 200,
etc.) com de repercussió ciutadana (a Indústria
tallaren el carrer Colom, per exemple) Í en
premsa.
De l'experiència en aquestes mobilitzacions podem extraure algunes conclusions
apressades:
Primer, que les assemblees coordinades
per membres de Í'STEPV-IV són més participatives que aquelles coordinades per membres d'altres sindicats dels anomenats "majoritaris", que parlen i parlen emetent la doctrina que pertoca a cada moment, consumint en
molls casos 3/4 parts del temps de l'assemblea ells sols.
Segon, que la gent es motiva més per a les
mobilitzacions si han estat ben informats pels
seus r e p r e s e n t a n t s : amb caràcter previ a
l'Assemblea general del dia 24 hi hagueren
10 assemblees de centre, i el resultat fou una
assistència molt massiva.
Però també hem d'assenyalar que la majoria no s'ha mobilitzat per altres temes que
considerem importants, com ara: paralització
de la carrera administrativa (cap concurs des
de fa dos anys, per exemple), mobilitat funcional a discreció, congelació salarial, privatitzacions, etc., sinó pel canvi de l'horari.

A partir d'ara
A finals de setembre es van iniciar els contactes del que s'ha anomenat la cimera sindical: la unitat d ' a c c i ó de tots els sindicats
r e p r e s e n t a t s en els diferents sectors de
l'Administració. Això ha encetat una nova
etapa en la que ara estem: unitat d'acció dels
representants dels treballadors públics. Esperem, pel bé dels interessos d'aquests mateixos
treballadors, que es pugueu donar les condicions per a que duré.

CALENDARI APRESSAT
Dia 15 de juliol: reunions de la CIVE (personal laboral) i de
la Mesa Sectorial de la Funció Pública (personal funcionari), per
a presentar-los un document sobre els criteris de les noves plantilles. Dins del dossier se'ls cola una proposta d'horari partit que
suposa treballar toies les vesprades, excepte el divendres.
Segona quinzena üe juliol: i'STEPV-IV junt amb la CGT
iniciem una campanya de recollida de signatures en contra del
canvi d'horari, alhora que encetem una campanya informaüva
(cartes a centres allunyats de les grans ciutats, cartells informatius per conselleries i serveis territorials...).
Agost: aparició esporàdica del tema en premsa (Levante, El
Temps), algunes ràdios i televisió (Antena 3). El Govern central
comença a declarar-se a favor de la congelació de les retribucions dels einpleals públics.
Principis de setembre: Acabem de recollir signatures. El
tema de F notari sembla acabat.
Dia 9 de setembre: contraatac en "Las Províncias" del
Director General per a la Modernització de les Administracions
Públiques, defensant el nou model d'horari a capa i espasa.
Dia 12: Primera assemblea (Conselleria de Cultura i Educació) convocada per TSTEPV-IV i la CGT. Fins el dia 23,
assemblees per conselleries i serveis territorials a València.
Dia 24: Assemblea general convocada per les Juntes de Personal de Serveis Centrals í Territorials. Gran èxit d'assistència
(al voltant de 700 persones).
Dia 26: les Juntes de Personal de Serveis Centrals i Tem tonals es tanquen a la seu de la Conselleria de Presidència. Una
representació es reuneix amb el Conseller, Joaquim Ripoll. No
s'obtenen compromisos. En canvi, es constata la volunlat de dur
endavant la reforma horària i se'ns anuncia oficialment que la
congelació estatal també s'aplicarà ;i la Generalitat Valenciana.
Dia 30: Mesa General de la Funció Pública. Els sindicats
representats s'aicen t!e la taula després de debatre el primer
punt. Conclusió: s'ajorna el canvi d'horari "fins després de I' 11-97", i no aconseguim conèixer ní la massa salarial dels anys
1994 i 1995.
Dia 14 d'oclubre: assemblea general convocada per les Juntes de Persona] de Serveis Centrals i Territorials. Prèviament, es
celebren algunes per conselleries.
Dia 15 d'oclubre: manifestació convocada per la majoria de
sindicals.
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,cfe l'ensenyament privat! el personal laboral

MESA DE LABORALES EN EDUCACION
Los sindicalos CC OO y UGT nos han sorprendido
nuevamenie al proponer a la Conselleria de Educación
que monte la mesa de negociación de Personal Laboral en el lugar donde solamenlc ellos puedan tratar de
sus problemas.
Nuestra sorpresa viene no por la solicítud en sí (es
una costumbre), sinó por la imaginación que ponen en
el empeno por excluir al STEPV-IV.
La propuesla que haeen es que solo negocien los
presidentes de los comitès de empresa. Es decir, la
mesa negociadora estaria compuesta por los tres presidentes y la Adminislración; eso sí, los presidentes
podrían nombrar asesores. Todos sabemos que de los
tres presidentes, dos son de UGT y uno de CC.OO.
Con esle planleamiento, se han venido producicndo
reunioncs semiclandcstinas, a las que no acudían ni

siquiera los presidentes, sinó personas de estos sindieatos que no pertenecen a ningun comitè. Quizà por
ello la información de estàs reuniones no llegaba a sus
respectives comitès.
El personal laboral no ha tenido, .ni tiene, mesa
estable de negociación en la Conselleria de Educación. Por esto, resulta poco comprensible que se gasten energias en todo lo que no sea forzar a su constitución.
Desde el STEPV-IV seguimos reivinclicando la
constitución de una mesa negociadora con todas las
garanlías para tralar la problemàtica del personal laboral, y denunciaremos cualquier intento de establecer
vías de negociación de dudosa legalidat que pudieran
confundir a los Irabajadores y trabajadoras y lesionar
derechos legítimos de su.s representantes.

ACORD PER L'APLICACIÓ DE LA LOGSE
EN L'ENSENYAMENT CONCERTAT
COMISSIÓ DE SEGUIMENT

ESCUELASINFANTILES: RELATO DE UNOS HECHOS
El acuerdo del Gobiemo V a l e n c i a n o de 6 de
fcbrcro de 1995 declaro que las plazas de maesíros
de cscuela i n f a n t i l (67 maestros de 31 cent ros que
habían estado seleccionades en cl régimen laboral)
que se relacionaban en su anexo debían ser provistas por personal docenle del cuerpo de maestros.
Para adecuar su régimen juridico al de funcionario
docenle tenían que pasar de nuevo por otro proceso
selectivo (Orden de 3-5-95), el llamado de funcionarización.
Realizada la selección, la Orden por la que se
les nombra funcionaries (BOE de 13-07-96) dispone entre otros:
- Que el nombramiento como funcionarios de
carrera tiene efectos económicos y administratives
de 1 de mayo de (996.
- Que deben permanecer como mínimo dos aííos
en el puesto de trabajo de funcionario docente en
que su puesto se haya reconvertido.
Previendo las consecuencias, a nivel persona! por
el cambio de régimen juridico, así como en los centros
donde trabajan, en mayo iniciamos reuniones específicas con la Directora General de Centros para abordarlo. Se aplazaron estàs y no se nos convoco mas.
El curso comenzó sin tener en cuenta los cambios y, al final, logramos que se convocarà una
mesa tècnica que, por primera vcz, trataría las instrucciones sobre la organización y funcionamiento
de estos cenlros. Dejamos claro que al ser nombrados funcionaries de carrera (efeclos del 1 de mayo)
les eran de aplicación las condiciones de trabajo
del cuerpo de maesíros. En ,las inslrucciones que
mas tarde se dictaren vienen recogidas parte de.
nuestras reivindicaciones.
La problemàtica actual es la siguienle:
- Siguen sin clasificarse como centros educatives,
a pesar de que la LOGSE así lo considera, y, por tanto, no se les aplica la legislación general de la educación infantil, sinó una específica, originando la paracloja de que para un mi sine tramo educativo la.Conselleria aplica clos normativas diferenles.

- No se sabé quién ostenta la direeción del centro, puesto que la mayoría de los directores fueron
nombrados como personal l a b o r a l y, por t a n l o ,
qucdan "ccsados" al ser nombrados funcionaríos.
- No pueden tener órganos colegiados al no series de aplicación la legislación docenle.
- El comedor no se sabé si es escolar o social y,
por tanlo, como y con què criterios hay que organizarlo y quién o quiénes. son los responsables.
En el aspecto personal, la situación es peor y
cada Direeción Territorial ha obrado de forma
diferenle. Castelló no quiere hablar del tema, ni
recoge documentación, porque no tiene inslrucciones al respecto. Alacant, en el mismo mes de julio,
recoge la documentación y procede a tramitar los
expedientes, les da la toma de posesión con un
nuevo NRP, però en un puesto de trabajo que continua eslando clasificado como laboral, tramita la
excedència como personal laboral sin estar dados
de alta como f u n c ï o n a r i o s y da de baja en la
Seguridad Social y de alta en Muface. Con posterioridad la Conselleria preíende volver a la situación anterior (alta en SS y, por tanto, baja en
Mufaee), ignorando(?) que un funcionario solo
puede ser dado de baja de Muface por expediente
disciplinarío o por dejar de pertener al cuerpo de
ingreso.
En Valencià, algunos enlregaron la documenlación en julio, lienen el correspondienle nombram i e n t o y estan en M u f a c e . A otros, los que lo
hicieron después del verano, no les han cogido la
documentación y les dicen que ya los Mamaran. Lo
que hicieron fue daries de baja en la Seguridad
Social a todos y después, detectado el error, dar de
alta a los que no habían pasado a Muface para no
dejarlos sin cobertura mèdica. Mientras lanto la
aleneión sanilaria de eslas personas ha pasado por
;
todo tipo de vicisitudes.
La coordinació"n entre la Conselleria y sus Servicios Territoriales -es desastrosa y, mientras tanto,
el problema sigue sin resolverse.

LA CUESTION DE LOS COMEDORES
Entre las obligaciones de los
maesíros funcionaries no figura la
obligatoriedad de hacer el servicio
de comedor en cl centro, y cllo
genera problemas por ser muy dispar la plantilla que irabaja en cada
uno de cllos.
La Conselleria no quería adecuar la s i l u a c i ó n a los cambios
producidos en cste personal. La
solución mas lògica era que fueran
considerades como comedores
escolares y se conlralara a los
monitores que cada cenlro necesilase.
La Conselleria, primcro, alegó
falta de dinero y prelendía que cada
escuela se "arreglarà" con la genle
que sítuvieralaoblígación de hacer
comedor, y, mas tarde, propuso que
se redujera cl alumnado.

Eílo alleraba las condiciones en
que padres y madres habían hccho
la matrícula y, de paso, supondtia
la posible desaparición de los servicios de cocina, con la consiguienle pérdida de puestos de trabajo, en aquell os centros donde se
d i era un bajo número de comensales. Lo mas grave podria ser el cierre, por falla de a l u m n a d o , de
aquellas escuelas que carecieran
de comedor. Se deduce fàcilmenle
que la matrícula del próximo curso
tendra" m u c h o que ver con el
número de comensales que admilan los cenlros.
El STEPV convoco asambleas
con todos los Irabajadores y se
propuso informar a los padres y
madres y que APAs y las direcciones de !os cenlros iniciaran gestio-

nes con cl Director de los Servicios Territoriales para encontrar
soluciones para cada centro.
F i n a l m e n t e, la C o n s e l l e r i a
rcconsideró su posición anterior y
acepló la propuesla de contralar a
monitores de comedor para cubrir
los huecos que dcjan los maestros,
de tal forma que en loclos los cenlros haya un monitor de comedor
por cada unidad en funcionamiento.
Hemos conseguido que el Servicio mínimo esté cubierto, però el
agrupamiento en el comedor no
coincide con el número de unidades.
Tenemos que seguir luchando
por conseguir que estos comedores
sean reconocidos como lo que son,
comedores escolares en su sentido
mas amplio.

El passat mes de setembre va començar els seus treballs aquesta
comissió.
Hem començat per la qüestió més urgent: la recol.locació dels
companys i companyes acomiadats el passat 31 d'agost. El primer
ha eslal garantir que es mantenien al seu propi centre aquells afectats que per aplicació de les plantilles pactades tenien cabuda en el
mateix, una trentena aproximadament. Després hem passat a tractar
la recol.locació dels que han perdut definitivament el seu lloc de
treball.
I és ací on han sorgit les primeres discrepàncies amb les Palronals CECE i EyG, ja que s'han entestat en fer una intrepretació
estranya de l'Acord. Volen que per cada persona recol.tocada de la
borsa es contracte altra de fora del sistema. Açò, que ni es bo ni
dolent en si mateix, podria donar lloc a que a la finalització del procés (any 2001) no quedaren llocs de treball per recol.locar als acomiadats del sector.
Per aquesta raó, des de l'STEPV-TV vam proposar que abans
d'acceptar cap proposta de recol.locació es fera un estudi del balanç
de llocs de treball que es generen per l'aplicació de l'Acord, és a
dir, la diferència entre els nous llocs de treball i els que es destruiran per l'aplicació de la LOGSE. SÍ aquest balanç fos suficient i es
crearen mes del doble de les destruïdes, podríem acceptar la proposta del 2x1 que volen les Patronals, però si no fos així, les úniques
contractacions haurien de ser les correponents a la recol.locaeió.
Després de ires setmanes de negociació, l'estudi va eslar aprovat
per u n a n i m i t a t en la Comissió de Seguiment, així com el model de
la enquesta que s'envia als centres a principi d'octubre, tenint de
plac fins al 20 d'ocubre per remetre-la contestada a la Conselleria.
L'enquesta te una doble vessant: per una part, ens permetrà
conèixer cl balanç de llocs de treball, i per altra, determinarà les
necessitats de formació en les noves especialitats LOGSE que hi ha
al sector. D'aquesta manera la Comissió Tècnica de Formació podrà
començar a treballar.
Es fàcil deduir |a importància que té per als treballadors i treballadores que els Centres contesten Pesmeniaí estudi correctament i
en plac, per tant es convenient que es preocupeu sí el vostre Centre
l'ha contestada.
També t'STEPV-IV, mitjançant la Comissió de Seguiment de
l'Acord, estem exigint-li a l'Administració toia la informació sobre
els Pressupostos Generals de la Generalitat, ja que és en ells on s'ha
de reflexar el compliment correcte o l ' i n c o m p l i m e n t de l'Acord.
Fins ara els passos que la Conselleria d'Educació ha donal són els
correcles, i serà a partir de principis de novembre quan sabrem si la
Conselleria d'Hisenda lambé compleix.
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INFORME ANUAL DE LA MESA PER L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ. CURS 95/96
L'informe consta de Ires parts: El marc legal per a l'ensenyament del valencià, la docència en valencià en l'Educació Primària i Secundària \, finalment, la docència en valencià
a la Universitat.
Atesa la limitació d'espai, a continuació reproduïm la informació més rellevant de la
segona part. La totalitat de ('informe està a la vostra disposició a les seus del sindicat.

Docència en valencià en l'Educació
Primària i Secundària

pat per la Mesa per l'Ensenyament en Valencià, a
una mostra de centres de Secundària, permet comprovar com els primers cursos del batxillerat acumulen més aiumnal i també més que rep l'ensenyament
en la nostra llengua. Sobre una mostra de sis cenires,
amb més tic .1.200 alumnes, ics proporcions resultants són:

En l'bdueació Infantil í Primària l'Administració
educativa ha desenvolupat Ires programes per afavorir la normalització lingüística: cl programa d'ensenyament en valencià, adrcçal a alumnes majoritàriament valcncianoparlants residents al territori de predomini lingiiíslic valencià; el programa d'incorporació progressiva, adreçat a alumnat del mateix territori
i que es defineix per un ús predominant del valencià
com a llengua d'instrucció, i el programa d'immersió
lingüística, adreçat a alumnes castellanoparlanls
(encara que, segons sembla, en el curs de 1994/95
encara no hi havia cap població declarada històricament castellanoparlant on es desenvoluparen programes d'immersió). Actualment, cl 35% del total de
centres dels municipis de predomini lingüístic valencià desenvolupa programes d'ensenyament en valencià o d'immersió lingüística, amb la participació del
14% de l'alumnat d'aquests municipis. En l'Educació I n f a m i ! hi ha 23.126 alumnes en programes
d'ensenyament en valencià i immersió, d'un total de
76.983 en territoris de predomini històric valencià.
La progressió d'aquests programes en el conjunt de
l'Educació Infantil i Primària ha estal la següent:

P. Ensenyament
Valencià
Curs
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93

1993/94
1994/95
1995/96

Centres

Alumnes

10
48
116
151
168
21!
239
215
244
304
381
397
422

1 .432
5.414
10.61 1
1 1 .375
13.131
17.279
23.979
26.769
26.570
3 1 .500

37.611
42.755
47.381

% sobre ensenyament valencià

Curs

(n = 775)

3rESO/lrBUP

38,1
30,6
i 9,6
11,7

4t ESO/2n BUP

3 r B U P / l r Batxillerat
COU/2n Batxillerat
En segon lloc, ni totes les branques tic formació professional, amb les seues professions
( F P 1 ) i especialitats (FP2), ni tots els cicles formatius (ESO) es poden cursar en valencià actualment; q u a n s'ofereix aquest ensenyament, no
sempre el centre està pròxim al lloc de residència. Sectors productius tradicionals, amb una
aportació lèxica notable, no tenen u tia formació
professional en valencià en cap centre del País,

P. Immersió
Lingüística
Centres

Total

Alumnes

-

Centres

-

Alumnes

10

50

3.363

48
116
151
168
211
239
265

67
88
93
114
137

5.503

311

7.9 IS
10.165
1 3.226
16.409

392
474
511
559

1.432
5.414
1 0.6 1 1
1 1 .375
1 3. 1 3 1
1 7.279
23.979
30. 1 32
32.073
39.418
47.776
55.98 1
63.790

l·iutc Servei d'Ensenyaments en Valenciíi. Direceió General d'Ordenudií i [iiiuiviïdií líducaiiva I PoKiL-a Lmgiiísile;i de l;i Cienenilitnl V illenc Urna j elaboració pròpia. "-": sense dndes.

A l'Educació Secundària ( B U P i COU. FP i
ESO) es desenvolupen dos programes: l'ensenyament en valencià (línies en valencià) o les matèries
en valencià (incorporació progressiva). En el primer
participen actualment 10.487 alumnes en 99 centres.
La progressió d'aquests programes ha estat la
següent:

Curs
1983/84
1984/85
1985/86 .
1 986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96

P. Ensenyament
Valencià
Centres
Alumnes
18
23
30
40
43
58
71
86
99

2.876
3.035
4.823
7.001
8.546
10.487

corn ara la branca agrària, la maritimopesqucra o
la de fusta. Per últim, cai advertir que no disposem de dades del procés de n o r m a l i t / a c i ó a la
Formació P e r m a n e n t de Persones Adultes, ni
tampoc a la formació professional ocupacional i
contínua.
Amb lot, les dades anteriors mostren una lendènMatèries en

Valencià
Alumnes

-'
81
87
88

91
102
lli

119
123
-

Cal fer alguns adveniments. En primer lloc. com
que en I Educació Secundària no e M à regulat un
model progressiu en la i i n p a r i i c i ó de matèries i
l'alumnat és complabilit/al en aquest programa quan
rep almenys una assignatura en valencià, és difícil
establir les scues conseqüències normalitzadores.
Com que un mateix centre educatiu pol oferir ambdós programes, la columna de centres totals incorpora d u p l i c a c i o n s . L ' a p l i c a c i ó tic! programa
BADALL (Base de Dades de Lleniuia). desert volu-

Centres

-

9
22
84
91
.
99
110
1 18

4 1 .466
5 1 .247
74.685
75.056
-

131
145
169
190

209
•

(n = 3.224)
30,8
25,2
23,2

20,8

Comarques castellonenques
Les comarques valencianoparlanls de Castelló
arrepleguen prop de 425.000 persones, un 65% de les
quals parlen valencià a casa. Les comarques casteílanoparlants arrepleguen més de 25.000 persones.
En Educació Infantil hi ha més de 10.000 alumnes (dades de procedència sindical), un 68% dels
quals reben els primers ensenyaments en valencià, be
en el Programa d'Ensenyament en Valencià, bé en el
Programa d'Immersió Lingüística, amb un percentatge que oscil·la entre el 100% a l'All Maestrat i el
46% a la Plana. 1 li ha hagut una progressió notable,
ja que el curs 1993-94 el percentatge global no arribava a la meitat de l'actual.
En Educació Primària i EGB, un centenar de centres públics ofereixen actualment ensenyaments en
valencià, que segueixen uns 9.000 alumnes en uns
450 grups. L'oferta d'ensenyament en valencià en
els centres privats, concertats i no, és pràcticament
nul.la. Per altra banda, el nombre d'alumnes que
segueix un ensenyament en castellà és quatre vegades superior, tot agrupant-se en el triple d'unilais (els
grups de castellà estan més massificats). Una projecció de les dades demogràfiques i sociolingüístiques
generals esmentades sobre la població escolar de
Primària ofereix el següent resultat: per cada alumne
en l'ensenyament en valencià n'hi ha altres dos,
valencianoparlants, escolaritzats en castellà.
Setze centres de Secundària ( I I IB, 4 1FP i I
IES), tols ells públics, ofereixen grups d'ensenyament en valencià, la qual cosa representa aproximadament una tercera part del total. Aquests grups,
però, només arrepleguen el 6,7% de l'alumnat, és a
dir, uns 1.500 alumnes. De mantenir-se les proporcions generals, una quantitat deu vegades superior
d'alumnes de Secundària valencianoparlants estarien
cursant els seus estudis en castellà. En una vintena
més de centres de Secundària l'alumnat pot seguir
matèries aïllades en valencià.

Comarques valencianes

Total

Centres

% sobre toliïl

Alumnes
1.280

3.160
1 1 .640
1 2.485
3 1 .047
33.848
33.947
44.342
54.282
79.508
82.057
-

cui u l'augment cu Ui participació de centres Í alumnes en els programes d'ensenyament que afavoreixen
la normalil/ació lingüística. L'increment és. però,
insulïciein. Un nombre considerable tic xiqucts,
alguns càlculs permetrien parlar d ' u n volum entre
200.000 i 300.000 alumnes, són valencianoparlants
però han de .seguir l'ensenyament en castellà.
Farem, doncs, una consideració més acurada, tol atenent a les diferencies que es donen entre les comarques í entre l'ensenyament públic i cl privat.

La franja interior de la província de València és
una /ona castellanoparlant amb 120.000 persones,
enfront de 2.015.000 persones a Ics zones valencianoparlants.
En el segon cicle d'Educació Infantil hi ha uns
40.000 a l u m n e s , aproximadament un 30% dels
quals reben els primers ensenyaments en valencià,
ja siga en el Programa d'Ensenyament en Valencià,
ja siga en cl Programa d'immersió Lingüística.
Aquest percentatge oscil·la entre el 53% a la Ribera
Alta i el 27%) al Camp de Túria. L'Horta baixa al
20% i la ciutat de València al 14%. La Safor prcsenia un 64% d'alumnat d'Educació Infantil escolaritzat en valencià, mentre ia Vall d'Albaida arriba al
39%. El 30% global és una data notable ja que el
curs passat era del 25,7% i l'anterior del 20,7%.
Tanmateix, la projecció de les dades sociolingüístiques anteriors ens portaria a concloure que un nombre d'alumnes valcncianoparlants estaria eseolarít/.ai en castellà. Aquest grup, difícilment quantificable. podria arribar a un terç del total.
Pel que fa a l'Educació Primària i EGB, 304
centres ofereixen actualment ensenyaments en
valencià, amb la següent distribució: 31 centres
p ú b l i c s i I p r i v a t a la c i u t a t de V a l è n c i a ; 41
col·legis públics i 3 escoles infantils a l'l·lorla Sud,
més 7 centres privats; 30 col·legis públics i 2 escoles infantils, més I centre privat, a l'Horta Nord;
en total, 116. A les comarques centrals septentrionals, 75 centres, dels quals 3 són privats. A la resta
de comarques valencianoparlanls de la província
de València, I 13 centres, tot comptant dues escoles infantils i 6 de privades. En rcsurn, 286 centres

públics i 18 privats. Cal advertir que, mentre la
relació de centres de Primària públics/privats és de
3/1 a la província de València, en considerar
l'oferta d'ensenyament en valencià la proporció
arriba a 15/1. Alumnes de Primària i EGB que fan
el seu aprenentatge en valencià hi ha uns 25.000,
front a uns 185.000 que segueixen línies en castellà. La proporció d'alumnat que segueix programes d'ensenyament en valencià és d'un 12%; a les
comarques de la província de València, que ocupen un 16% dels grups (com es mostrava adés, ací
també els grups de castellà estan més massificats).
La desproporció entre l'oferta pública Í la privada
és notable. En centres privats concertats hi ha uns
75.000 alumnes i uns 9.000 en centres no concertats; d'aquests, només uns 3.000 de centres concertats reben ensenyament en valencià. També una
estimació moll general i imprecisa, basada en la
projecció de les dades sociolingüísliques anteriors,
ens portaria a concloure que una quantitat considerable d'alumnes valencianoparlanls estaria escolaritzada en castellà. Aquesta quantitat oscil·laria
entre la quarta pari i la meitat del conjunt.
64 centres de Secundària (43 IB, 1 Extensió, 13
IFP, 5 IES Í 2 privats) ofereixen actualment grups
d'ensenyament en valencià, la qual cosa representa
aproximadament una cinquena part del total de
centres. Els grups d'ensenyament en valencià,
però, només arrepleguen cl 7% de l'alumnal, aproximadament uns 7.000 alumnes. De mantenir-se
les proporcions generals, un grup difícilment quanlifieable d ' a l u m n e s valencianoparlants (potser
entre 40.000 i 80.000) segueix l ' E d u c a c i ó
Secundària en castellà.

Comarques alacantines
A les comarques castellanoparlanls, en total hi
viuen 1.300.000 persones, poc més d'un milió a
territoris de predomini lingüístic valencià. La proporció de valencianoparlants oscil·la entre el 75%
ja esmentat a les comarques centrals del País i
aproximadament un 35% a la resta.
En el segon cicle d'Educació Infantil hi ha uns
32.000 alumnes, uns 25.000 dels quals corresponen a territoris de predomini lingüístic valencià.
Només un 16% segueix programes d'ensenyament
en valencià, proporció que oscil.la entre el 58%
del Comtal i el 7% de l'Alacantí'. Una estimació
amb molta incertesa ens permetria parlar d'entre
4.500 i 7.500 alumnes valencianoparlanls escolaritzats en castellà.
Pel que fa a l'Educació Primària i EGB, només
una quarta part dels centres, 122 al curs actual,
ofereixen ensenyaments en valencià, la meitat a Ics
comarques centrals i la meitat a les meridionals,
amb uns 500 grups i uns 10.000 alumnes en lolal,
la r-ual cosa és poc menys del 10% dels grups i del
7% dels alumnes. Les dades sociolingüístiques
generals permeten afirmar que hi ha encara un
grup d ' a l u m n a t valeneianoparlant escolarit./,al en
castellà, d i f í c i l m e n t quanlificable, però que es
podria estimar en uns 40.000 alumnes.
Dels centres de Secundària, només 19 ti'ofcreixcn ensenyaments en valencià {17 l l i . I IBS, 1
IFP), la meitat a les comarques centrals i la meitat
a la resta; cap d'ells privat. Dels 46 centres de
Formació Professional (LGE) de la província
només en un hi ha ensenyament en valencià, l'EFP
de Benidorm, on només hi ha cursos de tres de les
vint branques d'aquesta formació -i no de toies les
professions i especialitats-. Únicament el 2,7%
dels alumnes dels centres públics segueixen un
ensenyament en valencià, la qual cosa representa
unes 2.000 persones d ' u n conjunt d'unes 75.000.
La projecció de les dades sociolingüístiques generals permetria estimar en uns 24.000 alumnes els
valencianoparlanls que desenvolupen el seu ensenyament en aislellà, quantitat amb un ampli marge
d'incertesa.
(La Mesa per l'Ensenyament en Valencià està
formada per CC ()(), STEPV, UGT, Federació
Escola Valenciana, Professorat de Piimària i
Secundària, Professorat i PAS de la Universitat de
València Í de la Universitat Politècnica.)
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Informe de la 45.9 Conferencia
Internacional de Educación
(Ginebra, 30 septiembre - 5 octubre 1996)
El fortalecimiento de la función del personal docente ante
los desafíos planteados por los
cambios de este fin de siglo,
ha sido el tema principal de los
trabajos de la 45.- Conferencia
Internacional de la Educación
(CIE), que se ha celebrado en
Ginebra del 30 de septiembre
al 5 de octubre, en la que han
participado representantes de
los gobiernos de los Estados
miembros de la Unesco, encabezados por los ministros de
Educación o altos funcionarios,
junto con otros protagonistas
clave de la ensehanza, entre
los que se e n c o n t r a b a una
amplia representación de la
Internacional de la Educación
(IE), en la que estaba integrada la delegación de STEs.
El tema de dicha conferencia
fue el fortalecimiento de la función del personal docente en
un mundo cambiante. Durante
la conferencia los representantes mínisteriales, junto con
altos funcionarios, investigadores, r e p r e s e n t a n t e s de las
organizaciones no gubernamentales y docentes, han ido
definiendo las medias necesarias para mejorar la contratación, la formación y la particípación de los docentes. También se ha podido constatar
cómo la disminución del prestigio vinculado a la. prof-esión
docente se ha convertido en un
fenómeno mundial que mina la
moral de los profesionales de
este sector.
Se ha constatado que la
desmoralización que sufren los
docentes así como su "status"
social y las condiciones de trabajo han ido disminuyendo sus
motivaciones y se han definido
las medidas f u n d a m e n t a l e s
que son necesarias para fortalecer las funciones que currv
plen los docentes y para su
participación en el e s f u e r z o
para mejorar los sistemas educativos.
Se t r a t a de a c e n t u a r la
capacidad de personal docente, modificando radicalmente
su formación inicial e insistiendo en su formación permanente, así como la valoración ante
los docentes del potencial que
ofrecen las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
Los dos grandes debatés
celebrados en esta Conferencia han sido dirigides por Jacques Delors, presidente de la
Comisión Internacional sobre la
Educación para el Siglo XXI, y
Federico Mayor, director general de la Unesco, y han estado
dedicados al "Fortalecimiento
de la función del personal
docente en un mundo cambiante: problemas, perspectives y
prioridades" y a "La función de
los docentes en la construcción
de una cultura de paz".
En el marco de la Conferencia, la Unesco, la OÏT y la IE
han organizado mesas redondas para dar respuesta a los
siguientes interrogantes: "La
repercusión de las nuevas tec-
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ES DELICTE
"PEGAR A LES NOSTRES DONES" ?
No fa molls dies ens va tornar a escandalitzar una altra sentència
discriminatòria i masclista, esta vegada del Tribunal Suprem italià,
declarant que "pegar a la pròpia muller no sempre constitueix un delicte, especialment si el delicte respon a un atac de gelosia".
Aquesta sentencia posa de manifest que si bé és veritat que l'avanç
cap a la igualtat social de la dona ha sigut important, no ha sigut suficient per a aconseguir canviar esquemes i prejudicis en les actituds, els
valors i les mentalitats de gran part de la població. Dècades de "revolució de la dona" ens han permès descobrir que la igualtat "real" es encara un miratge. Dades objectives com aquestes així ens ho demostren.
La violència contra les dones no és una cosa nova, sinó que és exercida des de sempre tant en l'àmbil privaí (familiar) com en cl públic.
Centrant-nos en el privat, en 1994 a Espanya van ser assassinades pels
seus marits 42 dones i 16.419 van denunciar maltractaments domèstics.
En l'any 1995 el Tribunal Superior de Justícia valencià va atendre 422
casos d'atemptats contra la llibertat sexual. Però les investigacions que
s'han fet del lema assenyalen que menys del 10% de les afectades
s'atreveixen a plantejar denúncies, entre altres raons per la privacitat
de l'cniorn en que es desenvolupa aquesta violència i la manca de fermesa i transparència amb què s'aborden aquestos temes, fonamentalment a nivell jurídic (demostrat no sols en aquesta recent sentència).
La violència sexista exercida cap a Ics dones segueix sent un greu
problema pendent de solució. Ara bé, és un problema global que requereix del compromís de tota la societat si volem solvcntar-ho, perquè
aquesta violència no és més que el reflex de la situació de desigualtat i
discriminació de les dones respecte als homes, Í serà necessari desenvolupar actuacions que la modifiquen.
Des de l'Àrea de la Dona de l'STE-PV vos animem a debatre, reflexionar i aportar el nostre compromís en la recerca de solucions, intentant modificar les actituds al nostre voltant, en la línia de transmetre
valors que tendcsqtien a canviar la menialítal de les futures generacions. Però la solució no està sols en les nostres mans. Hem de seguir
exigint que Governs i Administracions prengucn Ics mesures políliqucs
i legislatives oportunes tendents a modificar aquesta situació.

PER SEMPRE,
MIQUEL ROMEU
nologías de la información en
la ensehanza y los docentes";
"iCómo afectan los cambios
en la sociedad a las posibilidades de los docentes de mejorar
la calidad de la educación?" y
la participación en la toma de
decísiones en matèria de educación: Amplíación de la función de los docentes en la
reforma de la educación".
Durante dicha Conferencia se
ha puesto de manifiesto la situación inquietante que padecen 50
millones de docentes, confirrnàndose una disminución muy marcada del nivel de vida y de su
"status" social tanto en países
desarrollados como en vías de
desarrollo. Ademàs se ha constatado un aumento cada vez mas
importante del trabajo y las responsabilidades que deben asumir los docentes, mientras que la
formación y los materiales pedagógicos que reciben son cada
vez mas escasos.
Se cuentan por millones los
que se ven enfrentados a la
inseguridad y la violència, tanto
en los países desarrollados o
en vías de desarrollo como en
los que viven conflictos.
Durante los últimos diez
ahos numerosos gobiernos han
congelado los salaries de los
docentes, que en los países en
vías de desarrollo llegan algunas veces al 95% del presupuesto de la educación estatal,
disminuyendo también los gastos destinades a formación,
provocando un grave deterioro
del nivel pedagógico y del
estatuto social de la profesión
(No està de mas recordar que
los f u n c i o n a r i o s del Estado
espahol han perdido un 11%

de su poder adquisitivo durante
los últimos ahos, así como la
aplicación de una reforma educativa .con fuertes recortes en
personal e inversiones reales,
en realidad totalmente discordante- con el discurso pronunciado por la represeniación
espahola en dicha Conferencia).
La depreciación profesional
de la ensehanza ha provocado
que un número elevado de
docentes abandone la profesión por empleos con mas
prestigio y mejor remunerados.
Una encuesta reciente de la
OIE indica que muchos países
sufren una escasez de p3rsonal cualificado en matèria de
planificación, administración,
pedagogia, evolución y desarrollo de programas.
Entre las conclusiones cabé
destacar que la Unesco calcula
que seran necesarios 9 millones de docentes mas, hasta el
aiïo 2000, para alcanzar el
objetivo de la ensenanza universal. También hay que destacar el exhorto que ha hecho la
Unesco a los gobiernos para
que dediquen el 6% de su PIB
a la educación.
La Unesco pide a la Sociedad y a la comunidad internacional un mayor reconocimiento de los problemas de los
docentes y que se pongan en
funcionamiento políticas que
les garanticen buenas condiciones de trabajo y un màximo
de eficàcia.
Pedró Polo
Secretariado Confedera!
STEs
Àrea Internacional

El 13 de juny ens va deixar Miquel Romeu.
Sempre tindrem un dels millors records de la nostra vida en Miquel
perquè cada vegada que parlem dels nostres orígens com a STEPV
hem de parlar d'ell, allà pels primers anys de ta transició democràtica,
quan els companys i companyes del sector privat anàvem i veníem
entre Alacant i Alcoi per configurar el nostre sindicat. Allí estava
Miquel, sempre donant ànim i recolzant tothom, sempre reivindicant
allà on calia el que necessitàvem com a ensenyants.
Miquel ha sigut un amic per a tols, disposat en lot moment per a
qualsevol tasca sindical, escolar o personal. Ha lluitat fins l'úïiim dia
per millorar l'ensenyament, per millorar les condicions del professorat,
per millorar la situació de l'alumnat, per millorar la vida.
Sempre ha estat ferm en les seues conviccions i en la defensa dels
treballadors i treballadores, especialment dels que tenia més a prop, els
de l'ensenyament.
Els companys de treball que hem tingut la sort de conviure Lola una
vida professional al seu costal, li agraïm l'aprenentatge que ens ha proporcionat la seua saviesa, la seua dedicació, la seua il.lusió, profcssionalital i companycrisme i, sobretot, la seua amistat.
Esperem que des del món subtil on es trobe seguirà espenianl cl
carro.
Descansa en pau, amic.
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JORNADA SINDICAL £/ professorat i l'ensenyament al món rural. Quin futur?
l a importància de l'estructuració He
l'ensenyament al món rural ens fa pensar en la necessilat de veure de quina
manera les persones que treballem en
aquesl medi podem incidir sobre les
propostes que ens pot p r e s e n t a r
l'Administració.
Així, ens hem planlejat la realització d'una jornada de treball per informar, arreplegar propostes Í decidir
sobre els següents [emes:
* Anàlisi de les diverses situacions
arreu l'Estat.

* 1:1 CKA en Primària, l'única alternativa?

* tl Mapa Escolar de Secundària,
crítica i alternatives.
* Quines condicions de treball?: itineràncies, adscripció, jornada, formació del professorat.

* Com organitzar la participació de
la comunitat educativa? Els consells
escolars.
* Cup a on anem? La Plataforma
Rural del País Valencià.
La importància del moment Í dels

temes fan que la participació de persones de les d i s t i n t e s zones del País
Valencià siga imprescindible per lal de
decidir entre tots Í totes sobre el nostre
futur.
Us esperem ei d i s s a b t e 16 de
novembre a la Seu del S i n d i c a t a
València ( C/Juan de Mena, 14-baix).
L'horari de la jornada serà de 9.30 a
14.30 hores. Heu de confirmar la vostra participació abans del dia I I de
novembre al telèfon del sindicat: (96)
391 91 47.

ESCRIT AHIR

(Abans Dl
2

Un gran centre, 800 m d'exposició
al servei de l'ensenyament i la cultura.
Valenciana", de
Bernat Ortín (1918)
La "Gramàtica Valenciana"
de Bernat Ortín Benedito és el
primer manual de valencià
destinat a l'ús escolar. No
debades el seu autor conjugava l'ofici de "mestre municipal
de les escoles nacionals de
València" amb el de secretari
general de "Nostra parla",
entitat de defensa de la nostra
llengua i cultura. Bernat Ortín
incorporava així als corrents
valencianistes la preocupació
per acostar l'escola al poble.
De fet aquest manual formava
part d'un programa més ambiciós per dotar d'uns textos
bàsics per a la valencianització de les escoles del País
("Història de València", "Geografia de València", "Tresors
Valencians"... Procesos semblants seguien els catalans
del Principat (Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana).
La data de publicació,
1918, no és casual. Ens trobem en plena fase de superació de la Renaixença fèlibre
(Llorente) que cantava a "la
barraca", a "l'arròs de fesols i
naps", i donava patents "d'alicantinismo" i "valencianisme"
a "la millor terreta del món" i
"l'Himno Regional", i que originà l'aparició d'entitats tan
reivindicatives com "València
Nova" o la creació de partits
polítics estrictament valencians, com ara "Unió Regional
Valencianista" .

i-l

SOM UNA COOPERATIVA.

Fes-te'n soci *
i tindràs grans descomptes.
(*) Quota de soci: 500 pessetes.

CONTINUEM COMPROMESOS AMB L'ENSENYAMENT.

FINCA ROJA

* Lloc cèntric de fàcil accés. Aparcament públic,
autobusos, i metro PI. Espanya.
* Obrim dissabtes de matí.

C/ Beato Gàlvez, 7 baix (C/ Albacete, entre PI. Espanya i Finca Roja)
TeUFax: 38016 55.46007 València,

