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QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

ANCA E

Pressupostos
Bis Pressupostos de 1997 tanquen el cercle hostil que
envolta l'Escola Pública.
Un mapa escolar que converteix l'oferta pública en
subsidiària de la iniciativa privada.
I ara els Pressupostos de 1997, que desatenen les
necessitats del servei públic i, al mateix temps,
subvencionen els negocis privats més e n l l à de
l'escolarització obligatòria.
El cercle es tanca.
Envoltant tot açò, els "cants celestials" del liberalisme:
que si públics són "tots" -també els que porten
"uniforme"-, que si la llibertat d'elecció de centre, que si
el dèficit públic... Per cert: és per això que es privaütza el
SEP1VA, un dels serveis més rendibles?

Parlem clar: amb aquests pressupostos no es
podrà generalitzar Paula de 3 anys als centres
públics, però es triplica la subvenció a centres
privats i es íedueix a la meitat la destinada a escoles
infantils municipals i a Ics d'iniciativa social
(cooperatives).
Les inversions a Primària i Secundària baixen. No
es van a construir els Instituts d'Educació
Secundària -ni tan sols els del mapa escolar. Hi ha
diners' a dojo a les Cambres de Comerç per a
formació (?) i a centres privats per a BUP i
Formació Professional, però no per a atendre els
compromisos adquirits amb els treballadors dels
centres concertats.

NO

La reforma del ROC..
Pressupostos 1997.
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Hi ha retallades en despeses de funcionament dels
centres públics i en formació del professoral.
A la promoció social del valencià es dedica el 0'8 per
mil! dels pressupostos.
Es congelen - és a dir, baixen encara més- els nostres
salaris.
Si volem tenir una educació de qualitat, lliure Í
democràtica, científica i aconfessional, gratuïta i nostra, ja
podem espabilar-nos i recuperar la iniciativa.
Rebutgem els pressupostos.
Defensem els serveis públics.
Sempre.
A tol arreu.
Ja!

als pressupostos
de 199T perquè suposen
el desmantella ment de

L'all

l'ensenyament públic

Pc-r als governs democràtics
que han tot de la passivitat i la
i g n o m í n i a la se u a política
davant del conflicte de poder
que assola cl Zaire amb unes
conseqüències tan catastròfiques per a la població.

Ensenyament
Secundari
..,...,,.,.
Adscripció
Ajust Escolar.
El sueldo en los
Servicios Públicos..

PLATAFORMA UNITÀRIA PER L'ENSENYAMENT PUBLIC

Entrevistem a
Elàdía Boïls.....,..,.,...

EN DEFENSA DE
L'ENSENYAMENT PÚBLIC

,*j l'oli

Funció Pública

MANIFESTACIÓ

Ensenyament Privat

DIA 18 DE DESEMBRE
7 DE LA VESPRADA

El NOU marca el
sistema educatiu
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VALÈNCIA: DES DE SANT AGUSTÍ FINS EL PALAU DE LA GENERALITAT
ALACANT: CONCENTRACIÓ DELEGACIÓ DE GOVERN ("Casa de les bruixes")
CASTELLÓ: CONCENTRACIÓ DELEGACIÓ DE GOVERN ("Cusn dels caragols")

Opinió: Zaire
Dones, casa nova....

11

PLATAFORMA UNITÀRIA PER L'ENSENYAMENT PUBLIC DEL PAÍS VALENCIÀ
F.A.P.A. València, FAAVEM, BEA, CAMPUS JOVE, AEN, AD'E, BEA-EM, AEN-EM,
F.E.CC.OO.-PV, CGT-PV. FE.TE.-UGT-PV, STEPV-lv, Fnd. AA.VV. València, Fed.MHPsPV

Per a la gent solidària, persones i organitzacions, que
dediquen la seua vida i els
seus esforços a la solidaritat
sense fronteres.

Col·laboren en aquest número: Vicent Bataller, Carme Berruezo, Manolo Cabaníllas, Anà Canales, Adel Francés, Sebastià Giner, Pilar Gonsalves, Alberto Guerrero, José Herrero, Vicent Mauri, Joan Moliner, Juan M. Munoz, Ferran Pastor, Antonio Ruiz, Antoni Vinas..
Alacant: Orense, 3. E. Dia. 03003 Alacanl. Tel. 522 80 88. Alcoi: Sant Jaume, 15.03800 Alcoi. Tel. 554 45 16. Alzira: Avgda. Luis Surier, 28-4.46600 Alzira. Tel. 240 02 21. Castelló: PI. País Valencià, 6,3.13002 Castelló. Tel. 20 68 27. València: Juan de Mena, 14. 46008 València. Tel. 391 91 47.
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La reforma dels ROC

Acreditació per a
l'exercici de la direcció
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha anunciat a la Mesa Sectorial d'Educació la seua voluntal de publicar una Ordre mitjançant la qual es
regulen els diferents procediments d'acrcditació per a l'exercici de la direcció
de centres docents públics, íant cl derivat de l'acredilació d'ofici per a aquell
professorat que haja exercit durant q u aire anys o mes els càrrecs de Director,
Cap d'Estudis o Secretari, com el procediment ordinari corresponent a un
procés, d'una banda, de superació de programes de formació o, alternativament durant els dos primers anys de vigència de la LOPEGCD, de possessió
tle determinades titulacions, i, d'una altra, de valoració positiva del treball
desenvolupat en l'exercici de càrrecs unipersonals de govern, o de valoració
positiva de la labor docent.
Aquest projecte d'Ordre no és sinó una còpia quasi literal de l'Ordre de 10
de gener de 1996 del Ministeri d'Educació i Ciència, amb la lògica substitució de denominacions d'òrgans administratius Í determinades dates.
Davant això cal manifestar el nostre desacord amb cl Govern Valencià per
la deixadesa de competències normatives de què fa gala, amb la renúncia de
desenvolupar de manera immediata els preceptes de la LOPEGCD corresponents a Facreditació de professorat per a l'exercici de la direcció, cvilaní la
possibilita! de desplegar uns procediments que pal·liaren, en la mesura del
possible, mitjançant l'escaient negociació, els aspectes més negatius del restrictiu sistema d'elecció de la direcció que contempla ta LOPEGCD als centres docents públics del País Valencià.
També manifestem ei desacord amb la forma i el temps en què s'encela el
procés d'acrcdilació amb la publicació d ' u n a Ordre que és pura còpia de
l'Ordre del MEC', caient en cl ridícul quan fa esmcnl.de l'adaptació a les
peculiaritats de la Comunitat Valenciana del citat Reial Decret, i que es dicta
gairebé un any després de la publicació del citat Reial Decret, la qual cosa
endarrereix tot el procés de normalització del govern dels centres valencians.
Així mateix, denunciem l'intent d'escamotejar un debat públic sobre els
procediments d'acredilació Í, en especial, de ['informe preceptiu del Consell
Escolar Valencià, en iraclar-se de reglaments que despleguen lleis que afecten els òrgans de govern dels centres públics, i instem la Conselleria per tal
que cl més aviat possible sot meta a negociació de la Mesa Sectorial els
aspectes corresponents al sistema d'acreditacíó, elabore un decret que desplegue directament la LOPEGCD en aquest sentit i requeresca el procedent
informe del Consell Escolar Valencià, previ a la publicació al DOGV.

SPEs; Una sentència reconeix el complement
específic com a especialistes de Logopèdia en
els SPE als mestres que hi són especialistes
En el recurs conlcnciós-administraliu interposat pels serveis jurídics de
l'STEPV contra la desestimació de les sol·licituds de reconeixement del complement específic com a especialistes dc-Logopèdia en els SPE, e! Tribunal
Superior de Justícia de la CV ha dictat sentència favorable als mestres recurrents.
En les seues al·legacions, l'Administració interpreta l'expressió "especialista d'SPE" com únicament referida als professors especialitzats en psicopedagogia escolar d'educació especial, i no a la resta de professorat especialista
amb un lloc de treball en els SPE.
El TSJCV, però, en els fonaments de dret, entén que tant el Decret
136/1984, de creació del Serveis Psicopcdagògics, com l'Acord del Consell
de la Generalitat Valenciana de 13 d'abril de 1987. sobre el règim relributiu
del personal docent, contemplen la fórmula "especialista d'SPE" sense restriccions o precisions a un o altre títol.
En conseqüència, la Sala falla... "reconèixer com a situació jurídica individualitzada el dret dels actors a percebre entre les scucs retribucions el complement específic establert per a especialistes d'SPE de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana, en la quantia determinada anualment, durant els períodes que cadascú d'ells haja estat o cstiga prestant els
seus serveis en els referits SPE".

La modificació dels REGLAMENTS ORGÀNICS
DE CENTRE és una exigència de l'aprovació de la
LOPEGCD, la qual afecta, substancialment, la gestió
dels centres Í la participació dels sectors de la comunitat
educativa.
El Govern Valencià ve retardant la modificació des
de novembre de 1995 fins que, finalment, publique els
nous decrets, no sabem quan. Ara, però, ens ha lliurat els
esborranys.
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència no sols
ha procurat la necessària adequació. Ha pactat amb la
direcció de la COVAPA la modificació de la composició
dels Consells Escolars minoritzant la presència del prolessorat i ha introduït nous òrgans constituïts directament
per l'APA.
La reforma així pactada és la causa de la pròrroga
dels actuals Consells Escolars de Centre fins el proper
mes de juny (a pesar-d'anar contra la Llei) i, al mateix
temps, és el preu que paga gustosament l'Administració
a determinats líders del moviment associatiu de pares i
mares per "mirar cap a un altre costat" en el lema del
mapa escolar, primer, Í en el dels pressupostos d'educació de 1997, després.
El que ens arriba als sindicats, per tant, és el fruit
d'eixc pacle: l'Administració Ta seues les exigències
d'eixos representants de COVAPA i a continuació ens
les presenta als sindicats per a la "negociació". Necessàriament, si els sindicats, com a representants del professorat, critiquem les propostes i exigim canvis, ens haurem convertit en els "enemics dels pares i marcs".
Aquesta estratègia de negociació, en les antípodes del
consens, no per oportunista Í burda menys eficaç, apunta
dircclamcni al cor de Fcmcsa entre els sindicals progressistes i els sectors de les APA que han entès des del
principi que l'amenaça per a l'ensenyament públic era i
és la política del PP: el mapa escolar, els pressupostos... i
no pas cl "corporativisme" del professoral (en paraules
del president de la federació de pares, Gabriel Miró,
d'Alacant).
Diguem-ho clar: es tracta de dinamilar les Plataformes Unitàries, que han demostrat ser un bon instrument

de mobilització social. Més encara, els abanderats
d'aquesta reforma -de dins i de fora de la Conselleria- ho
plantegen com una "batalla" en la "guerra" de les APA
contra cl professoral. Però de quina "guerra" parlen? De
la jornada de treball, del calendari escolar, de qui tria els
llibres de text -en quina llengua estan escrits?- i del
fracàs escolar que s'origina -diuen- perquè el professoral
valencià treballa menys que cap altre.
Es possible que en alguns centres hi haja poca sintonia entre professorat i l'APA, però no és, ni de bon tros,
la situació general. Ans al contrari, es dóna la col·laboració constant i ben positiva qtic contribueix no sols a
pal·liar deficiències pressupostàries, sinó a pressionar,
quan cal, l'Administració per a resoldre problemes de
dotació, de substitucions, etc., així com a dinamitzar la
integració de tots els sectors en la vida dels centres: escoles de pares i marcs, setmanes culturals i esportives,
xerrades, aportacions als projectes educatius... La relació
enire l'APA i el professorat no és cl "problema" que precise reformes radicals. Es un invent per a afiançar liderats de determinats personatges i una cortina de fum per
a tapar Ja política educativa de la dreta. És un malrimoni
d'interessos.
Plantejar-ho com la resolució d'un enfrontament entre
sectors, amb vencedors i vençuts, és una greu irresponsab i l i t a t o una jugada més dels interessats en erosionar,
com més millor, l'escola pública.
El professorat i els parcs i les mares hem demostrat
que volem i sabem treballar junts.
L'STEPV continuarà el treball unitari amb les federacions i les APA que vulgueu continuar oposant-se a la
polílica educativa del Govern, i defensarà, com sempre
ha fet, el paper imporlanlíssim qtie juguen els pares i
mares en la realització del projecte educatiu de cada centre, en ia defensa d'una educació de qualitat des deis
Consells Escolars de Centre, Municipals o al si del Consell Escolar Valencià.
Al mateix temps, com a sindicat majoritari a Fensenyameni, s'oposarà a totes aquelles iniciatives irresponsables que pretenen alterar la convivència escolar aconseguida amb molts esforços al llarg del íemps.

Què canvia als ROC?
- Òrgans unipersonals de suport: cl President de l'APA
més representativa {amb funcions assignades) i, en
Secundària, el President tle l'Associació d'Alumnes.
- Òrgans col·legials: Junta Directiva de l'APA més
representativa (amb funcions assignades) i, en Secundària,
la Junta Directiva de l'Associació d'Alumnes.
- El manament dels òrgans unipersonals serà de 4 anys,
tant si són elegits com si són designats.
- La Direcció serà elegida pel Consell Escolar entre ics
persones prèviament acreditades.
- Si no n'hi ha d'acreditades en cl centre, l'Administració en nomenarà una d'altre centre per 4 anys.
- En Secundària desapareix la Vicc-dirccció i apareix,
per a 'determinats casos, l'Administrador, en lloc de!
Secretari, amb competències sobre mitjans i personal (no
és elegible i el seu rècim és el de la l'Administració General).
- Els membres de l'equip directiu els nomena el/la
director/a.
- Composició del Consell Escolar en Centres de Primària:
9 unitats o més: 9 representants del professoral i 13
dels pares i mares.

fi, 7 o S unitats: 5 representants del professorat i 6 dels
pares i mares.
3. 4 o 5 unitats: 2 representants del professorat i 2 dels
pares i mares.
- Composició en centres de Secundària:
12 unitats o més: I 1 representants dql professorat, 9
dels parcs i 8 de l'alumnal.
Menys de 12 unilals: 8 professors/es, fi pares/mares, í
alumnes.
- Un membre de l ' A P A és desigual per al Consell
Escolaren representació de pares/mares.
- Les reunions del Consell Escolar seran, preferentment, en dies no lectius.
- Les comissions del CE estaran formades pel director/a. 2 professors/es i 3 pares o mares, un dels quals, en
Secundària, haurà de ser el President de l'APA. així com
també 2 alumnes.
- La renovació dels membres del CE es farà per meitats
cada dos anys.
- Per a F elaboració del Projecte Educatiu cal tenir en
compte cl programa d'educació bilingüe, tot i diferenc i a n t les /ones de predomini l i n g ü í s t i c en cl cas de
Primària.

Una medida mas del desgobierno del deparfamento y una
ileqalidad manifiesta

La Conselleria d'Educació prorroga
los actuales Consejos Escolares
La Conselleria d'Educació ha comunícado a los síndicatos de ia Mesa Sectorial de Educación que procedent a
la pròrroga de los Consejos Escolares de los ccntros educatives haslael próximo mesde junio.
Para el STEPV, la renovación de los Consejos Escolares debía haeerse en el mes de noviembre, al cumplirse
los dos aíios desde su elección, scgún lo dispucslo en e!
articulo 65 del Reglament Orgànic i Funcional de les
Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legís d'Educació
Primària Públics (Decret 188/1994, de 13 de setembre, del
Govern Valencià).
Por olra parte, la Ley Orgànica 9/ 1995, de 20 de
noviembre (LEPEGCD), en sti articulo 24, sobre la duración de los mandatos, eslablece, asimismo, que el Consejo
Escolar se renovarà, por mitades, cada dos aííos.

La Conselleria d'Educació ha ignorado, por scgunda vez, esta Ley Orgànica (cuya jurisdicción es todo
el territorio del Estació), como ya lo hiciera con ocasión de la pròrroga de los directores de los centros el
curso pasado.
Para el STEPV, la Conselleria no solo no es capa/
de cerrar m e d i a n l e la negociación lemas de gran
Irasccndcncia para el sistema edueativo (concursos
de traslados y adscripciones), sinó que es incapaz de
prcver el c u m p l i m i e n í o de la iegislación en temas
tan fundamenlales como los relativos al gobierno de
los centros educalivos (Dirccción y Consejos Escolares).
El STEPV estudiarà presentar recurso a la pròrroga
anunciada.
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de la primera plana

PRESSUPOSTOS 1997

congelació
Els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 1997 no
es diferencien en els seus objectius bàsics dels presentats pel
Govern de l'Estat: reducció del dèlïcil públic ï la inflació i integració en la unió monetària europea.
Aquesta política pressupostària suposa, en la pràctica, la reducció de les prestacions dels serveis públics, sobretot en Educació,
Sanitat i Serveis Socials, congelació salarial per a les empleades i
empleats públics, la reducció de les inversions públiques en
infrastructures, tot coincident amb mesures que tendeixen a la
privatit/ació de les empreses públiques o la concertació de serveis públics amb empreses privades.
En Educació la situació és doblement greu: s'entrebanca la
transformació del sistema educatiu per la falta de recursos
econòmics suficients i s'afavoreix la iniciativa privada en tots els
trams educatius. Amb aquests pressupostos s'ataca l'extensió i
consolidació d'un sistema educatiu valencià, com a servei públic
de qualitat, i s'evidencia que l'ensenyament no és un dels objectius prioritaris de la Generalitat Valenciana.

ANÀLISI DELS
PRESSUPOSTOS

a les despeses de funcionament
(el 24,30% menys que l'any 1996).
La reducció es incomprensible si es té
Retribucions.
en compte que està prevista l'organitEls Pressupostos no contemplen
zació de les VIII Jornades de Trobacap augment salarial de les empleades dels Consells Escolars de les
des i empleats públics, però, a més a
Comunitats Autònomes i de l'Estat.
mes, s'ataca la negociació col.lcctiNo es p r e v é u ni la p u b l i c a c i ó de
va, ja que-els convenis o els pactes
l'informe anual sobre la situació de
que impliquen creixements retribul'ensenyament en el País Valencià ni
tius hauran d'experimentar l'oportula publicació de temes monogràfics
na adequació.
sobre el sistema educatiu.
Oferta d'ocupació pública.
Primària
F,s c o n t i n u a amb cl procés
El programa de Primària creix un
d'amortit/ació de llocs de treball en
1,45% respecte de l'any 1996. Açò
el sector públic, ja que "el nombre
no obstant, la major part dels capítols
de places de nou ingrés haurà de ser
del programa es redueixen sensibleinferior al 25% que resulte per apliment, essent la més significativa la
cació de la taxa de reposició d'efecreducció de les despeses de funcionatius" (ari. 31}.
ment del programa (de les unitats de
Exempciü de taxes universitàgestió Í dels centres) en un 19,22%'
ries.
Les inversions reals han passat
No s'inclou l'exempció de laxes
d'incrementar-se un 23,55% en el 95
per al personal, docent i no docent,
a congelar-se en el 96 i reduir-se en
de F ensenyament, ni per. a les persoun 2,88% en el 1997 (-157 milions).
nes amb ingressos familiars que no
Es crearà una situació especialment
s u p e r e n d u e s vegades e l s a l a r i
greu al estar en ple procés d'implanmínim interprolcssional.
tació la Reforma Educativa. Afectarà
Fons d'acció social.
negativament l'equipament, l'adeNo es consigna cap partida per a
quació i c o n s t r u c c i ó de centres
complir els Acords subscrits amb els
d'Educació Infantil, Primària, Forsindicats.
mació de Persones Adultes i EducaAjudes al desenvolupament en
ció Especial.
països del Tercer Món.
La reducció del capítol de transPer tal d ' a t e n d r e p r o j e c t e s de
ferències corrents en un 6,41% afecdesenvolupament en països del Ter-, ta a diferents nivells i serveis educacer M ó n , s ' a u t o r i t z a a l ' I n s t i t u t tius i a les prestacions que compenValencià de F i n a n c e s a concertar
sen les desigualtats socials.
operacions de crèdits per un import
El capítol de personal, però, augde 2.500 milions de pessetes. Cal que
menta un 5,49% per la creació de
aquesta partida s'augmenle fins el
l . í 6 5 noves dotacions de personal
0,7% (disposició addicional segona).
del Cos de Mestres, per l'aplicació
de l'Acord de Plantilles. S'ha passat
de 19.634 en el 1995 a 19.256 en el
CONSELLERIA
1996 i a 20.421 en el 1997. Amb la
D'EDUCACIÓ
signatura de l'acord s'ha invertit la
Consell Escolar Valencià
tendència dels darrers anys de reducLa reducció aí'ecta'fonamentalció de llocs de treball.

Cal destacar l'aparició d'una línia
d ' a c t u a c i ó . n o v a de la D i r e c c i ó
General d'Ordenació, i Innovaci'ó
E d u c a t i v a sobre el desplegament
normatiu dels CRA i la vinculació
dels projectes PAEPs i CAES.
Secundària
El programa de Secundària augmenta un 7,34% en l'any 1997. EI
desglossament del programa ofereix,
però, dades de clar signe negatiu. Els
aspectes mes rcilcvants són:
- P r e v i s i ó d ' a u g m e n t de 647
noves dotacions de personal. Es creen 910 del grup A i es redueixen 275
del grup B. La reducció d ' a q u e s t ,
grup suma en els dos darrers anys
uns 389.
- Laj·educció de 2.842 milions en
el capítol d'inversions, un 26,99%
respecte del 96, i l'augment en més
de 4.500 milions de pessetes en el
capítol de transferències corrents, un
78*87% respecte de l'exercici anterior. Aquest augment tan considerable va, pràcticament en la seua totalitat (4.200 m i l i o n s ) a la partida
pressupostària dedicada a la concertació d'unitats dels centres privats
que imparteixen l'ESO.
La reducció dels diners dedicats
al capítol de les inversions reals en
el pressupost de 1997 i les constants
modificacions d'aquest apartat en els
darrers mesos tindran conseqüències
molt greus, ja que afecten directament a l'oferta pública de l'Educació
Secundària. És en l'ESO on es veu
més clarament el suport del Govern
valencià a la iniciativa privada.
Serveis educatius
Es congela la partida dedicada a
subvencionar els programes munici-

Les nostres propostes
L'STEPV ha presentat als giups parlamentaris 55 esmenes als pressupostos, al mateix temps
que es compromet a impulsar totes aquelles
accions que, des de marcs unitaris, com ara Ics
Plataformes en Defensa de l'Escola Pública,
s'engeguen des del conjunt de la societat contra
una política tan insolidària i contrària als serveis
públics.
Les nostres propostes en aspectes com les
retribucions dels treballadors i treballadores depcncnts dels pressupostos, la millora de les prestacions i el funcionament dels serveis públics o la
promoció i ús del valencià, es resumeixen en:
;;i
Augmcnl salarial igual a la inflació real i
recuperació del poder adquisitiu.

*EI compliment dels acords subscrits entre
els sindicats i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
*Garanlir el desenvolupament de la LOGSE i avançar cap el 6% del Producte Interior
Brut.
*L'adcquació dels actuals centres al RD
1.004/1991 de requisits mínims quant a la'dotació dels espais, equipament i mobiliari i per a la
construcció de nous centres, sobretot en Tenscnyament secundari, així com dotació dels recursos
necessaris per a exercir la seua autonomia de
gestió i pedagògica.
* Dotació de professoral de totes les especialitats, tant en els centres d'Infantil/Primària com

pals.de formació de persones adultes
en 341 milions de pessetes. No es. fa
referència a l'establiment del convé.ni general multi lateral, ni a la transferència del personal de la Diputació
de València ni a l'adequació í construcció de centres d'EPA. Són necessaris 1.715 milions en els diferents
programes per a possibilitar el desplegament de la Llei d'FPA.
Es congela la .partida dedicada als
gabinets municipals psicopedàgògics
(175 milions).
En Educació Infantil, es destinen
150 m i l i o n s a fes c o r p o r a c i o n s
locals Í a les entitats sense ànim de
iucre (en el 1995 era de 300
m i l i o n s ) i s ' a u g m e n t a de 275
milions a 852 la dedicada a financiar parcialment l'ensenyament del
segon cicle d'Educació Infantil en
els centres privats.
Les partides globals dedicades a
conservatoris de grau elemental i
mitjà es congelen.
Prestacions socials
Es redueix de 1.000 a 800 milions
la dedicada a la gratuïtat de llibres
de text. S'incrementen quasi imperceptiblement les ajudes a transport
escolar, de 263 a 274 milions, i les
de menjadors escolars passen de
1.663 a 1.829 milions.
Ensenyament del/en valencià
En les línies d'actuació es fa una
r e f e r è n c i a moll g e n è r i c a sobre
l'ensenyament en valencià en Primària: "Atender las necesidades de la
oferta de ensenanza en valenciano de
la red escolar". No hi ha cap referència en Secundària. Tampoc no es.
contempla en el mòdul de concert
amb centres privats P augment de la

en els de Secundària, de professoral de suport i
de persona] d'administració Í serveis.
*Creació dels Departaments d'Orientació en
tots els centres.
^Generalització de l'oferta de llocs escolars
del tram 3-6 anys en lois els centres públics.
"Cobertura de totes les substitucions, aplicació generalitzada de les ràlios LOGSE en tots els
centres i una adequada implantació dels nous
ensenyaments que suposa la Reforma Educativa.
*L'establiment de convenis entre la Generalitat Valenciana i les corporacions locals per al
finançament dels serveis educatius municipals
(EPA, Infantil, Música).
:|:
.L'exempció de taxes universitàries per
matrícula al personal docent i no docent de lot
l'ensenyament, al cònjuge Í fills d'aquest personal, així com a les persones que formen pari
d'una unitat familiar els ingressos de la qual.no

càrrega lectiva de l'ensenyament del
valencià. No és, per tant, un objectiu
bàsic per a ta Generalitat Valenciana.
Promoció i ús del valencià
El pressupost c r e i x un 8,61%,
passa de 644 a 700 m i l i o n s , però
encara és un pressupost totalment
insuficient per donar compliment als
objectius del Pla General de Promoció del Valencià. Els diners destinats
per al foment dei valencià (ajudes a
diferents administracions, entitats,
empreses...) es mantenen en els 247
milions del 1996.
Globalment considerada la partida, representa el 0'08% dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Ordenació i Innovació Educativa
L'augment del 14,14 % de les
partides dedicades a aquest programa és enganyós. Es redueix eí capítol de personal (-14'36%), les despeses de f u n c i o n a m e n t (-5%) i les
inversions reals (-27'5%). S'augmenta el capítol de transferències
corrents en 821 milions, que té el
,seu origen en cl Fons Social Europeu (uns 1.000 milions). Es congelen
o r e d u e i x e n totes les p a r t i d e s
d ' a q u e s t programa: formació del
professorat, ajudes individuals, projectes d'innovació educativa, projecte d'integració lingüística... Apareix
una nova línia pressupostària, amb
716 milions, per a ajudes a la formació professional regiacla dels treballadors d'empreses que despleguen
la seua activitat en el País Valencià.
Acord sobre implantacció
LOGSE en els centres privats
concertats
Els articles que fan referència tant
a la contractació de professorat de
suport (Art. 13) i mòduls econòmics
de distribució de fons públics per al
sosteniment de centres concertats
(Art. 14) no s'ajusten a l'Acord
sobre la implantació de la LQGSE
eiL_els centres privats concertats
subscrit per la totalitat de les organitzacions sindicals en la Mesa de
l'Ensenyament Privat. A més, no es
contempla en els pressupostos ni la
dotació per cobrir les despeses per
càrrecs funcionals ni altres complements personals.
Universitat
El programa s'augmenta un
14,91%, encara totalment insuficient
per a l'aplicació del Pla Prurianual
de financiació.
Els 5.580 m i l i o n s de pessetes
d'augment suposen una q u a n t i t a t
inferior al deute del Govern valencià
amb les Universitats valencianes,
que està estimat, per la pròpia Administració, en uns 6.000 milions de
pessetes.

superen dues vegades el salari mínim interprofessional.
'"Compliment del Pla Plurianual de finançament de les Universitats Valencianes.
* Dotació pressupostària per a l'ensenyament,
la promoció i l'ús del valencià. Completar la formació específica en valencià de tot el professorat.
*Les prestacions socials que compensen les
desigualtats socials: beques, transport,, menjadors. Avançar cap a la gratuïtat total de l'ensenyament.
:|:
E1 finançament d'un pla institucional per a
la formació del professoral que conlemple toies
les modalilats.
;!:
Einançament per als diferents nivells i serveis.educatius complementaris.
'"Desplegament de la Llei de Formació de
Persones Adultes. Finançament del Pla General
del'FPA.

de l'Ensenyament Públic...
Secundària:

Avui mobilitzats o demà privatitzats
Caldria començar per recordar la
voluntat d'una privalització anunciada
de l'ensenyament públic recuperant la
frase d'e partida: "Els poders públics
han d'arribar allí on no arriba la iniciativa privada" (Fernando Villalonga,
juliol del 95). A partir d'ací comença la
lògica que desplega aquest objectiu.
La primera fase seria el pressupost
de 1996, on:
- Es congela la partida dedicada a
inversions en Secundària en 10.532
milions de pessetes, quan en 1995 es
va incrementar el 23,55%.
- Hi ha una reducció a Secundària
de 135 llocs de treball.
La segona fase es concreta en cl
mapa escolar, on tota una sèrie de criteris es conjuguen per tal de fer preponderant, progressivament, l'ensenyament prival -concertat o no- a cosla
de l'ensenyament públic als nuclis
urbans més importants, al mateix
temps que a les zones rurals o semiurbancs, on l'empresa privada no existeix o la seua presència és feble, es
manté l'oferta pública, fent així de la
necessitat virtut. A Secundària aquests
criteris s'han concretat:
- Aplicant d'una manera estricta els
mínims ja excessius de distància i
d'alumnat per a crear servei públic
d'ESO, la qual cosa incideix negativament a Ics zones rurals.
- Insuficient nombre de titulacions
de Cicles Formatius (sobretot els que
lencn iries demanda, com Informàtica,
Sanitària, Imatge i So...) en centres
públics. La demanda la cobrirà, per
tant, el negoci privat.
- Insuficient dotació de Batxillerats
Artístics i Tecnològics.
- Deficient dotació de Batxillerats Í
Cicles Formatius nocturns.
- Molts i n s l i l u t s sense oferta de
Cicles Formatius o Batxillerats.
- Cap planificació de l'ensenyament
en valencià, sobretot pel que fa a
garantir les línies en valencià que provenen de Primària,
- La Conselleria ha desestimat quasi
totes Ics al·legacions que proposaven
millores en aquests aspectes.
D'aquesta» manera ix un "mapa" on
no'és difícil trobar ciutats on l'oferia
d'ESO concertada supera a la pública
(Alcoi, Sueca, Algemesí, València...) ,
i tampoc és difícil d'endevinar quin és
el sector d'ensenyament que la Conselleria sacrifica quan decideix retallar.
Exemple: Carcaixent, CP Víctor Oroval; o Sueca, CP Carrasquer.
Com tampoc és difícil d'endevinar
per que no hi ha negociacions a
Secundària: les millores a l'ensenyament públic no només s i g n i f i q u e n
diners; lambé poden significar ajornar
o incomplir el seu gran objectiu. Així

s'explicaria perfectament per què, a
pesar de la- nostra insistència, queden
tants temes per negociar (ROC, Plantilles, Condicions laborals...). I de pas
Lambé entendríem perquè quan ens
hem assegut a una taula amb l'Administració (instruccions de Començament de Curs, Concurs de Trasllats) no
han local ni una coma del seu esborrany, i això si hem tingut la sorl de
que no ens hagen convocat un dia
abans de la publicació al DOGV, com
va passar en cl Concurs de Trasllats.
En aquest context, l'STEPV ha
demanat, insistentment, un pla d'aplicació de la LOGSE per temporal i i/,ar
lü eorislrijcció i adequació de centres
de Secundària i Primària que exigeix el
nou ordenament, com també demanàrem en cl seu moment una Llei de
Finançament per garantir les despeses
necessàries que se'n deriven d'aquesta
aplicació. En aquesta línia, també critiquem els Pressupostos de la Generalitat Valenciana d'enguany per considerar-los insuficients, sobretot en allò que
afecla a la constmcció, reforma i equipament dels centres ,. i en especial els
de Secundària.
Plou sobre m u l l a t , perquè en el
pressupost de 1996 ja vam advertir del
dissimulat Acord de 30 de juliol del
Govern Valencià, pel qual les disponibilitats del capítol VI, "Inversions
reals", de! programa 422. 30, Ense-

liyamenls Secundaris, de quasi 1.000
milions de pessetes, passen al programa de Patrimoni Artístic (DOGV de
24-9-96). La lercera fase ha arribat En
els pressupostos de 1997 es puja un
esglaó més en el procés per convertir
l'escola pública en subsidiària de la
privada. La reducció de 2.842 milions
respecte al 96 del capítol d'inversions
destinat a la constaicció de centres de
Secundària significa que no podran
construir ni els centres de Secundària
de! seu mapa escolar. En canvi, la
consignació destinada a dotar els concerts amb l'escola privada puja de
5.670 a 10.204 milions.
. Des de l'STEPV hem impulsat i
donat suport a toies les mobilitzacions
contra els reial Is'i per a augmentar el
pressupost a Educació i, en concret,
davanl d'aquesta nova agressió a
l'ensenyament públic, que se suma a la
manca de negociació a Secundària,
l'STEPV ha començat una campanya
informativa que volem que derive en
actes de protesta, com ara els tancaments que han inicial alguns centres a
la ciutat de València.
Però hem d'anar més enllà. Hem de
traslladar al conjunt de la societat que
l'agressió a l'ensenyament públic pretén crear un sistema dual que atribuesca la qualitat a qui puga pagar-la i
l'assistència social a la resta, és a dir, a
la majoria.

Les adjudicacions i el valencià
El proppassat mes de setembre i principis del mes d'octubre es van dur a íerme les adjudicacions de Secundària. Bàsicament van transcórrer, com anys anteriors, amb certes irregularitats. Es tracta de l'adjudicació de places en valencià.
Concretament va haver tres casos di lerents:
a) Places donades a opositors del 95 que no tenien la titulació havent professoral interí que anaven per darrere i que sí
tenien aquesta titulació (2 de Dibuix, 3 d'Anglès i 10 d'Educació Física).
. b) Places donades a professorat interí que tenia únicament
la titulació de la Junta Qualificadora o inclús sense titulació.
c) Places de Tecnologia (15) que es van donar al cap d'un
mes, concretament el 21 d'oclubre. D'aquestes n'hi havien 9
en valencià i van ser "recatalogades" en la Direcció Territorial de València en castellà davanl del professoral interí que
anava a triar la seua plaça, provocant el descontent entre els
assistents a l'acle.
Com sabeu, en Secundària no existeix una catalogació de

places en valencià (a diferencia de Primària), i per tant, tampoc l'obligalorielat de tenir com a mínim cl títol de capacitació de valencià per poder optar a una plaça catalogada bilingüe). Ara bé, sí que existeix en cada centre d'ensenyament
en valencià un projecte educatiu de centre aprovat pel claustre i el consell escolar i acceptat per la Direcció Territorial,
on es contempla com es fa l'ensenyament al centre. L'Administració, saltant-se unilateralment aquests projectes, trepitja
els drets lingüístics de l'alumnat i de Iota la comunitat educativa, al mateix lemps que conculca els drels laborals d'aquell
professorat que sí que estava capacitat per a impartir l'ensenyament en valencià i s'ha quedal sense plaça o ha estat obligat a elegir-ne una altra com a conscqüència'd'aqucstes irregularilals.
Una vegada més exigim la Conselleria que realhze un pla
de formació específic que contcmple les necessitats reals
dels diferents cossos docents, siga aquest professorat de
carrera o en règim d'interinitat.
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L'adscripció de l'F. P.
La Conselleria d'Educació s'ha proposat Fer l'adscripció del professorat
a les noves especialitats d'FP als centres públics i ha enviat els sindicats
un primer esborrany amb la proposta.
L'STEPV s'ha adreçat a lots els centres per fer arribar aquest document
i per arreplegar quantes opinions i denuncies foren necessàries al respecte.
Pel que fa al mecanisme d'adscripció c o n t e m p l a dues fases, una
voluntària (per acord del professoral afectat) i una obligatòria en funció
d'un barem (bàsicament l'antiguitat).
Hem demanat l'Administració que tot el-professorat afectat quedarà
adscrit i, en el cas de desdoblament d'especialitat, que els professors que
vulguen canviar la seua adscripció pugnen exercir dret preferent al seu
centre via concurs de trasllats.
. Els tècnics de la Conselleria .acceptaren "tècnicament" les nostres propostes i les condicionaren a un posterior informe jurídic.
En la darrera reunió de la Mesa Sectorial ens hem desmarcat del procés
d'adscripció d'FP per dues qüestions:
1. La no presentació per part de l'Administració d'un document nou
que recollirà els punts abans esmentats.
2. La no separació en el temps del procés d'adscripció i del concurs de
trasllats (que es també un altre mecanisme d'adscripció) perquè pol donar
com a resultat últim una greu confrontació de drets entre el professor que
arriba a un centre via concurs, amb una adscripció determinada, i el professor definitiu del centre que ha resultat adscrit a una especialitat, fruit
del desdoblament d ' u n a antiga, i que voldria canviar la scua adscripció
dins del mateix centre però que no pot exercir dret preferent en aquest
concurs, perquè la reglamentació que regularia aquest dret encara no existeix, ni tan sols està tancat el document que regularà el·inecanisme d'adscripció i els drets del professorat que participa.
L'STEPV va advertir la Conselleria la greu irresponsabilitat que suposen aquests fets per no fer l'adscripció quan calia (recordeu que una de
les raons per no convocar concurs l'any passat va ser que no eslava feta
l'adscripció). Per tant, ens hem desvinculat del document i informem que
els nostres serveis jurídics estudiaran la impugnació d'aquesta parí del
concurs.

El concurs de trasllats
En aquesta ocasió, com ja va sent habitual, la Conselleria d'Educació i
Ciència ha presentat als sindicals un document de Concurs tancat, bàsicament igual al de fa dos anys, que no arreplega cap de les demandes de
l'STEPV, que no puntua separadament la titulació lingüística de la resta de
cursos de formació (tractament que sí es contempla al País Basc) i que no
permet dins del. País Valencià les figures novedoses, com podria ser la participació col·lectiva. És per tot això que denunciem la manca d'intenció negociadora d'aquesta Conselleria i de la seua actitud subsidiària del MEC, subsidiària només en part, donat que ternes resolts atià són paralitzats ací com ara
alguns apartats del concurs, el ROC i fins i tot la contractació a temps parcial
del professorat interí.

Accés professorat
tècnic d'FP interí
L'STEPV veu positiu el canvi d'actitud mostrat pel MEC en la darrera
mesa tècnica celebrada el 19 de novembre de 1996 quant la problemàtica
que afecta al professorat tècnic de Formació Professional interí amb litulació d'FP2 respecte al seu accés a la funció pública docent, permetem
durant tres vegades més accedir a aquest col·lectiu amb la titulació d'FP2
(titulació amb la qual-van accedir a l'inlerinalge).
Aquest col·lectiu, que ara mateix està al voltant de 600 persones, es veu
afectat a partir de l'aplicació del R. D. 850/93, que regula l'ingrés a la funció pública docent al contemplar com a requisit, per accedir al cos de professorat tècnic la titulació de diplomat/da, ja que quan aquest professoral
va accedir a la docència ú n i c a m e n t s'exigia la titulació d'FP2 (molts
d'ells/elles duen ja 10 anys). 1 ara es veuen abocats a perdre el seu lloc de
treball després d'haver estat donant un servei a una Administració que ara
els deixa de banda Í no els vol reconèixer tot els temps treballat. Des de
l'STEPV venim reivindicant constantment la garantia d'estabilitat laboral
d'aquest col·lectiu i d'altres afectats per problemes de titulacions derivats
de l'aplicació de la LOGSE i el reconeixement de la mateixa Lilulació amb
què s'accedeix al règim d'interinitat per a presentar-se a les oposicions i
accedir a la funció pública. Aquesta solució es viable ja que la transitòria
5ena de la LOGSE ho permet i únicament és tracta de voluntat política.
Precisament la proposta que el MEC ha fet en la susdita mesa és:
"Durante las tres primcras convocatòries para el ingreso en el Cucrpo de
Profesorado Técnico que se efectuen por las Administraeiones edueativas
después de la entrada en vigor de este Real Decreto mantendran su equivalència a efcctos de docència, para el acceso a las espccialidadcs de las
ramas correspondientes de dicho cuerpo, las lilulacïones rccogidas en el
ancxo III del R. D. 850/93, de 4 de j u n i o , por cl que se regula el ingreso y
la adquisíción de especialidadcs en los cucrpos de funeionarios doccntcs a
que se refiere la Ley Orgànical/90 de octubre, de ordenación general del
sistema educativo LOGSE".
Encara que des de l'STEPV entenem que aquesta solució hauriadc ser
indefinida, considerem que es un petit avanç respecte a postures passades i convidem la Conselleria a que done les passes oportunes per a que
se solucione el poblema d'aquest col.lectiu d e f i n i t i v a m e n t ací al País
Valencià.
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...cfe l'Ensenyament Públic

L'ajust escolar que ve
(Sobre el projecte d'instruccions per a la modificació de la composició per
unitats, llocs de treball Í altres característiques dels centres docents públics
d'educació infantil i educació especial per al curs 1997-98)
El projecte d'instruccions es basa
en Ires eixos: Mapa Escolar, Pressupostos 1997 i el desplegament de
l'Acord de Plantilles.
Respecte del primer p u n t , el
document parteix -de la consideració
del Mapa Escolar com un document
en vigor, a partir del qual es basa
toia la planificació educativa del proper curs escolar.
Però el darrer Mapa Escolar presentat per l'Administració educativa
-i considerat definitiu- no ha estat
negociat en el marc de la Mesa Sectorial d'Educació. Tampoc no s'ha
demanat l'opinió dels Consells Escolars Municipals ni de tes Juntes de
Personal Docent. No ha estat dictaminat pel Consell Escolar Valencià,
màxim òrgan consultiu de la Comunitat Escolar. No és un Acord del
Govern ni una Llei de les Corts, No
s'ha publicat al DOGV. És un projecte polític del PP. A tot estirar, un
estudi tècnic d ' u n departament de
l'Administració. A la fi, la seua força
jurídica és zero. Per això, ni la pròpia Administració té IV'obligació" de
complir-lo. I la millor, prova són els
pressupostos: no hi, ha partides .per a
construir els centres del mapa escolar que han d'estar en el 2000.
Des del punt de vista del seu contingut, els canvis introduïts respecte
a la primera proposta no han estat
suficients per modificar la nostra primera valoració.
Sobre la presència que té el Mapa
Escolar en el document d"'Instruccions ..." cal dir, una vegada més,
que no s'ha presentat ni la temporalilzació per a la realització del propi
mapa (adaptació dels actuals centres
als requisits de la LOGSE, pla de

construcció i reforma dels centres...)
ni la proposta de finançament.
El segon eix a analitzar són els
Pressupostos de la G e n e r a l i t a t
Valenciana per a i'any 1997. En la
secció dedicada a Educació, capítol
de personal, la Conselleria de Cultura, Educació Í Ciència ja ha desenvolupat la proposta de plantilles per als
centres d'Educació Infantil i Primària per al curs 1997-98. Per tant, el
document proposat està condicional
per uns pressupostos en els quals no
hem pogut inlervindre per a negociar
res. A més.a més, es fa una contínua
referència al criteri que, per crear
unitats escolars i -adequar o construir
centres, s'ha d'estar a les disponibilitats pressupostàries. Però, qui fa els
pressupostos? Els mateixos que els
criteris.
Pel que fa a l'aplicació de l'acord
de plantilles Í condicions laborals, la
Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència havia d'haver negociat, en el
marc de la Mesa Sectorial, tots els
apartats del document que tenen
relació amb l'Acord. A hores d'ara,
no s'ha fel aquesta negociació.
Per lots els punts abans esmentats
l'STEPV rebutja el projecte d'instruccions per a la modificació de la
composició per unitats, llocs de treball i altres característiques dels centres docents p ú b l i c s d'educació
i n f a n t i l i educació especial per al
curs 1997-98.
La concreció d'aquest document en cada centre i localitat serà
consultada al respectiu Consell
Escolar Municipal, i la proposta
de l'aplicació a cada província a la
respectiva Junta de Personal
Docent.

El Mapa Escolar a Carcaixent: un pas
endavant però la lluita continua
El curs passat, centenars de milers de persones es mobilitzaren per tot arreu
del nostre país contra un Mapa Escolar absolutarment. injust i arbitrari, que
venia a reafirmar la poca sensibilitat dels qui ens governen envers l'escola
pública i el seu interès privalilzador a tots els àmbits públics, encetant un perillós discurs sobre el concepte "d'allò públic".
A.Carcaixent, la lluita fou molt forta. Es creà la Plataforma per a la Defensa
de l'Ensenyament Públic de Carcaixent i s'aconseguí implicar tot l'ensenyament públic en la defensa de l'escola pública i en el no tancament del CP José
M.a Boquera. Les fortes mobilitzacions (concentracions, manifestacioi>s, cadenes humanes, articles de premsa...) aconseguiren que la Conselleria arreplegarà
les al·legacions pe! no tancament del CP José M.a Boquera.
El passat 23 de Juliol la Conselleria ens sorprenia amb el darrer document
de Mapa Escolar. Quan tol honres la va de vacances, amb una capacitat mínima
de contestació, aquest document, definitiu i sense cap possibilitat d'al.legació,
arreplegava la supressió d'una línia al CP Víctor Orpval de Carcaixent.. La
reacció a nivell institucional municipal no es féu esperar Í tols el partits polítics
de la localitat aprovaren una moció contra l'esmentada supressió. Paral.lclamenl Ja Plataforma començà un procés de lluita i manifestacions per a aconseguir que no es suprimirà cap línia a l'ensenyament públic. La lluita ha estat
llarga i dura, han estat dos mesos de mobilització, amb vaga d'alumnat i de
professoral (que finalment es va desconvocar) inclosa.
El resultat final ha eslat la consecució d'un acord amb la Direcció General
de Centres que en la pràctica suposa la paralització de l'aplicació del Mapa
Escolar a Carcaixent. L'acord consisteix en mantenir l'actual oferia educativa a
l'ensenyament públic, i que en funció de l'evolució de la matrícula del proper
curs escolar, i sempre que no s'arri be a omplir les set línies públiques actuals,
el Consell Escolar Municipal determinarà en quin centre cal aplicar la supressió
de línia que contempla I 1 actual Mapa Escolar. En el cas que aquest no es manifestarà, s'aplicaria e! Mapa Escolar, és a dir, es suprimiria la línia al CP .Víctor
Oroval.
L'acord permet no sols ajornar l'aplicació del mapa, sinó que de fel impedeix l'aplicació del propi mapa.
Els centres públics tenen l'opció de fer una bona matrícula per al proper
curs, i amb Ics aules plenes a les actuals sel línies, la conselleria no podria ni
èticament ni formal tancar cap línia. Per tant, es veuria obligada al present curs
escolar a fer l'adscripció a les sel línies actuals.
Tol això, la Plataforma continuarà vetllant per la defensa de l'escola pública
i per la no supressió de cap línia, per la qual cosa qualsevol inlenl de supressió
injustificada serà fortament contesta! des de la Plataforma.

Adscripció dei professorat;

Desacord total
El proppassat 12 de novembre,
l'STEPV, j u n t la resta de sindicats,
donàrem per trencades les negociacions amb la Conselleria d'Educació
en allò que fa referència a les adscripcions del professorat a les places
d'E. Infantil, Primària i primer cicle
d ' E S O . A m b a q u e s t a decisió
emplaçàrem els responsables de
l ' A d m i n i s t r a c i ó a flexibilitzar els
seus criteris per intentar acostar-los
a les demandes sindicals. El 18 de
novembre convocàrem, en el marc
unitari de les Juntes de Personal,
accions c o n t r a la proposta de
l ' A d m i n i s t r a c i ó i per a exigir que
modificarà substancialment les seues
posicions. L'única resposta ha estat
l ' e n v i a m e n t "per missatger" del
document definitiu.
Des del c o m e n ç a m e n t de íes
negociacions (amb l'anterior Govern
valencià) hem defensat que les adscripcions han de ser l'últim acle en
un procés de reconversió del Sistema Educatiu i, per tant, precedides
pel coneixement de tols els elements
que estan implícits en les adscripcions: mapa escolar, plantilles, condicions laborals i catalogació lingüística.
Cap al mes de març del curs passat, segons e! calendari previst, el
procés deuria de haver conclòs.
Però, a l ' i g u a l que altres temes
importants, no va ser així. En l'últim
trimestre ens vam "amenaçar" amb
fer l'adscripció sense tindré encara
clares les condicions més elementals
i amb una proposta que ningú podia
compartir. Finalment, i de manera
unilateral, la pròpia Administració
educativa considera que era impossible fer-la (no havia fet els deures) \
decideix ajornar l'adscripció per al
primer trimestre d'aquest curs i
entrega un nou document, el tercer.
En aquest document hi ha un element nou que el fa diferent a qualsevol altre presentat fins ara:"L'ad-scripció a primer cicle de Secundària
es farà a les vacants del primer cicle
d'ESO previstes per al curs escolar
1999/2000 en cada zona educativa".
Aquesta ha estal una de les reivindicacions que des del principi de la
negociació ha demanat el STEPV i
que, per fi, l'Administració "acceptava". Amb això finalitzava la negociació el curs 96-97.
Comença el nou curs, el document torna a canviar i ara."l'adscripció al. primer cicle de Secundària es
farà a les vacants d'ESO en Instituts
d'ESO", és a dir, a les que estigucn
en funcionament el curs vinent, no
més de 500 places.
SÍ a aquesla situació li afegim la .
manca absoluta de planificació pel
que respecta a la implantació/ímpartició del primer curs de l'ESO en els
centres de P r i m à r i a (sense haver

regulat horaris, especialistes, organització de centres), la coexistència
de primer d'ESO amb vuitè d'EGB,
etc., no cap el més mínim dubte que
els centres han estat a p u n t del
col·lapse.

Quins són els elements que
falten perquè es puga
produir l'adscripció?
- El catàleg de llocs de treball de
cada centre. És un precepte legal
sense el qual no es pot realitzar el
procés. Ens servirà per saber la composició legal i, per tant, els llocs als
quals ens podrem adscriure.
- L'adscripció de cada centre de
Primària a un Institut d'ESO, amb la
finalitat de garantir l'adequada coord i n a c i ó docent. És precepte legal
que s'arreplega en el ROC.
- Les condicions laborals del professorat.
- La definició de quant de temps
ha de durar la transkorielal d'acollir
alumnat d'ESO en centres de Primària.
- La zonificació.
- La garantia de no desplaçar a
cap mestre de la seua localitat com a
conseqüència de l'adscripció.

Quines són les principals
discrepàncies respecte al
model d'adscripció que
proposa la Conselleria?
- Les places a les quals s'ha de
fer l'adscripció. L'STEPV demana

que es faça als llocs de treball a la
finalilzació de la implantació de la
LOGSE, tant en Infantil-Primària
com en el primer cicle de Secundària. Les vacants d'ESO s'han de crear a partir de 12 hores lectives Í no
de 18, com pretén la Conselleria.
-No es fa, en primer lloc, l'adscripció a totes les vacants del primer
cicle d'ESO. A més a més, es pretén
que l'adscripció a les places
d'aquest cicle ubicades transitòriament en les escoles siga obligatòria,
aspecte que és manifestament
il·legal.
- Es limita, per la via dels fets,
l'alcanç de la Disposició Transitòria
4.a de la LOGSE.
- Es pretén que el professorat adscrit al primer cicle d'ESO en les
escoles complete el seu horari en
Primària o a l'inrevés. A més a més,
tot el professoral haurà d'impartir
altres ensenyaments o activitats que
els puguen correspondre d'acord
amb l'organització pedagògica del
centre.
- No compartim la solució que es
dóna per als centres que es troben en
un procés de transformació o cessament progressiu.
- La l e n i p o r a l i t z a c i ó per a
l'adquisició del requisit lingüístic en
valencià pel professoral que s'adscriga sense titulació és excessiva, ja
que és molt mésjlarga que la que es
dóna per obtenir una nova especialital. No es diu res de la catalogació
lingüística dels llocs de treball..

La plantilla dels SPEs
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha presentat una Ordre per la qual s'eslableixen els llocs de treball dels serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògiea i professional.
En lloc d'haver presentat una proposta de noves plantilles per a aquests serveis, com preveu l'article sisè del
Decret 13"l/94, l'Administració valenciana sols ha fet una
còpia de les anteriors plantilles, basant-se en l'Ordre de 29
de maig del 1992, Í ha modificat, de forma arbitrària, les
que existeixen en alguns serveis. Per tant, sòls s'ha procedit
a la formalitat de fer una nova Ordre, sense entrar en el
fons de la qüestió, la negociació dels criteris sobre la composició dels serveis especialitzats d'orientació educativa,
psicopedagògica i professional.
L'STEPV va manifestar, en la Mesa Sectorial, la seua

oposició a aquesta proposta i va exigir que s'iniciarà la
negociació de les plantilles dels serveis psicopedagògics
escolars i dels departaments d'orientació dels ÍES, així com
el desplegament del Decret 131/94 (pel qual es regulen els
SEOEPPs).
Per altra paït, sobre la provisió de les places d'Audició i
Llenguatge dels Serveis, l'Administració va informar que
anava a convocar un concurs específic al llarg del present
curs 1996-97. L'STEPV va criticar molt durament que
aquestes places no s'ofertaren en el Concurs de Trasllats del
Cos de Mestres i vam fer una proposta, que va ser secundada
per la resla de les organitzacions sindicals, demanant que la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència prorrogarà el termini de presentació de Ics sol·licituds del Concurs, de forma
que lot el personal habilitat poguera'demanar-les.,
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c/e tot un poc...

El sueldo en los servicios públicos
La relribución de los empleados
públicos se ha coiwcrtido en un tema
de aclualidad dcsdc hace mas de ires
meses. La causa reside en que el
cmpresario (la Administración) de un
cülectivo de trabajadorcs muy numcroso (el de la mayor empresa del Esiado) dccide, sin mcdiar ncgociacïón
con sus trabajadores, que este afio
congela el salario.
Es importante recordar que un
empleada publico es un Irabajador
que desempena su actividad en la
empresa pública, però también es un
trabajador que recibe un salario a
cambio de un trabajo, sin mas diferencia que eualquier otro empleado de
ANO

COSTE

IPC

1985

100

8'8I

otra aclividad. Tiene sus derechos,
ganados mcdianíe sus luchas relvindieativas. Tambicn tienc sus obligaciones, como todos ios trabajadores. Por
lo tanto, lainbién t i e n c derecho a
negociar sus condiciones de trabajo.
Y, como a todus, le asisle el derecho y
reivindica que la ley se cumpla. Mas
aún si quicn tícnc que cumplirla es la
pròpia Administración, es decir, el
Estado, y las comunidadcs auiónomas. Por cllo, euando reivïndicamos
que se eumplan las normas, eslamos
cxígicndo que se rcspete el funcionamiento que toda democràcia social
conlleva,
La sociedad se mira en la AdminisSUELDO

tración y este hceho aeaba sicndo
modelo ejcmplarizador en el resto del
m u n d o productivo. Por ello, todo
aquel que se sienta trabajador se debe
sentiï' identificado con nuestra lucha
por evitar que estàs fonnas de actuar
se consoliden en este y otros ambitos.
En este proceso, lo mas chocanle,
.por lo singular del hecho, es que los
"ejecutivos" (los políticos responsab l e s ) hablen mal de sus propicis
empleados. Es inaudíto en el mundo
productivo que quien liene que dcfendcr a sus empleados sea su maximo
detractor.
La congelación salarial significa
pérdida de masa salarial porque,

aun suponicndo que la cantidad de
dinero que recibimos sea la misma,
disminuyc su poder de compra, al no
congclarse los preciós del mercado.
Los preciós subiran según el 1PC, es
dccir, un 2'6% en el ano 1997, según
las prcvisiones del Gobierno. Però no
recibiremos el mismo dinero nelo
durantc al ano 1997. Los PGE contemplan un aumento del 2'6% en
las coíi/aciones a las clases pasivas o
las mutualidadcs. Este aumcnlo en las
cantidades a eotizar significa una disminución del 0'2% sobre el salario
neto que recibimos. También significa que pagamos mas dinero para lener
los mismos servicios.
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(*) En el ano 1988, la clàusula de revisión salarial no i'uc poi cèntim I. Se iipliL-arim los siguiemes aiunciilus líncales por
grupos: A = 29.955 ptas. B = 25.425 ptas. C = 18.955 plus. D = 15.500 pías. E = 14.150 pias. Al haberss realizado los
ciïlculos pOrcenttialiïiente, se ha • estimació que estàs cantidades equivalen al 1% de incremento salarial, aSUmiendo e!
error de calculo que esio implica.
Fucntts: Lcy de Pres u pu e Mos. 1 VE (Institut Valencià d'Estadística), 1PC= índice de Preciós al Consumo. PGF, = Presupuestos Generales del Kstado. CLAURE = Clàusula de revisión salarial.

ESCRIT AHIR
"Llibret de versos", de Teodor Llorente (1884)
El "Llibret de versos" de
Teodor Llorente és un dels símbols de la Renaixença literària
jocfloralesca. L'autor, fundador
i primer director del diari "Las
Provincias", representa la vessant il·lustrada d'aquelles classes burgeses valencianes que
protagonitzaren la construcció
del nou ordre liberal en el segle
XIX i que c o l · l a b o r a r e n en
omplir de contingut la idea de
"nació e s p a n y o l a " ( x a r x a
ferroviària, codificació jurídica,
Administració pública, províncies...). L'Exposició Regional
de 1909 seria el moment àlgid
d'un sucursalismc al qual
devem "l'encuny" de mites tan
r e s i s t e n t s al t e m p s com el
"bilingüisme natural dels valen• cians", el "Levanle fe li/" i el
"Per a ofrenar noves glòries a Espanya....". Tot açò en contra d'una tradició de les classes populars progressista i anlicentralisla en la que es basava
cl r e p u b l i c a n i s m e federal Í que fomentà la premsa ("El Mole*', "La
Dolçaina") i altres manifestacions cíviques (teatre) en la nostra llengua,
des d'Elx a Morella. No, els conservadors de "Lo Ral Penat" (que se concentraven a la ciutat de València i comarques del voltant) no sols no intentaren una politil/ació de la represa c u l t u r a l en c a t a l à , corn e l s seus
col·legues del Principal i, fins i lot, els de Mallorca, sinó que ni tan sols
afavoriren una normalització i modernització global de la nosira cultura
més enllà de jocs florals i monuments al Rei En Jaume. Mes aviat foren
un element important de castellanització del país. protagonistes en molls
casos de la substitució lingüíslica. Com ara. Només hem de consignar en
l'haver dels Querol, Ferrer i Bigné, Sanchis Sivcra... cl conreu del català
com a llengua culta a! País Valencià i l'assumpció tic la "Pàlria Llemosina". Es la sola lliçó de la Renaixença Valenciana.

NOTA: Los números entre parèntesis, son las snliidas salaiiales de la.s dausukis do revisiOn
salaridl corresponcliemes a cada aftc
En el ano 1988, la subida salarial t'ue de una cantidad lineal por grupo, en las siguientes
cantidades: A = 29.955. B = 25.425. C = 18.955. D = 15.500. E = 14.150. El pooer un (I)
es porque se ha consideració que a pròxim ad amè n te equivalc al l % e n (txias las caicgorías.
IPC: índice de Preciós al Consumo en Espana.
PGli: Subida Salarial en los Presupuesios Generales del Estado.
DIF: Diferencia entre IPC-B y PGE.
DIF-ACU: Diferencia acumulada entre IPC-E y PGE.

Contro els retalls en l'ensenyament secundari

Instituts tancats
El passat dia 27 de novembre el professoral de l'IB Misericòrdia de
València i de l'IB Sanchis Guarner de Sula Í uns dies més tard, el 3 de
desembre, el personal de l'IB Juan de Garay de València es van tancar al
seus respectius centres per a manifestar el seu rebuig per la manca d'execució dels pressupostos del (996, la retallada en els del 1997 en cl capítol
d'inversions reals i el notable augment de la partida dedicada als concerts
educatius en aquest sector.
En concret, dels pressupostos del 1996 s'ha retallat notablement la partida
inicial de les inversions reals, que ja era clarament insuficient Dels 21 instituís previstos, sols se n'han construït 4. En el projecte per a 1997 es retalla la
partida dedicada a i'adcquació, millora i construcció de centres de Secundària en 2.842 milions i s'augmenta en 4.534 milions la de transferències
corrents als centres privats concertats. Es veu clarament com ei Govern de la
Gencralilal Valenciana afavoreix la iniciativa privada en detriment de l'oferta pública.
Davant d'aquesta política, el personal dels centres de Secundària s'està
mobilitzant: ja ha hagut tres tancaments i el 10 de desembre en van ser més
de vi ni i està previst que continuen en molls més centres, tal i com va acordar l'Assemblea d'Instituts de Secundària.
Des de l'STEPV donem total suport a aquest moviment assernbleari, hem
participat en els tancaments i en Ics assemblees, i considerem que és.
necessària l'extensió a tot cl país Í la confluència amb la resta de sectors de la
Comunilal Educaliva amb l'objectiu d'articular un ample moviment de contestació social a la política educativa de la Gencralilal Valenciana.

Sexennis, noves instruccions
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha redactat unes
instruccions conjuntes de la Direcció General d'Ordenació, innovació Educativa i Política Lingüíslica i de la Direcció General de Personal sobre cl component retribuïm relacionat amb la formació permanent del professorat i millora de la qualitat de l'ensenyamenl,
altrament anomenat scxcnnis.
Les instruccions tracten, sohrelol, de Ics condicions que han de
reunir Ics cerüi'ïcacions, títols i diplomes que es Cacen servir per
acreditar Ics acliviíaís o la formació exigida.
Podeu consultar cl que calga en qualsevol seu del sindicat.

Para que no se picrda poder de
compra, es decir, para que no suba ni
haje el sueldo en relaeión con los
preciós del mercado, lo mínimo que
se puede considerar es una subida
igual al IPC, lo que supondría que no
pcrdcríamos poder de compra però
que tampoco se recuperaria la pérdida que arrasíramos de anos anlcriores.
Para analizar la evolución real del
mercado y de los sueldos de los
empleados públicos, solo hay que
lener en euenta la evolución de los
iiltimos anos. Nos situamos como
punlo de partida en el ano 1985 y se
toma un valor de cien pesetas, tanlo
para el valor del mercado como para
los salarios, y sobre este valor se van
aplieando las variables, en tanto por
ciento, debido a que ano tras ano han
sido modificados.
La evolución del·lmercado ha sido
la siguicnte: 100 pesetas del ano
1985 se han convertido en 198'62
pesetas en diciembre de 1996, lo que
equivalc a decir que lo que valia 100
pesetas del ano 1985, a íinales de esle
ano vale 198'62 pesetas.
Sin embargo, la evolución de los
salarios de los empleados públicos no
ha seguido los mismos derroteros: las
100 pesetas del ano 1985 se han
convertido en 180*32 pesetas en
diciembre de 1996.
Los datos son claros. Un trabajador
(empleado publico) que en el ano
1985 ganara 100.000 peselas, con las
subidas salariales de estos anos, hoy
cobra 180.320 pesclas. Aplieando lo
mismo al prccio del mercado, lo que
costaba 100.000 pesetas en el ano
1985 hoy cuesta 198.620 pesetas. Es
decir, en poder de compra se ha
perdido un total de 18.300 pesetas
por cada 100.000 de 1985 de sueldo
mensuales.

Educación de
ninos y ninas
itinerantes
(hijos de
feriantes)
La Confederación de STEs eslà colaborando a partir del presente curso con
EFECOT (Federación Europea para la
Educación de hijos de trabajadores ilineranles). D*!cha federación se preocupa, a nivel de todos los paíscs de la
Union Europea, del accéso a una educación de calidad de aqucllos ninos que,
por el trabajo de sus padres, estan viajando constanlemenle (trabajadores de
circos, fcrias, icmporcros, navcganlcs
fluviales...).
Nos gustaria contactar con aqucllos
ccnlros y profesores que, mientras la
feria esta en la localidad, rcciben a los
ninos de los feriantes, para enviaries
inlbrmación, Iblletos o estudiar posibilidadcs de coordinación. Si éstc es el caso
de vuestro ccniro, o conoces alguno que
lo sea, por favor, ponte en coiilacto con
la Comisión Tècnica de la Coníedcración de STEs, Tel. (91) 523 15 10, y
pregunta por Anà Canalcs, o da la información al STE de tu provincià para que
nos la haga llegar.
AM' mismo, si (ienes interès en recibir informacíón sobre la educación de
ilineranles o sobre los proyeelns que
eslamos llevando a cabo, tambicn pueties ponerte en conlacío con nosolros.
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la nostra gent

Entrevistem a
Elàdia Boïls Tuzón
L'any 1946, al si de l'Església catòlica/ començava a treballar una organització que al pas del temps
esdevindria una de les més actives i que més repercussions tindria en la vertebració del moviment
obrera l'Estat Espanyol. Naixia \'Hermondad Obrera de Acción Catòlica, l'HOAC.
Han estat 50 anys de treballs i de lluita. Per a conèixer millor el que ha estat l'HOAC entrevistem a la
Representant de la Comissió Diocesana de València/ Elàdia Boïls Tuzón.
1.- 1946-1996. Fa 50 anys la vida
era molt diferent de l'actual, l'Església havia beneit el "Movimienío" i la
seua presència envaïa totes les àrees
de la societat. Per què l'HOAC?
Moviment de base o "reserva", per
si de cas, de la jerarquia eclesiàstica?
L'HOAC naix, efectivament, en
una època difícil per a la societat
espanyola, de desmembració del moviment obrer a la postguerra. Naix en un
context cclesial, segons dades contrastades, a l'any 1946, quan cl cardenal
Pla i Deniel té una conversa amb Pius
XII en la que coincideixen en la preocupació pel món obrer espanyol i amb
la necessitat de "re-crislianilzar-lo" i
de "re-organitzar-lo". La solució a
aquesta preocupació fou la de crear una
organització dins l'Acció Catòlica, que
responguem a aquestes dues mancances. Pel que fa als seus militants,
l'HOAC va comptar amb hòmens que
tenien memòria històrica del que havia
representat el moviment obrer per a la
classe treballadora, i .pensaven que
l'HOAC no podia convertir-se en un
partiï o en un sindical obrer d'inspiració cristiana. D'altra banda, tenien també clara la seua identitat cristiana Í gaudien de la confiança de la jerarquia
d'aquell temps.
Per això i seguint en la leua pregunta, tampoc l'HOAC és un moviment de
base, perquè històricament els moviments de base són posteriors. Malgrat
això, nosaltres estem molt a prop
d'aquests moviments perquè tenim
molta sintonia en el tipus de problemàtica que ens plantegem Iots dos i una
sensibilitat semblant envers molts
temes.
2.- Moltes generacions de lluitadores i lluitadors obrers han passat
per l'HOAC. En quina mesura el
seu treball i la seua experiència han
influït en la configuració de les organitzacions sindicals actuals?
És una mica difícil fer una avaluació rigorosa, però hi ha dades concre-

tes que ens indiquen que efectivament les coses han anat pel camí que
tu dius. És un fel ben conegut que a
l'HOAC, a la dècada del 1956-66, hi
ha una eferverscència pel que fa al
compromís del seus m i l i t a n t s en
organitzacions obreres clandestines,
que participa en la creació de CCOO
a diferents llocs de l'Estat Espanyol, i
també és sabut que destacats líders
sindicals i polítics, alguns en actiu i
altres ja no, han sigut de l'HOAC o hi
han rebut formació. El més dificultós
seria conèixer quins dels valors de
solidaritat, de prioritzaciò dels sectors
marginats, de reflexió..., que tractem
de potenciar entre nosaltres s'han
transferit al camp sindical.
3.- Cinquanta anys són molts per
a una organització que va nàixer en
ple franquisme, que va jugar un
paper important en la resistència
obrera i que encara continua en primera línia. A què es dedicava
l'HOAC en 1946? A que es dedica
l'HOAC en 1996?
Les bases fonamentals del que hauria d'ésser l'HOAC es varen posar a la
primera època, com són la formació, la
difusió i el compromís- La formació,
que per a nosaltres és molt important,
segueix tenint cl mateix sentit de no
ésser gens acadèmica, sinó més aviat
basada en l'anàlisi de la realitat, de
reflexió sobre l'Evangeli i de preparació per al compromís als ambients, a
les organitzacions obreres, ciutadanes,
culturals, educatives... S'han fet modificacions Í actualitzacions, han variat i
s'han perfilat els projectes formatius.
Els grans reptes de l'HOAC han
sigut sempre els mateixos, el que ha
canviat ha estat Ics conjuntures polítiques, socials, eclesials... i per descomptat els i les militants. Per una banda,
l'HOAC] ha representa! i representa
actualment una parcel·la minoritària de
militants cristians que, juntament amb
altres també militants (cristians o no)
que tenen uns valors i una sensibilitat

Qui és?
Elàdia lïo'íls Tu/óu, va nàixer a La Vall d'Uixó a! 20 de Setembre de
1943, està casada i lé dos fills i una filla. Cap a l'any 1965 va començar a
fer de mestra i ara treballa a l'Institut d'FP de La Vall d'Uixó. Al voltant
de l'any 70 va entrar en contacte amb l'HOAC. ha viscut set anys a Santa
Coloma de Gramanct (Barcelona), on ha participat en Comunitats .Cristianes Populars i en l'Editorial 7,YX. Al 1978 torna a Valencià on participa al Moviment Cooperatiu d'Escola Popular i al treball de l'escola als
Poblats Marítims, íistà afiliada a l'STEPV i actualment és responsable de
representació a la Comissió Diocesana de l'HOAC a la diòcesi de València.
L'HOAC, es una organització cristiana que té com a missió treballar
en l'evangelíí/ació del món obrer mitjançant la formació de la consciència obrera i cristiana. Forma pari de l'Església com un moviment especialitzat de l'Acció Catòlica, la qual representa la forma nies qualificada de
vinculació a la Jerarquia que pol donar-se en un moviment de laics.
Els i les m i l i t a n t s de í'HO AC"1 estan organilzals a nivell de TEsial
espanyol en 46 diòcesis. En cada diòcesi hi ha una comissió diocesana i
una assemblea composada per equips de militants que es reuneixen periòdicament. A nivell internacional estan coordinats amb altres moviments
cristians, especialment amb cl Moviment Mundial de Treballadors Cristians (MMTC), i tenen projectes Ibrnialius en països pobres a través d'un
fons de solidaritat internacional.

semblants, intenten incidir en això que
dèiem la transformació de la societat.
Aquesta és una tasca que es percebcix
com a utòpica i per a molts ingènua i
fora de lloc, i en aquest moment que es
veu ja la fi de la història, en un context
d'hegemonia d'una economia lliure de
mercat. En eixa lasca ha estat i estem i
pensem que cal seguir endavant en
aquest repte...
D'altra banda, l'HOAC d i n s
l'Església també ha sigut i és prou
minoritària, Representa una opció per
una classe social combativa, que ara
està molt fragmentada, que correspon
sociològicament al món dels allunyats
de l'Església i que moltes vegades no
volen saber-ne res d'ella. Com fer presents els valors evangèlics en aquests
ambients és un altre dels, ,grans> reptes
de l'HO AC.
4.- Moltes persones de l'HOAC
participen dia a dia en la vida sindical de CCOO, UGT, STEs... Com
vegeu la situació sindical actual?
Què noteu a faltar en el treball dels
sindicats? Penseu que els sindicats
ens ocupem fonamentalment de la
defensa dels "valors corporatius" o
som alguna cosa més?
Per a nosaltres els sindicats són
una eina fonamental en la defensa
dels treballadors i treballadores Í de
vertebració del teixit social col.ícctiu;
des de l'HOAC s'hi està present i
s'anima a la participació, i valorem
moll positivament els avanços cap a
la unitat sindical.

Pensem que als sindicats els afecten
problemes com ara la mundial i izació i
globalització de l'economia, les gran
desigualtats socials, la necessitat de
defensar els afiliats i al mateix temps
haver de lenir preocupació per tols els
treballadors en general, el baix nivell
de consciència social i política i de desmobililzació generalitzada... a més de
que cal resoldre els problemes quotidians i conflictes que afecten la classe
treballadora.
Malgrat lot creiem que cal no perdre de vista un aspecte del sindicalisme
fonamental com és cl de tenir una línia
ideològica clara de transformació i canvi social juntament amb la línia negociadora, tenir moll present el lema de
l'ocupació i la necessitat d'arribar a
col.lectius que estan en situació de precarielat o que mai han pogut trobar un
treball.
5.- En un món on ocorreixen
tragèdies de les dimensions de la de
Zaire, l'Europa de la convergència
ens apropa cap a un món més just i
solidari, o caminem cap un món niés
individualista i insoiidarí?
L'anàlisi que des de l'HOAC fem
en aquest aspecte és que el model
que s'ha trial per tal de fer eixa convergència es basa en una concepció
ulililarista de la persona, amb una
clara subordinació als interessos del
capital econòmic i financer. Quant al
sentit del treball creiem que aquest
està totalment supeditat al capital, ja
que està contcmplal només des del

punt de vista de la producció i gens
des de la funció humanitzant i social,
que és des d'on nosaltres cl valorem.
Per tant, podríem dir que no es tenen
en compte els aspectes èlies sinó els
tècnics, i en cixc sentit afirmem que
és i n s o l i d a r i . S ' o b l i d a també
d'aspectes fonamentals com són el
desenrotllament democràtic a nivell
de la participació econòmica i política, el foment d ' u n a c u l t u r a de la
solidaritat Í de la participació, entre
altres coses.
6.- l·IOAC i ensenyament. Com es
veu des de l'HOAC el futur del
model d'Escola Pública?
A FHOAC hi ha molla gent que
participa a l'ensenyament, bé com a
mestre, bé com a mare o pare-compromès a les associacions de mares i
pares. Tot i això entre nosaltres no
tenim fet un debat sobre el model
d'escola que ens caldria per tal de
donar resposta als problemes dels treballadors i treballadores; als dels aturats; als dels immigrants... Aquest
gran debat és també el que, sens dubte, ens manca a tota l'esquerra Í fins i
tot a la socictal en general.
Malgrat lol hi ha una sèrie d'aspectes del model d'escola pública que des
d'alguns sindicats i des dels MRPS
s'han proposat, que des de l'HOAC
preocupen en aquest moment conjuntura! i pels quas estan lluitant molts Í
molles militants. Podríem destacar la
preocupació per una major participació
democràtica a l'escola a tots els nivells;
una escola de qualitat; l'acceptació de
la diversitat cultural, ètnica, econòmica; la integració dels alumnes amb
diferencies de tota mena; l'educació
no-sexista; cl fet de conrear^ valors com
ara l'autonomia de l'alumne, la solidaritat, la cooperació, el respecte a la
diferència, ctc.
7.- Per últim, en un moviment
fortament masculinitzat com l'Església, què fa una dona presidint la
Comissió Diocesana? Quina és la
leua experiència personal? Què
aportes a l'HOAC? Què t'aporta a
tu?
A l'Església per tradició els llocs de
responsabilitat i de govern han estal i
estan en mans dels hòmens, malgrat la
gran presència de doncs i la qualificació que cada vegada és més important
per part de la dona.
A l'HOAC també en som moltes
les dones, però la decisió de triar a
les persones que han de composar
l a C o m i s s i ó D i o c e s a n a en u n
moment donat correspon a la pròpia
assemblea, la qual cosa es fa per
votació democràtica. Per això, i
potser també per velerania, no és
estrany que en aquest moment,
estem en majoria les dones a la
Comissió Diocesana.
Quant al que personalment m ' h a
aportat l'HOAC, el que destacaria és
que he entès què vol dir ésser cristiana i ;il mateix temps trobar una sig
nilïcació als problemes qUe dcleclc
al meu voilanl, i he descobert un;:
a l t r a manera d'entendre Í de v i u r e
I" Evangeli.
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all-\-oebre
Aquest és el nou nom de la secció, que en altres números hem
anomenat "breus". És evident que fem seguidisme de l'AII-í-oli, però
esperem que no serem massa criticats, en aquest cas. D'altra banda,
l'all-i-pebre és tan picant (si no ho és més) que l'all-i-oli però, a
diferència d'aquest, no és homogeni, sinó que està composat de trossos de creïlla i anguila. Com que eixa fragmentació és la característica de la secció, ens pareix d'allò més oportuna la denominació. Heus
ací, doncs, alguns "trossos" d'informació:

jDefiende lo pu

Plantilles-Relacions de Llocs de Treball
La Mesa Sectorial de la Funció Pública, en la seua reunió del dia 13 de
novembre, va negociar l'RPT de la Conselleria de Presidència. Com que els
sindicats presents varen exposar la seua disconformitat amb el fet que des de
l'Administració ja s'estiguen reformant les RPTs sense la prèvia negociació
dels canvis a introduir, la reunió va acabar sense acord i amb l'anunci del
Govern Valencià d'executar la política de personal "per decret".

Tablo Salarial: reordenació del sistema
retributiu
La Direcció General de la Funció Pública es proposa reduir el nombre de
"posicions retribuúves". Això ho duen diguent des d'abans de l'estiu, i els
sindicats no ens hem mostrat contraris, però no acaben de concretar. Estem
finalitzant l'any i encara no sabem com s'aplicarà exactament eixa reducció.
La reducció consisteix a reduir el nombre d'específics (ara n ' h i ha 50) a
una vintena. També es parla de reduir els nivells de complement de destinació en què, efectivament, csliguen classificats els llocs. Per exemple: el grup
A va del 13 al 28; una possible proposta seria que només hi hagués llocs
classificats amb 20, 22, 24, 26 o 28.
L'aplicació d'aquesta reducció suposarà que a algunes persones s.e'ls
pujarà el complement de destinació, o bé l'específic o he tots dos. Alguns
han fet veure que això podria ser considerat una compensació per la congelació .salarial. Però això és una fal.làcia greu: d'una banda, no serà generalitzat;
tampoc sabem si serà a un percentatge gran o menut de personal i, finalment,
afectarà majoritàriament als grups A i B i en menor mesura al C.
L'STEPV-IV no està en contra de la proposta de l'Administració, a falta
de concrecions i, fins i lot, ens sembla una millora, però no acceptarem que
se'ns vcnga com una "descongelació" parcial: una cosa és una reclassificació
i una altra una pujada salarial. Que ningú no faça demagògia.

Horari: la "modernització" ataca
novament
Darrerament s'han desfermat rumors diversos sobre la modificació de
l'horari habitual (8 a 3 i dues vesprades). Alguns rumors diuen que si en
gener ja comença la jornada partida; d'altres, que si comença en febrer; hi ha
qui diu que en juny o en ple estiu.,. Pel que sabem, totes eixes informacions
són falses, encara que potser després alguna es confirme: l'única cosa certa
és que el Conseller de Presidència es va comprometre a no modificar l'horari
actual "hasta el 1 de enero de 1997". En conseqüència, es podria modificar a
partir d'eixa data.
D'aiira banda, en la premsa del dia 21 de novembre apareix la notícia que
l'Administració de la Generalitat ha constituït una comissió per a ampliar
l'horari d'atenció al públic. Es barallen com a alternatives alguna forma de
jornada partida o la implantació de torns. També es parla d'uh "xec-dinar"
per al personal que haja de realil/,ar la jornada partida. Però tol són hipòtesis
de treball. Quan hi haja nolícies mes concretes, informarem oportunament.

Pagament de nocturnitat, festivitat i
turnicitat
No paguen. És més: sabem que no eslava prevista en els pressupostos de
1996 la quantílat necessària per a fer front a eixos complements, a pesar
d'haver-se instaurat el 1995. Pera 1997 tampoc no ens consta que estiga previsl. Així les coses, l'STHPV-IV ha demanat enlrevisla oficial amb diferents
càrrecs de la Conselleria, ja que les gestions per corredors Í telefòniques no
ens han dut enlloc. Quan es dignen rebré'ns, us contarem què diuen.
Cal fer l'advertiment, però, que ens lemem que acabarà malamenl. ja que
no pagaran; és molt possible que haurem d'anar a inobilit/acions amb cl personal que hauria de cobrar-los.

Secció Sindical de la Conselleria de
Cultura/ Educació i Ciència
La Secció Sindical del nostre sindical a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència obrirà cl proper mes de desembre les seues portes per a l'atenció a tots els treballadors i treballadores d'eixa Conselleria. I,'únic local, de
moment, està ubicat a València, a la seu central de la Conselleria, als barracons, i.el número de telèfon és el 96-386 58 22. Per a més informació sobre
els dies i les hores d'atenció directa, telefoneu primer a la seu del sindicat a
València.

Mesa de Laborals
Encara no s'ha contestat a les nostres demandes perquè es consiiluesquen
les meses de Laborals, lani a la Conselleria de Cultura. Educació i Ciència
com a la Generalitat Valenciana en general. Continuarem informant {i
pegant la pallissa).

Les mobilitzacions en contra dels
pressupostos i de la congelació salarial
Aquesta és la segona pari de la
crònica d'una mobilització. Ja sabeu
que en setembre es va començar per
la qüestió del canvi d'horari. Eixe
conflicte s'ajornà fins primers de
l'any que ve, però començà la mobilització per la política pressupostària
dels governs central i autònom, en
particular pel que fa a la deflació del
sector públic, les privalil/acions i la
congelació salarial.
La novetat (respecte del que ens
esperàvem) és la participació del
funcionaria! de la Generalitat Valenciana en les mogudes: assemblees
plenes, gran seguiment de les convocatòries d'aturades i en manifestacions i concentracions... I, a més,
amb ganes. La Marxa sobre Madrid
fou un gran èxit de públic, entre el
que es varen comptar molts valencians i valencianes.
Hi ha diversos factors que expliquen el canvi. Pel que hem pogut
esbrinar, un dels fonamentals és el
tipus de mobilització: la gent lé la
sensació que s'eslà posani un poc
d ' i m a g i n a c i ó a l ' a s s u m p t e . S'ha
entès que una aturada d'una hora Lé
un efecte propagandístic all a un cost
baix: potser això ha fet que el seguiment de la segona jornada de vaga
(el dia 19-11) fóra major que el de la
primera (en el nostre cas. cl 7 - 1 1 ) . A

més, s ' h a n c o n t i n u a t r e a l i t z a n t
diverses accions ja assajades amb
èxit en s e t e m b r e i que, com ja
explicàrem, havien eixil de íes pròpies assemblees: concentracions a
l'hora d'esmorzar, dinar de germanor a la plaça de la Mare de Déu...
Amb tol i això, hi ha sectors que,
malgrat els nostres esforços, no han
vist la necessitat d ' u n a vaga d'un
dia. No és que no es vulga continuar
la mobilització, tot el contrari:
s'aboga per la continuació d'aturades parcials, concentracions setmanals,, etc., a banda d'algunes propostes esbojarrades que no paga la pena
de comentar.
Potser l'aspecle més interessant
dels esdeveniments és que la participació de la geni comença a ser crítica: participen en les convocatòries
s i n d i c a l s , però són crítics amb la
desorganització, amb certes consignes, amb molts modes a què estan
acostumats certs sindicalistes. Són
significatius els casos d'Economia Í
Hisenda, que s'ha despertat d ' u n
lelargi d'anys i ha esdevingut una de
les conselleries més aclives; o de la
COPUT, on s'ha c o n s t i l u ï t una
comissió unitària de treballadors que
ha llevat lol protagonisme a les seccions sindicals de.CCOO i UGT.
Són m o v i m e n t s encara dèbils i de

curta durada. No sabem on poden
anar, però poden ser l'inici d'una
altra c u l t u r a s i n d i c a l a la Funció
Pública Valenciana.
Quin ha estat el paper de
l'STEPV-Intersindical Valenciana?
Volem pensar que positiu. Hem propicial el debat, en la mesura de les
nostres possibilitats, tol convocanl
una ronda d'assemblees abans de les
mobilitzacions de novembre, per lal
de debatre la conveniència de realitzar-les o no. Amb una participació
n u m è r i c a m e n t estimable (un total
d'unes 900 persones), han servit de
toc d'atenció als altres sindicats:
quan han anat a "agitar", s'han trobat en molts llocs que els treballadors els han pregunlal per què no
h a v i e n acudit a consujlar-los Ics
mobilitzacions.
Després de F 11 de desembre, el
futur de les mobilitzacions pot passar per un moment molt delicat: la
geni està engrescada, vol continuar
la m o b i l i t z a c i ó . Hem aconseguit
conscienciar sobre els problemes
que plantegen els pressuposts, més
e n l l à -fi-ns i tot- de fa congelació
salarial. Cal anar amb compte què es
proposa ara. Ara no sols és important utilitzar la imaginació: ara és
urgent i fonamental. Més del que
sembla.
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L'acord de l'aplicació de la LOGSE
a l'ensenyament concertat
El passat 3 1 d ' o c t u b r e , el
Govern Valencià presentà a les
Corls el projecte de pressupostos
per a l'any 97. En relació a l'acord
per l ' a p l i c a c i ó de. LOGSE,
esperàvem alguna retallada en el
seu compliment, però ens va sorprendre que ni tan sols apareguem.
En efecte, després d'analitzar el
projecte, podem dir que no arreplega nï l'esperit (està redactat en
base als acords de professors/es
de suport, que ja no estan vigents)
ni la lletra (no hem trobat ni un
gallel per homologació, ni per
càrrecs unipersonals, ni per complements...), ja que els mòduls són
"fotocòpies" dels de Madrid (visca
l'autonomia!).
A partir d'ací, l'STEPV va promoure un procés unitari per fer
c o m p l i r l'acord. El procés
l'encetàrem d e m a n a n t explicacions a la Conselleria i suspenent
les negociacions per al desenvolupament de f'acord -no es desenvolupa res si no hi ha duros- i, al
mateix temps, vam fer arribar'a
tols els grups parlamentaris les
esmenes per complir l'acord des
de 1997.
De les e x p l i c a c i o n s rebudes
podem concloure que:
- Hi lia discrepàncies al si de la pròpia Conselleria que entrebanquen el compliment de
l'acord i que es prolonguen en el Govern
Valencià i en el grup parlamentari del PP.
- Els Pressupostos presentats són una burla
a tot cl sector, una "chapuza" absoluta, i fan
seguidisme de Madrid. Sols arrepleguen segons la Conselleria- la creació de I 17 llocs
de treball nous com a professorat de suport.
- Les excuses per a no complir l'acord són:
l'opinió pública, la congelació salarial i els
atacs dels grups de l'oposició.
Per altra part, en la reunió que tinguérem
amb la Conselleria el passat 20 de novembre,
van i n t e n t a r fer-nos eosTesponsablcs de
l'incompliment de l'acord en demanar-nos
que prioritzàrem els aspectes als quals volíem
destinar els pocs diners que tenien. De forma
unitària vam rebutjar aquesta priorilzació, ja
que nosaltres hem signat el compliment de
l'acord i és la Conselleria qui té la responsabilitat de complir-lo totalment o parcial.
Respecte a les entrevistes amb els grups
p a r l a m e n t a r i s Ics c o n c l u s i o n s són les
següents:
-Tant EU-Els Verds com PSOE han acceptat Ics nostres esmenes i les presentaran i
defensaran com a pròpies. Curiosament, una
de les excuses plantejades per la Consellera
per a no complir l'Acord és "els atacs que
estaven rebent des de l'oposició", i va i resulta que l'oposició no té cap problema en defensar el seu compliment.
- Per paí'l dels grups parlamentaris del PP i
d'Unió Valenciana, la indefinició ha estat la
resposta, sola cl pretext que calia negociar
entre la Conselleria d'Educació i la d'Hisenda
abans de pronunciar-sc.
Per tal de veure què era el que realment
havia passat amb els pressupostos mantinguérem en Hisenda una reunió -després d'un tancament- el dia 3 de desembre amb el Secretari
General i el Cap de Gabinet del Conseller,
confirmani-nos que:
- Cap acord plurianual no és vàlid sense
l'aprovació del Consell. Cal analitzar el compromís polític signat, passar-lo a xifres prioritzani les parts i temporalit'/.ar-lo per als quatre
anys.
- En cap moment, al llarg de l'elaboració
dels pressupostos, ha aparegut aquest Document. Diuen que l'han conegut per nosaltres.
1
- La Conselleria d'Hisenda està disposada a
realitzar un "gest polític" de poca quantitat
que reconcga el Documenl-Acord en els pressupostos del 97. Proposen: o quantificar-lo i

introduir-lo com a esmena, o introduir-lo contra un crèdit de la pròpia Conselleria.
Després de valorar aquesta informació, els
cinc sindicats decidírem anar a la Conselleria
d'Educació a demanar una reunió amb la Consellera per a plantejar-li dos punts:
1.- Que assumesca el compromís de que el
Document es transformo en un Acord i la seua
temporalització
2.~ Que arreplegue en aquests pressupostos
la part corresponent de l'acord signat.
La Consellera d ' E d u c a c i ó , contra tot
pronòstic, ens rep el mateix dia amb el Director General de Règim Econòmic. Els plantejaments de la Consellera van ser els següents:
Respecte al punt I , que el Document ha tingut prou difusió a la premsa i que no poden dir
en Hisenda que no el coneixen. Que hi ha
voluntat de posar-lo en marxaj que no cal que
estiga signat pel Consell. No assumix transformar-lo en Acord.
Quant al punt 2, que tol està pendent del
debat parlamentari, que no sap com quedarà i
ens ensenya un fum d'esmenes presentades
per UV, però res ens diu de ies proposades per
la pròpia Conselleria i que defensarà el Partit
Popular. De qualsevol manera, cl que ella pot
assumir està inclòs en el Capítol 4 de primària
i secundària, on hi ha un increment que tenen
previst utilitzar per a'ia recol.locació, els especialistes, l'hora de valencià en ESO, etc.
Ens asseguren que han arreplegat el 2x1 en
la recol.locació de les plantilles i la subvenció
a les escoles infantils (reclamacions de les
patronals que no estan en l'Acord).
Quant a i'homologació, pensa que hi ha
increment suficient amb el mòdul del MEC.
Per acabar, prenen com a únic compromís
el fer un estudi del que suposaria incrementar
el mòdul, segons la nostra proposta, traslladaria a H i s e n d a Í convocar-nos quan t i n g u c n
l'estudi fel.
A l'eixida, lots valorem molt negativament
la seua actitud, ja que mantenien les mateixes
posicions de fa quinze dics.
Davant tol aquest cúmul de despropòsits,
mentides Í incompliments hem demanat una
entrevista amb el President de la Generalitat,
Eduardo Zaplana, i hem convocat una concentració davant la Presidència de la Generalitat
el dia 12 a les 6 de la vesprada.
Des de FSTEPV no anerrfa quedar-nos
impassibles davant l'incompliment de
l'Acord. Promourem mobilitzacions unitàries
per tal de pressionar el Govern Valencià i
obligar-lo a complir allò que ha signat.

Negociació col·lectiva
El proper dia 31 de desembre finalitza la s i g n a r j u n t a USO i UGT. Pe/ part de
vigència d'alguns convenis del nostre sec- CIG/STEs mantenim que si l'increment era
tor. Tanmateix, n'hi ha d'altres que a hores . sols per a l'any 96, exigíem el 3'5%.
d'ara encara estan negociant-se, malgrat
Per a l'STEPV-lV s i g n a r en aquest
moment un increment salaria! per a l'any
que la seua vigència prevista era fins el 31
de desembre de 1995.
97 més baix que l'IPC previst és una temeritat -ja que pot marcar la resta de negociaLa situació actual dels diferents convenis
és la següent:
cions que s'han posat en marxa ja-, i més
sense tindré la garantia de que aquest incre- II conveni col·lectiu d'empreses
ment va al salari base i no al plus de transd'ensenyament privat sostingudes
port. Si aquestes qüestions no queden aclarides en la mesa del dia 16, la postura, de
totalment o parcial amb fons públics.
TSTEPV-IV serà contrària a la signatura.
Aquest conveni va estar denunciat amb
data 31 d'octubre de 1996. Hi hagué un pri- II conveni col.lectiu d'ensenyament
mer intent de constituir la Mesa Negociadoi formació no reglada.
ra el passat dia 26 de novembre. No va ser
Aquest conveni va ser signat el passat 2
possible. La nova data de convocatòria era
per al dia 9 de desembre. En aquesta convo- d'octubre de 1996 Í publicat al BOE n.°
catòria sí vam acudir totes les parts legiti- 266, de 4 de novembre de 1996. S'arreplemades per negociar, però no es va poder guen els següents aspectes:
Increment salarial: 3'5%..
constituir la Mesa per diferències quant a la
Increment complement antiguitat: I %.
representativital s i n d i c a l . Per una part,
I n c r e m e n t Plus de transport: 1.000
FSIE plantejava que es constituirà la Mesa
pies/mes per a" treball ad ors/res que estigueu
sols amb la representalívitat dels delegats
codificats sota el conveni estatal; per altra, contractats/des, com a mínim, cl 50% de la
USO, UGT i CCOO plantejaven que com- jornada laboral, i de 500 ptes/mes per a la
putaren també els delegats electes a Euska- resta.
di i C a t a l u n y a (amb conveni autonòmic
- VIII conveni col.lectiu d'àmbit
propi), ja que l'articulat del conveni estatal
estatal de centres d'assistència,
els lliga mitjançant els articles I i 2. Nosaltres plantejàrem una solució de consens que atenció, diagnòstic, rehabilitació i
no va ser acceptada i que consistia en cons- promoció de minusvàlids.
tituir ia Mesa amb la represenlalivitat estaLa vigència d'aquest conveni finalitzà el
tal i que les comissions negociadores de
darrer 31 de desembre de 1995 í, a hores
Catalunya i Euskadi feren arribar a la mesa
d'ara, encara continua negociant-se. A més
la seua decisió de vincular-se al conveni
a més, està donant-se una negociació molt
eslatal, o no. Finalment, després de moltes
dura davant l'actitud de bloqueig per les
discussions i amb l'alegria de les Patronals,
patronals, ja que quan sembla que pot haver
es va ajornar la constitució fins a que els
una proposta de consens a ia següent reunió
sindicats arribem a una proposta de reprees despengen amb altra pitjor que l'anterior.
sentativital.
En aquest moment les majors dificultats es
- 1 conveni col·lectiu de col·legis
centren en que. Ics patronals plantegen u .<
majors universitaris.
clàusula de despenjament i no acce, ,cn
Denunciat el dia 31 d'octubre de 1996 i, altra de revisió salarial. També existeixen
a hores d'ara, sense data de constitució de problemes en els complements per les jornades nocturnes així com en les hores de
la Mesa Negociadora.
formació.
- XV conveni col·lectiu d'auto-escoles.
NOTA:
Atesa la situació d'aquest conveni, i a
Denunciat amb data 31 d'octubre de
proposta de l'STEPV, els sindicats hem
1996 i, a hores'd'ara, sense data de constisol·licitat, al País Valencià, tant a l'Admitució de la Mesa Negociadora.
nistració com a les patronals, el pagament a
compte dels increments salarials previstos
- 1 conveni col·lectiu estatal per als
per .a enguany per a les persones afectades
centres d'ensenyament de
per aquest conveni.

perruqueria i estètica,
d'ensenyaments musicals i d'arts
aplicades i oficis artístics.
D e n u n c i a t amb data 31 d'octubre de
1996 i, a hores d'ara, sense data de constitució de la Mesa Negociadora.
- VIII conveni col.lectiu d'àmbit
estatal per als centres d'educació
universitària i investigació.
Denunciat amb data 31 d'octubre de
1996 i, a hores d'ara, sense data de constitució de la Mesa Negociadora.
- V conveni nacional de centres
d'ensenyament privat de règim
general o ensenyament reglat sense
cap nivell concertat (ACADE).
A hores d'ara encara continua negociantse i les possibilitats d'una propera signatura
pareixen allunyar-se. Després de la sessió
número 18, la situació era la següent:
Hi ha una proposta per part de la patronal que suposaria un increment salarial del
3% per a 1996 i un 2'3% per a l'any 97.
I n c r e m e n t de !'.!% en el c o m p l e m e n t
d'antiguitat.
La pari sindical es troba en un procés de
valoració i consulta als delegats/delegades
sobre la proposta.
En la reunió de la Mesa de Negociació
del passal dia 25 de novembre, per a sorpresa general, la CECE bloqueja qualsevol
a v a n ç de la negociació en no acceptar
l'incre-Tieni proposat per les pròpies patronals per a l'any 97 i amenaça amb impugnar el conveni si era signat, ja que l'altra
Patronal -ACADE- sí estava disposada a

- V conveni col.lectiu de centres
d'assistència i educació infantil.
Aquest conveni va f i n a l i t z a r la seua
vigència el 31 de desembre de 1995. Després d'estar des del mes de gener intentant
la constitució de la Mesa Negociadora (i
d'haver arribat, fins i tot, als tribunals per
l'enfrontament entre les pròpies patronals
a causa de la representativitat per formar
part de la Mesa), quedà constituïda el
darrer 23 d'octubre. A hores d'ara, estan
elaborant-se les propostes negociadores
que seran entregadcs a les parts constituents de la Mesa cl dia 28 de novembre, i
ha quedat establert, en principi, un calendari de reunions amb una periodicitat setmanal.
L ' S T E P V , m a l g r a t tenir, des de fa
temps, una proposta pròpia, està valorant
les d'altres sindicats per tal de poder conf l u i r en una plataforma unitària.
Paral·lelament, FSIE ha consliluït una
mesa negociadora en la que sols cslan ells
en el banc social. Està impugnada per la
resta d'organitzacions.
Ú L T I M A - H O R A : En els darrers dies
ha estat signat per CCOO i UGT un nou
conveni en el sector (éramos pocos y...);
aquest conveni ha estat registrat en Treball però encara no està publicat al BOE.
El conveni signat ve a "aclarir" que hi ha
UNIVERSITATS PRIVADES AMB ANÍM
DE LUCRE \ que són d i f e r e n t s de les
incloses en el c o n v e n i per als centres
d'educació universitària i investigació.
Després diuen que estan per la negociació d ' u n conveni marc en l'ensenyament
privat.

de lo política educativa

10

La Plataforma
Unitària per
l'Ensenyament Públic

L'ESCOLA
PÚBLICA
ESTÀ EN
PERILL
L'Escola P ú b l i c a l · i í i t i n g u i
un desenrotllament i m p o r t a ni
en els ú l t i m s anys. En 20 anys
s'ha passal a cobrir les necessit a t s d'escolarització i a aconseguir les primeres eotes de qual i t a t . La LOGSE és el resort
l e g i s l a t i u que volia homologar
cl nostre sistema educatiu amb
el dels països del nostre entorn
i amb més l l a r g a t r a d i c i ó
democràtica i,-per tant. amb un
estat del bcncsiar més s ò l i d i
desenrotllat.
Però la LOGSE va n à i x e r
sense una llei que garantirà el
seu f i n a n ç a m e n t i el seu desp l e g a m e n t ha q u e d a t , des del
principi, seriosament entrebancat per aquesta mancança.
! ara la s i t u a c i ó e m p i t j o r a .
El G o v e r n E s p a n y o l i el
G o v e r n d e la G e n e r a l i t a t
V a l e n c i a n a no c o n s i d e r e n
l'Educació una prioritat. El
projecte de Pressupostos de
1997 així ho demostra.
Si el mapa escolar, com a
p l a n i f i c a c i ó de l'ensenyament,
afavoreix clarament l'ensenyament privat, sobretot en Educació Secundària i a ciutats mitj a n e s i grans del nostre pafs,
els Pressupostos de 1997 retallen considerablement els
recursos a l ' e n s e n y a m e n t
públic.
En suma, si el mapa escolar
vol trencar l'equilibri actual
entre l'oferta pública i la privada a favor d'aquesta, els Press u p o s t o s de 1997 p o s e n els
mitjans per a aconseguir-ho.
El model d'Escola P ú b l i c a
està en perill perquè el Govern
aposta per un model dual on la
i n i c i a t i v a privada ofcrcsca la
" q u a l i t a t " -en bona mesura
pagada amb fons públics- i el
servei públic atenga, f i n a l m e n t ,
a qui no tinga la p o s s i b i l i t a t
d'elegir.
És per això que e s t u d i a n t s ,
pares, mares i professoral hem
engegat u n m o v - i m c n t s o c i a l
l'objectiu del qual és la defensa de l'ensenyament públic.
La Plataforma s'ha adreçat a
iots els claustres, totes les APA
i lots els C o n s e l l s E s c o l a r s
M u n i c i p a l s del país per convidar-los a sumar-se a la m o b i l i t zació ciutadana contra els Pressupostos de 1997.
Som conscients que caldrà
m a n t e n i r durant molt de temps
l ' a t e n c i ó perquè l ' a t a c a
l'Escola Pública no és c o n j u n t u r a ! , lis tracla d ' u n a política
i i n l i - s o c i a l de llarg alcanç que
pretén laminar els serveis
p ú b l i c s i s u b s í i í u i r - l o s pel
j K1 yoc i p r i v a t .
Ara són els p r e s s u p o s t o s .
r.ïL'inà s e r à la m a t r í c u l a . El
m a p a Escolar eslà alií. La
i OI'HGCD també.
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EL NOU MARC DEL SISTEMA EDUCATIU
Entenem per marc el conjunt de
factors q u e e s l a u i n t e r v e n i n t a r a
mateix en la configuració, a gran Í
petita escala, del sistema educatiu.
Són factors de caire jurídic o normatiu (com ara el ROC. per exemple), però també de política diària.
Naturalment, la d i s t i n c i ó entre uns
factors i d'altres respon a una qüestió de mètode expositiu i no pas a
una {le.spoliïiizaeió d e l s factors
jurídics que creiem impossible
( c o m v e u r e (le.tfjolifif^aela
la
LOPEGCD. per exemple?).
A l g u n s dels c l e m e n t s que hem
convingui en denominar normatius
no són recents, no són obra de la
nova política educativa del Govern
actual Í, nogensmenys, són cabdals
per comprendre el que passa ara i
ací.
La LODH, una l l e i de 1985, i la
LOGSE, de 1990. són dos lleis dels
g o v e r n s del PSOE que estan en
vigor. Més encara, la recent
LOPEGCD qiu esmena la LODE,
també és una llei del Govern anterior que li loca a p l i c a r el Govern
actual. El que interessa assenyalar
ací és que, per exemple, una característica destacada de la p o l í t i c a
actual consistent a accentuar la privatització del servei educatiu arrela
en bona mesura en les lleis esmentades, resulta de la conjunció en el
temps d'eixes lleis.
Mentre l'ensenyament obligatori
acabava als 14 anys. hem vist limitat el finançamenl públic directe als
centres privats concertats a l'EGB.
Ni Pre-escolar, ni BUP, ni FP, estaven concertats de forma generalitzada. La Llei General d'Educació
de 1970 i la LODE establien així
les coses. El s i s t e m a p ú b l i c , en
conseqüència, ha rebut durant els
darrers v i n t anys la major part de
l ' a l u m n a t de iotes les edats, però
especialment dels trams educatius
no concertats i, per tant, no grat u ï t s . En a q u e s t m o m e n t , però,
veiem que de nou la LODE, però
ara en relació amb la LOGSE. estableix que l'autorització inicial per
impartir e n s e n y a m e n t s de l'ESO
als centres privats aboca, pràcticament, a la seu a concertació automàtica.
Paga la pena veure l ' a r t i c u l a t
corresponent.
La disposició transitòria tercera
de la LOGSE, en el p u n t segon,
diu: "Los cent ros privades concertados de Educación General Bàsica
que en el momento de la implantación del primer aiïo de la Educación Secundaria Obligatòria hayan
lenido a u t o r i / a c i ó n para impartir
[os dos ciclos de la citada clapa,
suscribiràn concierlo en las condiciones previslas en la legislación
vigente para la Educación Secundaria Obligatòria".
Sembla prou clar que la condició
prèvia és obtenir autorització i que,
una vegada satisfet aquest requisit,
la subscripció del concert no és discrecional, s i n ó a u t o m à t i c a , per a
lots els centres que ara ja tenen
concertada l ' E G B .
L'article vinl-i-tres de la LODE
parla de l'aulorilzació en eis termes
següents: "La apcrlura y funcionamiento de los cent ros docentes privados se somelenin al principio de
autorización adinimsiralLya, la cual
se concederà sienipre que reúnan
los rcquisilos mínimos que se eslab l c z c a n con caràcter g e n e r a l de
acuerdo con lo dispucslo en el articulo 14 de esta ley".
I l'article catorze ho detalla així:
"...Los requisilos mínimos se refe-

trams postobligatoris s'ha comptat
amb l'oferta privada, tol i qtie no és
gratuïta, amb l'electe consegüent
d'aminorar l'oferta pública.
Per a l t r a banda, l ' o r g a n i t z a c i ó
del curs en els centres p ú b l i c s és
una bona prova de la política diària.
Durant tol el curs passal l ' A d m i nistració ha ignorat la tensió expect a n t que es v i v i a als centres. La
generalització de l'ESO i l'adscripció del professoral als nous llocs de
I r e b i ï l l eren cl motiu f o n a m e n t a l .
En no fer l'adscripció del professorat, aquest continua instal·lat sobre
la provisionalital. Però tampoc no
hi ha una planificació que organitzc, i e m p o r a l i t z e i f i n a n c i e la
implantació de l'ESO. Açò, que és
més necessari en una situació de
manca d'infrastructures que q u a n
aquestes existeixen, sembra el desconcert entre els pares i mares,
almenys entre els més conscients
d ' u n a precarietat de l a q u a l n o
veuen el final. I, per descomptat,
entre el professorat es genera desànim i desconfiança en cl procés de
reforma i en la solució dels nous
problemes que es van creant.
Com es veu, Ics decisions polítiques assenyalen una direcció ben
poc esperançadora.
No, no s'ha derogat la LOGSE.
El r e s u l t a t de les e l e c c i o n s no
donava per a tant. Però en la mesura que es dcteriore el servei educat i u per l'aplicació de la llei,
aquesta serà el problema a e l i m i nar. El Sr. Rodrigo Rato ja va dir al
poc de guanyar les eleccions que la
LOGSE és una llei ma.mi cara, que
no ens la podem, permetre. Si es
revela inaplicable, en uns anys pot
ser r e f o r m a d a . I no serà per a
millorar-la
s'ha de reduir, com siga, la despesa
r i r a n a t i t u i a c i ó n a c a d è m i c a del
Quines decisions polítiques d ' u n
profesorado, relación n u m è r i c a
pública.
cert alcanç coneguem que apunten
alumno-profesor, instalacioncs
No obstant aquesta concurrència
cap a l ' a p l i c a c i ó de la LOGSE?
de factors que oculten, en part, el
docentes y deportivas y número de
N'hi ha dues ben significatives, de
pueslos escolares".
v e r t a d e r p r o g r a m a del G o v e r n
entre
moltes altres, per bé que de
En resum: la LODE estableix els
Popular, es pot dir que no està per
signe contrari.
r e q u i s i t s per a l ' a u t o r i t z a c i ó de
carregar frontalment contra l'escola
Per una b a n d a , els acords de
l'activitat docent als centres privats
pública, sinó per contribuir a enforplantilles d'Infantil i Primària.
i la LOGSE, a m b el r e q u i s i t
tir allò que, segons la dreta, funcioNosaltres els hem considerat una
d'aquesta autorització, garanteix el
na, la iniciativa privada. És tracta
bona manera d'aplicar la LOGSE
concert de l'ESO.
més a v i a t de d e b i l i t a r el servei
en eixos trams educatius. En suma,
El resultat d'aquesta generositat
públic per acabar tancant allò que
la p l a n t i l l a prevista és òptima. I,
no funciona Í glorificar, al mateix
normativa amb els centres privats
des d'un punt de vista polític, hem'
l'hem vist en el mapa escolar: una
temps, l'elecció de centre.
c o n s i d e r a t e l s acords c o m u n a
forta davallada de Ics u n i t a t s eduEn aquest sentit, el mapa escomanera de comprometre el Govern.
lar és tota una declaració d'intencatives públiques de l'ESO, mentre
De fet, l ' ú n i c capítol en p o s i t i u
que la mateixa oferta en els centres
cions Í els pressupostos i la política
dels pressupostos de 1997 és de
diària les realitzacions ques ' h i
privats arriba a ser, en moltes ciuPersonal.
tats, majoritària.
corresponen.
Per contra, la segona decisió és
A sobre d ' a q u e s t a l e g i s l a c i ó ,
Pel que fa al mapa escolar, no
lot allò que suposa el mapa escolar i
sols s'ha aplicat la política de cons ' h i posa ara el programa polític
la seua relació amb els pressupostos.
del PP, genuïnament interessat en
certació abans explicada, sinó que
Es pot pensar que els instituts d'ESO
a p r o f u n d i r en la liberalització de
es vol p r o l o n g a r a les u n i t a t s
d'educació i n f a n t i l (ara sí, el pro- no els veurem mai, és a dir, l'aluml'Estal i de la socielat, i lot en un
nat d'ESO romandrà indefinidament
moment on, a més a més, s'estén la
grama del PP), ja que quasi totes
a les escoles. I ho pensa perquè el
ies de t i t u l a r i l a t privada apareixen
coartada de la c o n c e r t a c i ó amb
mapa s'ha presentat com un docucom a susceptibles de ser sostingul ' E u r o p a de Maaslrichl. Cada dia,
ment
obert, una aproximació ai que
als m i t j a n s de c o m u n i c a c i ó , la
des amb fons públics. Però és que,
diu la LOGSE (ara), una planificació
necessitat d'arribar a Vcnro explica
més e n l l à de c o n s i d e r a r l ' o f e r t a
sotmesa a les variacions oportunes,
la necessitat de r e n u n c i a r a més
dels centres privats concertats, per
però no és un pla de construccions i
coses. En virtut d'aquest objectiu,
a la p l a n i f i c a c i ó e d u c a t i v a d e l s
d'inversions, no té naturalesa pressupostària. No hi ha compromisos de
complir-lo, com ho demostra el projecte de Pressupostos per a 1997. El
compromís era fer-lo i ja està fel.
Els participants en els Concursos de Trasllats d'enguany que hagcn preSense centres específics, la LOGSE
senlal títols de valencià com a requisit Hngüístjc haurien de comprovar que
no es complirà pel que fa a l'Educael seu CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ no siga, en realitat, CERT1EIció Secundària.
CAT D'APTITUD, ja que, per error, algunes d'aquestes certificacions
A més d'aquests (rets generals,
(sobretot les expedides a l'any 90) es van lliurar unes per ies altres.
n ' h i ha alguns més que completen
En concret, el requisit lingüístic s'acredita mitjançant el lílol de Mestre
el que hem denominat el hou marc
de Valencià o amb et Certificat de Capacitació i no amb cl Certificat
del s i s t e m a educatiu: la formació .
d'Aptitud.
.
del professoral, la participació eduLes persones afectades per aquest error cal que es posen en contacte
caliva o el debat que ara reviscola
amb la Junta Qualificadora d'Ensenyaments del Valencià de la Conselleria
amb força, escola p ú b l i c a - c s c o l a
d'Educació i que esliguen molt atentes en el moment de fer les reclamap r i v a d a . Ho d e i x e m per a més
cions a la llista d'admesos als Concursos de Trasllats.
endavant.

Atenció als Concursos de Trasllats
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OPINION

Ante la tragèdia de refugiades, en Zaire, i, q u c
hacer?
Algunos hemos ido allí, u los campos de refugiades,
tratando de paliar SILS sulYimienios, y hemos lenidu el
preivilegio de compai'lir con el los delenciones arbilrarias, robos c incluso los alaqucs del ejército, con mas
sücrle que el arzobispo de Bukavu malado en octubre
pasado... o los dos marisias recienlcmenie asesinados..
ESTO ESTÀ BIEN, PERÒ NO BASTA, ELLOS,
LOS REFUGIADOS, SIGUEN ALLÍ. La NECESAR I A presencia y coopcración humanitària es la expresión del FRACASO DE LAS ORGANIZACíONES
1NTERNACIONALES y de las políïicas occidentales,
incapaces de acabar con un conl'Ücto que algunos políücos conocen bien, como Paea Sahuquiilo, Vicent
Fisas, y han hecho hace meses hi crònica de una rnuerle anunciada.
Cuando IVaeasa la política... no podemos inslrumentali/ar lo humanhario como horrador màgico que borra
de la pizarra de la historia nuestra presencia en Africà,
con todas nueslras complicidades de olvido, insensibilidad y amnèsia deshumani/antes... que el liberalisme
consumista exige para sobrcvivir.
Ahora lodos los políticos espanoles han acordado
haccr llegar la ayuda a las vici i mas inocentes y delenderlas ante los militares.corruptos y fanaticos. ESTO
ESTÀ MEJOR.
Però no olvidcmos que la causa principal por la que
sigueu los rcfugiados burundcscs y ruandeses sin qucrer vol ver a su país es PORQUE NI EN RUANDA NI
B U R U N D I HAY G A R A N T Í A S MÍNIMAS DE
SEGURIDAD.
Por cllo es nccesario, ad t; nuí s:
I. CREAR UNA ZONA DE SEGURIDAD ESTABLE PARA LOS REFUGIADOS. A mas de 50 Km.

fent camí
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•r
de la frontera de RUANDA. como dicen los acucrdos
triparütos firmados por ACNUR e incumplidos símplcmcnie por no querer los organismes internacíonales
aportar dinero para la reinslalación de los refugiades y
pretender ahorrarse dinero a base de reducir ias ayudas
a los refugiades para for/arlcs a volvcr a Ruanda.
2. Crear las condiciones en Ruanda para que funcionen LOS TRIBUNALES para juzgar a los genocidas y
responsables de crímcnes de lesa humanidad. En Ruanda los organismes internacíonales no han sido capaces
aún, dos aíïos y medio despucs de los hechos. de celebrar n i n g ú n j u í c i o del t r i b u n a l internacional. Pues
mientras no haya garantías jurídicas, la gente inocentc
o no directamenle responsable de erímenes no se atrevcra a vol ver, y no se Ics pucde obligar a volvcr.
3. Nuestros gobiernos han de presionar a que las
dictaduras militares golpislas de Burundi, Ruanda y
ZAIRE entren por el camino de ía legilimidad democràtica. Cumpliendo los acuerdos del proceso democraIb.ador del ZAIRE. C u m p l i e n d o un acucrdo con la
oposición, en la línca de los pactos de ARUSCl·IA
antes de la guerra de Ruanda. Restableciendo en el
Gobierno al derrocado presidente de Burundi y su parlido, elegido por el 80% de los volos. Si no querernos
que se elernicen refugiades como los del Sàhara, Camboya, Afganistan, Gualemala...
(',O pensamos que lo único a hacer es rcsigiuu·se a
dar unas peselillas o qui/as traer en verano un mes un
niiïito refugiado a nueslros chalels para que vea nueslras playas... y nuestro desinterès y amnèsia por que
deje de ser refugiado?
Valencià, 10 de novicmbrc de 1996.

Alberto Guerrero
Cooperant? Servicio Jesuïta Refngiados
Soc i o de ACSUD - L·is Seovias

Dones, casa nova a València

Esie material pedagògica quiere provocar un conocimiento mas profundo
sobre ia problemàtica del pueblo palestino (en la línea de despertar un compromiso con la sociedad), así como de las dificultades del proceso negociador- en la
resoíución del conflicte y sus rcpcrcusiones, ubicando en el espacio y en el liempo los aconlecimicnlos que Ío rodean (la rclación pasado-prescnte).
EL LIBRO LO TENÉIS A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LAS SEDES DEL
STE-PV AL PRECIO DE 1.500 ptas.

Experiencias de
Educación para el Desarrollo
en el Trabajo con Jóvenes

Flors, globus, un variat berenar preparat amb moll
de gusl i una cabassada d'abraces i beses van ser
l'escenari de la inauguració d ' u n a casa, no
qualsevol, la nostra, la CASA DE LA DONA.
Al carrer el fred i la p l u j a constituïen el contrapunt
exaclc del que succeïa només endinsar-nos al n." 10
del carrer Peu de la Creu.
Estàvem toies, les que fa ara 10 anys varen
inaugurar ía primera CASA i les que al llarg
d'aquesta dècada s'han anal acostant a ella.
Un informal acte d'inauguració va estar endegal per
Mariló, una jove del Grup de Doncs Desobediència.
Gené ens va parlar de com cl desig d'un grupct de
doncs, que es reunien a la Casa Verda, i l'atzur l'eren
que ara fa 10 anys estrenaren la primera CASA.
Lola recordava com el fel de tenir una CASA pròpia
va afavorir que el col·lectiu de lesbianes "Lesbis"
s'eslengucra. Mati va parlar de Ics estratègies: "Cal
combinar Ics accions reivindicatives al carrer amb la

reflexió i cl debat intern per tal d'avançar i
eixamplar el moviment feminista". Irnma va fer
referència a com ella veia cl futur de la CASA,
partint del present: "Hui estem ací moltes doncs, Ics
que fa 10 anys hi érem i moltes joves. Resulta, com
a mínim, esperançador.
Per ú l t i m , Presen va expressar el sentit de lenir una
CASA pròpia per a Ics Doncs: "La casa sempre ha
sigut per a la dona d ' u n s murs que la limitaven i des
d'on ne podia exercir cl seu poder. Per això.
aquesta, la nostra CASA és d'uns murs flexibles, tan
flexibles com desitgem, i des d'en tenim la
possibilitat d'estendre el nostre poder de dones".
Després, la festa: cl conte d'Espardenyeta i "la
Cenicicnta", teatre, sopar i unes copes i balls a
Latinova varen ser cl final i, al mateix temps, l ' i n i c i
d ' u n a nova etapa on seguir compartint una part de
les nostres vides: el fet de ser Dones,
ni més ni menys.

Proyecto

LO
ACSUR-1.ÜS Scgiivias

Experiencias de Educación para eï
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PSOW'M DE SEHS'3 LIIZÍIM PER A ÜCVE5 '
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ACSUD
LAS SEGOVIAS
Sabatois, 3-baix
Tel. i f ax: 393 20 33
VALÈNCIA- 4Q003

Precio: 1.500 ptas,
ACSlíH-Las Stjjovias

Oferta exclusiva per a funcionaris i familiars
CASER SALUD inclou un
complement buco-derital?

Amb CASER SALUD té dret a rebre
assistència en les clíniques espanyoles
més prestigioses, per exemple en la
clínica Universitat de Navarra,
Barraquer, Ruber, Dexeus...?

CASER SALUD és
una de les
assegurances
sanitàries que més
cobertura i serveis
ofereix.

I, a més a més, en les clíniques Sagrada Corazón, Povisa,
Perpetuo Socorro, San.Carlos, Mare Nostrum, Sant Jordi
d'Alcoi/ 9 d'Octubre, IVO, El ConsueBo, on vostè rebrà
hospitalització individual i on compten amb sofisticats
equips tècnics i els més moderns mètodes de diagnòstic.

Li autoritza CASER SALUD per
telèfon el 100% dels volants?

Pot elegir especialista i centres
sanitaris dins d'una ampla oferta?

si

SI
Vostè decideix.
Vostè decideix quin
metge general o
especialista l'ha de
tractar. CASER SALUD
posa al seu abast un
quadre mèdic format
per més de 4.000
especialistes.

Absolutament tots.
Tota la gestió de
volants se centralitza a
través del número de
telèfon que s'inclou en
la targeta dels nostres
assegurats.

Canviar-se és molt fàcil
CASER SALUD li brinda les màximes facilitats en la formalització de la seua assegurança. És suficient a presentar-se a
l'oficina o agència de CASER més propera amb la seua cartilla
sanitària i emplenar la sol·licitud de la mutualitat amb les seues
dades; allí mateix se li farà entrega de la documentació de la
seua assegurança i la cartilla provisional per a que, des d'eixe
mateix moment, puga beneficiar-se de les prestacions de
CASER SALUD. En pocs dies rebrà al seu domicili la targeta
definitiva, personalitzada amb les seues dades.

A més, en CASER SALUD rebrà, per assegurar-s-hi,
un regal tan excepcional com aquests (*):
1 vaixella italiana.

Inclou 20 peces (6 plats fondos, 6 de plans,
6 de posfre, 1 ensaladera i 1 font).

Lo Componia de Seguios Sanïlarios de las Cojas de Ahorros

GRUPO ASEGURADOR
VALENCIÀ
46004 València
Pasaje Dr. Serra, 2, 6.°
Tel.: (96)3529602

ALACANT
03001 Alacant
P/a. Gabriel Miró, 5, cntplta.
Tels.: (965) 14 13 2 7 - 2 1 6054

Fax: (96) 351 73 26

Fax: (965) 14 17 84

1 set de maletes per als seus viatges,
que comprèn 1 maleta, 1 bossa, 1
neceser de dona i 1 d'home.

Ara que s'acosta la renovació de la seua assegurança sanitària ,
telefone'ns sense compromís at

9OO 654 654
Veurà que CASER SALUD té les respostes més positives per a la
seua salut i la dels seus.

