ÈPOCA IV-N.É 122
setembre-ochibre 1997
Fet amb paper reciclat
Edita: STtPV-iv
Director: Vicent Eíteve Montaivà
Coordinació: Joan Blanco Paz
Administració, Redacció i Publicitat:
Juan de Mena, 14, boix. 46008 València
Tel. 391 91 47. Fax: 392 43 34
e-mail: stepv-iv@xarxaneta.org
Imprimeix: Berta Press
Bassols, 22. Pol. Ind. Moncoda
Tiratge: 9.000 exemplars
Depòsit Legal: V-l.454-1981
Franqueig Concertat 46/75

QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

AÇÒ ERA UNA VEGADA
UN CURS ESCOLAR...
...que va començar amb tot el professorat en els centres, amb la programació i l'organització enllestida, cada estudiant en el centre que li
correspon, sense obres, amb les finestres i les persianes arranjades,
la calefacció instal·lada Í a punt, el mobiliari al seu lloc, les aules especials amb les eines i instruments...
És un conte, però cal anar acostant-se a que les coses siguen així.
Per a que el professorat estiga ais centres cal resoldre abans un
problema de principi: quan comença el curs? No trobareu enlloc un
paper que ho diga. Resposta: quan comencen els alumnes. Per a ells i
elles, sí. Però e! professorat ha de fer coses abans. Aleshores, quan?
Doncs no ho diu enlloc, de veres. No resultaria difícil posar-nos
d'acord. Ho hem intentat en el Consell Escolar Valencià des de fa
temps, però no interessa: si se sap quan comença el curs, cal que tot
el professorat hi estiga... 5.000 interins, enguany, no han estat; uns
2.500 funcionaris, tampoc.
I pel que fa a l'alumnat, tindria unes conseqüències molt greus per al
sistema públic que ens acostumàrem a veure l'alumnat d'ESO als centres de Primària. Els instituts d'Educació Secundària -sobretot els que
no existeixen- són d'una importància estratègica, no sols per a la configuració del propi tram educatiu, sinó també per a la resta: aules, instal·lacions i professorat especialista són indispensables per a un
ensenyament de qualitat, i, al mateix temps, desapareixeria una interferència -1er cicle de l'ESO- que ara té conseqüències molt dolentes
en els centres de Primària, a més a més d'alliberar espais per a l'Educació Infantil -3 anys- o aules especialitzades.
Ha començat el curs amb la firma, a Madrid, d'un "Pacte per l'Educació", del qual donem àmplia informació en una separata en aquest
mateix número de la nostra revista. Tot el món, diuen, està d'acord. La
ministra també. El 6% del PIB aparaulat. Ensenyament consensuat,
ensenyament feliç. Serà un nou conte?
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Ara, a més a més, podràs trobar l'actualitat
i
sindical sectorial (ensenyament públic i
privat, universitat, administració pública,

administració local, sanitat...), anuncis i
convocatòries, informacions del sindicat...

I tot això actualitzat periòdicament.
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La nostra pàgina web la trobaràs en:
Els CEFIRE
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http://www.xarxaneta.org/stepv
SEPARATA:
Declaración conjunta en favor

Ets ROC

...

9 d'octubre:
Dia Nacional del País Valencià

Per a la Conselleria d'Educació,
per sotmetre els llibres de text a
allò que és "políticament
correcte", versió única possible,
en detriment de la llibertat de
càtedra, la investigació científica i
el coneixement de la història del
nostre poble.

Fins ara podies trobar l'AII-i-oli en internet.

correu electrònic: stepv-iv@xarxaneta.org
millorar la informació és millorar la participació

...i l'oli
Per a l'Associació d'Editors del
País Valencià, integrada per 23
editorials valencianes, que s'ha
rebel·lat contra aqueixa campanya
de desprestigi i manté amb dignitat eí dret a la creació científica i
l'ús d'un valencià normatiu.

d'interès

n- 2 122 • setembre-octubre 1997

En novembre

IX ESCOLA construint ('alternativa sindical
SINDICAL
DE
FORMACIÓ
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INTERSINDICAL VALENCIANA

^

Nous consells escolars de centre
Ara mateix, els consells escolars de centre estan prorrogats des del curs passat. La Conselleria d'Educació va
prendre aquesta decisió per no tenir a punt el nou Reglament Orgànic de Primària (a punt vol dir adaptat a la
LEPEGCD) ni tenir encara un reglament per als centres
de Secundària. Recordem que va fer el mateix amb els
equips de direcció dels centres, però, en aquesta ocasió,
es va esperar un any sense trellat, ja que les eleccions
acabaren per fer-se sense els nous reglaments valencians
-encara no estaven apunt- i es va regular tot pel ROC del
Ministeri d'Educació.
Des del passat 8 de setembre tenim uns nous ROC en
vigor, tant per als centres de Primària com per als de
Secundària. A partir d'açò, la Conselleria ha preparat ja
les ordres que convocaran les eleccions dels consells
escolars de centres públics i dels concertats.
Els esborranys no presenten novetats significatives,
llevat de les que aporta el propi ROC, i assenyalen el

mes d'octubre per preparar el procés electoral -censos,
junta electoral- i preveuen el mes de novembre per celebrar les eleccions (es parla del 19 de novembre, pam dalt,
pam baix).
En tot cas, volem subratllar que, en aquestes eleccions, el sector que no linga candidats es quedarà sense
representants en el consell escolar, el qual es constituirà
de toies les maneres. Que arribe a passar així no és bo
per a ningú. Certament, no tenim els ROC que voldríem,
però sabem la democràcia escolar que volem. No oblidem que, més enllà de les formes, les persones que tenim
objectius comuns sabem trobar la manera de treballar
junts. No serà el primer centre que té, de fet, una direcció
col·legiada, o un consell escolar ampliat, o uns càrrecs i
responsabilitats de la seua creació. O, simplement, s'apura el contingut democràtic del ROC al màxim (tant de bo
que ho feren tots els centres!).
Si hi ha eleccions, és l'hora de la participació.

L'INSTITUT "ENRIC VALOR" DE CASTALLA

PRESUPUESTOS DE EDUCACION
Los Presupuestos Generales del Estado, que han sido presentados por el
Gobierno en el Parlamento, contemplan un incremento del 7% en el Ministerio de Educación y Cultura.
Para la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la
Ensefianza (STEs), este incremento presupuestario viene a mantener los Presupuestos del MEC, estancados en las cifras de inversión y gasto corriente
que se realizó durante el ano 1996, pues la, en teoria, subida anunciada està
amortizada con la suma del recorte -próximo al 5%- que sufrió el MEC en los
PGE de este ano y de la inflación prevista para 1997.
Estos presupuestos tampoco contribuiran a mejorar la aplicación de la
Educación Secundaria Obligatòria, pues las inversiones en construcción de
Centros permanecen estancadas al no realizarse una inversión alta y extraordinària en construcción de Institutos, que es lo que necesita el sistema educativo.
Con el presupuesto presenlado no se avanza, por tanto, nada hacia la unànime reivindicación de la comunidad educativa de que el Estado espanol
invierta el 6% del PIB en Educación.
La Confederación de STEs va a pedir a los distintos partides políticos que
presenten enmiendas tendentes a aumentar el Presupuesto del MEC durante
el tràmite parlamentario, con la finalidad de llegar en 4 anos al 6% del PIB,
que es la media de los paises de nuestra àrea.
Solo si se produce este incremento serà posible una aplicación de la LOGSE que garantice la calidad del sistema educativo.

L'any 1911 la població de Castalla va veure
nàixer un personatge que, amb el pas del temps,
es convertiria en un dels valors més representatius i més reivindicatius de la cultura i la llengua
dels valencians, tant per la seua tasca investigadora de recuperació del llenguatge normatiu com
pel compromís amb el seu poble.
L'any 1997, amb l'alegria pròpia d'un poble per
estrenar un Institut d'Ensenyament Secundari, en
primer lloc, el Claustre de Professors i, després,
el Consell Escolar de Centre, on estan representats tots els sectors d'aquesta comunitat educativa, es planteja, per retre homenatge a una figura
tan representativa del seu propi poble, donar-li
nom i cognoms a aquest IES.
Després de seguir tots els passos que indicava
la normativa pròpia dels Consells Escolars de
Centre, acorden, per votació democràtica (13 vots
à favor del nom Enric Valor, 3 vots a favor del
nom Foia de Castalla, un vot a favor d'IES Castalla i un vot en blanc) i tal com estableix la llei, proposar a la pròpia Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que l'Institut d'Ensenyament Secundari s'anomenarà Enric Valor.
El dia 18 d'agost de 1997 la
Conselleria aprova i publica al
DOGV l'ordre que dóna el nom
oficial de l'institut, IES "Enric
Valor", nom que es reflecteix a
partir d'aquest moment a tots el
documents oficials, tant els emesos per part de l'Institut com els
emesos per part de la Conselleria.
Ací comença una història per
a la qual no trobe un únic qualificatiu:, vergonyosa, indignant,
antidemocràtica...
La història, encetada des de la
histèria més visceral de les
cavernes del blaverisme polític,
és la següent: el dia 21 d'agost de 1997 la Maria
Consuelo Reyna, del diari Las Provincias, publica
ía seua columna habitual, traent foc per la boca,
davant el fet que la Conselleria haguera deixat
que el nom d'un "catalanista" poguera donar nom
a un institut, ni que fóra el del poble que l'havia
vist nàixer.
Davant d'aquests atacs, a la Conselleria -i el
propi Conseller Camps- es posen nerviosos i
comencen a moure els fils per intentar tirar marxa
enrere. Telefonen a l'Ajuntament de Castalla i
l'alcalde de la població, del Partit Popular —perquè no n'hi ha cap altre de més a la dreta—,
segons ell, per manament de la Conselleria
(manament del qual, evidentment, no tenim
constància per escrit) convoca el Consell Escolar
Municipal amb un únic punt com a ordre del dia:
Nueva denominación del instituto.
Aquest Consell Escolar Municipal té algunes
particularitats, com no podia ser menys en un
ajuntament on les decisions democràtiques no
estan a l'ordre del dia, a saber:
-Es va constituir l'any 1993 i, des d'aleshores
fins ara, no s'havia renovat tal com marca la llei
cada tres anys (sembla que quan l'any 1995 els
van requerir la renovació van fer una fotocòpia de

l'acta de constitució i la van enviar a la Conselleria, saltant-se tots el manaments de la llei).
-El dia de la celebració, cap dels seus membres sabia qui constituïa el CEM ni quants membres el composaven (alguns no havien anat mai).
-Molts dels seus membres no sabien que la
competència per canviar o posar nom a un centre
la té el Consell Escolar de Centre i que, a, partir
de la publicació del Reglament Orgànic de Centres, el que pot fer el Consell Escolar Municipal és
aprovar o desaprovar una proposta del Consell
Escolar de Centre.
Amb tot açò, el dilluns dia 15 de setembre, a
les 12 del matí (hora molt apropiada perquè estiguen representats tots els sectors de la comunitat
educativa: alcalde, regidor, directors dels centres,
professors, pares Í alumnes, representants de
l'Adminisíació, sindicats...), es reuneixen nou persones de les vint-i-dos que formen el CEM.
Davant totes aquestes irregularitats, la representant de l'STEPV-iv i la Directora de PIES "Enric
Valor", amb la normativa vigent a la mà, informen
de la situació Í de les atribucions que li són pròpies
a aquest Consell Escolar Municipal. Quan aquestes persones acaben d'informar
l'alcalde diu que no li parlen de
lleis, que se li'n fot tota la normativa, que allí havien estat convocats a votar el nom de l'institut i
que Conselleria n'estava esperant el resultat; per tant, d'allí
havia d'eixir una votació. I així es
va fer. El resultat va ser quatre
vots a favor de canviar-li el nom,
un vot a favor de deixar-ho com
estava, un vot en blanc. L'alcalde
ja estava content: per majoria
s'havia decidit canviar-li el nom a
l'IES "Enric Valor" pel d'IES de
Castalla. L'acta de la sessió es
va redactar immediatament i, a
hores d'ara, estarà en algun despatx de la Conselleria mentre decideixen què fan amb ella.
Amb històries com aquesta i d'altres que tots
tenim a la ment només ens queda pensar què se
n'ha fet de la democràcia, dels valors humans
que fan que un poble reta homenatge als seus
personatges més significatius (siguen del color
que siguen), de la cultura, de l'estima per la llengua i per les pròpies tradicions, de la recuperació
de la pròpia identitat...
Per sort, el pas del temps col·loca i col·locarà
cadascú al seu lloc. En aquest moment Enric
Valor no necessita ningú que el puge al lloc on ja
està. Per moltes Maria Consuelo Reyna i per
molts Consellers Camps que hi haja, ningú podrà
llevar-li l'honor de ser un dels valencians més
representatius de la recuperació de la identitat
valenciana. Amb les seues rondalles, amb les
seues novelles i amb els seus llibres de gramàtica molts dels valencians actuals hem après a
estimar i a recuperar la nostra llengua i les nostres tradicions.
Esperem que, tard a d'hora, també la caverna
acabe al lloc de la història que li correspon.
Jaume Llopis Carbonell
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de la primera plana

La censura als llibres de text
El Conseller d'Educació ha manifestat
recentment a l'opinió pública que la quasi
secreta operació de revisió de llibres de text
que s'ha seguit els daners temps al si de la
Conselleria a petició reiterada i constant, que
raneja en el deliri, dels seus socis de govern,
amb el suport propagandístic dels mitjans de
comunicació que envolten i pressionen el
govern del Partit Popular, es limitava a una
adaptació a la realitat social existent i a la
legalitat vigent que no respectaven o suposadament infringien determinats materials
curriculars.
Amb açò, en realitat, la Conselleria
d'Educació ha mamprés, més bé que una
adaptació a la legislació autonòmica i a la
realitat social, una pura i dura depuració ideològica i política dels llibres de text, duta a
terme per tal d'acostar-se a les tesis secessionistes que mantenen, amb plena virulència i histèria, els susdits socis, entitats "culturals" i mitjans de comunicació.
Aquesta operació s'afegeix a anteriors
actuacions de la Conselleria que han consistit a impulsar un exercici continu d'autocensura en el món editorial i que ara es presenta
cínicament com un èxit d'acceptació
voluntària de les seues posicions.
De una simple lectura es desprèn que la
legalitat estatutària no obliga, de cap manera, a realitzar aquestes accions per tergiversar o amagar la història del poble valencià i
de la seua llengua.
Pel que fa a la denominació del territori,
és clar que la denominació oficial és la de
Comunitat Valenciana, però el propi Estatut,
al seu preàmbul, usa la denominació de País
Valencià per designar la concepció moderna
de l'històric Regne de València: ^potser
s'hauria de prohibir la lectura del propi Estatut a les aules, o la seua inclusió als materials curriculars?
Quant a l'argument consistent en adequar-se a la realitat social actual, cal indicar
l'existència de multitud d'entitats socials,
polítiques, sindicals, culturals, elc., d'una

importància i abast nrtaissra al nostre país,
que fan ús del terme estatutari de País
Valencià, les quals, indubtablement, també
formen part de la nostra societat. ^Se'ls hauria de prohibir l'ús de tal denominació? o
<i,no poden ser esmentades als llibres de text?
Igualment, l'Estatut denomina valencià a
la llengua pròpia, denominació que gustosament i plena ha estat acceptada per tota la
comunitat educativa, però que en absolut és
incompatible amb la posició unànime de la
romanística, que la considera o bé com a terme sinònim de català al País Valencià o com
una variant de la llengua catalana, criteri arreplegat pel Diccionari de la Real Acadèmia
Espanola -que també hauria de ser prohibit
potser- i per la pràctica totalitat de les enciclopèdies i llibres de consulta a l'abast de
l'alumnat, no sols del valencià, sinó de tot
l'Estat Espanyol, en virtut de les conclusions
de la ciència filològica d'aneu de) món.
/, Hem de censurar, per ventura, el propi
Joan Lluís Vives quan afirma en el seu tractat De institutionc feminae christianae, II,
11?: A la meua València alliberada de la
vilesa dels agarens per Jaume Rey d'Aragó
(motiu pel qual la memòria d'aquell home
ens és sempre grata), en aquella ciutat,
doncs, expulsats aquests, ordenà immigrar a
nombrosos homes aragonesos i dones lleidatanes, per tal que fos habitada per ells. Els
fills nascuts d'ambdós conservaren la llengua de les mares, la mateixa que parlem
durant més de dos-cents cinquanta anys (ara
diria més de set-cents cinquanta anys).
Una vegada més ens trobem amb la
fal·làcia consistent en la tesi que la denominació crea un nou í diferenciat objecte de la
realitat, Desterri realment entre persones
adultes? ^podem pensar aleshores que usar
la denominació d'espanyol en comptes de la
constitucional de castellà per referir-se a la
llengua oficial de l'Estat és una il·legalitat o
que més bé parlem de dues llengües diferents?
En coherència amb la legalitat estatutària

s'ha de posar la legalitat que ordena el sistema educatiu superior -que també s'ha de
complir-, ordenació que es projecta sobre la
totalitat de etapes i nivells que el precedeixen, i que reconeix com a única àrea de
coneixement referida a la nostra llengua la
de Filologia Catalana, la qual abraça expressament els continguts acadèmics referents al
valencià i que preveu una única titulació universitària oficial i amb validesa a tot el territori de l'Estat. Ens referim als Reials
Decrets 1.888/1984, de 26 de setembre, i,
1.435/1990, de 26 d'octubre.
La Conselleria, malgrat les tesis científiques i els testimonis històrics i la legalitat
que regula l'ordenació de les àrees de coneixement i les titulacions acadèmiques corresponents que posen de manifest la naturalesa
de la nostra llengua valenciana, insisteix en
introduir la crispació a la societat i l'esquizofrènia ai si del sistema educatiu: entre el
nivell superior i els secundari i primari, cosa
inaudita, si més no, al món occidental al
qual pertanyem.
No obstant, com no podia ser d'una altra
manera, la unitat de la llengua sota la denominació acadèmica de catalana té reflex en
l'Ordre de 24 de maig de 1995 de la Conselleria d'Educació i Ciència, on diu expressament
que "els crèdits i matèries necessàries per a
l'obtenció del Certificat de Capacitació i del
Diploma de Mestre de Valencià seran els vinculats a les àrees de coneixement Filologia
Catalana i Didàctica de la Llengua i la Literatura, que són les encarregades de formar en
l'àrea de Valencià". La coherència, efectivament, no és virtut dels nostres governants.

L'actuació de la Conselleria restringint i
amagant la pròpia història de la llengua xoca
frontalment amb el mètode científic que permet passar de la percepció i del coneixement
més immediats i de la denominació pròxima,
familiar, fins i tot legal de les coses -el
valencià- a la naturalesa completa i complexa que abasta eixa denominació -llengua,
acadèmicament denominada, catalana- i, per
tant, amb l'orientació que la Llei Orgànica
reguladora del Dret a l'Educació atribueix a
l'activitat educativa, vinculada entre d'altres
a la següent finalitat: "La adquisición de
hàbitos intelectuales y técnicas de trabajo,
así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos", i
pugna obertament amb la Llei Orgànica
d'Ordenació General del Sistema Educatiu
(LOGSE), la qual determina un procés gradual d'ascens a la formalització conceptual,
a l'abstracció i a l'exercici de la racionalitat
científica en correspondència amb les diverses etapes educatives del sistema, que arriba
a explicitar com a capacitat a desenvolupar
pel Batxillerat: "Comprender los elementos
fundamentales de la investigación y del
método científico".
Des de l'STEPV-iv fem una crida al conjunt del professorat perquè no es deixe atemorir i a exercir obertament els drets fonamentals reconeguts per la Constitució de llibertat de càtedra -que abasta la lliure elecció
de llibres i materials per a la docència-, a la
producció i a la creació científica i tècnica,
un exercici que no pot ser restringit per cap
tipus de censura prèvia (Article 20, 1 i 2, de
la Constitució Espanyola).

Aprenentatge
creatiu
Un curs especial per a

habilitats de comunicació
adults oberts de ment

canvi personal
amb interès d'aprendre

explorar noves vies d'aprenentatge
a desenvolupar-se

incrementar la intel·ligència emocional
dins i fora del treball
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Demana ara la informació del Practicant en PNL que se iniciarà al
novembre a València, així com el calendari cíe Ics conferències, taller
introductori, programa, etc. Descomptes en les inscripcions anticipades.

Font d'En Corts, 87, baix - 46013 València - Tel. (96) 334 31 90

de l'ensenyament públic

En desacord amb les
Instruccions d'inici de curs
dels centres de Secundària
El passat 31 de juliol es va publicar al DOGV les Resolucions sobre
l'ordenació acadèmica i l'organització de l'activitat docent als centres
que imparteixen BUP, COU, FP, ESO, Cicles Formatius i Batxillerats
LOGSE, Resolucions que, pràcticament, no presenten novetats respecte a les de l'any passat.
En les reunions de la Mesa Sectorial que s'han realitzat durant el
mes de juliol per tractar els seus continguts, la Conselleria no ha
acceptat quasi cap de les propostes de millora que des de l'STEPV-iv
realitzàrem i que detallarem a continuació. A més, cal dir que les Instruccions que contenen aquestes Resolucions es basen en una norma
legal, l'Ordre de 29 de juny de 1992, que s'haurà de modificar, prèvia
negociació en el marc de la Mesa Sectorial, per a adaptar-la al nou
Reglament Orgànic de Centres de Secundària, publicat al DOGV el
passat 8 de setembre. És a dir, estem parlant d'unes Resolucions basades en una legalitat que, abans de començar el curs, està ja superada.
De fet, alguns aspectes positius del Reglament Orgànic de Centres del
MEC (en vigor pel seu caràcter supletori abans de publicar-se el nostre
i, per tant, també quan es publicaren les Instruccions) no s'han aplicat, com ara l'adscripció dels centres de Primària que imparteixen primer cicle d'ESO a algun Institut d'Educació Secundària o "la incorporació dels mestres que treballen a primer cicle d'ESO als col·legis,
responsables de cada àrea, al departament de l'Institut corresponent i
(ordenar el que calga per tal com...) assistiran a les reunions del departament que s'establesquen".
Nogensmenys, a ningú se li amaga que el marc global que condiciona una adequada aplicació de la LOGSE a Secundària va més enllà de
les Resolucions i del ROC esmentats. En aquest sentit, s'ha de destacar
que no s'ha complit el compromís de negociar les plantilles de
Secundària arreplegat en l'acord de les de Primària, de 7 de juny de
1996.
De les condicions laborals del professorat: horari lectiu, nombre
màxim de grups..., que haurien de tractar-se en la necessària modificació de l'Ordre ja esmentada, continuem sense parlar-ne amb l'Administració. Tampoc no s'han tractat alguns aspectes del Decret d'especialitats de Secundària que queden per desenrrotllar i que són competència de la Conselleria, com ara la impartició de Tecnologia pel
professorat del cos d'PTFP, criteris per a la supressió de places,
recol.locació d'excedents en el centre, redistribució del professorat de
tot el tram de l'Educació Secundària..., ni de la necessària reforma de
la normativa que regula la valencianització de l'ensenyament.
D'altra banda, la Conselleria no mostra cap indici de canvi de la
seua nefasta política pressupostària per a l'ensenyament públic, sobretot pel que fa a la construcció i adequació d'instituts de Secundària,
que en el pressupost de 1997 s'ha traduït en una reducció de 2.842
milions respecte al 96 del capítol de construcció de centres i que tant
condiciona (ràtios, espais, transport...) la qualitat que busquen (?)
reglaments i instruccions.
1 ja centrats en les esmentades Resolucions, la nostra valoració és
la següent:
La reducció a 36 alumnes per grup en el cas dels primers nivells
de BUP Í FP és totalment insuficient; aquesta reducció hauria de ser
per a tots els grups. La Conselleria tampoc ha acceptat la demanda de
reducció a 2O alumnes per a les pràctiques d'FP, ni l'equiparació en
nombre d'alumnes de la branca Administrativa i Comercial, no equiparada amb la resta de branques en les assignatures de pràctiques.
Ens oposem a que la Condició de Catedràtic continue sent un privilegi en la determinació del professorat del Seminari o Departament
que ha de quedar sense horari, a l'hora de desplaçar-se voluntàriament
del centre, i a l'hora de determinar la prioritat en l'elecció d'horari. En
aquest punt, hem de retreure, a més, a l'Administració, que a la Mesa
Sectorial s'havia compromès a aplicar el Reial Decret 1.774/94, el
qual estableix que només els catedràtics d'abans de la publicació de la
LOGSE tenen el dret a les prioritats esmentades per davant del criteri
de l'antiguitat en el cos, però ja ens adonem de la poca credibilitat
d'alguns compromisos.
Es insuficient la reducció prevista per al professorat major de 55
anys (dues hores de repasses i desdobles) o, si el professorat del departament pot assumir-ho, dues hores de currículum. En aquest punt proposàvem "la reducció d'un grup, sense necessitat de sol.licitar-ho
expressament, al professorat major de 55 anys".
Tampoc ha acceptat la Conselleria la reducció de l'horari lectiu del
professorat, que continua sent de 18 hores. L'STEPV-iv proposem 16
hores setmanals, 14+2, si les 2 són de pràctiques o desdoblaments.
L'Administració no ha acceptat la nostra proposta, que, pel que fa a
les hores lectives de i'alumnat, consisteix en un apartat de 2 hores de
recolzament de qualsevol matèria per a aquelles/ells alumnes que ho
sol·liciten per tal d'aprofundir en determinats aspectes de les diverses
matèries.
Respecte als programes d'Educació Bilingüe, la garantia de continuïtat dels programes d'ensenyament en valencià de Primària no és tal,
ja que queda condicionada a la capacitació del professorat de Secundària. A més, els centres que desitgen aplicar un programa d'educació
bilingüe hauran de comptar amb la voluntat manifestada prèviament
dels pares i tutors i amb les possibilitats organiízatives del centre.
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Però, a qui l'interessa l'ESO?

Mentre esperem els instituts ens creixeran els "nanos".

Despús-ahir encara parlàvem d'un ensenyament
obligatori fins els 14 anys. Per tant, no sorprendrà ningú que encara anem completant la qualitat de l'ensenyament primari, sense deixar de mirar de reüll no pocs
assumptes relatius a la quantitat. Ja se sap que el veïnat de més al Nord ens du uns quants decennis no
sols de democràcia parlamentària, sinó d'una socialdemocràcia pudorosa amb les condicions de vida de la
classe treballadora dels seus propis països (com visquera la població de l'altra banda de la balança comercial, això són figues d'un altre paner). El bo i cert és
que la història ens ha jugat una mala passada (per a
molta gent, la història no sols no ha mort, sinó que l'ha
de suportar tots els dies, faça fred o calor). Quan per fi
sembla que entrem a la modernitat (social) i en 1990
es dissenya un important projecte educatiu consistent a
portar els límits de l'ensenyament obligatori als que ja
tenia l'edat penal, i això amb un abast universal desprovist de barreres selectives, va i ens sorprèn, a traició, la crisi de torn (sembla que mai han faltat les crisis
oportunes). Així, després del 92, queda un grapat
d'infrastructures més allà que ací, i una bona dosi
d'orgull nacional espanyol, perquè, per a organitzar
cerimònies, tan bons com el que més! Però la Reforma
Educativa -que, ara sí, també ens tocava als valencians- s'atura fins el ralentí, per a desesperança de qui
tant l'havia esperada per necessitar-la. Sense pressupost Í capgirada la seua direcció política inicial, la
Reforma Educativa és l'herència mai desitjada per un
nou govern conservador més interessat en atendre allò
que vulguen els pares (uns més que d'altres) que allò
que supose, a la fi, un tractament igualitari de tots els
seus fills. Ens havien ensenyat una de les pàgines més
interessants del catàleg del benestar -la universalització d'una educació secundària de qualitat per a tots,
diversificada, però no selectiva- i abans que poguérem
tastar els primers resultats, va i allò del benestar
(social) passa de moda, esdevé un pecat capital de

l'economia (social) del que cal abjurar si es vol pertànyer a l'ortodoxa doctrina que equilibra balanços i
desestabilitza la cohesió (social). Diguem-ho clar: ja fa
quasi vuit anys que s'aprovà la Llei que ens havia de
conduir a una definitiva democratització del sistema
educatiu i ni estan els instituts, ni les aules especialitzades, ni els canvis curriculars i metodològics que havien
de venir acompanyats d'uns recursos materials que no
arriben, ni s'ha explicat suficientment el que es pretenia
al professorat que ho havia de fer realitat. Els 33 instituts que enguany impartiran el primer cicle de l'ESO
són l'excepció estadística dels 300 instituts que tenim.
Del centenar llarg que se n'han de fer de nous,
enguany n'estrenem dos. Al voltant del 90% de l'alumnat fa l'ESO en els centres de Primària. Un sistema
d'adscripció imposat en aquests centres ha provocat
que el professorat definitiu haja abandonat l'ESO en
gran mesura, on ha hagut d'acudir, per tant, el professorat interí, inestable per definició. En els instituts,
l'ESO es veu amb un cert grau d'incomprensió -proporcional a l'interès que mostra l'Administració- per una
bona part del professorat -esperonat per certes organitzacions professionals-, raó per la qual quedarà, també, en bona mesura, a càrrec del professorat interí, ^l
qui parla amb convicció (i amb poder) de l'ESO? ^Qui
injectarà moral Í recursos per superar tot açò? Si el
govern actual no l'ha convertit ja en un tram per a retornar a l'antiga selecció escolar de doble via és perquè la
seua minsa majoria l'obliga a anar a poc a poc. Curiosament, aquesta lentitud (que prorroga la del govern
anterior) erosiona curs a curs la credibilitat de la Reforma Educativa. Ara que l'economia millora de dia en
dia, diuen també que no cal baixar la guàrdia. No ens
donaran moltes alegries. No ens enganyem: l'ESO no
és sols un debat educatiu en la mesura que ve a
qüestionar privilegis de certes capes socials. ^Qui
està interessat a estendre eixos privilegis al conjunt
de la societat?

CESSAMENT PROFESSORAT INTERÍ
L'STEPV-iv, davant la decisió
unilateral de la Conselleria de cessar
tot el professorat interí uns dies abans
que coraence el curs i enviar-lo a
l'atur, hem manifestat el nostre
rebuig i disconformitat contra aquesta
lamentable decisió perquè representa:
- Nou incompliment de l'acord
d'interins per part de la Conselleria.
- Significa un greuge comparatiu
amb la resta de funcionaris que sí
que tindran nomenament des del dia
1 o 15 de setembre, segons siga de
Primària o Secundària, respectivament, mentre que el col·lectiu d'interins i interines no el tindran fins el
dia 15 o 22.
- Distorsiona l'organització,
programació i funcionament de l'inici de curs en tots els centres públics i
obliga a que aquestes funcions
s'hagen de realitzar en condicions
precàries.
- No respectar el compromís
a d q u i r i t pels representants de
l'Administració en el Consell Esco-

lar Valencià de tenir tot el professorat als centres de Secundària el 15 de
setembre.
A més a més, el temps transcorregut entre el cessament i el nomenamet causa perjudicis administratius, econòmics i socials molt negatius per a tot el col·lectiu, ja que es
deixarà de percebre el sou; el deixar
de computar serveis significa endarreriment en el reconeixement de
certs complements retributius quan
s'adquireix la condició de funcionari/a de carrera; no cotitzar a la Seguretat Social té importants repercussions a l'hora del cobrament de
l'atur, així com de la jubilació.
L'argumentació donada per la Conselleria per a justificar aquesta
actuació és molt feble i careix de
lògica: com a conseqüència del concurs de trasllats d'enguany, el professorat funcionari ha de prendre
possessió de la plaça i podria donarse el cas que coincidiren professorat
funcionari i interí en una mateixa

plaça, qüestió aquesta que està
prohibida per la normativa legal. Tot
el problema es resol amb el cessament del professorat interí el dia
abans que el de carrera prenga possessió i amb un nou nomenament el
dia després, una vegada que tot el
professorat que ha participat en el
CGT haja pres possessió de la seua
plaça.
L'STEPV, junt a la resta de sindicats de la Mesa Sectorial d'Educació, va convocar els i n t e r i n s de
Secundària a fer concentracions, els
dies de les adjudicacions, davant la
Conselleria, i ha posat a disposició
de tot el professorat interí que ocuparà una vacant el curs passat un
model de recurs ordinari contra el
cessament i el nou nomenament.
Per al curs que ve hem d'aconseguir avançar el calendari dels actes
d'adjudicació i un nomenament que
supose una activitat ininterrompuda
entre la fi del curs i el començament
del següent.
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de l'ensenyament públic

Recurso contra la Orden de inicio de curso
que regula el funcionamiento de los centres
de Educación Infantil y Primària
El STEPV ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunidad Valenciana la resolución de 21 de julio de 1997 (DOGV de 31 de julio) por la que se aprueban
las instruccions para la organización y el funcionamiento de los colegios de Educación
Infantil y Primària para el curso 1997-98.
El STEPV se opuso a la resolución recumda durante la negociación que se produjo en
el pasado curso escolar, por no estar de acuerdo con algunos aspectos de esta que vulneran los derechos del profesorado. En concreto, los aspectos recurridos son los que hacen
referència a la obligación para el profesorado de hacer uso de todas sus habilitaciones,
independientemente de su adscripción, así como la obligación para el profesorado adscrito a las especialidades de Primària para impartir, en primer lugar y con preferència, el
horario de las especialidades de primer cicló de ESO y solo después el que corresponde a
la asignación de los grupos de Educación Primària.
Para el STEPV, con estàs instrucciones se deja sin efecto la pròpia adscripción y se
sustituye por la arbitrariedad. No se puede ni se debe obligar al profesorado adscrito a
Primària a impartir el primer cicló de ESO, menos aún con caràcter preferente, en coherència con el hecho de que en el proceso de adscripción se le impidió adscribirse a los
puestos de trabajo de la ESO.

Recurs contra l'adjudicació definitiva de
destinacions del darrer concurs de trasllats
d'Educació Infantil i Primària
L'STEPV ha interposat RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU contra la
Resolució de 4 de juliol de 1997 de la Direcció General de Personal de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, per la qual es fa pública l'adjudicació definitiva de destinacions convocades per la Resolució de 21 d'octubre de 1996, pel fet que l'esmentada
Resolució no aplica les sentències del Tribunal Suprem recaigudes en els recursos interposats per FSTE de Canàries i pel nostre STEPV, que anul·len el criteri del sorteig de la
lletra per a resoldre els casos d'empat en la puntuació establerta pel barem de mèrits.
Aquesta Resolució, a més a més, es publica després que el govern espanyol acorda l'execució de les sentències "en sus justos términos". Es pretén d'aquesta manera pel present
recurs que s'apliquen criteris menys aleatoris Í més ajustats a l'objectivitat j als drets que
ostenten els participants en el concurs de trasllats.

Negociacions sobre les Escoles Infantils
El dia 2 de juliol vam rebre de la Conselleria una convocatòria per al dia 9 a una reunió extraordinària de la mesa sectorial d'educació, amb el següent punt: "Propostes al
document: criteris per a la transformació dels centres públics d'ensenyament infantil en
escoles infantils primer cicle, públiques".
A tots ens va sorprendre que se'ns convocarà en aquestes dates i amb tanta urgència
quan, durant tot el curs, veníem demanant la necessitat de tractar el tema de l'educació
infantil per a que estigués solucionat per al curs següent.
Malgrat la data estiuenca, es van realitzar assemblees en les tres províncies per elaborar les esmenes corresponents, precedides per les següents consideracions:
1. S'ha incomplit, per part de l'Administració Educativa, el calendari de negociacions
establert en maig de 1996. Hem hagut d'esperar any i mig per estar convocats.
2. Si l'objectiu de la Conselleria és tancar la negociació de forma precipitada amb una
única mesa sectorial i aplicar-lo el curs vinent, considerem que seria una greu irresponsabilitat per la seua part perquè no hi ha cap motiu per actuar amb aqueixa precipitació. És
per això que el STEPV-iv volem considerar que haver presentat la proposta que han presentat en les dates que ho han fet és una primera aproximació a la negociació del tema i
no un intent de tancar-lo amb una pseudonegociació.
3. En el document presentat sols s'ha treballat amb criteris estadístics, obviant altres paràmetres més ajustats al quefer quotidià. Amb tot i això no hi manquen algunes errades, com
ara: a l'Escola Infantil Baladre es diu que no hi ha personal funcionari docent, quan n'hi ha
1; en l'Escola Infantil Príncipe Valiente es diu que n'hi ha 3, quan n'hi ha 5, o en l'Escola
Infantil Nuestra Sra. de Lourdes de Castelló es diu que hi ha 4 unitats, quan n'hi ha 6.
4. Trobem algunes incoherències en el document presentat, ja que entra a definir funcions de personal que més endavant proposa suprimir.
5. Considerem molt positiu que la Conselleria haja iniciat el procés de transformació
dels centres d'Educació Infantil en Centres Educatius i, amb això, la normalització de la
situació laboral de les persones que hi treballen.

En desacord amb les Instruccions
d'inici de curs d'Infantil i Primària
Durant et mes de juliol es van celebrar vàries
reunions de la Mesa Sectorial per tractar el seu
contingut, però no es va arribar a cap acord, ja
que contenen elements que considerem lesius
tant per al professorat com per a la qualitat de
l'ensenyament, a més d'incomplir algun apartat
de l'Acord de Plantilles signat el 7 de juny de
1996 entre la majoria de les organitzacions sindicals i l'Administració Educativa.
Les instruccions, continuistes de les que han
estat en vigor els passats cursos escolars, no
tenen en consideració que s'ha realitzat el procés
d'adscripció del professorat del Cos de Mestres
als nous llocs de treball derivats de l'aplicació de
la LOGSE. És lamentable que després d'haver
imposat unilateralment el procediment d'adscripció, al qual s'oposàrem tant sindicalment com
jurídica (l'hem recorregut), ara es pretenga
obviar-lo, vulnerant els drets del professorat que
hi va participar mitjançant unes instruccions que
són una burla. Ens expliquem: després d'impedir
a un gran nombre de professorat adscriure's al
primer cicle d'ESO, ara se'ls obliga a que impartesquen les àrees d'aquest cicle de forma
prioritària.
S'ha de dir també que les instruccions són
transitòries i sols serviran per a aquest curs escolar, ja que es basen en dues normes legals, el
Decret 188/1994, Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d'Educació Infantil i dels
Col·legis d'Educació Primària, que serà derogat i
substituït en els propers dies per un nou Reglament Orgànic, i en l'Ordre de 29 de juny de
1992, que regula l'organització i el funcionament
dels centres docents, que s'haurà de modificar,
prèvia negociació en el marc de la Mesa Sectorial, per a adaptar-lo al nou Reglament Orgànic.
Per a l'STEPV resulta cabdal per explicar la
situació generada enguany el fet que continue
impartint-se el primer cicle d'ESO a les escoles
de forma generalitzada. És açò el que està generant molts problemes organitzatius, administratius i també de caire pedagògic en els centres,
que s'hagueren evitat si s'hagués generalitzat la
impartició d'aquest cicle en els Instituts, o, com
a mínim, si s'hagueren adscrit, a tots els efectes,
aquestes unitats als corresponents Instituts.
l'Administració no ho ha fet ni, pel que es veu en
la inversió realitzada en l'ensenyament públic, té
la intenció d'avançar ràpidament en aquesta
direcció. La construcció d'instituts de Secundària
esdevé així una qüestió estratègica per a una
aplicació de la LOGSE amb uns mínims de qualitat i, al mateix temps, és el factor clau per deixar d'interferir en el potencial organítzatiu que
per a Primària suposa l'Acord de Plantilles de 7
de juny de 1996.
Mitjançant aquest Acord s'ha dotat a l'Escola
Pública de més recursos i possibilitats organitzatives. Les plantilles tipus de cada centre són sensiblement superiors a les anteriors, encara que
matisades per la transitorietat de l'ESO en els
centres de Primària. Estan en la primera línia
dels acords de tot l'Estat, milloren l'Escola
Pública i creen llocs de treball (950 vacants en la
recent oposició). Però aquest acord s'ha d'aplicar
en tres anys i ara encara en queda un per concretar. Hem de dir, no obstant, que la seua aplicació
any a any no ha estat ni negociada ni consensuada amb l'Administració. La Conselleria està aplicant uns criteris per al seu desplegament que no
compartim. Nosaltres vam presentar tota una
sèrie de propostes per a la seua aplicació que
hagueren evitat bona part dels problemes actuals.
No se'ns va fer cas i ara hem de denunciar públicament que l'Administració és la responsable del
que està passant.
No convé oblidar el sentit que han tingut i
encara tenen algunes reivindicacions històriques
del moviment d'ensenyants i que avui, des del
nostre punt de vista, cobren un protagonisme
evident. Ens referim al fet que la LOGSE no
avançarà cap al Cos Únic d'Ensenyants, ans el
contrari, consolidà els diferents Cossos Docents,
o al nou Sistema relributiu (els famosos "sexennis"), que suposen una gran divisió salarial, o a
la LOPEGCE, que encara ens jerarquitza més.
Tot plegat està produint un gran ventall de condicions laborals i retributives que I'STEPV-iv en
absolut comparteix. És per això que no abando-

nem la lluita pel Cos Únic i per unes mateixes
condicions laborals i econòmiques per a tots els
ensenyants.
Respecte a la Resolució per organitzar el curs,
els elements més rellevants en els que no estem
d'acord són:
*L'obligació per al professorat de fer ús de
totes les seues habilitacions, independentment de
la seua adscripció, per a garantir la impartició de
totes les àrees. És a dir, si en un centre al professorat de certes especialitats (Llengua Estrangera,
Música o Ed. Física) li falten hores per a cobrir
totes les necessitats horàries, s'assignaran les
hores sense cobrir pels especialistes adscrits al
professorat del centre que tinga eixes habilitacions encara que no estiga adscrit a eixa àrea.
*L'obligació per al professorat de les especialitats de Llengua Estrangera, Educació Física i
Música, adscrit a Ed. Primària, per a impartir en
primer lloc l'horari de ler i 2on d'ESO i després
l'assignació dels grups d'Educació Primària.
Nosaltres considerem que no es pot ni es deu
obligar al professorat adscrit a Primària a impartir el primer cicle d'ESO, i més quan en el procés
d'adscripció es va impedir a aquest professorat
adscriure's a eixos llocs de treball en fer-se una
adscripció automàtica als flocs de treball que
ocupaven.
En aquests dos punts considerem que es fa
una interpretació abusiva, per no dir que ratlla la
il·legalitat, de l'article 10 del Reial Decret
895/1989, modificat pel R.D. 1.664/91, amb la
que no estem, en absolut, d'acord. Conseqüentment, tampoc estem d'acord en l'aplicació de les
Disposicions Addicionals tercera i quarta de
l'Ordre de 23 de gener de 1997, per la que es
regula el procediment d'adscripció del professorat del Cos de Mestres.
Aquest fet és tan greu que l'STEPV ha acordat recórrer la Resolució davant dels Tribunals
de Justícia per tal de defensar els drets del professorat afectat.
*No es compleix l'apartat 16 de l'Acord de
Plantilles, que fa referència a l'horari dels mestres adscrits al primer cicle d'ESO. Aquest hauria de ser l'establert amb caràcter general per als
professors de Secundària, i no com es diu a
l'apartat III i en la Disposició addicional primera de la Resolució. En el primer es diu que les
hores lectives són 25, i en la segona que l'equip
directiu "procurarà" que s'aplique el que diu,
respecte del professorat de Secundària, l'Ordre
de 29 de juny de 1992, és a dir, que excepcionalment l'horari serà entre 18 i 20 hores lectives.
L'STEPV va proposar de fer noves contractacions en els casos que foren necessàries per tal
de no fer recaure el cost sobre la plantilla de
Primària.
*L'Administració pretén que l'Educació Plàstica i Visual siga impartida pel professorat de
Socials i que l'àrea de Tecnologia siga assignada
pels mestres adscrits a Matemàtiques i Ciències
Naturals. No estem d'acord, exigim que aquestes
àrees siguen impartides per personal especialista.
*La limitació per a ofertar dues llengües
estrangeres a un nombre mínim d'alumnat (10) i
a que no supose augment de professorat, amb la
qual cosa no es garanteix l'oferta de dues llengües estrangeres en tots els centres.
*No s'adscriuen els centres d'Educació Infantil i Primària que imparteixen transitòriament el
primer cicle d'ESO als Instituts d'Educació
Secundària als efectes acadèmico-administratius
per a que es puga garantir la coordinació
d'aquesta etapa educativa. En aquest sentit, no es
disposa de reduccions horàries necessàries per a
que el professorat puga fer el seu treball en unes
condicions òptimes.
*Un altre aspecte que exigim és el compliment de l'apartat 9 de l'Acord de Plantilles, és a
dir, que l'Administració realitze les oportunes
modificacions reglamentàries que permeten que
les baixes es cobresquen en el termini de 7 dies a
partir de la recepció del part de baixa en les
Direccions Territorials, prestant especial atenció
a la reducció d'aquest termini en les substitucions per maternitat i en aquells casos programats amb anterioritat. Cal, doncs, que es modifique l'apartat 11.1 de l'Ordre de 29 de juny de
1992.

1997

c/e l'ensenyament públic
ITINERANCIES
Enguany és el segon curs que la
Conselleria ha dotat els centres amb
especialistes que comparteixen centres, tant en zones rurals com urbanes, per tal d'assegurar allò que la
LOGSE obliga: la impartició de les
especialitats LOGSE per professorat
especialista.
La normativa en la que es basa en
un document titulat "Criterios a aplicar en las propuestas de planificación educativa referidas a profesorado especialista itinerante de Educacióu Infantil y Primària para el curso
1997-98", document que ja vam
analitzar a VAll-i-oli n.°121, de juny
de 1997. Aquests criteris són, en
molt casos, restrictius per tal d'atendre com cal les activitats organitzades pels centres i, especialment, la

impartició de les especialitats.
Per altra part, ens preocupa, i
molt, la situació del professorat itinerant (manca d'assegurança
d'accidents, pagaments d'indemnitzacions, consideració dels temps de
desplaçament com a horari lectiu...), que, junt a la política de restricció econòmica aplicada a les
indemnitzacions, suposa una merma en el servei educatiu que es
presta i en les nostres condicions
laborals.
Des del sindicat proposem que
des dels centres es rebutgen les instruccions sobre "criteris..." i es
reclame l'adaptació del Decret
24/1997, sobre indemnització per
raó de servei a les especificitats del
professorat itinerant.

Formació de Persones Adultes
En les properes setmanes,
l'STEPV intervindrà en diferents
marcs d'actuació sindical: Mesa dels
Agents Socials, Consell Valencià de
Persones Adultes, Mesa Sectorial
d'Educació, Assemblees de professorat, etc. on es tractaran diversos
aspectes importants que afecten tant
al professorat com al conjunt de la
comunitat educativa del sector. Per a
la nostra organització, caracteritzada
per un funcionament participatiu i
una presa de decisions assembleària
i democràtica, és fonamental conèi-

xer quina es l'opinió del sector respecte tota una sèrie de temes com
són el Disseny Curricular, el desplegament de la Llei de Persones Adultes o la situació laboral dels diferents col·lectius que treballen en
l'FPA. Per tot açò, hem convocat
una sèrie de reunions per a que tant
la nostra afiliació com els claustres
ens facen arribar les seues propostes
i, d'aquesta manera, dissenyar la
nostra intervenció sindical per al
curs 1997-98 als diferents marcs on
la nostra organització està present.

ADJUDICACIÓ DE PLACES PER AL CURS 1997-98
Al llarg del mes de setembre s'han celebrat els actes
d'adjudicació de places dels centres d'Infantil i Primària i dels Instituts de Secundària. En aquestes han participat unes 3.000 persones del Cos de Mestres i més de
5.000 dels diferents Cossos de Secundària. En funció de
la seua situació administrativa, en el Cos de Mestres
unes 300 són funcionariat de carrera i unes 2.500 són
mestres interins; i en Secundària, unes 2.200 són funcionaris de carrera i uns 2.900 són professorat interí. En
total, més de 5.400 persones interines van estar convocades als actes d'adjudicació. A totes aquestes xifres
cal afegir les persones que seran convocades als actes
d'adjudicació dels Serveis Territorials durant els mesos
de setembre i octubre per cobrir noves vacants o substitucions.
El fet que un nombre tan considerable de professorat
no haja sabut quina seria la seua destinació fins poques
dates abans de que l'alumnat començarà el curs, i que, a
més a més, la seua incorporació haja estat, en el millor
dels casos i en Secundària, un parell de dies abans de
l'inici de les classes, suposa tot un munt de problemes
tant per al mateix professorat com per als centres
docents.
Per a nosaltres la situació òptima seria que el professorat estiga als seus centres de treball FI de setembre en
Primària i el 15 de setembre en Secundària. D'aquesta
forma el professorat pot participar de les tasques d'organització del seu centre des del primer dia. Per a que açò

siga efectiu, cal fer els actes d'adjudicació en unes dates
més primerenques, és a dir, en Primària, en juliol, i en
Secundària, abans del 15 de setembre. L'Administració
ha de garantir que la pràctica totalitat de les places, per
no dir totes, estiguen en els actes d'adjudicació, per la
qual cosa s'ha de planificar l'organització del curs d'una
altra manera.
A més a més, i per evitar la situació d'indefensió que
pateix el professorat que coneix els llistats de participants i de vacants sols unes hores abans de les adjudicacions, sense temps real per a poder fer les reclamacions
pertinents, cal tota una sèrie de mesures de caire administratiu que fins ara no es compleixen. No és acceptable
que algunes places no apareguen en les adjudicacions i
ningú no done explicacions dels motius, que es facen
reclamacions que ningú no atén com toca o que es lleven
places anunciades sense donar explicacions. Tampoc
estem d'acord que en els propis actes d'adjudicació es
modifiquen els criteris pactats amb anterioritat (com ha
passat en diferents especialitats o en la presentació de la
titulació de valencià per als llocs de treball dels centres
que tenen programes d'ensenyament en valencià) o no
s'expliquen amb la suficient claredat quines són les condicions o les regles de joc (per exemple, en la borsa
d'educadors).
L'actuació de l'Administració ha de canviar. La negociació de tot açò s'ha de fer amb temps suficient, en
benefici del sistema educatiu tant com del professorat.

Formació de Persones Adultes i
pressupostos de la G. V. per a 1998
Les propostes de la Mesa dels
Agents Socials per l'EP sobre el Pla
d'Actuacions i de Pressupost de la
Generalitat Valenciana per a 1998 es
concreten en tota una sèrie de mesures, com són: la provisió de les places vacants en els centres d'EPA
depenents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, la formalització del Conveni General Multilateral entre les diferents Administracions i la Generalitat Valenciana, el
foment a la participació de les associacions i federacions d'alumnat
d'EPA, la dignificació, adequació i
dotació dels centres d'EPA, l'augment pressupostari per a desenvolupar els programes formatius que
estableix la llei de formació de persones adultes, l'exigència per a que
el Govern valencià presente un pla
d'actuacions general que contempie
des del decret de currículum del

diferents programes formatius fins la
planificació del mapa de centres,
l'especialització i habilitació del
professorat, les plantilles, les adscripcions del professorat, els equips
multiprofessionals, !a normativa que
regule els consells i els plans locals i
territorials...,o l'exigència d'un pla
específic de mesures actives complementàries que possibliten la creació d'entorns educatius i formatius
creatius en els municipis, en els
barris, en el treball i en la llar perquè
les persones adultes puguen participar en els processos d'aprenentatge.
Per a portat endavant totes aquestes actuacions, la Mesa dels Agents
Socials reclama unes inversions de
2.531 milions de pessetes per part de
!es diferents Conselleries que tenen
competències, com són la Conselleria
d'Ocupació, la de Benestar Social o
la de Cultura, Educació i Ciència.

Negociació sobre les instruccions
que regulen els SPEs
Durant el mes de setembre ens
hem reunit amb l'Administració
Educativa per a tractar sobre l'esborrany de la Resolució de la Direcció
General d'Ordenació i Innovació
Educativa i Política Lingüística, per
la qual es dicten instruccions que
regulen F organització dels SPEs i
l'elaboració del pla d'activitats i de
la memòria d'aquests per al curs
1997/98.
El primer document presentat per
Educació no va ser acceptat pel nostre sindicat; per aquesta raó, presentàrem tota una sèrie d'esmenes
que fonamentalment es centraven en
aspectes com: les funcions dels
SPEs, l'horari de treball.i la seua
distribució, els períodes vacacio-

nals..., sent algunes de les nostres
propostes acceptades per l'Administració Educativa.
A més a més, en aquestes reunions hem demanat la negociació
amb caràcter urgentíssim dels
següents temes: desenvolupament
del Decret 131/1994, plantilles,
decret d'indemnitzacions per itineràncies, compliment del punt 7é
de l'Acord de Plantilles respecte a
la convocatòria d'un torn especial
per a l'accés al Cos de Secundària
per als psicopedagogs, clarificació i
consolidació de l'actual model
d'SPEs, per evitar les disfuncions
que es produesquen entre equips i
altres instàncies de l'Administració
Educativa.

PROFESSORAT
INTERÍ
El sindicat ha convocat el professorat interí a un procés assembleari al
llarg dels propers dies per a que
debatim, entre tothom, els eixos centrals de l'acció sindical i l'estratègia
per a aquest curs escolar.
Les nostres propostes es centren,
bàsicament, en tres objectius: aconseguir la reforma legal per a F accés
específic del professorat interí a la
funció pública docent, és a dir, un
accés diferenciat; aconseguir que el
professorat interí que ha treballat
aquest curs ho faça el proper curs,
amb els nomenaments anuals, des
del primer dia del curs fins al darrer,
entenent que d'aquesta manera es
garantiria la seua estabilitat en el
treball, i millorar les seues condicions de treball.
En les assemblees a més dels
punts abans esmentats, també proposarem tot un calendari de treball,
aquest es desplega des dels primers
dies d'octubre fins el mes de maig.

Què passa amb les comissions de servei?
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha concedit un bon grapat de comissions de servei ai professorat, que responen a dos grans
grups de motivacions, les de interès
particular i les de diferents programes educatius.
Respecte a les darreres, les referides a programes educatius, el nostre
sindicat ha reclamat, des de sempre,
que si des de l'Administració es considera que alguns programes educatius han de tindré professorat amb un
perfil determinat que es faça, prèvia
negociació, la corresponent convocatòria pública, amb publicació al
DOGV, de les condicions i dels
requisits, del termini de presentació
de la documentació, dels criteris de
selecció, ...per a que tothom puga
participar en igualtat de condicions.
Respecte a les d'interès particular, hem reclamat, sempre, que cal
la negociació i la regulació de la
seua concesió perquè es fa al marge
de tota norma, no hi ha establerta
cap normativa que regule la seua

adjudicació, no hi ha cap tipus de
control que garantesca la transparència en la concessió... Tot
aquest procediment està immers en
una gran discrecionalitat, utilitzada
en certs casos per substituir el concurs de trasllats.
Des del sindicat exigim que, després de la negociació amb els sindicats i les Juntes de Personal, es regule mitjançant decret o ordre el procediment per a la concessió de les
comissions de servei, per a que
signen concedides objectivament í
amb control públic i sindical.
Per finalitzar, hem de recordar
l'Administració que ha de complir
les seues pròpies normes; ens referim en concret a la concessió de
comissions de serveis del personal
dels CEP, que en compte de fer-se
mitjançant el procediment aprovat en
el Decret recentment aprovat, és a
dir, per convocatòria pública, s'ha
fet de forma discrecional i sense
publicitat i sense complir els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

la nostra gent
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Entrevistem a
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Vicent Romans i Noguera
Cada primavera, des de 1986, rebroten les Trobades d'Escoles Valencianes de la mà d'Escola Valenciana Federació d'Associacions per la Llengua. També és, feliçment, la responsable de l'organització dels Congressos de l'Escola Valenciana. L'últim reconeixement a la seua tasca ha vingut de la mà de la Fundació Jaume I,

que li ha concedit el seu XXI Premi d'Honor. Vicent Romans, alcoià d'adopció, és el seu President.
Què fa un mestre com tu en un moviment social com la Federació Escola
Valenciana?
El mateix que les companyes i companys,
mestres, pares i mares que entenem que la
nostra participació en entitats com la Federació són útils per canviar i millorar aquells
aspectes en els quals el nostre País és deficitari: autoestima col·lectiva, normalitat cultural i lingüística. I també, com altres, perquè
entenc que això de fer de mestre ha de comprometre a alguna cosa més que fer classe,
exclusives, sexennis, PCC... i perquè el
moviment social que representa la Federació
paga la pena.
Els valencians no solem agafar les nostres coses seriosament. ^Com és de seriós
això de la Federació Escola Valenciana?
Les valencianes i valencians tenim la
desgràcia de conviure amb elements que
s'alimenten negant-se col·lectivament i
odiant el llegat que els altres valencians i
valencianes han bastit al llarg del temps i del
qual devem estar devanits. Aquests elements
els hem de prendre seriosament perquè són
com els corcons, que tot i ser petits acaben
amb les bigues que sustenten una casa.
Escola Valenciana és seriosa, però no avorrida. No s'auto-immola en cap altar de sacrifici nacional, però no passa per alt cap discriminació ni violació a la que vulguen sotmetre'ns pel que fa als nostres drets com a poble.
Sabeu que ens agrada gaudir i fer gaudir i
per això cal tota la dgorositat de totes les
persones implicades. Recorde el caràcter
lúdic que ens caracteritza alçant cadafals
com les falles i les fogueres, però no podem
fer el mateix quan el que pretenem fer és
contribuir a la normalització del País.

El que més es veu d'Escola Valenciana
són les trobades anuals de les escoles en
valencià. La Federació és alguna cosa més
que aquestes convocatòries al carrer.
Explica'ns-ho.
Convé recordar sempre i tenir present qui,
com i amb quins mitjans es fan les Trobades, les festes per la Llengua, perquè ningú
ho relativiíze o banalitze fent caure en ía
rutina. Tampoc quan i en quines condicions
es fan les reunions Í els treballs preparatoris
de les Trobades i el temps de preparació que
omple.
Dit açò comprendreu que els elements
que mobilitzen la Federació, bàsicament !a
seua Junta Directiva, tenen poc de temps per
altres qüestions. Ara bé, actualment, som 16
entitats i la diversitat organitzativa i d'acció
ens caracteritza. Per això, sota el paraigües
de la Federació es fan activitats per a pares i
mares, presentacions de llibres, activitats
culturals diverses, es col·labora amb altres
entitats amb les quals compartim objectius
per rendibilitzar esforços, demanem reunions a l'Administració, fem periòdicament
la revista SEMBRA, mantenim la pàgina
web per a que se'ns conega arreu del món,
ens reunim assíduament per fer el seguiment
de les activitats que ens encomanem, participem en taules redones i activitats on se'ns
convida...
Notem, amb tota la modèstia que cal,
que aquesta Federació és coneguda, valorada, respectada, consultada, premiada... per
qui ens estima. Obviada, odiada, oblidada,
ocultada... per qui no té cap interès en què
el que defensem i representem vaja endavant.
No és fàcil ni freqüent que 100.000 per-
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sones de tot arrea del país es comboien És perillós i preocupant que la dissociació
per donar suport a una proposta, en el entre el món real i el polític siga divergent.
vostre cas a un model d'escola. Com s'ho Perdem massa temps i esforços.
feu això? Què podem aprendre altres
Federació Escola Valenciana aplega
organitzacions cíviques?
alumnat, professorat, pares i mares.
Potser la recepta siga fàcil: ens creem el ^Com és de fàcil o de difícil treballar tots
que fem i sabem transmetre-ho. Comptem junts? Com es fa això que anomenem
amb el suport de centenars de persones als comunitat educativa des de la vostra expequi entusiasma la proposta i no tenim cap riència?
mania en pensar que allò que volem fer
El treball sempre és fàcil quan els objecsiga impossible. Segurament perquè no tius són semblants o coincidents i la voluncobrem ni tenim els diners suficients per tat de la feina en equip és una tasca
tirar endavant, això no vol dir que siguem priori tari a.
una colla d'irresponsables forasenyats. Més
Si cadascú fa allò que li és propi sense dir
aïna som un moviment cívic que confia en als altres què han de fer tot va millor. Entre
les persones i que resta obert a tot tipus de els ensenyants, l'alumnat i els pares i les
col·laboració i suggeriments útils per aca- mares hi ha graus diferents de compromís,
bar amb la maledicció del Conde-Duque de però si acceptem com a regla de joc el resOlivares quan ens qualificava com a "mue- pecte i la responsabilitat els resultats finals
lles".
satisfaran a totes i a tots. Per tant, i com
Les organitzacions cíviques aprenem les podreu suposar, és un treball difícil d'entraunes de les altres i hem de treballar de mane- da.
ra conjunta per aconseguir allò que ens
Allò que diem comunitat educativa resuneix i deixar per a altres casos allò que ens pon, al nostre entendre, a una manera de
singularitza. És més positiu per atothomtre-concebre l'escola. El que passa a l'escola no
ballar cara a cara que d'esquena. Redreçar afecta només una part, no ha d'haver cap
nacionalment no pot ser només tasca de qua- part sola que haja de fer l'escola sense
tre. Una de les nostres línies de treball passa comptar amb la resta.
per mantenir vius els contactes amb altres
Val a dir que tot allò que fem té el seu
entitats cíviques del nostre àmbit nacional i sentit últim si tota la comunitat educativa
respecte als objectius i finalitats.
se'n beneficia. Adrecem activitats a uns o
Dos congressos de l'Escola Valenciana altres, segons els interessos, però, repeen els que ha participat més d'un miler de tesc, el profit deu ser col·lectiu per ser
persones són un capital ben estimable. totalment útil.
Quin balanç feu de les seves repercussions
Quines relacions teniu amb el Govern
en l'àmbit educatiu, acadèmic, social...
valencià?
Balanç, inequívocament, positiu. Valorar
Ens agradaria moltíssim que aquesta preles seues repercussions és més complex. gunta la contestarà el Govern valencià. Des
Segurament ens ajudaria a entendre-les de sempre hem estat i estem oberts a escolimaginar com estaria el pati sense haver-los tar, parlar i enraonar amb qui siga quan els
fet.
objectius siguen compartits. Des que tenim
Per altra banda, sabeu que les implica- un Govern popular atenallat per Unió Valencions dels congressos han estat molt diverses ciana les relacions amb el Govern no passen
i, per tant, la consecució i la duta a la pràcti- d'una atenció educada, només des de la
ca de les seues resolucions i els seus acords Conselleria d'Educació. La distància, la por
depenen en gran mesura de qui comparteix "als altres", eï quedar bé... però res més, i
responsabilitats en tots i cadascun dels sempre que es pot, l'oblit, la negació del
àmbits d'actuació pròpia. Ens fa il·lusió pen- suport, la indiferència, la condemna a la inasar que aconseguim unir moltes voluntats nició.
que, de no ser així, no treballarien conjuntaPerò la nostra adaptació al medi ens perment, sense conèixer que fem cadascú i met, amb moltes ajudes desinteressades, viucadascuna cada dia.
re i fer per la dignitat del poble que estimem.
No cal ni dir que el terreny de les deciObjectius de treball per a aquest curs i
sions polítiques és el que més deu millorar. a mitjà termini. Què proposeu a la comunitat educativa?
Els objectius de treball estan basats en la
continuïtat d'allò fet. Tenim en marxa el
llibre del Congrés, fa uns dies ens han acabat el vídeo resum del JI Congrés; estem
preparant per al novembre l'Assemblea
General, amb uns documents que vàrem
treballar a l'estiu a Monòver; estem redifinint la revista SEMBRA, ordenant la nova
seu, puix el bagatge documental és cada
vegada més gran; continuem mantenint els
àmbits de treball conjunt amb entitats i plataformes com ara la Mesa per l'Ensenyament en Valencià, estem preparant la celebració de la o les Trobades 100, el repte
d'enguany; hem d'estudiar millores per a
I*agenda, avançar en les resolucions del
Congrés, potenciar fòrums d'opinió i contrast, com ara la plataforma de directors Í
directores, i algun que altre projecte de promoció i diíusió...
A la comunitat educativa li demanem que
ESCOLA VALEHGWU
no
baixe la guàrdia i que continue arrimant
IMItai 3B3 58 41 - fa 370 57 55
Federació d'Associacions
el muscle. Sense açò, poca cosa del que
perla Llengua
volem fer arribaria a bon port.

ESTIMEM

LA NOSTRA
LLENGUA

del personal laboral i funcionari

El passat dia 23 de setembre es va reunir la Mesa General de la
Funció Pública (estatal). El Govern de l'Estat va anunciar una pujada salarial del 2'1 % per a l'any 1998, que coincideix amb l'IPC previst. L'STEPV-iv, així com la Confederació d'STE's, ja ens hem
manifestat en contra de tan minsa pujada, que considerem un
menyspreu als empleats públics, després d'un any de congelació i
amb el Govern cantant les benhaurances de la bonança econòmica de l'Estat.

n 2

- U2 • setembre-octubre 1997

MAP
Ministerio de
Administració
Públicas

Han estat adjudicades a les persones que aprovaren les oposicions les places de resultes i sobrades en el concurs general de
personal de neteja. Els participants en el concurs prendran possessió a partir del dia 1 d'octubre. Si voleu algun aclariment o informació, truqueu-nos al sindicat.
Aquesta adjudicació ha revelat una de les pràctiques més rastreres per a fer clientelisme: els membres de la comissió de representants dels sindicats (CCOO i UGT) varen filtrar les llistes de les
places adjudicades, de les places no adjudicades i de les que anaven a eixir com a resultes. Als demés sindicats, ni demanant-ho per
escrit. Per eixa actuació tan lamentable, no hem tingut més remei
que presentar una queixa formal davant la DG de Funció Pública.
Ah!, per cert, la llista que repartien no era la correcta: això va
provocar més d'un nervi descontrolat i més d'un plor a l'acte
d'adjudicació.
El passat dia 18 de setembre es varen lliurar als sindicats presents en la Mesa Sectorial de Funció Pública (CCOO, UGT i CSIF)
les Relacions de Llocs de Treball de diverses conselleries. La resta
es lliuraran el proper dia 29. A nosaltres, encara no ens les han
donat (les hem demanat, que conste!). Sembla que no volen que
us informem. De moment, els sindicats les mantenen com el més
preuat dels secrets. Ells sabran per què.
Per cert, que cal que ens menegem tots depressa per a poder
dir alguna cosa sobre les RLT, ja que en Funció Pública s'està treballant amb la perspectiva de publicar totes les RLT durant el mes
d'octubre, per a poder pagar la pujada dels nivells mínims amb
efectes del mes de novembre (encara que és possible que no es
cobre amb eixa nòmina, sinó amb una altra posterior, però amb els
retards des de novembre). Per a més informació, llegiu la notícia
del costat.
"Las Provincias" del 18 de setembre va llançar un nou globussonda sobre la possible implantació de la jornada partida en la
Generalitat. Arreplegava unes declaracions del conseller Olivas
sobre el tema. La novetat és que ara sembla que admeten la possibilitat de fer torns.
Per cert, que eixa informació deixava en mal lloc a la gent
d'UGT, ja que deia que era el sindicat que més "favorable" s'havia
declarat a acceptar la jornada partida. Ràpidament, ells ho han
desmentit. Clar que ara tenen un problema: la qüestió no és que
díguen mentides sobre u, sinó que el que diguen siga creïble.
Al DOGV del dia 23 de setembre s'ha publicat la primera de les
ordres que convoquen els cursos de funcionarització; concretament, la que es refereix als cursos del personal classificat en el primer nivell de la Llei. Estigueu alerta, ja que en els propers dies o
setmanes poden eixir la resta.
La Direcció General de Personal ha enviat una circular (d'1 de
setembre) als directors territorials de la Conselleria d'Educació
recordant la obligació de facilitar roba de treball a aquell personal
laboral que ho necessite per a treballar. El problema és que no diu
de quina partida pressupostària s'han de traure els diners.

ULTIMA HORA!
La DG de Funció Pública ens ha fet arribar (el dia 25 de setembre) sengles acords de la CIVE de 29 de juliol! Això és rapidesa i
"lo demàs son cuentos":
El primer acord és relatiu als col·lectius d'Especialistes d'Acció
Social (EAS) i de Tècnics Mitjans Especialistes del Menor (TMEM).
S'acorda fer desaparèixer la categoria d'EAS i classificar tots ets
llocs com a TMEM, B 16 £009. S'elaborarà un Pla d'Ocupació per
a que els EAS (grup C) passen al grup B.
El segon acord és relatiu al personal de les Residències de
Temps Lliure de Sant Joan i del Pinar (Castelló), que s'han privatitzat. Es soluciona l'aspecte personal, ja que s'adscriuen provisionalment els llocs a diversos centres de- treball, amb la conformitat dels
interessats, sense que no s'amortitze cap lloc. També es recull la
possibilitat de passar a treballar voluntàriament amb l'empresa que
es faça càrrec de la gestió de les residències, com a personal fix.

Acuerdo Administración-sindicatos
en la Mesa General del Estado
El pasado 22 de julio, en el àmbito de la Mesa General del Estado, se firmo un acuerdo entre la Administración y los sindicatos, como desarrollo del Acuerdo del
15 de septiembre de 1994 (Acuerdo sobre la Modemización de la Administración). El documento recoge que la
Administración y los sindicatos fírmantes coincíden en
valorar el Acuerdo de Modemización de la Administración como instrumento de primer orden para acometer
políticas de racionalización y mejora de recursos humanos, y como pieza iundamental en la adecuación de la
Administración del Estado a la demanda de los ciudadanos de servicios de calidad y a la necesaria adaptación de
sus estructuras a la realidad autonòmica.
EI documento recoge los siguientes contenidos:

Consolidación de empleo temporal en 1997
Trata de resolver la situación del empleo temporal
dentro de la Administración que desarrolla tareas de
caràcter permanente y estructural, transformàndolo en
estable.
El acuerdo se desarrolla en el marco jurídico de la Ley
12/96, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1997, y en los contenidos de la Disposición Transitòria Tercera, dos. Las convocatorias de
selección se realizaràn de acuerdo con lo previsió en el
Real Decreto 414/97, de 21 de marzo, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Publico para el afio 1997.
El sistema selectivo serà el concurso-oposición. En la
fase de concurso se valorarà como mérito la situación
laboral del personal, sea éste interino o laboral temporal,
y se negociarà con los sindicatos, conservando siempre
los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Este proceso no supone aumento de plantillas y debe
realizarse de acuerdo con las necesidades de la planificación de recursos humanos; es decir, conllevara una nueva
reubicación de efectivos dentro de la misma provincià,
El personal que no se vea afectado por este proceso de
Consolidación de empleo tendra garantizada su continuidad hasta la firma de un nuevo acuerdo.

Funcionarízación
El acuerdo es de aplicación al personal adscrito a la
Secretaria de Estado para las Administraciones Públicas
para todas las escalas.
Este proceso viene a cumplir el mandato legal en
cuanto a los puestos que deben ser desempenados por
personal funcionario, para adecuar el régimen jurídico de
los empleados públicos a la naturaleza de sus funciones.
Se basa en las disposiciones contenidas en el Art. 15 de
la Ley 30/82, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
El proceso se realizarà por concurso-oposición, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 9 del Acuerdo de
Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991. En la fase
de concurso se valoraran los servicios efectivos prestados
como personal laboral hasta un màximo del 45% de la
puntuación total. El personal laboral que supere las pruebas quedarà destinado en el puesto de trabajo que venia
desempenando y que se haya reconvertido en puesto a
desempenar por personal funcionario, y deberà permanecer en dicho puesto como mínimo 2 anos, siéndole de
aplicación lo dispuesto en el Art. 20.1 f) de la Ley 30/84,

de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Este
proceso no crea puestos de trabajo.

Promoción interna de personal
funcionario en 1997
Este acuerdo desarrolla el anterior Acuerdo de 18 de
diciembre de 1996 sobre la promoción interna de los iuncionarios. La promoción interna ya venia contemplada en
el R.D. 414/97, por el que se aprueba la O.E.P. de 1997,
que contiene la convocatòria del proceso.
El proceso selectivo serà el de Concurso-Oposición.
Se tiene que superar la fase de oposición para sumar después los méritos del concurso. De la suma de las puntuaciones resultarà el orden definitivo de los aspirantes que
han superado el proceso selectivo. Para poder participar
es necesario, entre otros, tener una antigüedad mínima de
dos anos de servicios prestados en el nivel de origen y
tener la titulación requerida.

Participación de las organizaciones
sindica los en los procesos de
transferencias
El contenido bàsico de este acuerdo es el siguiente: la
Administración se comprometé a facilitar de forma inmediata a los sindicatos de la Mesa General la siguiente
información de los acuerdos a los que se llegue en la
Comisión Mixta de Transferencias: mapa temporal y
territorial de las transferencias de competencias y de gestión; volumen total y parcial de los puestos de trabajo,
incluidas las vacaníes y personal afectado; presupuesto
de cada transferència en matèria de personal; detalle de
la relación contractual del personal referido: fiíncionario,
laboral, estatutario, eventual e interines; aquellos aspectos de la transferència que incidan en las condiciones de
trabajo del personal transferido.
Conocida esta información, los sindicatos podran
plantear en la Mesa de Transferencias las alegaciones
que consideren.

Borrador del R.D. de adaptación de la
legislación de prevención de riesgos
laborales
Este Acuerdo contiene un borrador de Real Decreto
para adaptar a la Administración la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
adecuando su contenido a las peculiaridades propias.

Solución extrajudicial de conflictos
Se pretende cerrar un acuerdo en el seno del Grupo de
Trabajo creado para tal fin en el ultimo trimestre y se
recomienda su inclusión en el Estatuto Bàsico de la Función Pública.
EI contenido de-todos estos acuerdos solo es de
aplicación en el àmbito que gestiona el Ministerio
para las Administraciones Públicas. No obstantc, es
iraportante que recordcmos que los acuerdos que se
toman en la Mesa General del Estado acaban si en do
traducidos y aplicades en el País Valenciano.
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Acord per l'aplicació de la LOGSE
als centres concertats

de l'ensenyament privat

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Un any després
Des que vam signar l'Acord per a l'aplicació de la LOGSE als centres concertats hem estat en continu conflicte, tant amb les patronals
com amb la Conselleria, per exigir els seu compliment.
Començàrem amb dos mesos de lluita -tancaments, assemblees i
concentracions- per a que el Partit Popular acceptarà esmenar els Pressupostos Generals i incorporarà "part de la part" del que tocava de
l'Acord per a l'any 97. Tots pensàvem que amb l'esmena aprovada a
les Corts Valencianes ja estava clar, però no, encara ens va tocar estar
"5 mesos" negociant com es quantificava això "d'un sisè". Doncs bé,
ja està clar, a partir de la nòmina d'octubre cobrarem "el sisè" i "el
complement de cap d'estudis en Primària".
A partir d'eixe moment iniciem converses amb les Patronals, perquè cal donar-li un marc laboral específic (Conveni autonòmic o
Acord laboral) per tal que la Conselleria puga pagar sense problemes
als docents concertats i els Centres al PAS. Les dues Patronals es mostraren d'acord amb els nostres plantejaments.
Però ha arribat setembre i tot són problemes, les Patronals no es
presenten a la reunió convocada per constituir la Mesa Negociadora
del Conveni Autonòmic i la Conselleria diu que per tal de poder pagar
el complement d'homologació cal fer una "modificació pressupostaria" per part del Govern Valencià. I tornem a començar de nou a treballar per tal que es complesca el que ja està pactat. De nou els Sindicats
comencem a pelegrinar pels despatxos. El 23 de setembre la Directora
General de Centres afirma que per poder pagar cal que el Consell
aprove una modificació pressupostària, i el dia 26 ens diu el Director
General de Règim Econòmic que no hi ha cap problema per cobrar.
Qui s'aclareix? Quan es va signar l'Acord, el 9 de setembre de 1996,
la aleshores consellera Marcela Miró es va comprometre a que el
document fóra aprovat pel Consell per tal de donar-li el rang d'acord,
cosa que a hores d'ara encara no s'ha fet.
Per'encara hi ha més. Sembla que tampoc se'n recorden d'un punt
(el 4) que tractava la formació del professorat en les noves especialitats i que la Conselleria es comprometia a facilitar a través dels seus
programes els mitjans necessaris per aconseguiries? I més, ^recordeu
el compromís ferm de negociar les plantilles de Secundària? Encara
estem esperant resposta a la proposta sindical entregada en maig.
L'únic apartat que funciona de l'Acord, i no sense problemes, és la
recol.locació dels aturats. La primera recol.locació, la que férem el
passat febrer, va ser tot un model d'eficàcia, tots treballant on volien.
Però la segona fase, la que estem fent ara, ja porta un retard d'un mes
perquè EyG ha plantejat temes que anaven mes enllà de l'Acord i ens
ha tocat renegociar el mecanisme. Ara ja tenim calendari i esperem
que tots estiguen treballant el proper dia 11 de novembre. Els centres
tenen de temps per demanar l'anticipació de plantilles fins el dia 8
d'octubre. Informeu-vos si els vostres centres han demanat o no l'anticipació de plantilla i, en cas de que no ho hagen fet, esbrineu quins
són els motius.

Nou calendari de recol.locació
- Fins el 8 d'octubre: termini de presentació de fa sol·licitud per
implantar anticipadament la plantilla.
- 15 d'octubre: reunió de la Comissió de Seguiment per l'estudi de les
sol·licituds rebudes.
- Del 20 al 24 d'octubre: presentació dels currículums als centres per
part dels treballadors/es.
- Del 27 al 28 d'octubre: baremació pels òrgans competents dels centres dels currículums rebuts.
- Fins el 3 de novembre: termini per remetre els resultats de les baremacions.
- 6 de novembre: reunió de la Comissió de seguiment per procedir a
l'adjudicació de les places
- 7 de novembre: formulació de reclamacions i resolució de les reclamacions, si escau, per la Comissió de seguiment i fixació del procediment
per inicial' una segona volta.
- A partir de P11 de novembre: formalització de les contractacions.
Aquest any el total de unitats tancades ha estat de 146 i el nombre de
persones afectades és de 118; la diferència entre les unitats tancades i el
nombre de persones afectades correspon a persones que han estat absorbides pel mateixos centres amb avançaments de plantilla.
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III Convenio de Ensenanza Privada
mantenida total o parcialmente con fondos
públicos
Un ano mas, un convenio lamentable
El pasado dia 8 de Julio se firmo el III Convenio Colectivo de Empresas de Ensenanza Privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos. Este convenio fue firmado únicamente por las organizaciones sindicales FSIE,
USO y las organizaciones patronales del sector. Tras ser
impugnado ante el Ministerio de Trabajo, éste ha decidido
obviar la impugnación y remitirlo al BOE. Esto quiere
decir que saldrà publicado en el plazo de un mes, aproximadamente. Falta saber si los impugnantes deciden denunciarlo ante la Audiència Nacional.
La firma de este Convenio ha supuesto un grave retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores/as del
sector.
De los aspectes discutidos en la negociación del III
Convenio, existen algunos puntos del articulado que, analizados por el STEPV-iv, han motivado la respuesta negativa
por parte de la asamblea realizada el pasado 9-9-97 y que
se materializó en la postura de no firmar el convenio.
En todo momento, a lo largo de la neguciación, el
STEPV-iv mantuvo, junto con otros sindicatos, la postura
de valorar globalmente el contenido del Convenio, para
evitar que, en un ano en el que teniamos poco que ganar en
la negociación colectiva, las Patronales consiguieran empeorar aún mas nuestras condiciones laborales. Las patronales, en cambio, forzaron hasta conseguir una negociación
articulo por articulo, postura que al final consiguieron
imponer con la disposición favorable de algunos sindicatos
que entraron en sujuego.
La negociación del articulado ha supuesto modifícaciones importantes en algunos de los artículos del convenio,
modificaciones con las que no estamos de acuerdo, ya que
en todos los casos han supuesto pequenos o grandes retrocesos respecto al Iï Convenio. Algunos puntos de discrepància importantes han sido:
Articulo 4: sobre el àmbito de aplicación temporal, fija
la duración de este Convenio en tres anos. Este período de
tiempo deja encorsetado a un sector que està inmerso en un
proceso de reconversión, casualmente en el momento àlgido de la misma -quizà eslo responda a irttereses de la patronal para afrontar esa reconversión con las manos mas libres
y a intereses sindicales de cara a las elecciones sindicales
del ano próximo-, Puede afectar aspectos importantes de
futuras negociaciones, aunque presente un pàrrafo que,
aparentemente, contenga una salida a esta situación..."Si
durante la vigència del presente convenio se alcanzasen
acuerdos... (sic) las partes negociadoras se reuniran al objeto de adecuar el convenio a la nueva situación".
Otro aspecto importante de este articulo es que se concede a las empresas dos meses para abonar los atrasos,
cuando hasla aliora se tenian que pagar en el mismo mes de
su publicación en el BOE.
Artículos 15 y 17: Referentes a los modelos de contratación, se han adaptado a la última reforma laboral, lo cual
no es ninguna garantia de progreso, sinó mas bien todo lo
contrario.
Articulo 21: regula el período de prueba, en el se ha
introducido en el apartado 2.° un nuevo contrato indefmido
para docentes que contempla un período de prueba de diez
meses. Aunque recoge el derecho a percibir una indemnización de 2 días de salario por cada més trabajado, a partir
del cuarto mes de contratación, no deja de ser una forma
oculta de posibilitar la contratación temporal, a pesar de
querer blindar la clàusula con la imposibilidad de usar
dicha modalidad dos veces consecutivas -però para eso
habrà que denunciar a la empresa- o limitar el período de
pruebas en caso de haber desempenado el trabajador las
mismas funciones con anterioridad y dentro de su misma
categoria profesional. Ademàs, entendemos que pueda ser
un paso mas en la pretensión como fin ultimo, y solapado,

de acabar con el pago delegado y no tener que pagar las
vacaciones.
Articulo 25: hace referència a la jornada del personal
docente, no contempla la propuesla sindical de redifinir el
concepte de actividad lectiva. En su lugar, en la disposición
adicional quinta, se recoge solo parte de esta pretensión
sindical, ya que deja a libre disposición del empresario el
determinar en cualquier momento -incluso a mitad de curso
escolar- què profesorado librarà algunas horas de pizarra
para desempenar funciones directivas o de coordinación
pedagògica.
Este punto, que consideramos es el mas importante de
este convenio, ya que al contemplar como horas lectivas
las dedicadas a la atención de tareas propias de los cargos
unipersonales, coordinación pedagògica, ciclos, departamentos, etc., permite incrementar el empleo en el sector y
por lo tanto reabsorber la reconversión, ha quedado totalmente descafeinado al otorgarle todo el poder al empresario. Esta redefinición debería permitir, ante ratios profesor/aula superiores a las actuales, redistribuir y organizar
mejor la actividad del personal en el Centro.
Articulo 37: presenta una modificación importante en la
disposición de los permisos retribuidos al contar los días de
permiso desde el dia en que se produce el hecho, indistintameme que sea laboral o festívo. Por este motivo, se pueden
producir liecnos como el fallecimiento de un familiar en
viemes y el lunes tener que trabajar, al haber transcurrido
los tres días correspondientes.
Por ultimo, en la adicional séptima se sigue manteniendo la clàusula de descuelgue para ciclos de educación
infantil con ratio de 20 alumnos por aula, y se amplia al
resto de m'veles no concertades con ratios muy elevadas de
27 alumnos/aula para BUP y Bachillerato y 20 para COU.
A íodos estos retrocesos hay que afiadir, tanto en estos
artículos como en olros que no han cambiado, que posiciones mantenidas por los sindicaíos han sido sistemàticamente desatendidas por las Patronales, y finalmente también
por los sindicatos firmantes.
En resumen: (ellos) siguen avanzando.

II Convenio colectivo de centros de
ensenanza y formación no reglada
Tras la vuelta de las vacaciones se ha reactivado la
negociación de este convenio, habiéndose celebrado desde
entonces tres reuniones -mas que en los siete meses anteríores-. En este momento, frente a la petición sindical de
incrementar los salarios en un 3'6%, las patronales ofrecen
un2'l% (del cual l.OOOptas. iríanalplus de transporte y el
resto al salario base). Conviene recordar que iniciaron la
negociación ofertando "congelación salarial". La respuesta
sindical a esta propuesta patronal fue negativa, aunque en
algunas intervenciones sindicales se dejaron oir matizaciones sospechosas. Igual cuando os Ilegue este All-i-Oli, los
sospechosos ya han firmado.

II Convenio para centros de peluquería y
estètica, de ensenanzas musicales y de artes
aplicadas y oficiós artísticos
Este convenio se firmo el pasado mes de Julio, habiendo
sido devuelto por parte del Ministerio de Trabajo, al considerar ilegal la redaccïón del articulo referente a la jubilación. Una vez subsanado el error, ya està a punto de publicarse en el BOE y, por lo tanto, de ser efectiva su aplicación.
En resumen, la firma de este Convenio no aporta nada
nuevo, ya que no avanza en las condiciones laborales, mas
bien la negociación ha consistido en bloquear los intentos
de la Patronal de introducir la jornada irregular y la pérdida
del complemento de antigüedad. En cuanto a incrementos
salariales, se ha firmado un 2'6% en salarios y un 1% en
antigüedad para el ano 97. Para los trabajadores de las
Escuelas de Música el incremento es del 2'9%. Lógicamente, cuando se publique en el BOE, estos incrementos se
han de pagar con caràcter retroactivo desde enero.

cfe la política educativa
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Estudiants d'Universitat:
dedicació exclusiva i excloent?
La implantació dels nous Plans
d'Estudis a la nostra Universitat ha
comportat millores contrastables,
però també ha suposat més traves
per alguns col·lectius. A simple vista, i atès l'elevat nombre de matèries
que els nostres estudiants han de
cursar cada any (75 crèdits, 750
hores, per acabar la carrera en 4
anys), sembla que hom pressuposava
en aquests una dedicació exclusiva,
car, del contrari, resulta impossible
realitzar aquests estudis. Està clar
que cal garantir una oferta docent
que possibilite l'opció -majoritàriade cursar la carrera en quatre anys;
però també creiem que la nostra
Universitat no pot negar el dret a
l'educació a cap estudiant.
Històricament, a la nostra Universitat hem tingut un gran contingent d'alumnes que treballen i que
volen seguir estudis superiors. Amb
la nova estructuració de les matèries,
les troncals i obligatòries s'han de
cursar indefectiblement per passar
cicles i per obtenir la llicenciatura.
En molts casos i centres no s'ha
parat esment en l'existència d'aquest
col·lectiu i, per tant, aquestes troncals i obligatòries han estat disposades en tots els grups en blocs horaris
gens accessibles per gent que treballa. Normalment no es modifiquen

en els cursos posteriors, amb la qual
cosa ens trobem amb què, sense
voler-ho, estem impedint a alguna
gent que puga estudiar en la mostra
Universitat, car no poden cursar, ni
en anys successius, les troncals i
obligatòries.
Com que tot és millorable, a
l'STEPV-iv creiem que caldria tenir
en compte aquesta situació per anys
posteriors. Potser una bona solució
fóra la següent:
- En les titulacions d'an sol grup
o tom, que s'alternen els horaris de
les troncals en cursos successius.
- En les titulacions amb grups de
vesprada, almenys un d'aquests que
tingués les troncals a darrera hora
per tal que pogueren cnrsar-Ies la
gent que treballa o, en el seu defecte,
que alternaren també els horaris de
les troncals en cursos successius.
És molta la casuística amb què
ens podríem trobar (divisió per
opció lingüística, comoditat, preferències de professorat., etc.), però
creiem que aquesta proposta seria la
més factible i la menys dolenta per
tal de solucionar un greuge que a
hores d'ara comença a patir un
col·lectiu de la societat que intenta
aprofundir en els seus coneixements
o, simplement, vol estudiar a la Universitat.

HAN MORT ELSCEP.
VISCA ELS CEFIRE!
La Conselleria no accepta cap
esmena dels sindicats en la negociació sobre creació de centres de
formació del professorat.
Ni una coma. Això és el que ha
acceptat la Conselleria d'Educació
dels sindicats en la negociació del
Decret de creació de Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius, anomenats CEFIRE. Res, ni
una paraula. Malgrat haver estat
contestat i criticat durament per tres
Sindicats (STEPV-iv, CCOO i
FETE-UGT, amplament majoritaris
en la Mesa Sectorial d'Educació) en
les tres reunions que s'han mantingut per aquest tema durant el mes de
juliol, la Conselleria no ha modificat
res de l'esborrany inicial. Es demostra ben clarament la voluntat negociadora dels responsables d'aquesta
Administració.
Constatem en primer lloc l'absència d'una planificació global, a curt i
a llarg termini, del que ha de ser el
present i futur de la Formació del
Professorat. No hi ha cap document
on s'expressen els objectius de la
Conselleria en aquest camp. La Conselleria no ha fet la seua tasca, això
no obstant no és casual, més bé respon a la seua política neoliberal de
deixar fer a la iniciativa privada i

Nomenats directament 466 directors
En les eleccions a la direcció de
centres celebrades en el curs passat
van participar 879 centres dels diferents nivells educatius; en 443 es van
presentar candidats, obtenint la majoria requerida 413; no hi va haver candidatures en 436, sent nomenants per

l'Administració 466, és a dir, un
53,01%. Com es veu, raraojnenada
Llei de Participació no [a potencia,
ans al contrari, la restringeix^ fent
que sols uns pocs pugueu ocupar les
direccions dels centres educatius.
Quan la derogaran?

Tecnologia i Educació Plàstica i Visual
Aquest curs s'ha generalitzat la
implantació del primer cicle d'ESO
en tots els centres educatius valencians. La major part de l'alumnat
d'aquest cicle, més del 85%, acudeix
als centres d'Infantil i Primària. Dues
noves assignatures estan impartint-se
en aquest cicle: Tecnologia i Plàstica
i Visual, però no tot l'alumnat gau-

deix de professorat especialista en
aquestes àrees, sofs uns 50 centres
d'Infantil i Primària tenen professorat especialista en Tecnologia,, i cap
d'ells tenen professorat especialista
en Plàstica i Visua!; és dTeíxa forma
com entén la qualitat de Pensenyament l'Administració Valenciana?
Nosaltres, no.

estalviar esforços i cèntims a lAdminisíració Pública. No s'ha fet cap
anàlisi rigorosa de les necessitats del
sistema educatiu en allò que pertoca
a la formació permanent del professorat, no s'ha fet una valoració del
funcionament actual dels Centres del
Formació del Professorat (CEPs)
quan es decideix acabar amb ells o,
el que és el mateix, convertir-los en
aparells de gestió de la formació,
quan haurien de ser els màxims responsables, els que organitzaren i
dirigiren la formació.
De la filosofia del Decrel es desprèn que volen acabar amb una certa
tradició al País Valencià en matèria
de formació basada sobre el propi
dinamisme dels centres d'ensenyament, sobre grups de treball estables
i seminaris, per a passar a una formació individualitzada, sobre la qual
ja s'ha demostrat la seua ineficàcia
en el passat, consistent a fer cursos, i
si fa falta inclús per correspondència, com alguns que ja anuncien
diverses editorials que diuen estar
autoritzades per aqueixa Conselleria.
S'ignora el paper que han fel els
Moviments de Renovació Pedagògica des de fa mes de 20 anys i es vol
derivar la formació cap a federacions empresarials, empreses, cam-

bres de comerç... Es pretén, en definitiva, privatitzar la formació del
professorat. I tot això en un moment
clau de l'aplicació de la Reforma,
que necessita, a totes llums, un
esforç suplementari i constant en
recursos (materials, econòmics i
humans) per a la formació del professorat, si es vol que aquesta no fracasse.
El projecte alternatiu de
l'STEPV-iv sobre Centres del Professorat, basat en l'autonomia de
funcionament d'aquests centres, la
comarcalilzació, l'ajut als centres
educatius, l'intercanvi d'experiències i materials didàctics, el suport
a grups de renovació pedagògica,
la democratització en la gestió,
assessors de reconegut prestigi
pedagògic... presentat a la Conselleria ha estat rebutjat. La Conselleria ha fet un decret en el qual
ella tria els directors dels centres,
no especifica les plantilles, ni la
ubicació geogràfica dels centres, ni
les funcions, ni les especialitats
deís assessors, ni la composició
numèrica del suposat òrgan de participació. Un Decret que no regula
aquestes coses deixa les mans lliures a la Conselleria d'Educació per
fer allò que vulga.

LA LLEI DE LA CIÈNCIA

LA LLEI DE LA MUSICA

Recentment el grup parlamentari d'Esquerra Unida va
convocar representants de diversos sindicats d'implantació en les universitats valencianes, entre ells l'STEPV-iv,
i persones expertes en la recerca científica, per tal d'aportar les esmenes que consideraren escaients al projecte de
llei denominat de la Ciència. Sembla que l'objecte de la
llei és la substitució per via legal de l'extinta Institució
Valenciana d'Estudis i Investigacions mitjançant la creació d'un altre organisme. A més es defineixen les finalitats de la llei i s'articulen els mitjans pressupostaris
corresponents, i es contempla la creació d'ens de la
Generalitat Valenciana encarregats de la investigació
científica i dels plans plurianuals elaborats a l'efecte. Les
esmenes van per la via d'establir amb més precisions les
finalitats de la llei i dels organismes que es creen, garantir la presència i la iniciativa de les universitats en els
esmentats plans i en les previsions pressupostàries i
demanar una llei específica per a la creació de l'Organisme Valencià d'Investigació que substitueix l'í VEL

A les acaballes del mes de juliol el Consell Escolar
Valencià va informar el projecte de Llei Valenciana de la
Música.
La representació del nostre sindical, a més d'intervenir en el debat sobre la naturalesa jurídica de l'Institut
Valencià de la Música que es crea i d'aportar esmenes
per tal d'ampliar la participació social en l'esmentat
Institut, garantir el règim del personal com a dependent
de la Generalitat Valenciana i exigir una mínima titulació acadèmica per als que integraran les formacions
musicals contemplades, va introduir en P informe una
proposta aprovada per unanimitat sobre la necessitat de
crear l'Orquestra Simfònica de la Generalitat Valenciana, com la institució musical representativa de la
Comunitat Valenciana Í màxim exponent de la seua
expressió artística en l'àmbit de la música. Aquesta iniciativa sembla que ha estat arreplegada per l'Administració, que l'ha incorporada al text definitiu del projecte
de llei.
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Tren europeu per la pau al Kurdistan:
DE LA REPRESSIÓ A L'ESPERANÇA
Els primers dies de setembre ens arribaven notícies preocupants de la detenció, per part les autoritats turques, de
les persones que, membres de diverses organitzacions de
solidaritat i institucions d'arreu el món, formaven part del
"Tren europeu per la pau al Kurdistan".
Aquest "tren", que comptava amb el suport de l'STEPV-iv
i que no va ser autoritzat a eixir des d'Alemanya per diverses pressions, tenia com objecte arribar a la ciutat kurda de
Diyarbakir per tal de participar, l·1 de setembre en el DIA
PER LA PAU AL KURDISTAN. Els objectius d'aquesta inciativa eren reclamar el respecte dels Drets Humans a Turquia
i plantejar una solució negociada i pacífica al conflicte que
enfronta Turquia al poble kurd per la reivindicació del seus
drets nacionals i que ha dut a una guerra amb milers de persones mortes, empressonades, torturades i deportades.
Formant part d'aquesta delegació internacional hi havia
persones del nostre sindicat, que podran donar testimoni de
la dura realitat en aquell país.
Tant el nostre sindicat com la Confederació d'STEs ja
vam fer arribar la nostra preocupació i denúncia per totes
les agressions ocorregudes davant les governs espanyol i
turc.
Assumim el compromís per seguir més a prop la lluita
d'aquest poble i de fer efectiva la nostra necessària solidaritat.
Si alguna persona vol rebre més informació, es pot adreçar
a qualsevol seu de l'STEPV-iv o bé a SOdePAU (Carrer Carnissers, 8. 46001 València. Telèfon 96-391 76 94).

La REVISTA MICALET és la revista divertida, interessant,
cultural i en valencià que esperaves

CON&RESO de
AGRICULTURA ECOLÒGICA
LA COMUNIPAP VALENCIANA
CAMPUS DE BURJASSOT (València)
14-16 de noviembre de 1997
Organizado por SEMINARIO DE AGRICULTURA ECOLÒGICA
Con la colaboración de
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Jartíf Botànic He València 13, H115 d'ectutov tíe 1997

GENERALITAT VALENCIANA - COMISIÓN EUROPEA D.G. XI
El fin de este Congreso es reunir a las personas que por una u otra razón tienen
interès en la Agricultura Ecològica, desde consumidores a agricultores, pasando por
educadores, técnicos, ecologistas, etcètera, para poder debatir y analizar entre todos
los diferentes aspectos que estan relacionades con el modelo agrícola actual, sus
consecuencias, eí papel que puede jugar la Agricultura Ecològica y cómo debe
encaminarse esta para ser una alternativa real a los problemas actuales.
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ANNA
El passat setembre ens va deixar la
nostra amiga i companya Anna Ros i
Miragall. Entre tots els sentiments, records
i estímuls que ens ha produït tenir-la a
prop, Pilar Tormo ens ha regalat un text
ben colpidor.

Un divendres de setembre, a migdia, m'ensenyava Llúcia, mentre dinàvem en un bar del seu
barri, com despertar en les criatures l'esperit poètic, com fer poesia amb les coses que vivim, amb
les paraules que coneguem, amb els sentiments
que ens desperten les personas, les coses que ens
envolten, amb la vida que no vivim, com un dret
de tothom a ser poetas i poetesses.
Sóc
mestra
i
vull
experimentar
allò que propose al rneu alumnat, atrevint-me a
vèncer els mateixos entrebancs, potser més grans
en nosaltres, les personas adultes.
I sí fóra un element natural, què seria?
Seria el vent.
si fóra un color?... roig i terra
si fóra un moment del dia?... La vesprada
si fóra una estació de l'any? ... L'hivern; L'estiu
si fóra una fruita? ... La bresquilla
si fóra un verb? ... buscar
si fóra una part del cos?... ulls negres profunds,
i mans planes
si fóra ...
Roig i terra
ulls i mans
vesprada d'hivem i estiu
els teus ulls Í mans
incansables buscaven
altres ulls i altres mans,
vent Í pluja
rosa Í terra
ulls i mans.
Com es diu adéu quan no vols acomiadar-te? A
Anna l'arreplegàvem pels anys setenta i... en la
carretera venint de València, a l'altura de Xeraco,
en direcció a Alacant. Anàvem a reunions sindicals
a Dénia per tirar endavant les propostes educatives
de signe alternatiu, radical, assembleàries. Era el
model sindical, la recuperació de la llengua maltractada del nostre País, les posicions més inconformistes davant un sistema social Í productiu
d'explotació i opressió. També ens trobàrem i
compartírem un llarg camí de Renovació Pedagògica en l'Escola d'Estiu, en la recerca d'espais propis
on poder créixer en llibertat i cultura d'alliberació...
La-seua sensibilitat la va portar a viure experiències de cooperació amb el Poble de Nicaragua i
altres Pobles de l'anomenat "Tercer Món" i H va
créixer la radicalitat en la denúncia de sistemes de
vida basats en l'explotació i el conformisme.... i
ens féu aportacions inestimables sobre l'educació
en valors i la solidaritat. El contacte amb el món i
els Pobles Àrabs la feu sàvia en coneixements de
cultures diverses i en la recerca d'alternatives a la
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realitat complexa de la relació de Cultures i
Pobles... i ens ho féu arribar. L'emigració no és tan
sols un problema dels que vénen, sinó que ens
impugna una manera, de viure als que ací estem:
és una aliança necessària sí volem tirar endavant.
Un intercanvi en clau de futur.
En molts moments i per a molta gent Anna
incomodava, era com l'antítesi de les mitges tintes,
de la superficialitat. Et posava en evidència la
consciència de la mediocritat que tenim, eixa que
en els darrers anys tant ha crescut a l'empar d'un
model de relacions socials on el possibilisme és la
renúncia a transformar la vida, ocultant així l'instint
de les coses que, per senzilles, són profundes i
radicals.
Anna no era d'una sola sensibilitat, buscava
sempre noves rutes Í ho féu sempre de manera
col·lectiva, agrupada junt a d'altres. El seu treball,
la seua intel·ligència, la va posar sempre al servei
de l'acció col·lectiva. "U sol no pot salvar-se", deia
Brecht en un poema, i el treball d'Anna cal veure'l
en l'esforç de les seues aportacions en els col·lectius marginats pel poder o poc reconeguts pels
dominants, però alternatius per a tota la gent que
vol fer coses: Entrepobles, STE, CEDSALA, Plataforma Just Ramírez, MRP... són algunes d'eixes realitats compartides.
Jo no sé dir adéu encara, no sé com es pot
parlar en passat sense que el buit em faça perdre
l'equilibrí, però sí sé recuperar les idees, sentir el
que ens uneix als companys i companyes quan
vas fent el camí junts, sé quan important és el significat del que moltes persones representen i
suposen referències fortes i transparents d'un estil
de viure, d'unes idees que ni es compren ni es
venen, de solidaritat, de força, sensibilitat i compromís, d'inconformitat davant d'allò establert,
d'autenticitat per afrontar la vida... i l'Anna és eixe
referent que vull tindré a la memòria i al davant
com un llum.
Gràcies, Anna.

"LAS PROVINCIAS"
Ara que els màxims representants institucionals de la nostra
nacionalitat volen encarar definitivament la sol.lució a tanta indefinició oficial sobre la identidad de la llengua dels valencians i valencianes, des d'esta modesta secció hem volgut aportar el nostre gra
d'arena per tal d'escampar la boira de desinformació i manipulació
que sobre aquesta qüestió hem patit i patim. I com que els exemples il·lustren millor que les paraules, hem volgut aportar la
coherència i el trellat que sobre aquest tema ha mostrat històricament la direcció del diari degà del País Valencià. Ens referim, és
clar, a "Las Provincias".
El diari, hereu de "La Opinión" del Marqués de Campo, naix el
1866 en un medi social -les classes burgeses i mitjanes- en plena
expansió. Del seu fundador i primer director, Teodor Llorente,
Patriarca de la Renaixença Valenciana, senador i excel·lent poeta,
s'ha dit tot. Per la nostra part, afegirem, pel tema que tractem, que
va ser participant d'honor del I Congrés Internacional de la Llengua
Catalana, celebrat a Barcelona el 1906, i que en la seua obra es
troben referències clares a la unitat de la llengua, com ara a
l'Endreça del seu "Llibret de Versos "(1885) o en poemes com
"València i Barcelona". Com ens diu el seu fill, en la tercera edició
del "Llibret" (1914), impremptava (el pare) la majoria de la seua
obra poètica per primera vegada a la revista barcelonina "La Il·lustració Catalana", i no se'n va estar de donar la seua opinió quan
calia als qui estaven en contra de la unitat literària de la llengua
catalana.
El seu fill, Teodor Llorente i Falcó, que el va rellevar a la direcció
del diari el 1905, és hereu també d'aquest pensament i en la seua
obra és corrent trobar la defensa de la unitat lingüística de valencians, mallorquins i catalans, com, per exemple, en aquesta cita
del llibre "En defensa de la personalitat valenciana", recull d'articles publicats a "Las Provincias" al voltant de 1930. "Si, como decíamos ayer, el catalàn, el balear y el valenciano son un mismo idioma, como no habrà nadie que deje de reconocerlo, debe tener un
nombre común (de l'article "El nombre de la lengua)". Ell mateix va
predicar amb l'exemple i va ser corresponent de l'Acadèmia de la
Llengua Catalana de Barcelona, a més d'escriptor en valencià
("Mistral i Llorente", Ed. L'Estel, 1932).
Martí Domínguez i Barberà, tercer director del diari, escriptor
il·lustre que va conrear diversos gèneres en valencià, va ser també
en aquest aspecte de la unitat lingüística un digne successor de la
tradició de "Las Provincias". Tan sols citarem el que ens diu al pròleg de ia seua novel·la "Els Horts"(1972): "Tot idioma parlat és
sempre "dialecte" d'aqueixa llengua literària escrita, més unitària i
més fixada, però constantment vivificada pel poble. En el nostre
cas, els dialectes rossellonès o eivissenc, castellonenc i barceloní,
del Xúquer de la Ribera o del Segre lleidatà, de València capital i
horta, d'Elx o Morella, de l'Alger o la Mariola, són branques d'un
tronc únic, que comunica, en viu, arrels i rama".
Martí Domínguez fou succeït per José Ombuena, que tot i representar un altre esperit (estava ben vist per les autoritats franquistes, al contrari del seu predecessor) era un home il·lustrat en la
nostra cultura, com ho proven les crítiques literàries que feia ja als
anys 40 sobre llibres en valencià ("Volar", de Xavier Casp) o el
coneixement que demostra en la seua obra periodística i literària
d'autors com Josep Pla o Vicent Andrés Estelles. Sensibilitzat també pel valor i la unitat de. la llengua catalana, va pertànyer a la
Comissió Patrocinadora a València del Diccionari Català-ValenciàBalear el 1951, al costat de Joan Fuster, Enric Valor i Adolf Pizcueta. La presentació del "Diccionari" a València fou el primer acte
públic a la postguerra en què la unitat de la llengua catalana es
convertí en protagonista de primera plana a les informacions de la
premsa i la ràdio.
I bé, aquesta trajectòria d'il·lustres escriptors i periodistes cal
que siga un exemple per als nostres escolars, i potser no estaria
de més que a les àrees de valencià, història i castellà es coneguera la coherència lingüística i cultural de les persones que han tingut
la immensa responsabilitat de dirigir "Las Provincias".

pacte per l'educació
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Declaración conjunta en favor de la Educación
TODOS DE ACUERDO... ;TODOS?
Días atràs, el 17 de Septiembre concretamente, asistimos a
la Declaración Conjunta en
Favor de la Educación, ampliamente publicitada en los
medios de comunicación.
Se trata de establecer un
marco estable que no someta
al Sistema Educativo a los vientos de la coyuntura política.
Se trata de una declaración,
de la expresión de una voluntad
común. Los firmantes no ttenen
responsabilidades políticas de
gestión y, por tanto, se trata de
trasladar esta iniciativa al Parlamento del Estado para que se
plasme en iniciativas legislatívas concretas.
d,En què consiste este pacto
educativo?
Bàsicamente, en mantener la
situación actual, aumentar los
recursos y consolidar definitivamente la red concertada mediante la financiación del segundo cicló de
Educación Infantil.
No se altera el marco jurídico, se mantiene el sistema de redes pública y privada definido en la
LODE. Se garantiza la continuidad de la LOGSE,
con la escolarización obligatòria hasta los dieciséis
anos, y se mantiene el caràcter comprensivo de
cicló obligatorio, si bien con matizaciones. La formación profesional se mantiene ligada al sistema educativo, però se desvincula definitivamente la formación profesional no reglada y no se corrigen las
deficiencias de aquella ley. No se intuye ninguna
modificación del sistema de acceso a la Función
Pública Docente, basado en la pràctica educativa,
que garantice una mayor estabilidad a las plantillas
de los centros, tampoco se establecen alternativas
al sistema de selectividad, y por supuesto ninguna
referència a la unificación de cuerpos docentes;
muy al contrario, se atisban intentes de profundizar
en la carrera docente.
Capitulo aparte merece que no aparezcan
referencias ni intentos de modificar la LOPEGCE,
ley que nació con la oposición de amplios sectores
de la comunidad educativa y cuyas consecuencias
estamos y continuaremos padeciendo.
Dos olvidos muy significativos: no se nombra la
oferta pública de escolarización infantil, y no hay
mención alguna a la formación permanente de adultos. Dos aspectos de capital importància, pues el
desarrollo educativo en las primeras fases de la
infància es clave, como base del desarrollo posterior, todo ello sin olvidar su incidència en el acceso
al trabajo de las mujeres que no se pueden pagar
un servicio privado de guarderia. La formación permanente parece reservarse al àmbito privado. En
una sociedad en la que la formación es clave para
acceder al mercado de trabajo, la ausencia de una
red amplia de oferta pública de formación para personas adultas supone un factor indudable de desigualdad de oportunidades claramente discriminatorio.
La garantia de la financiación es un elemento a
tener en cuenta. Si se consiguiera plasmar en una
ley la inversión del 6% del PIB en Educación, seria
una muy buena noticia; seria tal vez insuficiente,
però supondría un avance importante, sobre todo
teniendo en cuenta la caída progresiva de los presupuestos educatives en los últimos ahos.
De otra paríe "La Declaración conjunta en favor
de la Educación" concreta la subvención de los
niveles no obligatorios (Educación Infantil), que si
bien no supone una novedad respecto de la política
reciente, sí obedece a una vieja aspiración de la

derecha: que la izquierda acepte este extremo y no
lo cuestione en el futuro.
Visto así no parece que el deseado Pacto Escolar
suponga un gran avance mas allà de la financiación
(si es que se confirma con medidas legales).
Entonces, ^como ha suscitado tan amplio consenso? La impresión es que obedece mas a una
cuestión coyuntural que al fondo del tema. Desde
algunos sectores de la izquierda -y no sin razón- se
contempla con temor el futuro de la Ensenanza
Pública, gestionada por un gobierno que le tiene tan
poco aprecio. La expectativa de un horizonte popular prolongado obliga a tomar medidas que salvaguarden el modelo actual antes de que sea arrasado, sobre todo si desde algunos de esos sectores
de la izquierda se sienten responsables del marco
actual, aunque con escasa autocrítica. Para ello no
importa renunciar a principios a los que realmente
ya se había renunciado. Desde las organizaciones
que defienden los intereses de la derecha se quiere
aparecer como defensores del sistema publico, a
sabiendas de que en ei desarrollo de las medidas
cuentan con el aliento favorable de la actual administración, muy sensible a sus deseos. De paso
dejan ver su autonomia escenificando un disenso
con Dna. Desesperanza, tan poco creíble como su
afecto por la Escuela Pública, asegurando de paso
algunas de sus posiciones (política de
subvención/conciertos) en previsión de tiempos
peores.
También merece un anàlisis el hecho de que los
adalides de la Declaración lo sean a titulo personal,
y no impliquen a sus organizaciones. En el caso de
los próximos al Partido Popular està clara la jnten-
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ción de no comprometer a
quienes tienen en sus manos la
gestión. En el caso del PSOE
la situación es mas compleja:
ipuede permitirse el Partido
Socialista consensuar una de
las àreas que le permiten clarificar sus discrepancias con el
Gobierno y ejercer la oposición?
Con todo ello, definirse para
una organización como la
nuestra no es fàcil. El STEPViv y la Confederación de STEs
no aceptamos en su dia el marco establecido por la LODE,
defendimos la convergència en
una única red pública superadora de las redes estatal y privada, como única garantia de
avanzar en un sistema educativo democràtico, libre, laico,
integrador y compensador de
desigualdades. A pesar de asumir el caràcter comprensivo que emanaba del lenguaje de la LOGSE,
no compartimos algunos de sus aspectos que caminan en sentido inverso, plasmado definitivamente
en la LOPEGCE, donde el Sistema Educativo capitula a la competitividad y el mercado.
De otra parte, nos hemos definido por la capacidad de dialogo, el destierro del dogmatisme y el
intento para hacer propuestas de mejora desde la
discrepància de fondo.
Por nuestra parte hay muchas cosas que no compartimos, que son imposibles de asumir. Otras, para
nosotros importantes, no figuran en el documento.
Las supuestas medidas positivas estan por concretarse. En cualquier caso, vamos a trabajar, como lo
hemos hecho siempre, por los objetivos de siempre.
Aquí estaremos contra las políticas privatizadoras marginadoras y discriminatorias-, contra los intentos
de jerarquización, contra la entrega de la formación
profesional y la de personas adultas a entidades privadas, y aquí estaremos para exigir una mayor
financiación, con una distribución mas justa, que
sitúe a los chicos y chicas de los sectores mas
populares en condiciones de mejorar su calidad de
vida, y sobre todo para contribuir, a través del Sistema Educativo, a construir una sociedad mas libre y
solidaria.
Por ultimo, no olvidemos que al pacto no se invito
a todos, el Sindicato de Estudiantes, los sindicatos
nacionales y otras organizaciones quedaron fuera, y
que el debaté social no ha existido, ni siquiera en el
àmbito educativo. En fin, como decíamos, tendremos que seguir trabajando. El horizonte no està, ni
mucho menos, despejado.
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DECLARACION CONJUNTA EN FAVOR DE LA EDUCACION
0.1. La Constitución, en particular
los articules 27 y 10, constituye el
marco de encuentro de los sectores
políticos y sociales en relación con la
educación. Las entidades que suscribimos este documento reconocemos
el valor de los principios en el garantízados y los progresos que Espaha ha
realizado en los últimos veinte afios
para modernizar su sistema educativo. También somos conscientes de
las insuficiencias que todavía subsisten. A estàs carencias se une el riesgo, siempre actual, de sucumbir a la
vieja tentación de tejer y destejer
según se produzcan los legítimes
cambios de gobierno. En estos
momentos, en que està en marcha
una profunda reforma educativa
impulsada especialmente a partir de
la aprobación de la LOGSE, las entidades firmantes de este documento
creemos que es necesario lograr un
clima de concòrdia y estabilidad que
garantice la consecución de los grandes objetivos que deben orientar la
educación espahola de cara al próximo milenio. En consecuencia, respaldamos las líneas bàsicas de la reforma, sin que esto signifique una rígida
aprobación de todas sus propuestas,
admitiendo las modificaciones que la
pròpia experiència vaya poniendo de
relieve, tal y como, por otra parte,
esta misma ley proclama en su preàmbulo.
0.2. La educación espanola, en sus
aspectos bàsicos, ne puede quedar
sometida a los vaivenes de la coyuntura política y econòmica. Creemos,
por tanto, que la educación debe ser
considerada en estos momentos una
cuestión de la màxima prioridad. Desde esta perspectiva, la educación ha
de ser objeto de una política de Estado que garantice los medios, las
estrategias y los recursos necesarios
para hacer frente al mas grande de
los retés planteados: el logro de una
educación de calidad compatible con
los principios de equidad social y de
libertad.
0.3. Las entidades firmantes de
este documento asumimos una actitud activa en defensa de los objetivos
propuestos y pedimos a todas ias
fuerzas parlamentarias, al Ministerio
de Educación y a todas ias Administraciones Educativas competentes
una respuesta precisa y completa.
Una respuesta que debe iniciarse
con un acuerdo parlamentario que
asegure una financiación suficiente
para la ímplantación de la reforma
educativa y que debe hacer posible
el cumplimiento progresivo de los
puntos contenidos en este documento. La firma conjunta de esta declaración no supone compartir los mismos
puntos de vista en los problemas
educativos, como consta en los escritos que presentan las organizaciones
en relación con la firma de la presente Declaración, que constituyen la
memòria de la misma que se facilitarà a los firmantes. No obstante,
hemos preferido destacar, por bien
de la educación, aquellos objetivos
bàsicos que, en un planteamiento
equilibrado, nos unen en su defensa:
la aplicación de la igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes
de la educación; la extensión de la

educación bàsica, obligatòria y gratuita hasta los dieciséis ahos; la integración del alumnado en la educación bàsica; la mejora de la educación secundaria; la transformación de
la formación profesional; el desarrollo
profesional de los/las docentes, el
reconocimiento de la importància de
su trabajo y el compromiso en promover su valoración social; la consideración del centro escolar como eje
fundamental del sistema educativo; el
caràcter bàsico de la educación
como servicio publico y de interès
social, que integra tanto a la ensehanza pública como a la ensehanza
concertada, con su actual equilibrio
en el respeto a los principios constitucionales; el apoyo a la participación
de los distintes sectores que constituyen la comunidad educativa; finalmente, la programación general y la
ordenación territorial de la educación
dentro de la unidad bàsica del sistema educativo. Para responder a
todas las exigencias que se derivan
de este acuerdo es necesario que el
Gobierno y las Comunidades Autónomas garanticen la financiación que se
precisa.
0.4. Creemos que es necesario en la
hora actual un nuevo impulso a la educación, que permita hacer frente a los
grandes retos nacionales y europeos
que tenemos planteados. Este nuevo
impulso debe ser fruto de un amplio
acuerdo que cree un clima de seguridad en el conjunto de la sociedad y en
todos los miembros que forman parte
de la comunidad educativa y que gènere una mayor confianza en las posibilidades de la reforma para mejorar el
sistema educativo. Sobre estàs premisas, la propuesta que realizamos establece los aspectos bàsicos sobre los
que es posible hoy el amplio compromiso que la educación exige. Este
compromiso se desarrolla en los puntos siguientes:
1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA
EDUCATIVO

1.1. Se mantendrà el objetivo de
extender la educación obligatòria y
gratuïta hasta los 16 ahos y la organización de la educación secundaria en
dos etapas: secundaria obligatòria de
cuatro anos de duración y postobligatoria (bachillerato y formación profesional específica). El caràcter comprensivo de la organización de esta
etapa serà compatible con una progresiva diversificación, aseguràndose
a todos los centros los recursos
humanos y materiales necesarios
para garantizar la debida atención
educativa a la diversidad de situaciones en que se encuentre el alumnado.
Se evitarà cualquier tipo de segregación del mismo a lo largo de todo el
proceso educativo.
1.2. En la definición de la red de
centros deberàn participar las Comunidades Autónomas y colaboraràn las
organizaciones sociales y sindicales
con el fin de tener en cuenta sus
inquietudes y propuesías, con el objetivo de que al termino de la aplicación
de la reforma la etapa de educación
secundaria obligatòria se imparta en
institutos, centros concertades de
secundaria y centros integrades.

1.3. Se impulsaran las iniciativas
políticas, legislativas y organizativas
necesarias para la configuración de
un sistema integrado de formación
profesional que amplíe la oferta
existente, mejore la gestión y la coordinación de las Administraciones
implicadas y permita el establecimiento de una formación profesional mas
adaptada a las necesidades de la
sociedad, considerando a los centros
educativos eje de la formación profesional reglada. En todo caso, las
Administraciones Educativas prestaran una especial atención a este tipo
de formación profesional.
1.4. La organización de las ensenanzas se realizarà con criterios flexibles, favoreciéndose la autonomia de
los centros y la atención a la diversidad del alumnado.
2. FINANCIACIÓN DE LA ENSENANZA
2.1. La ensehanza pública, que tiene la responsabilidad bàsica de universalizar la instrucción educativa,
necesita que las Adininistraciones
Educativas le otorguen una atención
especial que le permita ofrecer una
ensehanza de calidad contrastada.
Por ello, durante los próximos ahos
deberà incrementarse el esfuerzo presupuestario para completar la red de
institutos de educación secundaria,
desarrollar la formación profesional,
incorporar fa plantilla necesaria del
profesorado y personal de servicios,
dotar a todos los institutos de secundaria de departamentos de orientación
y colaborar con ellos para mejorar sus
instalaciones, asegurar el transporte y
el servicio de comedor necesarios,
ampliar la oferta de plazas en la etapa
de educación infantil e incrementar los
programas de garantia social. Al mismo tiempo, se iniciarà un nuevo sistema de incentivos profesionales a los
profesores, basado en criterios objetivos de mérito y capacidad.
2.2. La potenciación de la ensenanza pública por parte de las Administraciones Educativas, responsables en última instància de su buen
funcionamiento, deberà armonizarse
con el derecho de la ensehanza privada a recibir fondos públicos a través del concierto educativo, de
acuerdo con las necesidades objetivas de escolarización y según la
actual legislación establecida. El
conjunto de centros que reciban
estos fondos deberàn estar sometidòs a las mismas condiciones de
control social. Igualmente, deberà
realizarse una programación de la
oferta educativa, en la que participen
los distintos sectores sociales, que
asegure el derecho a la educación,
la buena gestión de los recursos
públicos y la posibilidad de escoger
centro docente dentro de la oferta de
puestos escolares gratuitos, en condiciones de igualdad.
2.3. Todos los centros sostenidos
con fondos públicos deberàn recibir
los recursos necesarios para cumplir
sus objetivos con criterios de calidad y
deberàn estar comprometidos con la
escolarización del alumnado con
mayores problemas sociales y culturales o con necesidades educativas

especiales. Los centros que efectivamente escolaricen a estos alumnos y
alumnas, evitando que haya un número elevado solo en algunos centros,
recibiràn los medios complementarios que sean necesarios con el fin de
garantizar una educación de calidad.
2.4. Se extenderà la gratuidad de la
ensehanza hasta los 16 ahos y, en
consecuencia, se ampliaran los conciertos educativos hasta el final de la
educación secundaria obligatòria. De
esta forma, deberàn asegurarse los
recursos suficientes para que los centros concertades dispongan de los
medios pedagógicos y departamentos
de orientación que permitan también
ofrecer una ensehanza de calidad a
su alumnado.
2.5. En la medida en que se cumplan los compromisos presupuestarios, especialmente los contemplades
en los apartades anteriores, que se
reclaman en este documento, habrà
que proceder a la fijación de los
modules económicos en función de
las características de las nuevas
ensehanzas, lo que supondrà conocer
con precisión los equipes docentes y
directives necesarios, el coste del
puesto escola,r y se desarrollaràn y
continuaran los sistemas de financiación con corporaciones locales,
otras administraciones públicas, cooperativas de ensehanza y entidades
privadas titulares de centros concertados, sin fines de lucro, para ampliar la
oferta gratuiía del segundo cicló de la
educación infantil. En este proceso
tendràn prioridad aquellos centros que
escolarizan alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales o
que proceden de minorías étnicas o
culturales. De esta forma se darà respuesta a las demandas de las familias
que escolarizan a sus hijos/as en
estos centros. Al mismo tiempo, se
asegurarà el control social de los fondos públicos y el acceso de los alumnos y alumnas que lo soliciten, sin ningún tipo de discriminación.
2.6. Estos compromisos deberàn
plasmarse en un plan de financiación
de cinco ahos de duración, que sea
aprobado por las fuerzas parlamentarias y que asegure, a través de tas
medidas legislativas que se consideren oportunas, su inclusión en los
Presupuestos Generales del Estado.
De esta forma, al final de este proceso, el gasto publico en educación
serà del 6% del PIB, equiparable al
de los países de la Union Europea
que otorgan una mayor prioridad a la
educación.
3. DESARROLLO PROFESIONAL Y
VALORACIÓN DEL PROFESORADO

3.1. Se propone disehar un nuevo
marco de incentivos profesionales y
retributivos para el profesorado, que
supere el actualmente establecido y
asegure nuevas perspectivas profesionales. Estos nuevos incentivos
deberàn basarse en criterios objetivos, deberàn ser negociados con los
representantes sindicales del profesorado y estaran vinculades, principalmente, a la valoración de la pràctica docente, a proyectos de innovacion o al trabajo en equipo. Las
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Administraciones Educativas reconoceràn y facilitaran la tarea de investigación educativa a través de la pràctica docente. Igualmente, promoveràn la movilidad del profesorado dentro de las distintas etapas del sistema educativo en su conjunto.
3.2. Las Administraciones Educativas facilitaran los recursos necesarios
para alcanzar la analogia retributiva
del profesorado de centros concertades con los de los centros públicos. El
Consejo Escolar intervendrà en la fijación de los criterios de selección del
profesorado.
3.3. Durante estos ahos es especialmente importante ampliar la oferta
de formación al profesorado, tanto
desde los centros de profesores y de
recursos como desde la Universidad,
desde los movimientos de renovación
pedagògica y desde las instituciones y
agentes sociales comprometidos con
la formación, así como mejorar las
condiciones de trabajo del profesorado para favorecer la pràctica docente.
4. FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS

4.1. Los centros, preservando el
papel que le corresponde al Claustre
de Profesores en los aspectos didàcticos, tendràn autonomia para establecer un proyecto educativo propio, en
cuya elaboración participarà la comunidad educativa y del que se informarà a todos sus miembros para favorecer un mayor compromiso en su funcionamiento. De esta forma, y a través
de la participación de todos los sectores educatives, se avanzarà hacia una
ensehanza de mayor calidad para
todo el alumnado. Esta participación
de la comunidad educativa se mantendrà en la elección del director o de
la directora.
4.2. La evaluación de los centros
sostenidos con fondos públicos
deberà permitir que cada comunidad
educativa conozca el funcionamiento
de su centro y pueda acordar programas para mejorarlo. Las evaluaciones que se realicen deberàn
tener en cuenta el contexto socioeconómico de los centros, el nivel
inicial del alumnado que en el se
escolarizan, los procesos educatives
y los resultados que se obtienen. La
evaluación deberà ampliarse at funcionamiento de las Administraciones
Educativas.
4.3. La importància de la participación para el mejor funcionamiento
de los centros sostenidos con fondos
públicos reclama una especial potenciación de la formación y financiación
del movimiento asociativo de padres y
madres del alumnado, de !as asociaciones de estos y de la comunidad
educativa en general. Las Administraciones Educativas propiciaran e impulsaran cuantas iniciativas aseguren
una mayor participación de cualquier
estamento de la comunidad educativa
en los centros sostenidos con fondos
públicos.
5. POLÍTICA DE EDUCACIÓN
COMPENSATÒRIA

5.1. Los poderes públicos deberàn
ampliar sus programas de educación
compensatòria. El Ministerio de Educación incorporarà e incrementarà
progresivamente un capitulo presu-
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puestario especifico destinado a colaborar con las comunidades autónomas que tengan que escolarizar a un
mayor número de alumnado que halle
en situaciones sociales o culturales
desfavorecidas. Asimismo, se incrementaran las becas y ayudas ai estudio para la ensenanza no obligatòria.

CONFEDERACIÓN ESPANOLA DE
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES
DE ALUMNOS (CEAPA)

suplement - 3

CONFEDERACIÓN CATÒLICA
NACIONAL.DE PADRES DE FAMÍLIA
Y PAMlEJ : )E ALT

Maciïira
Carlos Ladrón de Guevara

5.2. Las condiciones específicas en
las que estudian los/as alumnos/as
que viven en la zona rural exigen un
mayor esfuerzo a las Administraciones Educativas para asegurar que
estos/as alumnos/as acceden a la
ensenanza en condiciones de igualdad.

•E ENSENANZA.
3BRERAS (CC.OO.)

FEDERACIÓN ESPANOLA DE
RELIGIOSOS DE LA ENSENANZA
(FERE)

ano

Àngel Astorgano Ruiz
6. LAS TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS
Y LA COOPERACIÓN ENTRE TODAS
LAS ADMINISTRACIONES
EDUCATIVAS

6.1. El compromiso de completar
este aho las transferencias en matèria
educativa plantea una nueva dificultad, aunque solo sea en sus primeros
momentos, a los problemas de aplicación de la reforma. Es necesaria una
estrecha coordinación entre todas las
Administraciones Educativas, que
conduzca a que la ciudadanía valore
positivamente este proceso, Se impulsarà la participación de todos los
agentes sociales en este proceso,
especialmente a través de los consejos escolares autonómicos.

Daniel Llicencio

Rafae! Jere

,CIÓN bE CENTROS DE
IÓN (EG)

SECRETARIADO DE LA ESCUELA
CRISTIANA DE-CATALUNA (SECC)

Luis Alvarez Torres
ASOCIACIÓN PROFESIONAL «SERVEIS
EDUCATIUS,DE CATALUNYA-

r-*

CONFEDERACIÓN CRISTIANA DE
ASOCIACIONES DE PADRES DE
ALUMNOS/DE CATALUNA

M. Dolors Bassols i Teixidor

Joan

ASOCIACIÓN DEPROFESORES DE LAS
ESCUELAS CRISTIANAS DE CATALUNA
(APECC)
r~~^\

CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS
INDEPENDIENTE Y SINDICAL DE
FUNCIONARIOS (CSI-CSFI)

Juan Alvaro Iglesias

6.3. En consecuencia, las entidades
firmantes de esta declaración nos dirigimos a todas las fuerzas parlamentarias, al Ministerio de Educación y a
todas las Administraciones Educativas
competentes, para que apoyen decididamente estos objetivos, que consideramos necesarios para la educación
en nuestro país y se ofrecen a mantener con todas las autoridades educativas un dialogo constructivo.

Y para que conste, firman la presente
Decíaración los representantes de las
entidades que figuran a continuación:

FEDERACIÓN BE TRABAJADORES
(FETE-UGT)
' L

CONFED
EDUCACI

6.2. El acuerdo que desde este
documento se propone debería servir
para realizar estàs transferencias con
un compromiso parlamentario de
financiación y para asegurar, a todas
la comunidades autónomas, los
recursos necesarios para completar
la reforma emprendida. De esta forma serà posible garantizar la cooperación entre todas las Administraciones Educativas en un marco educativo bàsico común, estable y con criterios de calidad homogéneos, dentro
de un clima de colaboración, solidaridad y confianza en el futuro de la
educación.

6.4. Finalmente, la Fundación
Encuentro hace publico su agradecimiento a las entidades que han participado en la elaboración de esta
Declaración por la atención que han
prestado a su convocatòria y por el clima de dialogo que ellas mismas han
conseguido. La misma Fundación se
atreve a rogar a todas las fuerzas
sociales de la comunidad educativa
que mantengan la concòrdia lograda y
que, a través de futuras reuniones,
acerquen aún mas sus puntos de vista
y refuercen la integración de la comunidad educativa. Es la mejor contribución que pueden hacer a la noble y
trascendental tarea educadora que
estan realizando.

ANPE - Sindicat» Independiente

FEDERACIÓN DE SINDICATOS
INDEPENDIENTES DE ENSENANZA
(FSIE)

CONFEDERACIÓN
MOVIMIENTOS DF/RENOVACIÓN
PEDAGÒGICA (MPR)

Francisco Vírseda García

Antonio Serrano Lozano

FEDERACIÓN DE ENSENANZA. UNION
SIDICAL OBRERA (USO)

UNION ESPANOLA DE
COOPERAT^JAS DE ENSENANZA
(UECoE)

José Luis Feraàndez Santillana

Carlos

Sosa

CONFEDERACIÓN AUTÒNOMA
NACIONAL DE ASOCIACIONES DE
ESTUDIANTES- (CANAE)
ADHESIONES PERSONALES
Francisco:Jesús Mozïi Zapatero
D. Raül VAZQUEZ

D. Alvaro MARCHESI

Y DE OTRAS ENTIDADES
D. Manuel de PUELLES

. José Maria MARTÍN PATINO

c
ASOCIACIÓN DE CENTROS POR LA
ESCUELA PÚBLICA (ACEP)

CENTRO DE ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS DE LA FUNDACIÓN
TOMILLO (CAPTO)
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Publicats al DOGV el passat 8 de setembre, els ROC de Primària i Secundària ja estan en vigor sense el consens dels sindicats

ELS ROC: ANÀLISI FINAL
Amb els ROC publicats, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha deixat
passar una oportunitat immillorable perquè els centres educatius pogueren assolir
un alt grau de participació i democràcia. Durant la negociació l'Administració ha
optat per la imposició unilateral de criteris en compte d'acceptar les propostes consensuades en els diversos òrgans de participació i negociació.
Així, encara que en el preàmbul esfacen declaracions tan rimbombants com que
aquest(s) decret(s) ''innova i aprofundeix la gestió democràtica dels centres, incorporant a la vida de les escoles i dels col·legis (i dels instituts) totes les persones que hi
ha realment implicades", amb ta seua lectura comprovem com la realitat és una
altra. La gestió és piramidal, personalista i presidencialista, sense cap altra alternati-

va possible. Es prefereix a l'hora de nomenar la direcció dels centres a persones que
estiguen acreditades, encara que siguen d'un altre centre i, en alguns casos, totalment desconeguts, abans que persones del propi centre que podrien ser de consens de
tota la comunitat educativa, per no estar acreditades. S'opta per persones per a la
direcció de centres i no pas per programes. S'atorguen, pràcticament, totes tes competències a la presidència de lesAMPAs i no a les pròpies organitzacions.
Les observacions que figuren a continuació es fan sobre la base de l'avantprojecte
original i del text posteriorment enviat, com a projecte, al Consell Escolar Valencià, amb
la discussió i esmenes corresponents, a més de les posicions consensuades dels sindicats
a la Mesa Sectorial, de les nostres pròpies i del text definitiu aprovat com a decret.

ASPECTES COMUNS

ROC DE PRIMÀRIA

ROC DE SECUNDARIA

En el procediment electoral s'ha establert el criteri proporcional mitjançant la consignació màxima dels dos terços
del nombre de representants del sector en la papereta, de
manera que queda garantida la presència de les minories,
que tampoc no es contemplava en el projecte inicial.
"Les reunions del Consell Escolar se celebraran en dia
caracteritzat com a hàbil per a les activitats docents, una
vegada finalitzada la jornada escolar, i que permeta
l'assistència de tots els membres". Si se segueix estrictament, hi haurà centres on no podrà reunir-se mai, per exemple els de doble torn o amb modalitat d'estudis nocturns,
atès que es requereix dia hàbil, acabament f*e la jornada
escolar i que es permeta l'assistència a tots els seus membres.
Altre dels temes pactats temeràriament per l'Administració i les Federacions d'APAs d'Alacant i Castelló, com el
punt anterior,el constitueix el règim de majories al si del
Consell Escolar. A part de la majoria absoluta que la llei
requereix per Flecció de director o directora, s'ha introduït
la mateixa majoria per aprovar el pressupost i la seua execució. I la de dos terços, a més de la legalment requerida
per a la revocació de la direcció, sha establert per laprovació del projecte educatiu, del reglament de règim intern i de
la programació general anual, per la qual cosa ens temem
que hi haurà molts centres que no tindran programació, ni
reglament ni projecte educatiu, ja que les esmentades majories fan quasi impossible, o molt difícil, la seua aprovació
si algun sector, o simplement un grup de membres, es proposen boicotejar-la.
En l'apartat referent a les comissions del Consell Escolar són excessives les de constitució obligatòria i algunes
d'elles són d"àmbit clarament tècnico-professional, la qual
cosa pot crear conflictes de competències amb altres òrgans
amb aqueixes mateixes competències, com són les de tutoria i orientació, i la permanent i de coordinació pedagògica.
L'STEPV-iv proposàrem que el CE puga constituir les
comissions per a assumptes específics amb la composició i
competències que determine el reglament de règim interior.
El títol potser més polèmic del Reglament el constitueix el
tractament de la participació de les APAs, no pel contingut en
si de les possibilitats d'intervenció de les APAs, sinó per com
s'estructura tal participació: és inacceptable que, a diferència
de les associacions d'alumnes, la participació se centre en
l'existència duna sola APA, encara que s'admet en un segon
plànol l'existència d'altres, trencant així la pressuposició
democràtica del pluralisme com a dada de primera importància en una societat lliure. En segon lloc, la participació es
vehicula exclusivament a través de les presidències i les juntes directives de les APAs, produint-se així una ingerència
administrativa en l'autonomia funcional i orgànica de les
APAs i en la llibertat d'associació en definitiva, a més que
institucionalitza òrgans interns d'entitats privades confonent
els àmbits público-administratiu i privat-associatiu.
Considerem d'una notable importància que els programes d'educació bilingüe puguen ser adoptats a iniciativa de
l'Administració en virtut de la planificació educativa que
s'ha de realitzar anualment, d'acord amb una proposta de
l'STEPV.
Pel que fa a la permanència del primer cicle d'ESO en
centres de Primària (disposició transitòria primera), consagra per temps indeterminat aquesta situació actual, deixant
per a posteriors regulacions l'adscripció dels centres de
Primària als intituts i les formes de coordinació que haurien
de donar-se des de ja mateix. I això malgrat l'informe del
Consell Escolar Valencià on s'assenyala que la provisionalitat hauria de durar fins acabar la implantació de la LOGSE, que les unitats d'ESO han de pertànyer, a efectes
acadèmico-admmistratius, a un institut de Secundària, prèvia constitució d'aquestes unitats en una secció d'ESO de
l'Institut corresponent, i que les seccions d'ESO formades
per aquestes unitats haurien de tenir una plantilla orgànica
pròpia composada, bàsicament, pel professorat adscrit a
aquest cicle. En resum: una norma nefasta per al sistema
educatiu valencià.

Pel que fa als col·legis rurals agrupats
(Art. 2). Per a l'STEPV és fonamental que una
agrupació es faça amb el consentiment de totes les
parts implicades i mai per imposició administrativa,
tal i com ho vol resoldre la Conselleria. Sense
comptar amb ningú es pot generar, en alguns casos,
un rebuig tal que condicionarà negativament la vida
d'aquests agrupaments des de la seua creació.

Disposicions de caràcter general
Entre els ensenyaments que poden impartir els Instituts d'Educació Secundària han desaparegut els programes de garantia social, contemplats a l'article l.l
del projecte inicial. Aquests programes queden així, en principi, exclosos de centres que ofereixen, sens dubte, garanties de qualitat per a la seua impartició.
Òrgans de govern
L'article 4.1.1. contempla entre els òrgans de govern unipersonals la inclusió
de la vice-direcció i de la vice-secretaria, si no de manera generalitzada, sí als
centres de nombre elevat d'alumnes o amb més d'un torn, gràcies a la pressió
sindical i de la junta de directors, ja que al principi no es determinava la seua
existència.
L'apartat 1.2 d'aquest article limita els òrgans col·legiats al Consell Escolar i
al Claustre, encara que com es sabut el projecte original considerava com a tals
les APAs i els seus òrgans directius, posició que han mantingut fins el final les
Federacions d'APAs d'Alacant i de Castelló.
És coneguda la nostra posició de principi contra el sistema d'elecció de les persones que han d'ostentar la direcció dels centres i del model que representa. Tanmateix s'ha aconseguit que l'equip directiu puga aparèixer, en els límits de la legalitat, com un òrgan de coordinació d'òrgans unipersonals, malgrat que no ha estat
possible que siga un òrgan col·legiat més. Així mateix, dintre de la nostra oposició
a la figura de l'administrador, s'ha arribat a admetre que siga nomenat per concurs
públic entre funcionaris del cos docent, és a dir, que siga un docent d'origen.
Potser un dels aspectes més sorprenents, sense precedents a l'Estat Espanyol,
és el relatiu a la composició del Consell Escolar: la posició sindical unitària mantenia, per prudència, l'anterior desequilibri en un membre (recordem: eren 7 del
professorat + 8 -entre alumnes, 4, i pares i mares, 4-) a favor del terç de pares i
mares i alumnes, però ara concretat en el nombre següent: 4 pares o mares + 5
alumnes, total: 9 d'una banda, i 8 professors o professores que es postulava per al
terç que els corresponia, duna altra. La posició clarament pactada des del principi
per l'Administració i les Federacions d'APAs d'Alacant i Castelló ha determinat
un trencament d'aqueix quasi equilibri entre el terç de representants del claustre i
el de pares, mares i alumnes, quedant en 11 (6 pares o mares + 5 alumnes), front
a 8 membres del professorat. Tot açò en centres de dotze o més unitats. No obstant, totes les comissions i juntes electorals respecten la paritat entre els diferents
col·lectius, deixant al marge la direcció.
Per altra part, i com era desperar, ha rebut un suport unànime l'exigència de
donar una publicitat suficient als acords dels òrgans col·legiats.
És de destacar el fet que s'haja considerat com una ingerència del claustre la
posició sindical que defensava que el claustre realitzarà un informe previ en forma de votació indicativa de cadascuna de les candidatures a la direcció presentades al Consell Escolar, com és habitual en la majoria de centres. Els sindicats
argüien que el claustre, com a òrgan de govern del centre que és, té el dret, sí
més no, d'opinar sobre la persona que el presidirà.
Òrgans de coordinació docent
Cal destacar la inclusió entre els òrgans de coordinació docent del Departament d'activitats complementàries i extraescolars, proposta presentada per
l'STEPV.
No obstant, i malgrat comptar amb unanimitat en el CEV no ha estat acceptada per l'Administració la proposta transaccional del sindicat que introduïa l'elecció del membres del departament com a sistema per designar el seu cap, sense
perjudici de la prioritat dels catedràtics anteriors a la LOGSE, que per sentències
judicials mantindrien la direcció del departament. L'Administració ha establert
una nova fórmula que vincula la caporalia de departament als membres amb la
condició de catedràtic segons la seua antiguitat. Aquest sistema contrasta fortament amb el que es determina per a la designació dels titulars de la direcció dels
departaments de família professional Í de pràctiques formatives, que seran designats pel director de l'institut escoltat el departament, entre tot el professorat.
Pel que fa als titulars de les tutories s'ha mantingut vanament que foren elegits pel claustre, i s'ha fet observar que les tasques que comporta el càrrec són
enormes i d'una gran responsabilitat en relació amb la escassa reducció lectiva
de què gaudeixen en lactualitat.
Avaluació dels instituts
Respecte a l'avaluació dels instituts, a més de destacar que es prioritza l'avaluació externa sobre la linterna, la part sindical demanava una norma especifica
que la regularà més adequadament, cosa que no ha estat possible.
Disposicions addicionals i transitòries
És digne de ressaltar que, sense cap dubte, tots els instituts són d'Educació
Secundària i sel's aplica el present reglament, cosa que no quedava clara en la
redacció original.
Tanmateix, es mantenen, contra el nostre parer, als centres de BUP, COU i FP
els actuals òrgans de coordinació docent durant el curs 97/98, i s'admet una progressiva implantació dels nous.
D'una altra banda, queda clar que el personal docent de Jes residències forma
part, a tots els efectes, del centre que determine l'Administració.

Pel que fa als òrgans unipersonals de
govern
Els òrgans unipersonals amb què comptaran
els centres segons la seua composició per unitats,
segons l'Art. 11, seran, per als centres de 9 o més
unitats: direcció, caporalia d'estudis i secretaria.
Centres de 6, 7, 8 unitats: deixan de tenir cap
d'estudis, la tasca del qual serà assumida per la
direcció. Centres de menys de 6 unitats: la direcció assumirà totes les funcions de l'equip directiu. El secretari o la secretària del Consell Escolar
serà designat pel director entre els professors
d'aquest.
Per a nosaltres cap centre hauria de tenir sols un
òrgan unipersonal; el mínim dos, l'ideal tres. Per
això proposàrem que en els centres de sis o més unitats l'equip directiu estigués constituït per la direcció, la caporalia d'estudis i la secretaria, i que en els
centres amb més d'una unitat i menys de sis, l'equip
directiu el formaren la direcció i la secretaria.
Pel que fa als òrgans unipersonals de
govern
Art. 14.2. Pot semblar anecdòtic, però de
l'obligació de ser informats de les candidatures a
la direcció, així com del seu programa, l'Administració sistemàticament s'oblida que també hi
ha personal d'administració i serveis, alumnat o
representants de l'Ajuntament.
Art. 17.1. Sense comentaris! És tal l'obsessió pel
titulisme, que se prefereix importar un director per 4
anys amb l'acreditació abans que comptar amb un
mestre o mestra del propi claustre si no la té.
Art. 27. "En cas d'absència o malaltia del cap o
de la cap d'estudis o del secretari o secretària , se'n
farà càrrec de les seues funcions el director o directora, o si no, el mestre o mestra que designe el director o directora". Nosaltres proposàrem, sense èxit,
d'afegir: "En qualsevol cas, el mestre o mestra
designat tindrà la reducció horària i el complement
corresponent mentre realitze aquestes funcions".
Pel que fa als òrgans col·legiats de govern
Art. 30. Composició dels consells escolars.
La proposta de l'STEPV-iv, si més no, era
homogènia en tots els tipus de centres: igual nombre d'ambdós sectors, pares i mares, per una banda, i de professorat, per altra. El que s'ha acabat
publicant, en contra de les propostes sindicals, és
un galimaties indesxifrable: en alguns centres hi
haurà dos pares i mares més que professorat; en
altres, un més, i en altres, seran els mateixos. Ni
tan sols l'argument esgrimit per determinades
federacions de pares (Alacant i Castelló) de que la
suma de membres electes del professorat més el
director i el cap d'estudis fóra igual a la de pares i
mares s'ha tingut en compte, atès que no s'acompleix en centres de 9, 5,4 o 3 unitats.
Art. 61.1. Cal observar que en els centres
d'una i dues unitats, tot i ser preceptiu, no es
podrà constituir cap comissió perquè sols hi ha un
mestre al Consell Escolar i és obligatori que en
siguen, almenys, dos^ En els centres de 3, 4 o 5
unitats tot el professorat i els pares i mares han
d'estar, necessàriament, en les 4 comissions establertes. Segons l'Aminislració, el personal
d'administració i serveis no té res a dir al si de
les comissions.

