
ÈPOCA IV-N.9126
març 1998
Fet amb paper reciclat

Edita: STEPV-iv
Director: Vicent Esteve Montalvà

Coordinació: Joan Blanco Paz
Administració, Redacció i Publicitat:

Juan de Mena, 14, baix. 4ÓOOS València
Tel. 391 9147. Fax: 392 43 34
e-mail: stepv-iv@xarxaneta.org

Imprimeix: Bronte Gra f, S.L
Cullerers, 18. Alaquàs. Tel. 151 50 17

Tiratge: 10.000 exemplars
Depòsit Legal: V-l .454-1981
Franqueig Concertat 46/75

.000

QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

EXIGIM LA PLANIFICACIÓ DEL CURS 98-99
Quatre setmanes estem enfangats en la Mesa Sectorial d'Educació des de

l'oportuna aparició en escena de la novedosa proposta del Calendari Escolar. Qua-
tre setmanes que s'han perdut per a treballar sobre la planificació del curs que ve.
Per a treballar la comunitat educativa sobre les propostes o decisions de l'Adminis-
tració educativa que encara no coneixem. Quatre setmanes precioses a quatre
escassos mesos de que acabe el curs.

Estem parlant de la necessitat de que l'Administració done a conèixer a la comu-
nitat educativa, amb la màxima urgència, tot allò relatiu a la planificació educativa i
especialment la del curs 1998-99. En concret, cal reclamar des de cada centre, des
dels Consells Escolars Municipals, des de les FAPA de cada comarca o província,
des dels sindicats, tenir coneixement sobre els següents aspectes:

1. L'arranjament escolar en Infantil í Primària, és a dir, les modificacions de les
unitats escolars i llocs de treball per al curs que ve. Té una especial rellevància que
els centres públics no tinguen encara la confirmació de poder disposar de les uni-
tats de 3 anys a partir del pròxim setembre quan molts centres privats han obert
una pre-matrícula i tenen ja l'alumnat assegurat.

2. Sobre l'ESO, en primer lloc, no se sap en quines poblacions, el primer curs de
l'ESO, que ara està en els col·legis de Primària,' passarà als instituts de la localitat.
Açò és especialment greu en ciutats grans o en zones rurals on el desplaçament de
l'alumnat als instituts suposa distàncies considerables, el que comporta la necessi-
tat de serveis complementaris com ara transport i menjador. En segon lloc, el tercer
curs de l'ESO, que s'impartirà el pròxim curs sols en instituts, obliga igualment a
establir una zonificació, procedir a adscriure els centres de Primària a cadascum
dels instituts, amb l'objecte d'establir els itineraris educatius de la població escolar i
coordinar el professorat de ambdós centres, el seu projecte educatiu i curricular,
així com el programa de valencià corresponent.

3. La desaparició el pròxim setembre del 1er. curs de la Formació Professional
de primer grau deixarà un gran nombre de professorat d'aquest tram educatiu sen-
se hores lectives, especialment els especialistes de les respectives tecnologies i
pràctiques, situació que s'agreujarà encara més l'any següent, ja que desaparei-
xerà també el segon curs i, per tant, el primer grau de l'FP I amb la implantació del
4t d'ESO. De tot açò ni se n'ha parlat.

4. Finalment, cal reiterar una vegada més que les noves construccions i les
adaptacions dels centres existents no sols cal accelerar-les, sinó que s'hauria de
conèixer els terminis per a realitzar-les.

L'STEPV-lv convida els claustres i els equips directius dels centres a requerir
urgentment de l'Administració la informació necessària i les mesures adequades
per preparar el curs vinent amb les condicions de qualitat que requereix el servei
educatiu.
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Anteproyecto de Ley Reguladora del Estafuto Basico de
la Función Pública

REFORMA LABORAL Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Gobierno espanol presento el
martes dia 10 de febrero ante los
medios de comunicación el Antepro-
yecto de Ley Reguladora del Estatuto
Basico de la Función Pública, en un
acto en el que los sindicatos UGT,
CCOO y CSI-CSIF estamparan su
firma como muestra de acuerdo con
el contenido del documento. Se tiene
previsió que la tramitación parlamen-
taria se lleve a efecto durante el ano
1998 y que entre en vigor en enero de
1999.

La negociación se inicio en marzo
de 1997, con un cierto secretismo
ante los empleades públicos por parte
de los sindicatos firmantes, y nace
viciada porque los sindicatos citados
exigen a la Administración que el
marco de la negociación no sea la
Mesa General. Proponen que la nego-
ciación se adapte a su modelo: que en
el proceso solo participen ellos y,
como asistentes, los jefes o quienes
designen estos. Así se controla el pro-
ceso y la información que de la nego-
ciación se desprenda. Para conseguir
su objetivo proponen que la Mesa
General se subdivida en dos, una en
la que solo participen ellos, y otra en
la que puedan participar todos los
demàs sindicatos representatives. La
Administración aceptó la propuesta y
asi se ha realizado el proceso. Estàs
formas no deben sorprender a nadie.
Los empleades públicos ya delegaran
en nosotros para cuatro anos cuando
nos votaran en las elecciones sindica-
les, aducen ellos. Por otra parte, son
coherentes; es su modelo sindical.

La futura ley tiene una importàn-
cia vital, pues serà el nuevo marco
que regule las relaciones laborales
durante los próximos anos en las dis-
tintas administraciones públicas (del
Estado, de las comunidades autóno-
mas y de los ayuntamientos). El ante-
proyecto nace consensuado con casi
todas las comunidades autónomas y
con la Federación Espanola de Muni-
cipios y Provincias. Con todos menos
con los interesados.

El objetivo que se pretende con
esta ley es recoger toda la legislación
que regula la gestión de las adminis-
traciones públicas, hoy dispersa en
varias normativas. Trata de adecuar
las relaciones laborales de los emple-
ados públicos a la realidad de hoy.

Los aspectos mas significatives
que se preíende regular como norma
bàsica son:

La ordenacíón de la Función
Pública, la planificación de los recur-
sos humanos, la ordenación de la
actividad profesional, la función
directiva, la movifidad funcional y
geogràfica, la carrera profesional, el
sistema retributivo, el régimen disci-
plinario, las incompatibilídades, la
negociación colectiva y sus àmbitos,
la normativa sobre elecciones sindi-
cales, la solución de conflictes extra-
judiciales, la consolidación de la
figura de Personal Laboral.

Los aspectos negativos que con-
tiene el proyecto son los siguientes:

a) Limita el derecho de autogo-
bierno: tiene caràcter de norma bàsi-
ca y, por ello, se reserva el derecho
de regular la Función Pública como
marco único, y somete el gasto de
personal de todas las administracio-
nes a los PGE.

b) Limita la negociación colectiva
de los empleades públicos:

- Reduce la negociación colectiva

a pocas àreas laborales. La mayoría
de los aspectos de caràcter laboral los
considera como norma bàsica, lo que
hace que sea la Administración cen-
tral quien tenga el poder de decisión
en su regulación y que esta se haga
por ley.

- Jerarquiza la negociación colec-
tiva. Supedita el contenido de la
negociación y la validez de los posi-
bles acuerdos de mesas sectoriales a
la delegación que en ellas haga su
respectiva Mesa General.

c) Constituye un retroceso en
derechos que los empleados públicos
tenemos consoíidados y cierra la
puerta a reivindicaciones históricas:

- Contempla la movilidad geogrà-
fica y funcional obligatòria a los tres
anos.

- En las retribuciones complemen-
tarias aparecen los complementes de
actividad y de producíividad sin con-
templar su regulación.

- Reduce los grupos de cinco a
cuatro. En el grupo tercero crea dos
subgrupos (suma en uno solo los
actuales C y D) y mantiene diferentes
retribuciones bàsicas para cada sub-
grupo.

- Sigue contemplando las pagas
extraordinarias según las retribucio-
nes bàsicas y no como una mensuali-
dad completa mas.

- No aborda eí problema del inte-
rinaje en las administraciones.

- Los procesos disciplinares que-
dan sin las garantías constitucionales
deseadas y es determinante para su
resolucíón el instructor.

- No contempla la salud laboral.
;No hay enfermedades laborales!

- Mantiene la Ley 9/87, de órga-
nos de Representación, y por tanto la
arbitrariedad en la defínición de uni-
dades electorales y en la proporciona-
lidad de la representación.

- Jerarquiza la negociación colec-
tiva y vincula todo acuerdo a las
mesas generales.

- Vacia de contenido las mesas
sectoriales.

- Consolida la obligatoriedad de
estar 2 anos para poder participar en
concursos de traslados.

- Consolida la jornada de 37'5 h.
- Prolonga la jubilación de forma

voluntària a los 70 anos.
- Se pierde la posibilidad de hacer

una administración de empleados
públicos, no funcionarios y laborales.

- No contempla la formación en
tiempo y forma.

- Las asambleas sindicales se ten-
dràn que hacer fúera del horario de
trabajo.

No podemos aceptar una ley que
no permite intervenir a la parte afec-
tada y que ahoga tanta reívindíca-
ción. Perdemos una posibilidad histò-
rica de intervenir en la regulación de
nuestras condiciones de trabajo.

Una ley que regule las Adminis-
traciones Públicas y aporte solucio-
nes a la realidad cotidiana la venimos
reivindicando lodos. La importància
que normas de este tipo tienen y la
responsabilidad que supone la regula-
ción de nuestras relaciones laborales
nos obligaba a que todos los afecta-
dos participàramos. La frustración
que el proceso origina y et negar la
posibilidad de participar en un debaté
amplio, con pòstums consensuadas y
de aceplación mayoritaria, es algo
que debe ser asumido por quienes se
erigen en los "salvadores" de lodos.

Descomptes en nòmina als càrrecs
directius del centres de Primària

Al voltant de 70 càrrecs directius dels centres de Primà-
ria de la província de València han rebut en la segona
quinzena de febrer una comunicació de l'Administració
Educativa mitjançant la qual se'ls comunica que han de
reintegrar unes certes quantitats percebudes indegudament
en el seu complement específic com a directors, caps
d'estudi o secretaris dels seus respectius centres.

Segons l'Administració, s'ha procedit a reclassificar
els centres en funció del seu nombre d'unitats després del
darrer arranjament escolar i en aquells on ha hagut una
disminució del nombre d'unitats educatives s'ha procedit
a ajustar a la baixa la retribució del càrrecs, d'acord amb
la classificació establerta a l'Ordre de la Conselleria
d'Hisenda de 15 de febrer de 1993.

Així, per exemple, a un director o directora d'un cen-
tre de tipus D (entre 8 i 15 unitats) i que ha passat a
reclassificar-se en el tipus E (de 3 a 7 unitats) li suposa
una pèrdua de 13.366 pessetes per mes, amb un total acu-
mulat de 68.115 pessetes de setembre a gener, que es
deduiran a partir de la nòmina de febrer. En el cas d'un
centre de tipus B (de 24 a 53 unitats) i que s'haja conver-
tir en grup C (de 16 a 23 unitats) la pèrdua mensual i la
corresponent devolució supera les 17.900 pessetes, unes
90.000 en total.

Es dóna el cas també que la disminució d'unitats del
centre comporta la desaparició d'un càrrec, bé el cap

d'estudis, bé el secretari, en centres incomplets. Esta cir-
cumstància és més penosa encara perquè el professorat
ha exercit eixes funcions des de setembre passat fins que
se li ha comunicat en febrer el cessament i se li ha dema-
nat, a més, la retribució percebuda. Per a aquests casos,
proporcionarem al professorat afectat la corresponent
reclamació per tal com han realitzat la seua funció men-
tre el seu nomenament ha estat en vigor.

Però la qüestió és que el darrer arranjament escolar
efectuat per l'Administració per tal de determinar les
unitats dels centres és el publicat el 28 de gener de 1997
al DOGV, amb motiu de l'adscripció del professorat del
Cos de Mestres, que havia d'entrar en vigor des de 1' 1 de
setembre de 1997. Establerta amb tanta antelació la nova
composició dels centres, s'hauria d'haver comunicat al
professorat afectat la recíassificació del seu centre, amb
l'advertiment que la seua remuneració com a càrrec
directiu hauria de variar a partir de setembre. En canvi, la
Direcció General de Centres ha esperat fins ara per
comunicar-ho a les persones afectades Í començar a fer
els descomptes en la nòmina del mes de febrer.

Hem sol·licitat a la Direcció General de Centres la
informació relativa a la nova classificació, per tal de veu-
re el que haja motivat el canvi del nombre d'unitats esco-
lars. Quan tinguem aquesta informació farem una valora-
ció definitiva.

Sentència sobre els SPEs
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha dic-

tat una Resolució, de data 29 de gener de 1998, per la
qual el Conseller disposa que s'acomplesca la sentència
del Tribunal Suprem de Justícia sobre el Recurs Conten-
ciòs-Administratiu interposat pel Col·legi Oficial de
Psicòlegs de València i d'altres contra el Decret 53/89.

Com sabeu, aquesta sentència falla a favor del
Col.legi Oficial de Psicòlegs i de D. José Server Banuls i
d'altres contra el Decret 53/1989, de 18 d'abril, del Con-
sell de la Generalitat Valenciana, contra la Correcció
d'Errades del mateix publicada al DOGV n.°1.073, de
1989; contra l'Ordre de 3 de maig de 1989, de la Conse-
lleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'orga-
nitzen els serveis psicopedagògics escolars en desplega-
ment de l'esmentat Decret; i contra l'Ordre, d'igual data
i del mateix organisme que l'anterior, per la qual es con-
voca concurs de mèrits per cobrir places de professorat
especialitzat en Psicopedagogia Escolar als esmentats
Serveis Psicopedagògics, declarant nul·les i contràries a
dret totes aquestes disposicions.

El sindicat, en conèixer el contingut d'aquesta resolu-
ció, es va posar en contacte amb els màxims responsa-
bles de l'Administració Educativa per tal d'obtenir tota
la informació al respecte. Segons l'Administració, l'úni-
ca cosa que han fet, fins ara, és donar compliment als ter-
minis legalment establerts per la Llei de la Jurisdicció

Contenciosa-Administrativa, és a dir, comunicar a les
parts personades en el procés jurídic que executaran la
sentència, sense haver decidit, a hores d'ara, com s'exe-
cutarà i quines en seran les repercussions per al personal
que treballa als Serveis Educatius d'Orientació Educativa
Psicopedagògica i Professional. Nosaltres considerem
que amb la publicació del Decret 131/1994 es va execu-
tar la sentència en haver consultat l'Administració al
Col.legi Oficial de Psicòlegs.

Per altra part, hem exigit, reiteradament, la nego-
ciació en la Mesa Sectorial d'Educació de tota la pro-
blemàtica que té a veure amb aquests serveis, així com
la negociació de tot allò que té a veure amb les conse-
qüències d'aquesta sentència i dels temes pendents
,com el desplegament del Decret 131/1994, el catàleg
de llocs de treball, la provisió d'aquests llocs de tre-
ball, les condicions laborals, l 'accés al Cos de
Secundària del professorat especialista en Psicopeda-
gogia Escolar, etc.

No podem consentir per més temps la situació actual
dels serveis i del personal que hi treballa. Ja han passat
quatre anys sense que s'haja desplegat el Decret i quasi
dos des de la signatura de l'Acord de Plantilles.

Des de l'STEPV-Iv fem una crida a la mobilització
per a aconseguir les reivindicacions pendents. Sols així
podren aconseguir-ho.

La Formació de Persones Adultes
La Comissió de Projectes Legislatius del Consell

Valencià de la Formació de Persones Adultes ha elaborat
un dictamen sobre el Decret pel qual es regularan els pro-
grames formatius a la Llei 1/95, de Persones Adultes, i
s'estableix el disseny curricular dels programes d'alfabe-
tització i programes per a adquirir Í actualitzar la formació
bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de
Graduat en Educació Secundària, al País Valencià.

Ara, s'ha de debatre al Ple del Consell de la Formació
de Persones Adultes. Després s'hauria de negociar a la
Mesa Sectorial d'Educació i, posteriorment, traslladar-lo
al Consell Escolar Valencià. En acabar la negociació del
Decrel, i posteriorment a la seua aprovació per part del
Consell de la Generalitat Valenciana, caldrà negociar
tota una sèrie d'aspectes, com són, entre d'altres: la crea-

ció dels centres de Formació de Persones Adultes, les
plantilles i la catalogació dels centres, la provisió dels
llocs de treball, l'establiment dels criteris per a l'autorit-
zació dels programes municipals i d'altres entitats, el
conveni general multilateral o un pla de millora i cons-
trucció de centres de Formació de Persones Adultes amb
el seu corresponent finançament.

Ens trobem en un moment clau per a l'FPA i per al
futur de les persones que hi treballen. Les nostres reivin-
dicacions sols es podran aconseguir, encara, des de la
pressió i la mobilització. Cal impulsar la participació de
totes les persones que formen part dels diferents agents
socials, per a dinamitzar, de nou, les plataformes unità-
ries, els diferents col·lectius i la Mesa dels Agents
Socials.
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ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE EL CALENDARI ESCOLAR
Des que en 1990 es va aprovar la LOG-

SE, al País Valencià s'han fet alguns
tímids intents de racionalització del calen-
dari escolar. En el curs 91-92, per trencar
el llarg segon trimestre, s'introduí un des-
cans intertrimestral entre el 22 i el 25 de
febrer, a imatge del que, des de feia
alguns cursos (encara s'hi fa), regia en els
territoris gestionats pel MEC; o aquell del
curs 93-94 en què es va marcar el nombre
de dies lectius que obligatòriament
s'havien de fer i es deixava que cada Con-
sell Escolar Municipal els distribuïra al
llarg del curs, respectant una data límit de
començament i acabament. Tots dos
intents van fracassar, probablement per-
què la comunitat educativa es va trobar
amb uns canvis sense haver tingut la més
mínima informació de què es pretenia amb
ells. Amb el mateix propòsit, el Consell
Escolar Valencià, en 1991, va elaborar un
document per al debat sobre "Et calendari
escolar per a la Reforma". Malaurada-
ment, aquell intent es va quedar en el
document i el debat mai es va produir.

Segurament, si les iniciatives enceta-
des i mai concloses hagueren tingut un
altre tractament pels responsables polítics
de torn, no hauríem de patir tots els anys,
més o menys per aquestes dates, les
declaracions de determinats sectors
demanant un calendari "més racional" per
al curs següent; "més racional" sol voler
dir, per a aquests sectors, un augment
dels dies en què l'alumnat ha de romandre
a les aules perquè, segons diuen, és el
que menys dies de classe gaudeix de tota
Europa i, conseqüentment, el que té més
vacances.

Enguany, la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència li afegeix al tema un
nou ingredient. Pretén publicar una Ordre
marc en què basar-se cada curs per ela-
borar el calendari escolar corresponent.
Sense voler entrar en les formes (ens
assabentàrem de la proposta per la prem-
sa abans que pels responsables de la
Conselleria), des de l'STEPV-iv hem estat
en desacord amb aquesta proposta per-
què ens volen introduir alguns canvis molt
importants sense haver-se avaluat les
repercussions que poden tenir. Per una
part, es vol que cada província puga tenir
el seu calendari escolar propi, i, per altra,
es vol augmentar, significativament, el
nombre de dies de classe.

La primera part és, per a nosaltres, una
pretensió no compartida, tant pel fons com
per la forma. En el fons no compartim
l'intent de desvertebració del País a favor
de la província, com un retorn a estructu-
res administratives que voldríem ja supe-
rades. No li acabem de trobar la virtualitat
que pot tenir que tota la província d'Ala-

cant base el seu calendari al voltant de
les Fogueres, quan molts altres municipis
celebren festes pròpies amb major intensi-
tat (Alcoi o Dénia, per citar dos exemples);
la mateixa cosa podem dir de la província
de València respecte a les Falles, o de la
Magdalena a Castelló. Per tant, si real-
ment es volen fer calendaris que respec-
ten les distintes idiosincràsies o realitats
sociològiques, s'hauria de tendir, en tot
cas, a calendaris municipals combinats
amb un que ens representarà unitàriament
com a poble. Però ei que més ens preocu-
pa a l'STEPV-iv és la potestat que se li vol
atorgar els Directors Territorials per poder
dictar el calendari que vulguen per al seu
domini territorial (la província), sense
haver de consultar-lo ni negociar-lo amb
ningú. Amb açò podríem passar d'un

calendari comú per a tot l'alumnat del país
que, si més no, ha estat negociat amb els
representants dels treballadors i treballa-
dores, conegut {així diuen que es fa) pels
representants de pares i mares i dictami-
nat pel Consell Escolar Valencià, a tres
calendaris diferents fets al criteri o al
caprici d'únicament tres persones que no
es deuen a cap instància de negociació (la
província no té cap òrgan de negociació
col·lectiva).

Respecte l'augment dels dies lectius
explicat a partir d'allò que passa als paï-
sos de la Unió Europea, caldria que el
debat es produïra en els seus justos ter-
mes. Quan es diu que estem per sota de
la mitjana de dies que fa l'alumnat a Euro-
pa s'està parcialitzant la informació, ja que
els estudis que al respecte realitza regu-

larment el Consell de la Comunitat Euro-
pea -mitjançant l'organisme conegut com
a EURYDICE- destaquen que la dada més
rellevant per poder fer comparacions és el
nombre de matins i de vesprades -enteses
com a sessions- en què cada centre realit-
za la tasca lectiva, així com el còmput del
nombre anual d'hores lectives que s'hi fan
al llarg del curs escolar. Així, comprovem
que la mitjana de dies lectius de la Unió
Europea està situada en 188 i la de l'Estat
Espanyol en 180, però la càrrega lectiva
anual dels països europeus està en 796
hores i 30 minuts i la d'ací en 810 hores.
Tanmateix, alguns països opten per fer les
classes en sessió única de matí, d'altres
opten per fer les classes alguns dies de
matí i d'altres de matí i de vesprada, men-
tre que d'altres les fan de matí i de vespra-
da. Per no parlar també de l'anàlisi de les
hores en què s'obrin els col.legis perquè
els xiquets i les xiquetes realitzen, fora de
l'horari escolar, les anomenades activitats
extraescolars o extracurriculars, però
indubtablement educatives. Unes activitats
que, en determinats països, tenen un pes
quasi tan important com les pròpies activi-
tats lectives.

Són breus pinzellades que ens han de
fer reflexionar a tots els sectors de la
comunitat educativa per cercar propostes
més imaginatives a l'hora de fer un calen-
dari que s'adapte a les noves circumstàn-
cies i deixe de tenir la quantitat com a úni-
ca obsessió.

Per a l'STEPV-iv, una bona Ordre marc
que regularà el calendari hauria de conte-
nir de forma inequívoca, si més no, els
següents aspectes:

- El temps necessari perquè el profes-
sorat puga preparar el començament i
l'acabament del curs escolar, sense haver
de dependre de com caiguen determinats
dies en el calendari.

- Els mecanismes escaients perquè tot
el professorat dels centres estiga en els
seus llocs de treball el dia 1 de setembre.

- La racionalització del calendari, que per
a nosaltres passa per establir uns ritmes de
treball i descansos que optimitzen al màxim
els recursos. Així, caldria que es trencaren
alguns períodes excessivament llargs de
l'actual calendari o que s'agruparen els dies
festius en els caps de setmana.

- La definició de què són dies lectius i
en tot cas de quants dies lectius s'han de
fer al llarg del curs, sense les variacions
que es produirien per una ordre que basa-
rà el començament i l'acabament en deter-
minats dies de la setmana.

En tot cas, que a ningú li passe pel cap
que qui fa la feina no ha de participar de la
decisió.

NOVA ORDRE PER A REGULAR LA SECUNDARIA: UNA PROVOCACIÓ
L'STEPV-lv considera que l'esborrany

de l'Ordre que desenvolupa el Regla-
ment Orgànic i Funcionals dels IES pre-
sentat per l'Administració Educativa és,
més que una proposta, una vertadera
provocació, de tan regressiu com és res-
pecte a la normativa actual que regula la
vida dels instituts d'Educació Secundà-
ria. És una provocació que es faça
aquesta proposta quan havíem
començat a parlar de plantilles (es vol
arribar a algun acord?), i ho és, sobretot,
perquè es fa enmig de l'aplicació de la
reforma educativa en el sector. L'Admi-
nistració no sols no ha fet el menor
esforç en explicar els fonaments
d'aquesta reforma al professorat, sinó
que està aplicant-la sense les imprescin-
dibles adequacions de les infrastructures
existents i sense construir-ne de noves.

Ara, a més, pretén empitjorar les condi-
cions de treball del professorat.

Aquesta és una breu descripció de
l'Ordre que pretén substituir la normativa
actual:

- La Conselleria no es creu la seua
proposta de plantilles, atès que molts dels
indicadors que ella mateixa estableix són
autoesmenats a pitjor en aquest esbo-
rrany. No arreplega ni la lletra ni l'esperit
del nou disseny de plantilles.

- Tracta de manera diferent diversos
temes que s'estan negociant, el calendari
el deixa en blanc (mentre s'aprova), men-
tre que moltes quantificacions d'hores del
professorat les contempla a pitjor (direc-
ció, caps de departaments, tutors, etc., i
això que tampoc no s'han aprovat).

- Barretja el que fins ara eren hores
lectives, complementàries, complementà-

ries de còmput mensual i preparació de
classes, de manera que empitjora les
condicions de treball del professorat.

- Suprimeix els mecanismes correctors
dels horaris del professorat dins d'un
departament, doncs es dóna a entendre
que es triaran horaris sencers, en bloc, si
no hi ha acord.

- No garanteix definitivament l'en-
senyament en valencià.

- No dóna solucions definitives a proble-
mes concrets o fins i tot els ignora, com les
biblioteques i la seua organització.

- Incrementa la dedicació horària del
professorat fins les 20 hores (situació ja
superada per les instruccions dels últims
anys).

- Falten conceptes o agreuja la seua
concepció (hores de reforç, adaptacions
curriculars, ràtios de desdobles, etc.).

- No dota de temps suficient per realit-
zar les tasques obligatòries dels tutors.

- No contempla noves tasques
necessàries per tal de garantir el correcte
funcionament dels IES en condicions de
qualitat.

- No dota d'horari expressament als
membres del Departament d'Activitats
Extraescolars.

- Castiga els membres del Departa-
ment de Valencià en no considerar lecti-
ves ni les hores dedicades a l'alumnat
exempt, ni les d'assessoria al centre, ni
les del CAL.

- No dota expressament d'horari tots
els membres del Departament d'Orienta-
ció.

- No arreplega ni dota d'horari expres-
sament la coordinació horitzontal.

Ja n'hi ha prou, companys!
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La lluita per l'accés del professorat interí

ARA ÉS EL MOMENT!

En aquests moments s'està
negociant entre el MEC i els sindi-
cats presents a la Mesa Sectorial
(Confederació dels STEs, CCOO,
UGT, CSÏF i ANPE) l'esborrany
de l'avantprojecte de Llei Regula-
dora de l'Estatut Bàsic de la Fun-
ció Pública Docent. Es tracta de
regular les bases del règim estatu-
tari dels funcionaris públ ics
docents de nivells d'ensenyament
distints de l'universitari dintre del
marc de l'ordenació del sistema
educatiu, en desplegament de
l'article 149.1.18 de la Constitució;
per tant, les seues normes tenen el
caràcter de bases del règim estatu-
tari d'aquests funcionaris i es dic-
ten en compliment d'allò disposat
en la disposició addicional tercera
de la Llei Reguladora de l'Estatut
Bàsic de la Funció Pública (encara
sense aprovar per les Corts Espa-
nyoles). Les diferents Assemblees
Legislatives de les Comunitats
Autònomes podran aprovar, en
l'àmbit de les seues competències,
les lleis reguladores de la seua
Funció Pública Docent. El 4 de
març està prevista una nova reunió
per a tractar sobre el sistema
d'Accés a la Funció Públ ica
Docent.

L'avantprojecte d'Estatut diu res-
pecte del professorat interí: "Son
funcionarios intcrinos docentes los
que, por razones de necesidad y
urgència o para la ejecución de pro-
gramas temporales, en virtud de
nombramiento legal, desarrollan
funcionen reíribuidas por la Admi-
nistración Educativa en tanto no sea
posible su desempeno por funciona-
ríos de carrera, permanezcan las
razones de necesidad o urgència o
duré el programa temporal. Los pro-
gramas temporales fendran una
diiración determinada y responde-
ràn ordinariamenle a actividades no
habituales de la Administración. "

Sobre la selecció del personal
que imparteix els ensenyaments
establerts a la LOGSE diu que el
sistema d'accés serà:

"J.-Los procedim ien tos de ingre-
so en los Cuerpos Docentes a los
que se refiere la LOGSE se regiran
por los principios de publicidad,
ígiialdad, mérilo y capacidad.

2.-El sistema de acceso de
ingreso en la funcíón pública
docente serà el de concurso-oposi-
ción, convocada por las respectivas
adrninistraciones educativas. En la
fase de concurso se valorarà, entre

otros mériíos, la formación acadè-
mica y la experiència docente prè-
via. En la fase de oposición se ten-
dra en cuenla la posesión de cono-
cimientos específicos necesarios
para impartir la docència, la apti-
tud pedagògica y el dominio de las
técnicas necesarias para el ejerci-
cio docente. Las pniebas se convo-
caran, en su caso, de acuerdo con
las àreas y tnaterias que integran el
currículo correspondiente. Para la
selección de aspirantes se tendra
en cuenta la valoración de amhas
fases del concurso-opostción, sin
perjuicio de la superación de las
pruebas correspondientes. Asimis-
mo, podrà existir una fase de pràc-
ticas, que podrà induir cursos de
formación especifica y que formarà
parte del proceso selectiva.

3.-EI número de aprobados no
podrà superar el número de plazas
convocadas. Asimismo, podrà exis-
tir una fase de pràcticas, que
podrà induir cursos de formación
y constituirà parte del procedi-
miento selectiva.

5.-Lax Adrninisí raciones Educa-
tivas, en el àmbito de sus compe-
tencias, deberàn prever la selec-
ción de personal debidamente
capadlado para cubrir los puestos
de trabajo o la realizadón de fun-
ciones que requierati el conoci-
miento de dos lenguas oficiales ".

El sindicat i les assemblees de
professorat interí considerem que
és molt important continuar pres-
sionant les diferents Administra-
cions per a aconseguir les nostres
reivindicacions. Per aquest motiu,
estem fent tota una sèrie de mobi-
litzacions des de fa vàries setma-
nes: tancaments, concentracions i
arreplegada de signatures. Ara,
amb la negociació de l'Estatut de
la Funció Pública Docent, és el
moment de trobar fórmules que
donen una resposta a la reivindica-
ció històrica de l'accés diferencial
del professoral interí a la Funció
Públ ica . La Confederació dels
STEs i FSTEPV-iv ho proposarem
en la Mesa Sectorial d'Educació.
No podem perdre aquesta nova
oportunitat que se'ns presenta.
Tampoc ens podem perdre en dis-
cussions estèrils ni romandre
enlluernats per propostes que sols
són pures fantasies. Per a aconse-
guir l'accés a la Funció Pública i
millorar les nostres condicions
laborals hem de continuar lluitant,
ningú no ens ho donarà fet.

Regulació de la Formació Professional
El passat 12 de febrer es va publi-

car al DOGV el Decret 8/1998, pel
qual s'estableix l'ordenació general
dels ensenyaments d'FP Específica i
les directrius sobre els seus títols.
Aquest Decret respon a Ics competèn-
cies educatives que té el País Valen-
cià i que, en el cas de la Formació
Professional, vénen a concretar el que
disposen les normatives bàsiques
d'àmbit estatal (en compliment de la
LOGSE) que regulen així mateix els
títols, ensenyaments i l'ordenació
acadèmica d'aquest tram educatiu:

-Reial Decret 676/93, de directrius
generals sobre títols i els correspo-
nents ensenyaments mínims d'FP.

- Reial Decret pel qual es comple-
ta l'ordenació de la Formació Profes-
sional en l'àmbit del sistema educatiu
(encara no publicat al BOE, però que
ha estat consultat per la Conselleria
d'Educació per a la redacció del
Decret que ens ocupa i del qual podeu
trobar un ample resum a VAll-i-Oli
n." 123, de novembre de 1997.

Així, després de referir-se en el
preàmbul a "la necessitat d'adequar
els ensenyaments de la Formació

Professional per a la consecució de
la competència professional en els
seus àmbits respectius i de donar una
resposta pròpia al fet educatiu en la
Comunitat Valenciana, configurada
per uns trets idiosincràtics singu-
lars...", el Decret presenta els contin-
guts següents:

1. Es determinen les titulacions
requerides per accedir als Cicles
Formatius, així com els requisits
d'edat i aspectes generals sobre les
proves d'accés als títols en cas de fer
aquesta opció si no és'compleixen
els requisits acadèmics.

2. Estableix les modalitats
d'ensenyaments de Formació Pro-
fessional Específica que impartirà
amb caràcter general i prioritari, en
la modalitat d'ensenyament presen-
cial, però també es contempla l'Edu-
cació a Distància.

3. Possibilita el fet que els centres
educatius puguen oferir (alguns
mòduls) de forma parcial la Forma-
ció Professional Específica, així com
formació complementària (mit-
jançant mòduls) per a titulats en For-
mació Professional.

4. Assenyala els aspectes que
recolliran els corresponents decrets
que establiran els currícula correspo-
nents als cicles formatius que
s'impartesquen al País Valencià. Cal
recordar que, segons la LOGSE, el
MEC només regula el 55% dels
ensenyaments de cada cicle formatiu
(document base del Títol) i les
comunitats autònomes amb com-
petències completen (document base

. del Currículum) fins el 100%. En
aquests moments, la Conselleria dis-
posa ja de vuit esborranys de decret
de títols del País Valencià (tècnic en
gestió administrativa, tècnic en
equips i instal·lacions electrotècni-
ques...).

5. Estableix els criteris bàsics de
coordinació de l'equip docent d'un
cicle i a les famílies professionals,
així com en la programació i en la
metodologia; també en la coordina-
ció del mòdul de Formació en cen-
tres de treball.

6. Regula el reconeixement de les
convalidacions entre els cicles i fes
correspondències, i amb la pràctica
laboral.

Professorat tècnic d'FP interí: encara sense solució
El passat 22 de gener, el MEC

informà en la Mesa Sectorial que
l 'esborrany del Reial Decret de
l'Ordenació de FFP havia passat tots
els terminis de la tramitació i no tar-
daria molt a publicar-se. Aquest Reial
Decret havia de completar alguns
aspectes de l'aplicació de la LOGSE a
Secundària.

En aquest marc, hem reivindicat
una solució per al professoral tècnic
d'FP interí amb titulació d'FP II (tèc-
nic especialista ) o de Cicle Formatiu
de Grau Superior (tècnic superior), en
el sentit que se'ls conlinue reconei-
xent la mateixa titulació amb la qual
accediren al règim d'interinitat per a
poder accedir a la condició de funcio-
naris de carrera mentre no canvie el
sistema d'accés a la Funció Pública .

La Disposició Transitòria Cinque-
na de la LOGSE (1990) possibilitava
que, durant les primeres tres convo-
catòries celebrades a partir de la seua
publicació, els interins sense la titula-
ció que s'hi exigia, però amb,
almenys, tres anys de serveis, pogue-
ren ingressar a la Funció Pública
Docent per l 'especialitat en què
havien treballat i encara treballaven
quan es publicà la LOGSE, convo-
catòries que ja han estat realitzades.

El lema no es va tancar, i el R.D.
850/93 d'Accés a la Funció Pública
Docent, en la DT l.'\ apartat 2, esta-
blia que fins la determinació de les
especialitats i l'adscripció del profes-
soral a aquestes "se dedaran equiva-
lenles a efectos de docència, para el

acceso a las ramas correspondientes
de dicho cuerpo, las litulaciones que
se indican en el Anexo lli alpresente
Real Decreto, siempre que se acredi-
te, en la forma que se determine en
las convocatorias, la experiènciapro-
fesional de, al menos, dos anos en un
campo laboral relacionada con la
matèria o especialidad a la que se
aspire". El problema, però, no s'ha
solucionat.

Així les coses, només quedava la
possibilitat que el R.D. de l'Ordenació
de FFP (dit, col·loquialment, "Decret
granera") continuarà reconeixent per a
l'accés a la Funció Pública Docent les
titulacions esmentades (tècnic espe-
cialista Í tècnic superior), i així ho
vam reivindicar davant la Conselleria
i el Ministeri mitjançant més de 300
signatures del professoral valencià.

El darrer esborrany, previ a la seua
publicació, no deixa lloc a dubtes: a
Farticle 22 es determinen les titula-
cions declarades equivalents, entre les
quals s'inclou la de tècnic superior i
tècnic especialista, a efectes de docèn-
cia, i per a l'ingrés només a determina-
des especialitals del Cos de Professors
Tècnics d'FP: Cuina i Pastisseria,
Estètica, Serveis de Restauració i Sol-
dadura. En altres especialitats només
se declaren equivalents, a efectes de
docència, els títols de Tècnic Superior
(Cicle Formatiu de Grau Superior); és
el cas de Fabricació i Instal·lació de
Fusteria i Moble, Manteniment de
Vehicles Autopropulsats, Mecanitzat i
Manteniment de Màquines i Produc-

ció en Arts Gràfiques. I, finalmenl, en
Perruqueria només es declara equiva-
lent el títol de Tècnic Especialista.
També hem de destacar que aquest
esborrany especifica a la disposició
transitòria 3.a que s'ha d'entendre que
s'han esgotat les tres convocatòries
que preveia la disposició 5.'"1 de la
LOGSE quan, efectivament, les places
de l'especialitat corresponent hagen
estat objecte de tres convocatòries (cal
dir que aquestes tres convocatòries no
s'han realitzat per a totes les especiali-
tats i, en conseqüència, encara s'han
d'esgotar).

De toia manera, el que preveu
l'esborrany del R.D. pel que fa a la
possibililat d'accés al Cos de Profes-
sors Tècnics d'FP (una vegada esgo-
tades les tres convocatòries per a totes
les especialitats) és insuficient i inac-
ceptable per a FSTEPV-lv i per a la
Confederació d'STEs. Per dues raons.
En primer lloc, perquè només afecta
a deu especialitats de les dinou del
Cos de Professors Tècnics d'FP que
en l'actualitat tenen professorat inlerí
amb serveis prestats; i, en segon lloc,
perquè el títol de Tècnic Especialista
no està declarat equivalent a efectes
de docència en tots aquests casos.

La Confederació d'STEs ha recla-
mal al MEC una solució per a Iotes
les especialilats (la darrera vegada, en
la Mesa Sectorial cilada al comença-
ment), i des del País Valencià dema-
nem també a la Conselleria d'Educa-
ció que inste el MEC a donar aquesta
solució global.

Desestimació un recurso del Colegio Oficial de Psicólogos de València
OPOSICIONES DE SECUNDARIA 1995

El Tribunal Superior de Justícia
de la C V, mediante sentencia de 19-
1-1998, desestima el recurso presen-
tado por el Colegio Oficial de Psicó-
logos de València contra la Orden de
convocatòria de las oposiciones de
Secundaria de 1995.

Estàs oposiciones, las últimas del
sistema transitorio iniciado en 1991,
en cumplimienlo de lo previsto en la
LOGSE para facilitar el acceso a la
Función Pública Docente del profe-
sorado interina, fuerou impugnadas
por el Colegio Oficial de Psicólogos,
por no exigir a los opositores que
pretendían obtener una plaza de Psi-

cologia la licencialura de dicha espe-
cialidad.

La Administración, como parle
demandada, y el STEPV-iv, como
codemandada, se opusieron a este
recurso por entender que'el fondo
de la cuestión era meridianamente
claro, puesto que la legislación al
efecto, la LOGSE y cl Real Decre-
to 574/91 exigen a los opositores
la posesión del t i tu lo de doctor,
ingeuiero, arquitecto o licenciado,
así como el curso de Aptitud Peda-
gògica, però en ningún caso, para
ninguna especialidad, una titula-
ción específica de las referidas, y,

por tanlo, no es exigible la licen-
ciatura de Psicologia para acceder
a las plazas de esta mísma especia-
lidad.

Esta es la primera sentencia del
TSJCV que, para un asunto relativo
al sistema transitorio iniciado en
1991, reconoce expresamente la
legalidad de toda la normativa apli-
cable, desde la Orden de convocatò-
ria (idèntica a las de 1991 y 1994 en
Secundaria) hasta la LOGSE y el
Decreto 574/91.

Los efectos pràcticos de esta sen-
tencia son obvios: las oposiciones de
1995 son vàlidas.
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ALL-I-PIBRL
El Sots-secretari per a la
Modernització es desmelena

El Sots-secretari per a la Modernització de les
Administracions Públiques ens ha sorprès en dues
intervencions en premsa, una el diumenge dia 22 de
febrer en "El País" i una altra el dia 24 en "Las Provin-
cias", en què, més o menys, contava el mateix. I què
conta? Doncs, entre molta palla (això sí, molt ben
venuda: a qui no sàpia del tema li sembla que este
home ha inventat la permuta -Llei del 64-, la funciona-
rització -Llei de les Corts Valencianes inspirada pel
seu antecessor, Jorge Lamparero-, els concursos-
oposicions, els cursos d'habilitació o els períodes de
pràctiques, i la figura de "funció directiva", inventada
pel MAP en el projecte d'Estatut Bàsic de la Funció
Pública), el més interessant és que diu que hi haurà
diners per a reclassificar llocs de treball. Són mil
milions en la primera i mil sis-cents en la segona ver-
sió (estos segons d'ací a l'any 1999). La llàstima és
que no concreta a quins llocs, així que no us ho
podem dir, però sembla que serà per a pujar els espe-
cífics mínims per grup i arranjar determinades situa-
cions, com les de cap de .negociat o de secció i simi-
lars.

Ja tenim els cursos de i "IVA P per g
enguany

El DOGV del dia 10 de febrer va publicar el Pla de
Formació Continuada de PIVAP per al personal de la
Generalitat Valenciana i l'Administració local per a
l'any 1998. Suposa un retrocés en el nombre de cur-
sos a l'abast de la majoria dels funcionaris, i està
duent a una situació que entenem perillosa: els cursos
a què pot accedir la gent els realitzen els sindicats
majoritaris a través del Pla de Formació Contínua (que
paguem entre tots). Enguany només hi ha dos cursos
per al grup A i B (una edició cadascun), set per als
grups C i D i un parell per al grup E. A banda, estan
els cursos tècnico-instrumentals (Informàtica, sobre-
tot), però només es pot accedir si la conselleria de
cadascun ho ha demana, ja que són d'encàrrec.

Noves borses per g personal de Justícia
Continuem amb el DOGV. El dia 11 de febrer es va

publicar la convocatòria de borses de treball per als
cossos de l'Administració de Justícia de metges foren-
ses, oficials, auxiliars i agents. Ja vàrem enviar la
documentació a tota l'afiliació interina o aturada. Us
recordem, en tot cas, que el termini acaba el dia 6 de
març.

No ixen els concursos

Ni pareix que tinguen data pròxima. Tant és així,
que ha pujat el nombre de peticions de comissió de
serveis de forma alarmant. Ara diuen que cal (com si
no s'haguera pogut fer abans) publicar primer el
Reglament de selecció i provisió. Una excusa tan
bona com una altra.

Reglament de Provisió
I què diu el Reglament de Provisió? L'esborrany

que finalment ha arribat a les nostres mans, que serà
la mateixa versió que tindreu molts de vosaltres, és
una versió antiga. El cert és que no s'està negociant
formalment (en una taula, amb convocatòries, etc.),
però sembla que hi ha molt de marro per sota taula.
Ho deixa entreveure el mateix Sots-secretari per a lal
Modernització en els articles a què hem fet referència
més amunt.

ENSENYAMENT PRIVATL'ordenació de la Formació
Professional en el sistema educatiu
Jornades de l'STEPV-lv. Moraira, 24 i 25 d'abril

En 1986 es creà el Consell
General de la Formació Professio-
nal (CGFP). Una de les seues pri-
meres actuacions va ser l'elabora-
ció del primer Programa Nacional
de la Formació Professional per al
període 1993-1996 en el conjunt
de l'Estat. Aquest primer programa
tingué un caràcter descriptiu i de
fixació de propòsits amb 23 objec-
tius principals,

Posteriorment, la inclusió de
l'FP com a part del diàleg social la
converteix a partir en un referent
obligat per a l'acció de govern i, a
més a més, es comença a prestar
atenció -com suggerien les instàn-
cies comunitàries- a la formació
continuada i a la transició escola-
empresa.

tot açò es va traduir en una
sèrie d'acords subscrits per tots el
agents socials i el Govern central
en desembre de 1992 i desembre
de 1996. Aquest diàleg social va
conduir a l'elaboració d'un nou
Programa de Formació Professio-
nal, possibilitat per l'aprobació de
la Llei 19/1997, de 7 de juny, que
va modificar parcialment la compo-
sició del CGFP, i que comptà amb
les següents bases:

1. La Formació Professional com a inversió en capital
humà.

2. La integració de la Formació Professional amb les
polítiques actives en clau comunitària.

3. La participació, junt l'Administració General de
l'Estat, dels agents socials de les Comunitats Autòno-
mes dins del CGFP.

Paral·lelament al desenvolupament de la configuració
de la nova ordenació acadèmica de l'FP definida per la
LOGSE, s'ha anat creant un marc legal per a configurar
l'estructura dels nous estudis de l'FP. Com sabem, i
segons el calendari d'aplicació dels ensenyaments de
l'FP, la implantació general dels diferents cicles formatius
es realitza de forma progressiva per a finalitzar l'any
2002. Els successius ajornaments del calendari, per les
insuficiències econòmiques derivades dels retalls pressu-
postaris, han donat lloc a desajusts en coexistir tres siste-
mes als centres: L'FP de la Llei General d'Educació
(1970), els Mòduls Experimentals i els Cicles Formatius
de la LOGSE, tot repercutint en l'alumnat i el professorat.

D'altra banda, al BOE del 10 d'octubre de 1995,es
publicà ei Reial Decret 1.635/1995, de 6 d'octubre, pel
qual s'adscriu el professorat dels cossos de professors
d'Ensenyament Secundari i professors tècnics d'FP a les
especialitats pròpies de la Formació Professional específi-
ca. Aquest Reial Decret deixa sense resoldre dos temes:
d'una banda, no resol el problema dels professors tècnics
d'FP que, tot i que imparteixen docència actualment, no
poden presentar-se a les oposicions per mancança de
titulació LOGSE i, d'altra banda, malgrat que el seu
preàmbul fa referència a la Disposició Addicional 10.- de
la LOGSE, al seu text articulat no es desenvolupa la

presència d'aquest professorat al
Batxillerat i tan sols ho resol par-
cialment a l'ESO, amb la Tecnolo-
gia i la Formació i Orientació
Laboral, sense aprofundir més. A
aquestes qüestions de personal
s'afegeixen d'altres, com ara la
manca d'una xarxa de centres
negociada entre l'Administració i
els interlocutors socials, que, en
definitiva, suposa que aquella con-
tinua endavant amb els seus
plans de reconversió de manera
unilateral.

Aquestos temes hauran
d'estar solucionats quan es publi-
que al BOE el Projecte del Reial
Decret d'Ordenació de l'FP per a
l'àmbit del Sistema Educatiu i
l'Ordre Ministerial per la que es
regula les titulacions mínimes i
condicions que ha de posseir el
professorat per impartir l'FP
Específica als centres privats i en
determinats centre educatius de
titularitat pública.

Per tractar tots aquests temes,
l'STEPV-lv organitza les primeres
Jornades sobre l'Ordenació de
l'FP en l'àmbit del Sistema Educa-
tiu, que es desenrotllaran els dies
24 i 25 d'abril a Moraira.

PROGRAMA:
Divendres 24/4/98
18.30-19 h.: Recepció i entrega de materials.
19-20 h.: Estructura dels Cicles Formatius i relació
amb el sistema definit per la LOGSE.
20-20.30 h.:Debat.
21 h.: Sopar.
Dissabte 25/4/98
9.30-10.30 h.: Mòduls de Garantia Social.
10.30-11 h.: Debat.
11-11.30 h.: Descans.
11.30-12.30h.: Models de contractació, formació i
reciclatge.
12.30-13 h.: Debat.
13-14.30 h.: Aproximació al disseny d'una comarca
interactiva.
14.30 h.: Dinar.
16.30-17.30 h.: Titulacions de professorat i criteris
d'accés a Cicles Formatius i Mòduls de Garantia Social.
17.30-18 h.: Debat.
18-18.30 h.: Descans.
18.30-19.30 h.: Ràtios i finançament dels Cicles For-
matius.
19.30-20 h.: Debat.
20 h.: Cloenda.
Les jornades son gratuïtes per a l'afiliació i, malgrat

que les places són limitades (50 places), us preguem
que feu extensiva la invitació a tots els companys i com-
panyes d'FP del vostre centre que estiguen interes-
sats/des en aquests temes. En els propers dies rebreu
tota la informació necessària i la butlleta d'inscripció per
correu. Doneu-li la màxima divulgació.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
REVISIÓ SALARÍAL DEL V CONVENI COL·LECTIU

D'ÀMBIT ESTATAL DE CENTRES D'ASSISTÈNCIA I
EDUCACIÓ INFANTIL

El passat 11 de febrer es varen signar les taules salarials per
a l'any 1998, amb un increment del 4'8% del salari i 2% de
l'antiguitat per a Iotes les categories.

REVISIÓ SALARIAL DEL II CONVENI COL·LECTIU
DE COL.LEGIS MAJORS UNIVERSITARIS

El passat 16 de febrer es van signar les taules salarials per
l'any 1998, amb un increment del 2'1% sobre el salari base i un
0'9% en antiguitat per a totes les categories.

REVISIÓ SALARIAL DEL III CONVENI COL.LEC-
TIU D'EMPRESES D'ENSENYAMENT PRIVAT SOS-
TINGUDES TOTALMENT O PARCIALMENT AMB
FONS PÚBLICS

El passat 16 de febrer es van signar les taules salarials per a
l'any 1998, amb un increment del 2 ' l% sobre salari base, 1%
d'antiguitat i I 1 1% per al manteniment de l'ocupació en totes les
categories. Per als aprenents, el Salari M'Inim Interproressional
de 1998.

IX CONVENI COL·LECTIU DE CENTRES
D'ASSISTÈNCIA, ATENCIÓ, DIAGNÒSTIC, REHABILI-
TACIÓ I PROMOCIÓ DE MINUSVÀLIDS

La Mesa Negociadora d'aquest conveni va quedar constituï-
da el passa! 21 de gener de 1998.

VI CONVENI COL·LECTIU NACIONAL DE CEN-
TRES D'ENSENYAMENT REGLAT SENSE CAP
NIVELL SUBVENCIONAT O CONCERTAT (ACADE)

A hores d'ara encara no s'ha constituït la Mesa perquè la
Patronal ACADE va donant llargues i posant entrebancs.



de la política educativa -e 126 - març 1998

Mesa redonda organizada por la Internacional de la Educacion
Madrid, 2, 3 y 4 de febrero

El sistema publico educativo: nuevos
problemas, nuevas estrategias

Los pasados 2, 3 y 4 de febrero asistimos en
representación de la Confederación de STEs a
una mesa redonda organizada en Madrid por la
Internacional de la Educacion, de la que STEs es
miembro fundador y, por su intermediación, tam-
bién el STEPV-lv.

Se trataba de una mesa redonda que bajo el
lema "Los sistemas de Educacion cambiantes:
nuevos problemas, nuevas estrategias (...), nue-
vas políticas" debatió durante tres jornadas en
torno a los retos que afronta el mundo educativo
en los países industrializados. Y todo ello desde
la òptica de las organizaciones sindicales del
mundo índustrializado.

Las jornadas fueron inauguradas por Fernando
Sabater, que hizo referencias al valor de educar y
a la importància de la educación integral de las
personas para comprender un mundo en continuo
cambio, la educación como un referente liberador,
frente a los esquemas uniformadores de los siste-
mas educatives mas conservadores.

El primer objetivo era analizar las políticas eco-
nómicas actuales comprendidas dentro del marco
de la estratègia de la mundialización que implica
una competiiividad permanente, la consideración
de la educación como un elemento estratégico
para la adaptabilidad de los recursos humanos, y
las presiones ejercidas sobre los sistemas educa-
tives desde los poderes económicos para poner-
los al Servicio de sus intereses.

A partir de este anàlisis se trataba de plantear
las alternativas del movimiento sindical, de deba-
tír en torno a las respuestas a las nuevas situacio-
nes que se plantean con un objetivo claro y
común: reforzar la credibilidad del sistema publico
educativo.

Finalmente, había que dar un paso mas y apro-
vechar la ocasión para marcar directrtces para
una política sindical coordinada que, teniendo en
cuenta las peculiaridades nacionales, contribuya
a desarrollar en sentido progresista las reformas
educativas.

La selección de los y las ponentes tuvo un
caràcter marcado por la pluralidad; se trataba de
escuchar también al "enemigo", y para ello vinie-
ron, entre otros, un funcíonario de la OCDE y un
alto funcionario de la Càmara del Comercio y la
Indústria de Madrid, ademàs de un buen número
de representantes de organizaciones sindicales
de todo el mundo.

La primera conclusión que sacamos fue que
los problemas son mas comunes de lo que pen-
samos. La agresión al sistema publico educativo
desde los poderes económicos es un factor
común en todos los países del mundo desarrolla-
do. Se trata de un paso mas, ya no basta con
establecer una red paralela para la formación de
la clase dirigente,' ni del intento de perpetuar el
sistema a través de la programación educativa,
ahora se trata de apropiarse del sistema publico
para ponerlo al servicio de la maquinaria econò-
mica, de convertirlo en una cadena mas del
engranaje de la producción; el sistema educativo
ha de ser el abastecedor de los recursos huma-
nos necesarios para sus expectativas.

No es tanto una ruptura del equilibrio entre
sector publico y privado, sinó la privatización de la
gestión de lo publico. Leyes como la LEPEGCE,
que limitan la participación, jerarquizan y perso-
nalizan la gestión, se aprueban en cada uno de

los países; la utilización de la evaluación como un
mecanisme de selección de centros es cada vez
mas común, la aplicación de sistemas discrecio-
nales de elección de centro... estan provocando
una estratificación de los centros educativos, que
cada dia ofrecen un servicio educativo menos
homogéneo. El sistema publico se desvirtua con
la quiebra de su objetivo bàsico: la soíidaridad.

Un caso paradigmàtico viene dado por USA, el
estado mas rico del mundo padece un sistema
publico al borde del colapso, mas del 90% del sis-
tema està gestionado desde el sector publico,
però bajo la presión de la aplicación de un siste-
ma altamente competitivo, que ha ido clasificando
los centros, condenando a los mas débiles a cen-
tros presidides por la marginación y la violència.

El tiro de gràcia està a punto de producirse: la
aplicación del cheque escolar con caràcter gene-
ralizado supondrà la definitiva quiebra del princi-
pio de soíidaridad que ha de presidir todo sistema
publico.

El profesorado, mientras, se ve presionado por
la inestabilidad laboral y la necesidad de ofrecer
el rendimiento requerido de acuerdo con los crite-
rios marcades por los poderes del sistema.

Es un caso extremo, però la tendència es
común; Reino Unido, Alemania, Grècia, Portugal,
en diferente grado, manifiestan síntomas de los
vientos que corren.

Otro tema central objeto del debaté fue la idea
de "ensenanza para toda la vida". La velocidad de
los avances tecnológicos ha hecho coincidir en
esta idea tanto a los sectores mas reaccionarios
como a los progresistas. Però no nos engane-
mos, las coincidencias son solo léxicas, no
semàníicas.

Desde los aledanos del poder, cuando se
habla de educación para toda la vida, se habla de
flexibilidad, de estar preparado para cambios con-
tinuos de trabajo (precariedad); en una palabra,
de formar personas adaptables a la cadena de
producción, altamente competitivas. Es una con-
cepción del sistema educativo individualista, que
privatiza el éxito y el fracaso, y que condena a la
marginación a quienes no se adapian o no dispo-
nen de los recursos necesarios. Las personas
son solo recursos; el objetivo de la educación no
es la persona, sinó la producción.

Para nosotros, la formación permanente tiene
otra dimensión. No se traïa de considerar a las
mujeres y los hombres como recursos, sinó de
dotaries de recursos para comprender los cam-
bios que se producen e incidir sobre ellos. Se tra-
ta de que las personas cuenten con la posibilidad
de transformar su realidad y hacerlo colectiva-
mente desde la libertad y la soíidaridad. No solo
no decimos lo mismo; decimos exactamente lo
contrario, nuestros-objetivos son claramente
incompatibles.

Tres días de debaté no se pueden resumir,
solo conduir que el camino es largo, las respues-
tas complejas, y las dudas y la orfandad demasia-
das en el mundo del sindicalismo; però estamos
en la búsqueda, y no estamos solos. Nos queda
remar con voluntad y la convicción de que pose-
emos la fuerza de la razón.

Antonio Nacle Gracia
Secretariado Nacional STEPV-lv

Secretariado Confedera! STEs

De nou, les Corts,

Escenari del secessionisme
El PP Í UV, aprovant el passat 11

de febrer dues proposicions no de
llei a favor del secessionisme lin-
güístic (l'una, instant el Govern
valencià a que propose al Govern
central la deshomologació de les
titulacions acadèmiques de Llicen-
ciat en Filologia Catalana i de Filo-
logia Valenciana; i l'altra, el rebuig
a la declaració de la comissió d'Edu-
cació del Congrés dels Diputats a
favor de la unitat de la llengua cata-
lana), avancen en el ridícul més
espantós en propugnar la negació de
l'evident unitat lingüística de valen-
cià i català, testimoniada ininterrom-
pudament i diàfana per la història i
la filologia.

Era d'esperar la proposta de total
irracionalitat d'Unió Valenciana per-
què la visceralitat xovinista és la
seua única raó d'existència com a
formació política d'àmbit valencià,
però resulta contradictòria en el PP,
atès que es vol situar en un espai de
centre, acostat a determinats cercles
intel·lectuals, fins Í tot amb preten-
sions d'influència universitària, i
relativament allunyat de posicions
d'intransigència irracional, alhora
que compromès amb un encàrrec,
que pretén la pacificació en qües-
tions lingüístiques, promogut pel
propi President de la Generalitat,
que fa del Consell Valencià de Cul-

tura el nucli i l'eix de la solució al
falsament denominat conflicte lin-
güístic. Una vegada més es manifes-
ta que aquest conflicte és de natura-
lesa politica i està alimentat per pro-
postes críspadores com les aprova-
des el proppassat 11 de febrer a les
Corts Valencianes.

Si, com aparenten els portaveus
del PP, estaven convençuts que no
calia volar a favor de les propostes
d'UV, és més greu encara que per
pura conveniència política sotmeten
el poble valencià, una vegada més, a
interessos partidistes, a la demagò-
gia electoralista i a la vacuïtat
intel·lectual, cosa que demostra que
els importa un rabe la llengua dels
valencians.

Els únics responsables d'un
hipotètic, i cada vegada més possi-
ble, fracàs de l'anomenat pacte lin-
güístic són els que, havent-lo pro-
mogut, expulsen de la possible solu-
ció la necessària component científi-
ca que ha de tenir un dictamen de
naturalesa lingüística, tal i com
venia enunciat en la resolució de les
pròpies Corts Valencianes en el
moment de fer l'encàrrec al CVC, i
contra el qual van les proposicions
no de llei aprovades.

El professorat, tant universitari
com no universitari, no acceptarà mai
que "el Sol gire al voltant de la Terra".

La Inspecció Educativa,
en una situació insostenible

La situació de la Inspecció Edu-
cativa és insostenible. L'Administra-
ció Educativa hauria d'haver posat
en marxa tota una sèrie de mesures
encaminades a regularitzar i norma-
l i tza r la situació en què es troba
actualment el Cos d'Inspectors Edu-
catius al País Valencià. En la Llei
Orgànica de Participació, Avaluació
i Govern dels Centres Docents
(LOPEGCD), promulgada l'any
1995, es crea el Cos d'Inspectors
Educatius i es regulen els mecanis-
mes d'accés a aquest Cos Docent.
Tres anys més tard, el Govern
Valencià no ha adaptat la legislació
valenciana a l'estatal, és a dir, que la
Inspecció Educativa siga considera-
da un Cos Docent, que es convoquen
els Concursos de Trasllats, que es
regulen els mecanismes d'accés a la
Inspecció Educativa, tenint en

compte els principis constitucionals
de publictat, igualtat, mèrit i capaci-
tat, i que s'adapten les retribucions i
les condicions dels inspectors/es a
les dels funcionaris docents.

A més a més, aquesta situació
s'agreuja pel fet que dels 132 llocs
de treball actuals de la Inspecció
Educativa, 28 estan vacants i sense
ocupar; al voltant de 10 o 12 més
estan igualment vacants per estar els
seus titulars ocupant càrrecs a
T Administració, i la resta, un cente-
nar, es troben ocupats. Més de la
meitat d'aquest centenar, uns 52
llocs, estan ocupats per persones
nomenandes "digitalment" per
l'Administració Educativa valencia-
na, sense haver practicat cap convo-
catòria pública i al marge de la
LOPEGCD, que preveu la provisió
reglamentària al Cos d'Inspectors
mitjançant la convocatòria del
corresponent concurs-oposició.

El sindicat ha demanat la convo-
catòria d'una Mesa Sectorial d'Edu-
cació per a negociar tots els temes
que tenen a veure amb la situació de
la Inspecció Educativa: condicions
de treball i retribucions, modificació
del Decret 157/93, concursos de
trasllats i concurs-oposició per a la
provisió de llocs de treball de la Ins-
pecció Educativa.

Per acabar, critiquem la pretensió
de l 'Admin is t rac ió Educat iva
d'amortitzar 6 llocs de treball per a
pagar els sexennis als inspectors,
així com la sensible reducció de la
quantitat pagada als inspectors en
concepte de complement específic a
canvi de cobrar els sexennis, i la
segregació dels llocs de treball del
Cap d'Inspecció de la Conselleria i
dels Caps d'Inspecció dels Serveis
Territorials del Cos de la Inspecció,
catalogant-los com a llocs de treball
de l'Administració General.
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La contaminación del

Segura, un grave peligro

para la salud pública
Todos los ahos, cuando llegan los meses de invierno y los desem-

balses para el regadío se paralizan, se nos hace imposible la vida en
esta tierra.

La situación del río Segura en la Vega Baja es un problema de
salud para todas las personas que vivimos en esta comarca del sur
del País Valenciano. No haber sido declarada como zona sensible es
la última de las declsiones de nuestro Gobierno, que colma el vaso
de la resignación de las personas que vivimos en estàs tierras.

Los vecinos de Rojales, solos o acompanados del resto de la
población e instituciones de la comarca, vamos a iniciar un nuevo
proceso de movilizaciones que nos lleve a la solución del mas grave
de los problemas que sufrimos desde hace mas de 20 anos.

Porque no solo estan en juego la agricultura, el medio ambiente, la
economia de la comarca, sinó la vida de las personas que vivimos
aquí.

Por eso empezaremos por formar una comisión con los partidos
políticos representades en el Ayuntamiento y el Alcalde de Rojales,
que convoque a todas las asociaciones sociales y culturales del pue-
blo, así como a todas las personas que, a titulo individual, quieran
formar parte de la Mesa por la Salud y la Vida en la Vega Baja.

Así mismo, en la asamblea general del Juzgado de Aguas de
Rojales se ha tornado la decisión de movilizar y llevar a Murcià el
•mayor número posible de personas para pedir responsabilidades y
soluciones a la contaminación del rio. Se acordo también no pagar el
Canon de Abastecimiento hasta que el conflicto se resuelva..

No se puede entender, en un estado democràtico y de derecho,
que unos empresàries y unos ayuntamientos estén vertiendo siste-
màíicamente sus residuos sin depurar al cauce del río, convirtiendo
nuestra comarca en un vertedero. No podemos comprender, los que
vivimos aquí, que los fiscales no estén trabajando a destajo para pro-
teger la vida de todos nosotros.

A pesar de ser éste uno de los mayores problemas sin resolver en
nuestro país, los diversos gobiernos de la Generalitat no han hecho
lo necesario para resolverlo, por lo que cabé consideraries responsa-
bles de que lo sigamos sufriendo.

Así pues, parece que tendremos que aprender que solo un proce-
so de movilizaciones sostenidas en el tiempo y que cuente con el
respaldo de las instituciones comarcales es el camino para resolver
nuestro grave problema.

Si queremos mantener una de las huertas mas fértiles de nuestro
país y una de las costas mas deseadas por muchas personas del
Estado y de Europa, tendremos que participar desde donde estemos
trabajando en los esfuerzos que se requieran.

Exigimos un tratamiento de discriminación positiva para una tierra
muy olvidada, però que genera mucha riqueza.

José Manuel López Grima,
Secretariado Comarcal Vega Baja

PROGRAMA DE AU LAS
ITINERANTES EN CIRCOS

Aunque el programa lleva 11 anos funcionando, hemos consta-
tado que la mayor parte de los maestros y maestras no lo cono-
cen, por lo que vamos a darle publicidad.

Como los ninos y las nihas del círco no pueden escolarizarse
normalmente, el MEC ha provisto a algunos circos de un aula itine-
rante que viaja con ellos durante todo el curso. Actualmente, hay 9
maestros y maestras trabajando en 7 circos (en dos circos hay dos
unidades, por el elevado número de aíumnado). El circo recibe una
subvención para adecuar una caravana como escuela y otra como
vivienda del maestro o maestra. Ei horario es intensivo; el calenda-
rio, igual que en otras escuelas, però flexible (se pueden cambíar
las fechas de fiestas y vacaciones con el consentimiento de los
padres y las madres), y el profesorado cobra su salario normal,
mas unas dietas por desplazamientos.

Para mas información, llamad al sindicato.

OPINIÓ El Sa I a dar d'Aigua Amarga

o el retorn al passat

El que les zones humides lito-
rals o pròximes a la costa, com
les del Baix Vinalopó o el Baix
Segura, són els ecosistemes
amb major productivitat primària
neta del planeta, major fins i tot
que la dels boscos plujosos
equatorials; i que aquestes àrees
tenen un extraordinari interès
ecològic, especialment en territo-
ris àrids o semiàrids, com el Sud
del País Valencià, són evidèn-
cies que avui dia no discuteix
ningú i que formen part del cos
de coneixements que, dia a dia,
anem treballant amb els nostres
alumnes.

Tanmateix, aquests espais
arrosseguen una ben arrelada
llegenda negra com a conse-
qüència d'haver estat en el pas-
sat focus de proliferació de
febres tercianes o palúdiques,
que fins ía primera meitat
d'aquest segle constituïren una
endèmia tan terrible com estesa
al nostre país, fet aquest que ha
estat arreplegat amb notable
precisió als arxius municipals
d'Elx, València i d'altres pobla-
cions. Si a això afegim l'elevada
productivitat primària d'aquests
indrets, és fàcil comprendre que
al llarg de la història hagen estat
amplament dessecats o trans-
formats per motius sanitaris,
agrícoles o per tots dos alhora.
Les colonitzacions del segle
XVIII a les comarques citades o
ía "Llei Cambó" (1918), que pri-
mava la dessecació i roturació
de les zones humides, en són
bons exemples.

Avui dia, amb el desenvolupa-
ment de tècniques eficients de
control de mosquits i respectuo-
ses amb el medi ambient i amb
l'arsenal d'antipalúdics disponible
per si en un moment donat es
pogués produir algun brot de
paludisme, les zones humides
han deixat de ser els espais
temibles que foren en el passat,
per ser valorades com els espais
d'alt valor ecològic que són.

Tot i això, aquest canvi con-
ceptual, que al nostre país
comença a produir-se d'ençà la
dècada dels setanta, no ha estat
fàcil. Malgrat disposar d'un ins-
trument administratiu tan impor-
tant com el Conveni Internacio-

nal sobre Protecció de Zones
Humides, signat a Ramsar el
1971 i assumit per l'ordenament
jurídic estatal mitjançant l'Ordre
de 9 de desembre de 1975, van
ser necessaris molts actes rei-
vindicatius i molts debats per
part de naturalistes i ecologistes
per poder capgirar la situació,
sensibilitzant la societat civil
envers la necessitat de protegir
aquests espais i acabar amb els
abusos a què estaven sotme-
sos. En la mesura que el movi-
ment va anar prenent força, es
va aconseguir, amb no pocs
esforços, que els partits
d'esquerra -amb responsabilitats
de govern a molts ajuntaments-
anaren assumint aquestes rei-
vindicacions.

Amb les transferències en
matèria de medi ambient, la
Generalitat Valenciana, ràpida-
ment i mitjançant la Llei de
Paratges Naturals (1988),
declarà protegits tots els espais
inclosos en la llista del Conveni
de Ramsar (El Fondo, Les Sali-
nes de Santa Pola, Les Llacu-
nes de Torrevella i La Mata,
L'Albufera...), això és, tots els
espais valencians d'interès
internacional per a la conserva-
ció de la natura. Anys després,
el desembre de 1994, amb més
calma i millor coneixement del
que cal protegir Í com fer-ho,
s'aprovà la Llei d'Espais Natu-
rals, que va substituir i derogà
l'anterior i que resulta ser un
instrument més adient per a
l'ordenació del territori i per
aprofundir en el desenvolupa-
ment del Conveni de Ramsar i
d'altres acords i directives de la
DE. Entre les figures que incor-
pora aquesta Llei es troba el
catàleg de zones humides que'
hauran de ser objecte de protec-
ció pel seu interès local o regio-
nal. Aquest catàleg, que hauria
d'haver estat publicat el 1995,
tot just acaba de fer-lo públic la
Conselleria de Medi Ambient i hi
inclou, com no podia ser d'altra
manera, el Saladar d'Aigua
Amarga.

Aquest espai es troba a cavall
dels termes muncipals d'Elx i
Alacant i, des del punt de vista
geomorfològic, és el resultat del

soterrament quasi total d'una
petita albufera; per això la doble
denominació d'Albufera de l'Altet
(amb què se'l coneix a Elx) i
Saladar d'Aigua Amarga (nom
alacantí). Des de 1910 fins el
1969 va estar ocupat per una
explotació salinera. A la dècada
dels 70 va suportar un intent
d'urbanització, que finalment no
va estar autoritzat pel MOPU.
Des del 1986, la part il.licitana es
troba protegida pel PGOU d'Elx.
La part alacantina, la més pròxi-
ma a la costa, ha estat urbanitza-
da parcialment pels blocs d'apar-
taments d'Urbanova, i sobre la
resta ha planat constantment
l'especulació, tan sols aturada
per la mobilització ciutadana i per
la Conselleria de Medi Ambient.
L'Ajuntament d'Alacant mai s'ha
pronunciat clarament per la seua
protecció.

Després la darrera alternança
de govern a la Generalitat, tant
a Alacant com a Elx, han prolife-
rat els càrrecs públics que
demanen la urbanització
d'aquesta i d'altres zones humi-
des, amb els mateixos argu-
ments que es feien servir 20
anys enrere i que no havíem tor-
nat a escoltar des d'aleshores. I
a tot això, enmig d'una ofensiva
de l'alcalde d'Alacant, que,
emparat en arguments força
barroers, ja es veia urbanitzant
Aigua Amarga, apareix el catà-
leg de la Conselleria on es diu
que s'ha de protegir aquest
espai pels seus valors ecolò-
gics. Per quant de temps?

Sembla com si tornàrem a
començar. Altra vegada sonen
els tambors de la mobilització.
Altra vegada caldrà insistir per a
que els polítics aprenguen a
apreciar els valors ambientals. El
més curiós és que molts
d'aquests, a jutjar per la seua
joventut, no fa gaire temps que
deixaren les aules i, malgrat
haver estat escolaritzats en
"bons col·legis", sembla que no
han estat molt bons estudiants.
Si més no, no coneixen ni apre-
cien el seu entorn.

Vicent Sansano.
Biòleg.

Professor de l'SES Carrús. Elx
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Sector de la Salut

L'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA URGENT
A hores d'ara, estem assistint a una polèmica

entorn a la reordenació dels serveis d'urgències i,
segons qui parla, sembla que aquesta és la solució
a tots els problemes de l'assistència primària o, pel
contrari, hi ha qui diu que és un pas enrere i tren-
quen una llança pel manteniment dels esmentats
serveis; però, de vegades les coses no són ni blan-
ques ni negres, depèn de quina part de la realitat
ens ofereix l'interlocutor de torn.

Per una banda, l'Administració Sanitària al·lega
que l'Atenció Primària ha de prestar una assistèn-
cia sanitària integral, és a dir, que l'equip sanitari
habitual d'una determinada població ha de fer-se
càrrec de l'assistència les 24 hores del dia i, així,
amb aquesta mesura, l'usuari sempre té la segure-
tat que el personal sanitari que l'atén és coneixedor
del seu estat de salut, mitjançant l'ús, pels diferents
membres de l'equip, de la història clínica. Evident-
ment, des del punt de vista de la qualitat assisten-
cial, és preferible mantenir l'equip d'Atenció Primà-
ria que un altre servei diferent, el d'urgències.

A més a més, la Conselleria de Sanitat ofereix
una millora assistencial, amb la implantació d'un
Servei d'Assistència Mèdica Urgent (SAMU) en àre-
es on no existia prèviament, amb la finalitat de
donar cobertura adequada a les situacions greus, i,
ja de pas, també ha servit per absorbir una part del
personal excedent dels serveis d'urgència.

Per l'altra banda, els detractors d'aquestes
mesures mantenen que es produeix un seriós per-
judici dels serveis sanitaris públics, perquè la
cobertura que abans donaven els Serveis Ordinaris
i Especials d'Urgències, ara l'han d'assumir els
Equips d'Atenció Primària sense veure incrementa-
da la seua dotació de personal, per la qual cosa es
produeix una acumulació d'hores de treball en el
personal dels Centres de Salut que, fins i tot, pot
arribar a 31 hores seguides. Així mateix, el fet de
no disposar de prou personal per cobrir l'atenció
continuada en tot el territori, obliga l'Administració a
reduir els centres on es presta l'esmentat servei i,
per tant, hi ha zones, normalment amb baixa densi-
tat de població, que queden sense cobertura i es
veuen obligades a fer llargs desplaçaments per
obtenir l'assistència sanitària necessària.

Fins ací, dues mitges parts de la realitat, però la
realitat és una i cal comtemplar-ia en el seu conjunt
per ser capaços de fer una valoració correcta i tro-
bar-hi una solució.

A l'STEPV-INTERSINDICAL VALENCIANA

pensem que qualsevol modificació que es done en
la prestació d'un servei sanitari sempre ha de tenir
com a objectiu prioritari la millora assistencial de
l'usuari i, per tant, estem d'acord en que els Equips
d'Atenció Primària són els que han de prestar
l'assistència sanitària les 24 hores del dia; però, a
partir d'ací, no compartim l'actuació de la Conselle-
ria de Sanitat, que ha demostrat, com és costum,
una ignorància supina, deliberada o no, de la reali-
tat de l'Atenció Primària en el nostre país i de l'evo-
lució de la demanda social en la prestació de ser-
veis sanitaris.

En aquest moment, la tendència general en
qualsevol servei que treballe de cara al públic és
la d'incrementar l'horari d'atenció, i els serveis
sanitaris no són aliens a aquesta evolució; la qual
cosa ha fet necessària l'obertura dels Centres de
Salut per les vesprades, i, si anem més enllà,
aquesta demanda s'estén també a l'atenció conti-
nuada, modificant el concepte d'atenció urgent
pel de consulta ordinària permanent. En part, per-
què l'usuari no sempre té una disponibilitat horà-
ria per acudir a la consulta del seu metge de
capçalera, o bé perquè tractant-se d'un problema
de salut no vol arriscar-se a una complicació pe.l
fet de retardar la visita; però, també és ben cert
que una gran part d'aquesta demanda està gene-
rada per la massificació i demora en la cita prèvia
als Centres de Salut.

Davant d'aquestes circumstàncies, l'assumpció
de l'atenció continuada pels Equips d'Atenció
Primària sense una adequació de les plantilles
constitueix un atemptat contra les condicions de
treball dels professionals sanitaris i contra la quali-
tat de l'assistència sanitària que presten, perquè
suposa un increment desmesurat de les càrregues
de treball que han de suportar i, evidentment, el
resultat queda molt allunyat del concepte que tenim
a l'STEPV-INTERSINDICAL VALENCIANA de la
millora en la prestació de serveis a l'usuari. És més,
pensem que una altra vegada la Conselleria de
Sanitat continua amb la seua política economicista Í
antisocial, tractant de confondre l'opinió pública en
llançar una cortina de fum amb la implantació d'un
nou servei, el SAMU, que donaria cobertura, si con-
tarà amb una preparació adequada, a unes neces-
sitats que fins ara no la tenien, però que no substi-
tueix en cap moment una atenció continuada, que,
a hores d'ara, queda en condicions més que precà-
ries.

"Un projecte entre /nans"
M.- Dolors Pellicer i Sòria
Coeditat per Colomar Editors, Col·lectiu de Mestres de la Safor i Escola d'Estiu Marina-Safor

Diuen els prologuistes que "La narra-
ció... sembla increïble, però ha passat de
veritat". Res de més encoratjador per "fer-
se" el llibre en un tres Í no res.

El llibre ens conta les vivències perso-
nals, més íntimes, les que ocorren nor-
malment a la narradora, Ma Rosa, una
xiqueta d'un poble de La Marina. Però
també, adverteixen els prologuistes,
"l'autora aprofita, igual que ho fa en les
seues altres narracions (Tegolins i Tegolí-
nes, El xiquet de cotó en pèl, La banda
dels superbruts...}, la tasca literària per
donar-nos a conèixer un ambiciós projec-
te de societat, un projecte alternatiu i
alliberador".

El llibre té, a més, una component
pedagògica força interessant: de manera
novel·lada, l'autora tracta d'un procés que
ha vingut anomenant-se com a "projectes
de treball",

Per a adquirirlo cal contactar amb la distri-
buïdora Sendra-Marco, tel. (96) 156 08 41.
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"BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIÀ
DE VALENCIÀ'' (1856)

Al meu carrer, l'origen del
qual és un tram de la Via
Augusta romana, la transició
del feudalisme al capitalisme
està simbolitzada pel solar que
ocupa el restaurant El Molí. En
aquest lloc, Melcior Bru, un
enfiteuta enriquit, montà un
molí hidràulic després de guan-
yar-li el 1825 un pleit al senyor
"feudal" de La Pobla Llarga, i li
desmuntava així el monopoli
d'aquest servei. Era un exem-
ple més de les tensions pre-
sents al camp valencià (ten-
sions ben particulars, entre
d'altres raons, per la generalit-
zació de l'enfiteusi) i un petit
avanç de la nova era liberal.

Morí Ferran VII i les burge-
sies deixaren ràpidament de
ser revolucionàries i el paquet
liberal es limità a les desamor-
titzacions, supressió del delme,
desvinculació, establiment
d'impostos en metàl·lic, creació
de la Guàrdia Civil i l'intent
d'organització d'una adminis-
tració moderna i eficaç, de la
qual n'era model el francès.
Així, la centralització adminis-
t rat iva era un requisi t més
d'aquesta eficàcia en un mer-
cat econòmic i "polític" comú
espanyol, com ho eren la
moneda única o el codi de
comerç. I pel que fa al País
Valencià, en un marc on no
quedaven restes de reivindica-
cions nacionals ni en les velles
ni en les noves classes burge-

ses, Bertran de Lis o e! Mar-
qués de Campo (per citar per-
sonatges coneguts) eren, en
aquest aspecte, un terratinent
andalús més.

Així, no ens hem d'estranyar
de com arrelà una institució tan
estranya a la tradició de l'admi-
nistració territorial valenciana
com les províncies, mentre
aquestes èlits manaren. Fins i
tot deixaren perdre alegrement
una oferta feta des de Madrid,
en temps de Primo de Rivera,
de mancomunar les diputa-
cions tal i com havien fet els
catalans (Ah!, el darrer exem-
ple, la proposta de calendaris
escolars provincials). De tota
manera, la debilitat de l'intent
de fabricació d'un nou patriotis-
me espanyol, ignorant les reali-
tats, estructures i processos
nacionals dels antics regnes i
estats, també s'ha revelat en
aquest tema com en tants
d'altres. Ha estat l'expressió
política i cívica de les classes
populars (la cançó d'Al Tall
"Darrer diumenge d'octubre"
és emblemàtica) qui ha contra-
posat les comarques (o agru-
pacions d'aquestes), entitats
naturals i populars i més asse-
quibles per als administrats, a
les províncies, factor de primer
ordre de la desvertebració terri-
torial, social i política que patim
els valencians i valencianes.

Ferran Pastor i Belda
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DONA I POLÍTICA
La visió androcèntrica del món on

vivim Í ens desenvolupem homes i dones
ha impedit al llars de la Història una con-
sideració igualitària dels dos sexes, una
assumpció de responsabilitats, com a
persones, ai món públic i privat.

L'experiència i percepció masclista ha
estat el punt de referència de tota la
humanitat, sobretot si parlem en el
terreny de la política.

Malgrat açò, les dones, unes vegades
amb posicions individuals i d'altres a tra-
vés dels grups de treball, han arribat a
construir eixa consciència social que ha
impulsat un posicionament per part de
la dona davant la seva opressió Í ía liuita
pel seu alliberament. Els canvis socials
produïts en els darrers anys han estat
possibles gràcies a les lluites que han
mantingut els grups feministes, recolzats
per homes i dones a favor d'una societat
més igualitària.

Què impedeix la presència femenina
a la vida política?

El feminisme proposa les dones fer
política. Malgrat açò, encara existeix un
baix interès per part de les dones per
aquest tipus de participació, Va augmen-
tant el nombre d'aquestes en actuacions
polítiques menys convencionals (assem-
blees de dones, moviments ecologistes,
associacions de consumidors i consumi-
dores, associacions de mares i pares...),
així com mobilitzacions polítiques
esporàdiques i conjunturals, actuacions
en les quals els càrrecs de responsabili-
tat solen estar representats per homes.

Encara que als darres anys hem assis-
tit a una incorporació important de les
dones a l'àmbit públic, és al polític on
pareix ser que han trobat més entre-
bancs que obeeixen tant a aspectes
individuals {assumpció de responsabili-
tats familiars, entrebancs educacionals,
maternitat, baixa autoestima, alt cost
emocional...} com socials (visió
androcèntrica de la política, relacions
d'agressivitat, excessiva dedicació horà-
ria, inutilitat dels polítics a l'hora de
resoldre qüestions que a les dones eis
resulten prioritàries...). Se les exigeix
amb més força que als homes demostrar
les seves capacitats, i no sempre les
seves opinions es valoren com les d'una
persona més que és part integrant de la
nostra societat.

Les dones que, superant els obsta-
cles, arriben a l'activitat política,
segueixen trobant-se amb situacions
discriminatòries: col·locació a llocs
secundaris, se les atribueix no tenir la
suficient experiència, no s'entén que
puguen tenir una altra visió sobre
determinats temes, ha d'estar contí-
nuament plantejant les quotes de par-
ticipació, s'infravalora la seva emotivitat
front a la racionalitat masculina i, se les
critica amb duresa fins i tot per part de

les pròpies dones del seu entorn.
Què fer per transformar aquesta

situació?
La dona perdrà l'oportunitat històrica

d'avançar en el procés de presa de
decisions si no s'implica per assolir
objectius polítics importants.

Però la decisió de ser protagonistes
en la construcció d'una nova societat
exigeix:

- Revisar els rols assignats a homes i
dones.

- Revisar la valoració i jerarquització
social que se li assigna.

De l'actual valoració i jerarquització
deriven una sèrie de conseqüències:

1. Malgrat que les dues cultures han
tingut aportacions positives i negatives,
una d'elles, la masculina, ha passat a ser
predominant.

2. La transmissió dels valors és parcial,
ja que defineix una cultura científica,
política, econòmica i social on allò uni-
versal és el masculí.

3. Els valors poden canviar o evolu-
cionar sempre que no alteren la jerar-
quització sexista,

Aquestes conseqüències han creat Í
desenvolupat una societat parcial (vista
des del punt de vista dels valors i capa-
citats masculines) i han desenvolupat
capacitats diferents per a uns i per a
altres.

Des de l'Àrea de la Dona de PSTEPV-iv
volem convidar a la reflexió sobre un
nou mode! de societat que ja fa temps
que tractem de construir, i, per tant,
proposem;

1. Potenciar en els àmbits familiar i
escolar la participació activa de les
xiquetes.

2. Una societat on tot el que passa
a l'àmbit privat: alimentació, cura,
organització, qualitat de vida, rela-
cions afectives i sexuals..., i tot el que
succeesca en l'àmbit públic: gestió
econòmica, social, política..., siga rea-
litzat per les dones i pels homes a
partir d'uns criteris ètics de corres-
ponsabititat.

3. Caldrà proposar les dones fer polí-
tica, ocupar espais, donar la seva visió
del món. Actuar sense por a equivocar-
se, trencar motles...

4. Implicar les dones en la construc-
ció d'un nou model d'organització
social, on s'anul.le la jerarquització de
les persones en funció del seu sexe.

5. Afavorir i facilitar la participació de
les dones en tots els àmbits socials per a
que ocupen els càrrecs de responsabili-
tat en la mesura que els corresponga.

6. Superar les actituds sexistes, misò-
gines i masclistes, tant d'homes com de
dones.

7. Incorporar l'anàlisi i el discurs femi-
nistes en els debats, propostes i progra-
mes dels partits polítics.

Reflexiones y reívindlcctciones de
Qrganizacion de Mujeres de STEí

Este folleto a sido publicado por la Organización de Mujeres de la
Confederación de STEs y lo puedes encontrar en nuestros locales. También lo
puedes solicitar telefónicamente. En el encontraràs articules sobre "Mujer y
política", "Mujer y servicios", "Mujer y educación permanente", "Mujer y
antimilitarisme", "Mujer y atención a las personas dependíentes", "Mujer y
tiempo libre" y "Mujer y violència".

DONÀ I ELECCIONS SINDICALS
La participació de les dones en el
moviment obrer organitzat ha estat
marcada per les mateixes dificultats que
pateixen per a desenrotllar la seua vida
pública, sobretot per l'adjudicació de la
cura material i afectiva dels membres de
la família i la consideració de la seva
participació en la vida pública com una
tasca afegida a les que es consideren
fonamentals: el sosteniment i atenció a
les tasques domèstiques. Per tant, el seu
treball remunerat ha estat considerat,
tradicionalment, com d'ajut. Tot açò ha
portat a una desigual participació sindical
de les dones i la seva menor
representació en els òrgans sindicals.
Al món de l'ensenyament ocorre el
mateix. Cal recordar l'estudi "Diagnòstic
del sexisme en els centres educatius",
que des de l'Àrea de la Dona del nostre
sindicat es va fer als centres d'arreu del
país, per demostrar que encara que les
dones siguen un 61 '5% de la plantilla

docent dels centres públics, sols
ocupen el 40% dels càrrecs directius.
En la mateixa línia, les Juntes de
Persona! Docent (els nostres Comitès
d'Empresa) tenen actualment la següent
representació de dones:

Alacant: dones:15
homes:28

34'5% dones
Castelló: dones:8

homes:20
28'5% dones

València: dones:19
homes:34

35'8% dones
Després d'observar aquestes xifres, des
de l'Àrea de la Dona voldr'iem animar-
vos per què en les properes Eleccions
Sindicals formeu part de les llistes
electorals, per tal que les dones
tinguem la representativitat que ens
correspon.

VINE I PARTICIPA!
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DONA I VIOLÈNCIA
"La violència contra la dona és el

crim encobert més nombrós del món"
(Declaració de les Nacions Unides com-
memorativa de l'Any Internacional de la
Dona, 1980)

Sabem que la violència de gènere res-
pon a la relació de poder que l'home ha
tingut sobre la dona a través de la Història.
Poder que s'ha mantingut durant segles i
que ha estat encoratjat per una tradició
que devaluava físicament i psíquica el mal
anomenat "sexe dèbil". Des dels mites clàs-
sics: Posidó, Zeus, Apol.lo, etc,, fins els
texts de les grans religions, han situat a la
dona en una posició d'inferioritat respecte
l'home, quant no de menyspreu o de sata-
nització.

Quan s'intenta relacionar en abstracte
dona i violència, estem tractant del poder
0 de la impotència. "Poder humà" les fonts
principals del qual són la violència, el
coneixement i els diners, tot recolzat en la
raó "típica masculina", distant i abstracta.
La "violència cruel" és la forma més inferior
1 primitiva de poder; sols es pot usar per a
castigar, destruir, fer mal. Les formacions
socials són, tanmateix, formacions patriar-
cals, entenent per patriarcat el sistema de
relacions de dominació entre els sexes pel
qual els homes estableixen i perpetuen el
seu domini sobre les dones. Aquest siste-
ma es substenta sobre la base de la distri-
bució del treball en funció del sexe (referit
a la dimensió cultural), la qual ens porta a
una distribució desigual i jerarquitzada,
que comporta la dominació del sexe mas-
culí i la submissió del femení.

La violència que agafa com a víctima la
dona pe! fet de ser-ho, la qual apareix en
l'àmbit domèstic, genera un capítol inde-
pendent per quant existeixen una sèrie de
factors que la individualitzen.

La violència contra !a dona té elements
molt característics, encara que els exemples
paradigmàtics es poden considerar l'agres-
sió sexual i l'agressió domèstica. Els resultats de les agres-
sions sexuals han demostrat que existeixen una sèrie de
necessitats en la "resposta assistència! integral" a la dona
víctima de dita agressió, que ha de considerar aspectes
d'investigació polícial, forense, jurisdiccional, de protec-
ció..., ja que l'homicidi és una part integrant de la violèn-
cia domèstica, sense obviar el maltractament verbal, que
deixa cicatrius molt fondes d'esclavitud, por, domini,
humiliació, sotmetiment, i cal considerar que el maltracta-
ment domèstic és un dels integrants del suïcidi femení.

Durant segles les agressions patides per les dones es
consideraven un conflicte que afectava exclusivament a

DIA DE LES DOMES

ei cí

l'àmbit d'allò privat, però en els últims temps, gràcies a la
pressió feminista, i a la pròpia magnitud que ha adquirit
aquesta violència, organismes internacionals han recone-
gut la violència de gènere com un fet que afecta a la
societat i, per tant, aquesta ha de fer-se responsable,

En tot l'Estat es produeixen a l'any 300,000 agressions
físiques contra dones indefenses, generalment a mans de
les seues parelles. Sols se'n denuncien 18.000. Concreta-
ment, en l'any 1997 han estat 71 les dones assesinades
pels seus marits o companys.

Dintre d'aquest mosaic d'horror que és la violència de
gènere, i com a paradigma de brutalitat, ens trobem amb

la violència sexual, delicte que en les
darreres dècades ha aparegut a la llum
pública adquirint un caràcter protagonista
en els mitjans de comunicació i creant,
conseqüentment, una gran alarma social.
Aquests notorietat en els mitjans de
comunicació resulta positiva des del punt
de vista que a la fi es denuncia i, sobretot,
se'n paria obertament d'aquest tema,
que fa uns pocs anys era un tema tabú.
Però segueix sent un tema preocupant
eixa xifra negra de violacions que mai
seran denunciades, algunes de les quals
són reiterades al llarg dels anys, deixant en
les víctimes unes seqüeles psicològiques
d'extrema gravetat.

Per tant, des de l'Àrea de la Dona de
l'STEPV-lv voldríem contribuir a posar fi a
tot açò, a accelerar el canvi que reivindi-
quem; així:

- Fem una crida a tota la societat per-
què manifeste la seva solidaritat amb les
dones agredides, així com un total rebuig
social ois agressors.

- Aportem per l'erradicació de l'autori-
tarisme, per tal d'aconseguir una societat
igualitària.

- Exigim que es desenvolupen campa-
nyes de sensibilització dirigides a la socie-
tat, per afavorir el canvi de mentalitat Í
trencar amb els tòpics i els mites que divi-
deixen la societat per gèneres.

- Fem de la coeducació un objectiu
fonamental, necessari i imprescindible als
centres educatius, una educació basada
en la igualtat i el respecte, que detecte i
corregesca els comportaments sexistes,

- Exigim l'eliminació del llenguatge sexis-
ta de tots els textes. Tanmateix, s'ha de
tenir en compte l'aportació de les dones
al rnón de la ciència, de la història.

- Denunciem el sexisme als mitjans de
comunicació.

- Exigim les condicions de seguretat i
atenció necessàries per a les dones que
sofreixen situacions de maltractaments:

mesures de protecció a les víctimes des del moment de
la denúncia.

- Demanem l'enduriment i compliment de les sentèn-
cies per maltractaments.

- Reclamem la creació de cases d'acollida, per tal de
garantir l'assistència tant de les dones maltractades com
dels seus fills i filles. Així com exigim un pla d'inserció
laboral per facilitar-los l'accés al treball.

- Exigim els jutges que apliquen la llei i els procedi-
ments judicials amb celeritat. Caldrà crear una fiscalia
exclusiva per a la intervenció i seguiment de tots els
assumptes relatius a la violència de gènere.

neta

SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
En dates recents, els mit-

jans de comunicació s'han
fet ressò de la mort de
dones a mans de qui havia
estat la seua parella senti-
mental.

Les dones són objecte
d'agressions sexuals, pel fet
de ser dones, en diferents
àmbits de la seua vida, a
nivell social (carrer, publici-
tat), a nivell familiar o de
relació de parella Í a nivell
laboral.

La causa d'aquesta
violència cal situar-ia en la
pervivència d'urta ideologia
patriarcal que sosté que les
dones són propietat dels
homes, i es manté la idea
que els homes han de
dominar les dones; hi ha
una situació d'opressió i
desigualtat de la dona en la
societat,

El 95% de les dones que
han mort per maltracta-

ments domèstics estaven
separades o en tràmits de
separació. També és aques-
ta la situació d'altres dones
agredides.

El nombre de dones que
denuncien agressions ha
augmentat.

Es fa palès que cada volta
són més les dones que no
estan disposades a conti-
nuar o a aguantar una rela-
ció que s'ha degradat, vio-
lenta, i també que hi ha
homes que no accepten
eixe major grau d'autonomia
de la dona, en el moment
que aquesta decideix posar
fi a una relació.

Davant la violència de
gènere, els maltractaments
en l'àmbit de la llar, cal tren-
car la complicitat social, no
considerar que és un
assumpte privat; aplicar la
legislació vigent, oferir
recursos i informació a les

dones, possibilitar la seua
independència econòmica,
un procés més àgil entre la
denúncia i la sentència,
assegurar la vida i la tran-
quil·litat de la dona a partir
de la denúncia. Cal oferir i
aplicar un programa de
rehabilitació de la conducta
dels agressors i compensa-
cions mitjançant la realitza-
ció de treballs socials.

Per a la prevenció cal
fomentar altre tipus de rela-
cions entre els sexes, nor-
mes i valors basats en el res-
pecte i la igualtat, oferir
imatges diverses d'homes i
de dones en els mitjans de
comunicació, en la publici-
tat, la literatura, als centres
d'ensenyament, coeducar
en tots els àmbits en els que
es socialitzen xics i xiques.
Ca! pensar que hi ha moltes
maneres d'ésser dona i tam-
bé moltes d'ésser home,

LLIBRES
Autora: Ingrici Strobt.
Editorial: Virus -contra-

"Fruto Extrano"
"Sobre Política Demogràfica y Control de Población".

Aquest xicotet llibre, fàcil
de llegir, és de lectura
necessària per a totes les
dones i homes que
intenten donar des de
l'escola una visió clara i
oberta del que significa la
llibertat que les dones
tenen en la decisió
d'engendrar un filí o una
filla en e's diferents llocs
del món.
En "Fruto Extrano"
s'analitza què és la
política de població, a
qui va dirigida, qui
l'elabora i qui l'accepta,
on i com s'aplica, els
moviments de resistència que genera, les
filosofies Í ideologies que la justifiquen i la
necessitat de que ens posicionem davant
els corrents de pensament i les pràctiques
racistes que aquesta política fomenta.

Dóna elements per al
debat i contribueix a
desemmascarar els
interessos que s'amaguen
darrere de les polítiques
demogràfiques de
caràcter imperialista,
racista i patriarcal.
A més a més, ens fa

reflexionar sobre postures
de grups de feministes Í
d'homes revolucionaris
que projecten !es pròpies
necessitats i experiències
a totes les persones. "Ni a
elles ni a ells ets preocupa
la situació concreta (per a
ells o elles desconeguda)

per ia que suposadament s'interessen,
sinó que generalitzen generosament la
seua pròpia realitat més enllà d'ells
mateixos fins a deixar-la irreconeixible".

Milà Llorens i Pascual
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Entrevistem a.

Maria Sempere
Directora del GP Carolina Sala, de Pego

Al CP Carolina Sala s'han viscut en els últims tres cursos
situacions molt especials que han afectat a la vida quotidana
del centre i a tots els sectors de la comunitat escolar, professo-
rat, alumnat Í pares i mares dei centre. El factor desencade-
nant dels conflictes als què ens referim, i que motiven aquesta
entrevista, ha estat l'actuació d'un professor, consistent a pro-
ferir greus insults i agressions a companys i companyes de tre-
ball, amb connotacions clarament sexistes. A aquest professor
se li va obrir un expedient disciplinari per les faltes que es
consideraren provades. Malgrat que l'expedient fa més d'any
Í mig que es va resoldre en el sentit de qualificar els fets com a
falta greu, la sanció no s'ha arribat a aplicar per part del Ser-

vei Territorial d'Educació d'Alacant, que no ha pres tampoc
cap mesura per donar una eixida a la situació creada. Això
sí, el Director del Servei Territorial s'ha adreçat la Directora
del centre per dir-lí que no envie, "de momento, mas papeles",
que "de cristianos es perdonar", comentari que resulta, com a
mínim, una ofensa, si no una burla, a la persona que, tot i
haver sigut la denunciant, ha acabat patint el càstig de passar
18 mesos de baixa, mentre el professor denunciat, i justament
sancionat, està treballant al mateix centre sense cap problema.

Hem entrevistat a Maria Sempere, la Directora del centre,
per a que ens conte com ha viscut Í encara està vivint la situa-
ció.

-Com és el centre?
-Ací hi ha una línia amb 3 unitats

d'Educació Infantil, 6 de Primària i 2
d'ESO. Fem ensenyament en valencià
en tots els nivells.

-Quina ha estat la teua responsa-
bilitat en els últims anys?

-Des de l'any 1986, sóc la directora.

-El fet de ser la directora, creus
que ha estat ei motiu de ser la perso-
na a la que s'han dirigit els insults i
agressions d'aquest professor?

-Evidentment, si no haguera estat jo
la directora, segurament una altra per-
sona haguera estat la "víctima" de les
seues actuacions, com abans ho fou la
directora anterior.

-Les actuacions d'aquest profes-
sor, s'han produït també amb altres
companys i companyes del centre?

-Si, ha hagut comportaments agres-
sius amb el Cap d'Estudis i amb altres
companyes del centre, tant en claus-
tres com en situacions personals, però
és a les dones a les que sol increpar i a
les que es dirigeix mentre s'agafa els
òrgans sexuals, o amb insults de tipus
sexual.

-Com t'ha afectat aquesta situació
de tensió permanent?

-Des que vaig arribar al centre,

aquest company s'ha mostrat agressiu
Í amenaçador amb mi, i després que
es va suscitar e! problema, en l'any
1995, he tingut una baixa mèdica per
falta de plaquetes, que ha durat 18
mesos. Una vegada m'han fet tot
tipus de proves mèdiques per saber
i'origen de la disminució de plaquetes,
han resolt que no es deu a cap causa
física, sinó a la situació d'estrès conti-
nuat i a l'acosament patit en el centre.

-Hi ha alguna persona més en el
centre afectada per aquesta situa-
ció?

-En aquest moment hi ha una altra
companya de baixa per depresió que
ha estat insultada i acosada en públic
per aquest professor, i altra companya
que no va a la sala de mestres per no
trobar-se amb ell.

-Quina ha estat l'actitud dels com-
panys i companyes en no aplicar-se
la resolució de l'expedient?

-Els companys del centre han
estat solidaris amb mi i amb l'equip
directiu, han signat els documents
que hem enviat a l 'Administració,
però, amb el pas del temps, tothom
es cansa de les situacions estres-
sants i no vol problemes.

-I l'actuació dels pares i mares?
-Els pares i mares han demanat

sempre que s'aplicarà la resolució de
l'expedient, en cartes al Director del
Servei Territorial, al Director General de
Personal, a la (anterior) Consellera
d'Educació, Sra. Miró, i al Síndic de
Greuges. També han fet denúncies
davant el jutjat de Dénia per les actua-
cions d'aquest professor amb els seus
fills.

-L'AMPA ha buscat el recolzament
de la Federació d'Associacions de
Pares i Mares d'Alacant?

-Així és, i en una entrevista amb la
Junta Directiva, el Sr. Ranchal (Presi-
dent de !a FAPA Gabriel Miró, d'Aía-
cant) els va dir que deixaren el tema,
que depenia d'instàncies molt altes i no
tenien res afer.

-Per què creus que l'Administra-
ció ha parat l'aplicació de la sanció
que la resolució de l'expedient pro-
posava?

-La resposta "oficial" ha estat que
era pel recurs que el professor ha pre-
sentat a la seua aplicació, però és de
tots conegut que les pressions han
estat de tot tipus, fins i tot polític, atès
que el recurs no obliga a suspendre
l'aplicació de la resolució. A més a
més, el propi professor va dir que ara
s'havia afiliat al PP i tenia relació
directa amb (el President) Zaplana.
Aquest tema ha suposat per a nosal-

tres, l'equip directiu, i per a alguns
pares i mares dels centre, amenaces
de tot tipus en eí poble, de caire parti-
dista polític i, fins i tot, referides al tre-
ball, amb amenaces velades per part
del Cap d'Inspecció: "Esto va a mover
muchas cosas, alguien caerà detràs
de esto"; així ho entenem quan ens
diuen que la solució depèn de "molt
amunt". El Director del Servei Territo-
rial d'Alacant em va cridar per a dír-me
que no anaven a fer res més, que no
era menester que enviarà més escrits
denunciant les actuacions d'aquest
professor, i que "de cristianos es per-
donar". Aquestes paraules no s'ente-
nen quan hi ha un expedient amb una
resolució de falta greu sense aplicar i
actuacions posteriors que hagueren
suposat l'obertura d'altres expedients
en una altra situació.

-Creus que aquest problema ha
estat puntual i s'haguera pogut evi-
tar?

-No, aquest professor ha tingut pro-
blemes amb l'anterior directora, que
va haver de demanar una baixa
deprés d'un conflicte amb ell, amb
diferents professores dels centre, arnb
alumnes, amb els seus pares i mares
i, de vegades, en llocs públics. És evi-
dent que el problema està en ell, i dei-
xar els problemes com si no existiren
no suposa la seua solució.

Malgrat que fins ara In,- v sti i& r&a-
litzades per toia lo comú?:' í I • - ucsttiva,
!'STEPV-lv í la Junta de Personal d'Ala-
carn no han donat una wolunió al proble-
ma, que considerem no os roGoldrà
mentre a'Qu<?st r

©duca
d'acon
.biéma
l'Admi
possib
d'ufia

iball, volem mariifesías' K Maria
;ro, a Tequip directiu cteí CP Cara-
tia, de Píigp, i a! professorat que
antit insultíif i aca-ïat per aquest
,or, a més de a tota lo cornuniiaí
;;va, et noüirco üuporí par ía!
seguir ía resolució ci'aquesï pro-
, Seguirem fent gestions davant
nistració en totes les instàncies
íes pei evitar que ies actuacions
persona alteren la salut ffcica i

psíquica i ïa vida ífuotidiana de perso-
nes concretes, alhora que impedeixen.

no si g ue n "tapats" com si no existiren, i
que dohe solucions reals als proble-
mes.

Al mateix temps, animem les per-
sanes que estan pas^-int situacions
com ef cas del CP GaïQlina Salti, de
Pego, a que ho íacen púbïic Í exiges-
qutïn solucions, doncs considerem
que oi"silenci no és una eixida per a
cap problema.
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ELS HOMES NO PLOREN

Darrerament hom parla i escriu molt (i açò és bo per crear cosncièn-
cia) dels maltractaments a dones. S'està vivenciant, cada vegada més, el
problema com que afecta tota la societat, i és veritat, però també és
cert que el violent ja ho és, Í poca cosa es pot fer, desgraciadament, per
canviar eixes persones que tenen una concepció de la vida i de les rela-
cions determinades.

Caldrà preguntar-se quins mecanismes es combinen dintre del seu
cervell per arribar a disfrutar atemorint, agredint, insultant, violant i inclús
matant; com podem extirpar eixe càncer social que fa que les dones
estiguen sempre per baix dels paràmetres que per justícia els correspo-
nen, què es pot fer per educar persones íntegres Í no violentes, què
podem fer des de l'educació. Sincerament, podem i hem de fer tot el
possible per tal de canviar actituds dolentes, que es van transmetent al
llarg del temps.

La visió del món que cada persona té és parcial Í limitada per nosal-
tres mateixos; pels nostres coneixements, pels nostres dogmes, actuem Í
ens movem no d'acord amb la realitat, sinó d'acord amb la nostra imat-
ge de! món.

Aquesta imatge no la construïm a partir d'una observació de fets con-
crets Í reals, sinó, en la majoria dels casos, a partir d'allò que les altres
persones diuen d'aquest fets, és a dir, a partir dels judicis que els i les
altres emeten sobre la realitat. És per això que, des del naixement,
comencem a percebre la influència social que condicionarà la nostra
manera de veure i estar en el món, Els xiquets i xiquetes, des que nei-
xen, aprenen paraules, les paraules d'una llengua indiquen categories en
què divideix el món una determinada comunitat lingüística. Des del punt
de vista social, sols existeix allò que té un nom. El llenguatge reflexa el
sistema de pensament col·lectiu i amb ell es transmet gran part de la for-
ma de pensar, sentir i actuar de cada societat.

Els xiquets i les xiquetes d'una mateixa classe escolten les mateixes
coses, llegeixen els mateixos llibres, fan idèntiques activitats, però
podem afirmar que reben el mateix ensenyament? L'ensenyament que
se'ls transmet els diu el mateix als xics que a les xiques? Quantes imatges,
missatges subliminars als llibres de text, en íes actituds, estem transme-
tent? A qui se ü fomenta el valor, la duresa ("els xiquets no ploren"), la
inquietud, el moviment? I, per contra, a qui els jocs pacífics, la quietud
(jocs assosegats, ubicats en poc d'espai), la dolçor? On estan els valors
femenins, les dones, en la Història? Podríem seguir qüestionant més
aspectes.

Les xiquetes, quan són xicotetes, aprenen a casa la seva identitat
sociolingüística, se'ls parla en femení, però, per desgràcia, més tard, per
la balança de l'equitat lingüística, per raons d'economia, la xiqueta veu
esvair-se la imatge que acaba d'adquirir de la identitat de gènere, la seva
identitat es desdibuixa; ha d'aprendre que quan es diu "xiquets" o es
parla en masculí, ella pot estar inclosa o pot no estar-ho, Els models lin-
güístics són tallants per als homes i genèricament ambigus per a les
dones.

Les pautes i models de conducta no poden ser modificats per un
decret-lleí; és necessari un canvi més profund, és necessària la presa de
consciència dels mecanismes inconscients de transmissió del model que
volem modificar. Quan els xiquets i xiquetes acudeixen a l'escola ja han
interioritzat la majoria de les pautes de comportament. Les criatures ten-
deixen a identificar-se amb els models vigents en la nostra societat, açò
es manifesta en el joc, hem d'admetre que existeixen models per a uns i
per a les altres. Quan els trets temperamentals, en lloc d'amainar, aug-
menten, és perquè socialment han sigut estimulats.

L'androcentrisme (que consisteix en considerar l'ésser humà de sexe
masculí com el centre de l'Univers) és un dels perjudicis més greus i cas-
tradors que pateix la nostra societat, està impregnant el pensament cien-
tífic, filosòfic, religiós Í polític des de fa mil·lenis. És molt difícil de comba-
tre perquè són els homes els que tenen la força, els exèrcits, la policia,
els mitjans de comunicació... són els que legislen. Aquesta visió
androcèntrica del món no soís la tenen els homes, sinó també les dones,
les quals, per suposat, formem part d'aquesta societat eminenment
patriarcal que ens ha transmès la seva forma de veure les coses. Sols amb
una consciència clara Í amb exercicis d'anàlisi podrem fugir d'ella.

Tants segles pensant d'una determinada manera poden portar a creu-
re que no n'hi ha una altra Í a estar pressoners i pressoneres d'unes ide-
es que no ens deixen reflexionar i criticar-les com si es tractarà de veri-
tats inamovibles.

Els centres educatius tenen una doble funció (entre daltres); la for-
mació intel·lectual i la social Í, per tant, poden ensenyar el que altres
han pensat o ensenyar a pensar; ensenyar a creure o ensenyar a qües-
tionar, a buscar el "perquè", ensenyar a començar noves vies, noves
formes d'interpretar el món i organitzar-lo, o no qüestionar-se res.

És necessària l'estreta col·laboració del professorat amb les mares i
pares, l'anàlisi conjunta i la necessària intervenció per a canviar els
models estereotipats Í injustos que permeten que un home se sentesca
el centre de l'Univers amb poder i drets sobre les dones, la vida, el pen-
sament i el comportament d'aquestes, que siga dur Í desprovist de sensi-
bilitat,,. Si hi ha molt a reivindicar per a les dones; per als homes també,
perquè si no els eduquem en els valors suposadament femenins, en eí
món de l'afectivitat, la veritat és que s'estan perdent una de les millors
coses de la vida i >eran persones incompletes que provablement mori-
ran sense sentir el plaer d'estrènyer, besar, acaronar i ensumar un petit
nadó, sense el plaer de "perdre" el temps un capvespre Í, sobretot, amb
la desgràcia tremenda de no sentir aqueix líquid salat i amarg que són
les llàgrimes.

L'ATENCIÓ ALS ALTRES COM A
RESPONSABILITAT SOCIAL

En aquest moment hi ha
una sèrie de situacions que es
consideren "problemes fami-
liars" i es resolen, en la major
part del casos, dins l'entorn
dels membres de la casa, com
ara els següents: Quan les cria-
tures són menudes i no van
encara a escoles infantils,
quan són una mica majors i
l'horari escolar no coincideix
amb l'horari de treball de la
mare o el pare, quan una per-
sona està malalta o accidenta-
da, quan hi ha una persona
major que no és autònoma i li
cal atenció per part d'una
altra, quan algú ha de ser hos-
pitalitzat per una operació,
etcètera.

Atendre totes aquestes
situacions segueix sent funció
de les dones de la casa, i mol-
tes vegades ho és compatibí-
litzant-les amb el treball que
s'hi fa fora, quan no renun-
ciant al mateix o reduint
l'horari del treball extern per
fer front a la situació interna,

A més, tothom sabem que
en aquest moment són molts
pocs els ajuntaments que
tenen serveis d'atenció social
per als casos en què río hi ha
"familiars" (és a dir, dones)
que es puguen ocupar de la
persona en qüestió.

Fixat el nostre interès en
aconseguir una societat en la
que homes i dones tinguen
dret i possibilitat d'exercir un
treball remunerat, i en la que
les tasques domèstiques esti-
guen repartides per igual, ens
hem de plantejar uns canvis
en les reivindicacions laborals i
en la demanda de serveis '%,
socials que ajuden en aquest ""-><• • -.••;•"
objectiu. Ens cal, en primer
lloc, una conscienciació personal i col·lectiva que ens
porte a la seua exigència continuada fins a la resolució
definitiva dels problemes ací plantejats.

ELS NOSTRES OBJECTIUS COM A SINDICAT
- Obrir un debat a) si del sindicat per a fixar quins són

els punts fonamentals que ens proposem exigir a curt i a
més llarg termini.

- Plantejar davant l'Administració i la societat una
sèrie de reivindicacions Í millores per avançar en la cons-
trucció d'una societat més justa Í conscient de les aten-
cions que necessiten les persones discapacitades, acci-
dentades, les criatures i les persones majors que no són
autònomes.

- Que aquestes reivindicacions passen a formar part
de les negociacions dels Estatuts de la Funció Pública,
de les condicions de treball fixades en cada conveni
col·lectiu, etc.

PUNTS DE PARTIDA
- La consideració de les necessitats d'atenció com a

problemes socials i no únicament particulars.
- La consideració que les tasques domèstiques Í

l'atenció als altres no són tasques específiques d'un
gènere social, sinó que poden ser igualment realitzades
per homes Í per dones.

- Els poders públics són els primers responsables de
l'atenció física i psíquica a tots els ciutadans Í ciutadanes.

- Per atendre a les persones necessitades cal exigir
una sèrie de serveis públics que arriben a tothom i en
tots els àmbits: grans ciutats i àrees rurals.

- Cas que les persones més directament vinculades
amb les necessitats d'atenció ho sol·liciten, podran dis-
posar de permisos que no suposen una disminució dels
seus drets laborals.

ÀMBITS EN ELS QUE CALDRIA FER MODIFICACIONS

a) De tipus social
Ampliació de la xarxa de menjadors escolars per a

que tot xiquet o xiqueta que els necessite hi puga assis-
tir, com un servei educatiu complementari integrat en la
xarxa educativa pública.

Ampliació de les places
escolars públiques Í gratuïtes
-no concertades ni subven-
cionades- d'Educació Infantil
de primer Í segon cicle per a
tot l'alumnat d'aquestes edats
que ho sol.licite.

Creació d'una xarxa de
ludoteques públiques a cada
poble o barri, per a que els
pares i mares que ho necessi-
ten pel seu horari de treball
puguen tenir els seus fills i filles
ben atesos durant un temps
(el temps s'hauria de limitar
per evitar que es convertiren
en un "aparcament de criatu-
res"),

Habilitació de biblioteques
públiques i sales d'estudi en
tots els barris i pobles.

Augment dels centres per a
la tercera edat, tant per a rea-
litzar activitats d'oci i temps
lliure corn a residències de dia
i de temps total.

Serveis públics amb perso-
nal que s'ocupe de les aten-
cions físiques, de companyia,
sanitàries, etc., per a l'atenció
a domicili de persones amb
minusvalies i accidentades que
ho demanden.

Mitjans de transport públic Í
gratuïts adaptats a les perso-
nes amb alguna invalidesa
temporal o minusvalia física
que els necessiten per acudir
a centres escolars, metges,
hospitals, llocs de treball, etc.

b) De tipus laboral
Flexibílització de l'horari de

treball dels pares i/o mares
que tinguen fills en edat esco-
lar, Educació Infantil i Primària.

Reducció de jornada per a
les persones que hagen

^'J"^ d'ocupar-se de l'atenció a fills i
filles menuts, persones majors, malaltes o accidentades
temporalment, sense que afecte les seues condicions
laborals ni la seua cotització a la Seguretat Social.

Augment dels permisos per atenció als altres, basats
en informes mèdics, superant la limitació actual de tres
mesos "per assumptes propis" cada dos anys. Aquests
permisos han de ser automàtics Í no han de suposar cap
minvament dels drets laborals, Per a permisos curts
s'hauria de mantenir la remuneració, Í per als més llargs
s'hauria d'establir una reducció, però mai per sota el sou
base.

Possibilitar el canvi de lloc de treball de les dones
embarassades quan es considere que la seua salut o la
del fetus pot quedar afectada pel treball que realitza.

Considerar els exercicis de preparació al part com un
motiu de permís remunerat.

Augment de les 16 setmanes per maternitat a 26,
amb el 100% del sou i sense pèrdua de condicions
laborals.

Augment del temps de lactància a dues hores/dia
durant el primer any de vida de la criatura, amb un
repartiment d'aquest temps de forma que siga realment
útil per a la finalitat sol·licitada.

Manteniment dels tres anys d'excedència voluntària
per a l'atenció a fills menors, sense reducció dels drets
laborals ni pèrdua del lloc de treball.

Aquestes condicions han de ser les mateixes per
a les persones que adopten fills, Í, en aquest cas,
s'ha de considerar les condicions específiques que
demanen els organismes públics que tramiten
l'adopció -ara mateix, un mes de permanència de
la parella que adopta en el país d'origen de la cria-
tura- com a permís remunerat en cas que l'adopció
es confirme.

A QUI HAN D'AFECTAR AQUESTES REIVINDICACIONS?
A tots els treballadors i treballadores, independent-

ment de la seua condició de funcionaris, laborals, inte-
rins, etc., o de la seua responsabilitat en el lloc de tre-
ball, i, en tot cas, el personal afectat ha de ser susbti-
íuït, com a mínim, a partir del setè dia del permís,
d'acord arnb allò pactat entre l'Administració -educati-
va- i els sindicats,


