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QUADERNS DE L'ENSENYAAAENT DEL PAÍS VALENCIÀ

Un alt càrrec de l'Administració recita la llarga relació de nous instituts de
Secundària pel curs 98-99.

L'E SO, en absoluta precarietat
La matrícula per al tercer curs d'ESO ha posat en evidència la carència

d'instituts i d'altres qüestions que se'n deriven, a més de les discriminacions
que s'han pogut perpetrar amb el nou Decret d'admissió de l'alumnat. Matri-
cular tot l'alumnat de 15 anys en tercer d'ESO ha resultat força complicat per
a l'Administració -i contestat per la comunitat educativa- perquè ha volgut
reduir la qüestió a pura matemàtica: a tants alumnes cal buscar-los el mateix
nombre de llocs escolars... i punt. I mentre quadren o no quadren els núme-
ros, es desbarata l'ESO en el sistema públic,

A la fragmentació inicial de l'ESO -el primer cicle està als col·legis, mentre
el segon està als instituts o als seus succedanis- s'ha sumat un rosari de
despropòsits.

En primer lloc, una fragmentació pedagògica perquè no s'ha donat compli-
ment al Reglament Orgànic i Funcional dels centres de Primària, que esta-
bleix una preceptiva coordinació docent entre el professorat dels col·legis i el
de l'institut. En segon lloc, als instituts desapareix la figura de Coordinador de
Secundària, tant de cicle com d'etapa amb les funcions que se li atribuïa en
la resolució d'ESO del curs passat. A més a més, la Conselleria pretén que
l'horari tectiu del professorat tinga, com a màxim, 2 hores setmanals per a
tutoria amb alumnes, actualització de valencià per a alumnat exempt, i per a
dedicar-se a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Només els
tutors ja necessiten tres hores lectives per a la seua tasca (una amb e! grup i
dues per a l'atenció individualitzada). Respecte al Programa d'Ensenyament
en Valencià i al Programa d'Incorporació Progressiva, les Instruccions de
Secundària no garanteixen la continuïtat de Primària a Secundària, ni tan
sols entre els diferents trams educatius del mateix IES, atès que deixa
aquesta continuïtat en funció "de la disponibilitat de professorat".

No cal dir que hi ha altres temes, com la diversificació curricular, alumnat
amb necessitats educatives especials, ràtios mínimes i màximes d'optatives,
situació del professorat que comparteix centre... que podrien millorar molt.

Tenim el simple encaix matemàtic. A costa de la qualitat educativa i de la
qualitat de vida perquè els barris i els pobles no tenen els instituts que els cal.

L'ensenyament públic pot donar a la majoria social un servei de qualitat.
Sabem com fer-ho i sabem el que necessitem per fer-ho millor. Necessitem,
sobretot, una altra política educativa.
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1 0.000 signatures a favor de
Una llengua, 700 propostes

El passat 18 de juny, durant la concentració convocada per la
Federació Escola Valenciana, es van lliurar al President de la
Generalitat, Eduardo Zaplana, 10.000 signatures que subscriuen el
document "Una llengua, 100 propostes", i que compta amb el
suport de més de 100 adhesions, entre partits polítics, institucions,
sindicats, associacions i ajuntaments.

Durant la concentració es va desplegar una senyera de més de
1.000 metres, confeccionada amb més de 40.000 adhesius de
"mariscalets" de color roig amb el nom i població de cadascuna de
les persones que, en el transcurs de les 13 Trobades celebrades
enguany, els va pegar al suport de color groc.

|stcpv-iv, la informació al dia I

http://www*xarxaneta.org/stepv 1

stepv-iv@xarxaneta*org •
millorar la informació és millorar la participació
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Jornada Confederal

sobre la Formació de

Persones Adultes
Alacant. Maig 1998

La Confederació dels STEs va
celebrar el passat mes de maig una
.Tornada de Formació de Persones
Adultes a Alacant. Hi van assistir
representants d'Andalusia, Caste-
llà-La Manxa, Catalunya, Euskadi,
Castella-Lleó, Madrid, Astúries,
Regió Murciana, Aragó, Illes Bale-
ars i del País Valencià.

En aquesta Jornada s'ha analit-
zat el moment en què es troba el
desplegament de l'FPA a cadascu-
na de les Comunitats Autònomes i
a r àmbit de gestió del MEC, i s'ha
elaborat una estratègia sindical i
una plataforma reivindicativa.

A continuació fem un resum de
les conclusions més rellevants.

- La necessitat d'elaborar un
Mapa de la Formació de Persones
Adultes que supose, entre d'altres
aspectes, la creació de centres i un
augment de plantilles. La creació
d'una xarxa presencial de centres
d'FPA per a atendre a totes les
localitats i, com a mínim, el mante-
niment de la xarxa actual, assegu-
rant tota l'oferta: ensenyament ini-
cial, ESPA i cicles formatius. Per a
major accessibilitat, haurien d'esta-
blir-se torns de matí, vesprada i nit,
i la creació de la relació de llocs de
treball dels centres d'FPA en fun-
ció de les modalitats educatives
que imparteixen.

- El desplegament o promulga-
ció d'una Llei de Formació de Per-
sones Adultes per a cada comunitat
autònoma, amb un pla de finança-
ment que garantesca els recursos
pressupostaris necessaris.

- L'elaboració d'un disseny
curricular específic per a l'FPA
que ampli e l'oferta formativa a
ensenyaments com Educació
Secundària de Persones Adultes,
Cicles Formatius..., i que regule
tant l'ensenyament reglat com no
reglat.

- La consolidació dels centres
d'FPA i que aquests estigueu capa-
citats per impartir l 'Educació
Secundària i, per tant, expedir el
Graduat d'Educació Secundària.

- La creació a l'organigrama de
les diferents Administracions Edu-

catives d'un òrgan directiu, amb
competències plenes en FPA.

- La negociació d'una normati-
va que garantesca l'estabilitat de
les plantilles dels diferents pro-
grames i que fixe les característi-
ques dels contractes de treball del
personal de diverses intitucions
que atenen l'FPA, per superar les
actuals situacions de precarietat i
millorar les condicions de treball
del personal que treballa als cen-
tres d'FPA.

- La prioritat de la modalitat
d'educació presencial front a la
modalitat d'educació a distància.

- La promoció i elaboració de
Plans Territorials d'FPA que res-
ponguen a les necessitats i interes-
sos de la població usuària, amb la
participació de tots els sectors
implicats.

- La denúncia de la política de
privatítzacíó de l'FPA i l'exigència
per a que es prioritzen les actua-
cions públiques front a les priva-
des.

- La necessitat de la coordinació
de tots els recursos que actualment
es destinen a l'FPA per part de les
diverses Administracions, per a
que existesca un control adequat,
evitant les duplicitats a les actua-
cions.

- La regulació de la constitució i
funcionament dels òrgans de parti-
cipació social i gestió dels centres
d'FPA públics, d'iniciativa social i
d'iniciativa privada.

- S'ha de garantir, amb urgèn-
cia, la formació específica i la
capacitació adequada del personal
docent per atendre les demandes
del sector, així com l'especificitat
dels llocs de treball, a efectes de
provisió de places.

Finalment, el debat va posar de
relleu la greu situació que està tra-
vessant a tot l'Estat la Formació de
Persones Adultes, denunciant
l'actuació d'algunes Administra-
cions Educatives, com, per exem-
ple, la Generalitat Catalana, la Jun-
ta d 'Andalusia, la General i ta t
Valenciana o el Ministeri d'Educa-
ció i Ciència.

L'ABC DEL BROT D'HEPATITIS

Després de tota la informa-
ció que, parcialment, hem
anat rebent al llarg d'aquests
mesos, i una vegada el Con-
seller de Sanitat ha donat les
"explicacions" corresponents a
les Corts Valencianes, és
l'hora de fer una valoració
objectiva, en la mesura que
les dades que tenim ens ho
permeta, dels fets que han
ocorregut al voltant del brot
d'hepatitis í que, d'entrada,
semblen força greus.

"A", resulta evident que els
mecanismes de vigilància epi-
demiològica no han funcionat
correctament, perquè ha
hagut de ser una empresa pri-
vada Í el seu servei de salut
laboral els que han engegat
l'alarma i han posat en marxa
la investigació mèdica dels
focus del brot. Pel que sabem,
s'han detectat més de 200
casos, de moment i des de
1995, en la clínica "La Salud" i
en "La Fe", que no s'havien
declarat en produir-se, i que la
font de contagi no és exclusi-
vament el Dr. Maeso. A partir
d'ací, i davant d'un problema
tècnic -en els mecanismes de
detecció- correspon als epide-
miòlegs identificar els altres focus de contagi i
prendre les mesures adients per tal de eliminar-
los; a més a més, la investigació no ha de con-
cloure amb l'estudi d'aquest brot, perquè des de
1991, data en la que es va identificar el virus,
tenim un total de 80.000 casos acumulats de por-
tadors de l'hepatitis C, dels quals no sabem quin
percentatge és posterior a 1991, però, en qualse-
vol cas, nosaltres creem que estem davant d'un
autèntic problema de salut pública i, per tant,
caldrà prendre mesures adequades a la magnitud
del problema.

"B", es clar que hi ha persones afectades amb
un pronòstic incert, i que hi ha indicis d'actituds
negligents que perfectament podrien qualificar
d'evidències aclaparadores. D'aquesta qüestió es
deriven problemes de tipus administratiu i judicial,
ja que, per una banda, tenim una ocultació de
casos, bé per part dels facultatius responsables,
bé per part de la Conselleria de Sanitat, segons la
versió dels fets que escoltem, i que podem consi-
derar com a informació d'interès general. Per
l'altra banda, es produeix una actuació propera a
la paradoxa quan els responsables de la clínica
"La Salud", que compaginen càrrecs de la matei-
xa responsabilitat en "La Fe", prenen unes mesu-
res preventives en la primera i no fan el mateix en

la segona, permetent que
el metge considerat com a
probable transmissor de la
malaltia continue exercint la
seua professió en el centre
públic. Ací, els jutges tenen
l'última paraula per dirimir
les responsabilitats entre
tots els implicats i, per tant,
no hem de fer més valora-
cions en aquest sentit;
però, sí que hem de dir, i
ben fort , que, com era
d'esperar, i com a conse-
qüència de l'aplicació d'un
sistema sanitari mixt, on es
permet la compatibilitat de
l'exercici dels professionals
en els centres públics i pri-
vats, han primat els interes-
sos econòmics d'una
empresa sobre el dret bàsic
dels ciutadans a la salut i
sobre la credibilitat del rigor
professional dels treballa-
dors de la sanitat pública.
És una contradicció que
certes persones amb res-
ponsabilitat en els centres
sanitaris públics mantin-
guen una vinculació amb
empreses privades, les
quals obtenen una bona
part dels seus ingressos

explotant Í promocionant les mancances del siste-
ma sanitari públic.

"C", per tot l'exposat anteriorment, no dubtem
que es deriven una sèrie de responsabilitats políti-
ques perquè (a Conselleria de Sanitat ha demos-
trat una mancança absoluta de criteris en el
desenvolupament del concepte de Salut Pública,
aplicant un model sanitari purament mèdic,
amplament superat per qualsevol societat moder-
na, que tan sols es preocupa de tractar ta malaltia
i no de la seua prevenció, qüestió fonamental,
sobretot en aquest cas, en què els tractaments
tenen dubtosa efectivitat. A més a més, el feí de
donar participació als interessos privats en la
sanitat pública -que no hem d'oblidar que és (es-
tendard del programa polític del Partit Popular- ha
demostrat que no garanteix la igualtat de tots els
ciutadans a l'accés al dret a la salut. Aquesta res-
ponsabilitat té nom i cognoms, i des de l'STEPV-
INTERSINDICAL VALENCIANA no ens dol de dir
que són el Director General de Salut pública, el
Director General d'Assistència Especialitzada i el
nostre "competent" Conseller de Sanitat, Joaquín
Farnós. Dit açò, cadascú que assumesca la seua
responsabilitat.

Rafael Reig Valero

ESTATUT DE LA FUNCIÓ PUBLICA DOCENT

Durant el primer semestre
d'enguany, a Madrid, s'ha estat par-
lant entre l'Administració Central
(MEC) i els sindicats amb implanta-
ció a l'ensenyament de l'anomenat
Estatut de la Funció Pública Docent.

Parlem d'una reivindicació molt
antiga. Els sindicats van demanar en
els temps de la Transició una legis-
lació pròpia de rang elevat que regu-
larà tots els aspectes que afecten al
personal docent.

Des dels anys vuitanta ha estat
impossible aquesta regulació, ni tan
sols la negociació, i precisament és
el govern del Partit Popular el que,
arran del pacte de l'Estatut de la
Funció Pública, ha decidit obri <ú
debat.

El primer que cal dir és qu> s
planteja al mateix nivell que l'E. a-
tut General de la Funció Pública i no

subjecte a una dependència jeràrqui-
ca, és a dir, sobre el paper, ambdós
estatuts solament estan subjectes a
la Constitució Espanyola i als Esta-
tuts d'Autonomia. La resta, depèn
de la voluntat política.

Caben alguns dubtes. Per què
ara? És possible una regulació del
personal docent aliena a la resta del
tuncionariat? A nosaltres ens sem-
bla bé qualsevol moment sempre
que hi haja voluntat real de negocia-'
ció. Respecte de la segona pregunta,
la resposta no pot ser una altra que
afirmativa, possible és, però, hi esta-
ran disposats?

En tot cas, la nostra funció no és
especular, sinó tractar d'estendre el
debat al conjunt dels treballadors i
treballadores. Cal aprofitar l'ocasió
per '< traure a la superfície temes
ama .its durant molt de temps,

temes molt importants per al desen-
volupament de la tasca docent i per
al nostre projecte d'Escola Pública.

És una bona oportunitat per a
parlar de la nostra alternativa global
a l 'ensenyament, del Cos Únic
Docent, i dels camins per acostar-
nos-en, terminis, titulació inicial,
sistemes d'especialització.. . , de
l'estabilitat del professorat interí, de
l'accés a la Funció Pública Docent,
el sistema retributiu, els concursos
de trasllats, etc.

En sentit estricte, fins ara no ha
començat la negociació. Hi ha hagut
set o vuit reunions en les que cadas-
cuna de les organitzacions presents
(CIG, ELA, ANPE, CSIF, CCOO,
UGT i STEs) hem plantejat els nos-
tres punts de vista i l'Administració
ha exposat els seus. El proper curs,
l'Administració enviarà un avant-

projecte a totes les organitzacions.
Quan això passe, estarem en la
negociació més important dels
últims anys i, possiblement, com en
d'altres ocasions, puga passar inad-
vertida. Per la nostra banda, tenim el
propòsit d'estendre el debat als cen-
tres i traure l'Estatut dels salons al
carrer.

Pel que hem pogut veure, tant la
posició de l'Administració com la
de la resta de sindicats, és prou con-
tempori tzadora amb la situació
actual, i és de témer que les organit-
zacions signants de l'avantprojecte
d'Estatut de la Funció Pública vui-
guen traslladar-lo, almenys en el seu
esperit, a l'Estatut Docent.

Però també tenim el convenci-'
ment que la realitat als centres de
treball no és la mateixa i que podem
canviar les coses substancialment.

Per a aconseguir-ho, necessitarem
una ampla participació en el debat.

Si la negociació arribarà a crista-
l·litzar en una llei, ja serà molt com-
plicat tornar a negociar aspectes
fonamentals, per això hem de com-
prendre que hi ha canvis, possibles i
necessaris, que cal fer en eixe
moment. El canvi de sistema educa-
tiu exigeix respostes professionals
que no són possibles dintre de
l'actual marc de cossos docents. El
sistema d'accés actual a la Funció
Pública està creant un mal endèmic i
cíclic, caldrà aprofitar l'oportunitat
per donar una solució definitiva al
problema de l'estabilitat en el tre-
ball i, al mateix temps, trobar la for-
ma més adequada per accedir a la
docència, tenint en compte, bàsica-
ment, el treball i la formació docent.

Aquests canvis i d'altres seran la
nostra responsabilitat i no podem
veure passar el vaixell sense abor-
dar-lo.

EI curs que ve ens tocarà mam-
prendre el tema i situar-lo a l'eix de
la nostra acció sindical.
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Balanç dels curs.
Perspectives per al

que ve
El context

El curs escolar s'acaba. És el tercer de
l'actual legislatura. Al-llarg de tot aquest
període s'ha evidenciat, cada dia amb
més claretat, quina és la política educativa
de l'actual govern. Una política caracterit-
zada per considerar l'educació pública
com a subsidiària de la privada. En funció
d'açò s'està treballant, i molt, per part dels
responsables de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència.

No són casuals, i menys encara inevita-
bles, uns fets i actuacions que, en uns
quants anys, poden canviar l'actual equili-
bri entre la xarxa pública i la privada en
favor d'aquesta. Així ho va declarar la prò-
pia ministra d'Educació, Esperanza Agui-
rre.

Durant aquests anys, tot s'ha fet sense
un pla d'actuacions per a aplicar la LOG-
SE al País Valencià, de manera que
aquesta ocasió històrica haguera suposat
l'avanç definitiu cap un nou sistema edu-
catiu públic de qualitat i al servei de la
societat valenciana. L'anomenat Mapa
Escolar no ho és, no sols per les seues
carències i perquè està mancat del con-
sens necessari, sinó perquè no va més
enllà de ser una declaració d'intencions
sense cap valor normatiu. Conseqüent-
ment, no se l'ha dotat d'un pla de finança-
ment per a que siga una realitat. Mentre,
l'Administració, no atén la demanda de
llocs escolars públics que la societat recla-
ma, fins i tot al carrer, i escolaritza bona
part de l'alumnat en centres allunyats del
seu domicili familiar, que no reuneixen les
condicions previstes a la normativa esta-
blerta per als nous ensenyaments, alhora
que presenta, com a alternativa, l'oferta
privada. És la política de "caos": pretenen
fer creure a la societat que l'ensenyament
públic no funciona, que tot està per fer,
per a que les famílies miren cap a l'escoia
privada.

Mancances i precarietat
És en aquest context on s'han de situar

algunes de les actuacions que s'han suc-
ceït al llarg del present curs escolar, espe-
cialment en Secundària.

En primer lloc, volem destacar la man-
ca d'una planificació per a aplicar la LOG-
SE, mentre s'ha fet seguidisme d'allò que
ve de ponent. Tot plegat, ens ha menat a
ser una de les darreres comunitats autò-
nomes en el grau d'aplicació de la Refor-

ma Educativa; la falta de finançament,
d'un pla d'inversions; la falta d'una norma-
tiva bàsica i consensuada per a l'organit-
zació i funcionament dels centres amb els
corresponents recursos econòmics i el
personal necessari per a ofertar un ensen-
yament de qualitat; la publicació del
Decret i l'Ordre de matriculació de l'alum-
nat, que el nostre sindicat ha recorregut;
"l'adscripció múltiple" dels centres d'Edu-
cació Infantil i Primària als Instituts; la
manca o el retard considerable en l'elabo-
ració de disposicions legals sobre aspec-
tes força importants, com els serveis
d'orientació educativa, psicopedagògica Í
professional, la formació de les persones
adultes, l'educació infantil, l'educació com-
pensatòria, la situació dels centres de les
zones rurals, els ensenyaments de règim
especial, la nova formació professional...

Un dels assumptes més importants és
la implantació de l'ESO. La matrícula per al
tercer curs d'ESO ha posat en evidència la
carència d'instituts i d'altres qüestions que
se'n deriven. Matricular tot l'alumnat de 15
anys en tercer d'ESO ha resultat força
complicat per a l'Administració -i contestat
per la comunitat educativa- perquè ha vol-
gut reduir la qüestió a pura matemàtica: a
tants alumnes cal buscar-los el mateix
nombre de llocs escolars... i punt. I mentre
quadren o no quadren els números, es
desbarata l'ESO en el sistema públic.

L'ensenyament secundari
Cal dir que hi ha temes claus de l'ense-

nyament secundari, com la diversificació
curricular, alumnat amb necessitats edu-
catives especials, ràtios mínimes i màxi-
mes d'optatives, situació del professorat
que comparteix centre... que o no es trac-
ten o podrien millorar molt. La negociació
de les plantilles i les condicions laborals
de Secundària està aturada.

Ens referim a la necessitat d'enllestir
una vertadera negociació global, negociar
tots i cadascun dels aspectes que tenen a
veure amb aquesta etapa educativa i amb
el professorat que hi intervé. Negociar glo-
balment la reconversió de! sector. Des del
nostre punt de vista, és inaudit que gene-
ralitzant-se el proper curs escolar el tercer
d'ESO, a més a més dels problemes
abans esmentats, no es sàpiguen quines
seran les plantilles definitives del centres
de Secundària ni s'haja negociat tota la
normativa per al seu funcionament. Però,

Assemblea d'alumnes per valorar el curs que s'acaba.

si sobre Secundària hem mantingut algu-
nes reunions, per bé que infructuoses,
sobre el futur de la Formació Professional,
res de res. No s'ha arribat ni a parlar. En
el proper curs escolar, la iniciativa l'hem
de portar el professorat i els sindicats si
volem aturar els efectes negatius de la
política de l'Administració sobre el profes-
sorat i l'ensenyament públic.

La negociació d'enguany
La negociació al llarg del curs escolar

ha anat improvisant-se, no s'han respectat
els calendaris pactats, no hem vist una
voluntat d'arribar a! consens; ans el con-
trari, l'Administració acompleix els tràmits
legalment establerts i poc més. Hem hagut
de pressionar constantment per a aconse-
guir resoldre satisfactòriament alguns pro-
blemes. D'altres, molts, s'han imposat,
malgrat la mobilització, la pressió de la
comunitat educativa.

Entre els assumptes més importants
està l'incompliment de l'acord de plantilles
dels centres d'Infantil i Primària. Quedava
per aplicar el tercer termini, generalitzar
les plantilles pactades. No ha estat així.
Per una banda, no s'ha generalitzat la cre-
ació d'aules de tres anys a tots els cen-
tres; tampoc no s'han creat, en tots els
casos, els llocs de treball catorzè, als cen-
tres d'una línia, i el vint-i-sisé als centres
de dues. Ha estat una decisió unilateral de
l'Administració, no compartida ni consenti-
da pel nostre sindicat. El sindicat va cridar
tots els claustres i consells escolars a opo-
sar-se a l'arranjament escolar í per a que
reclamaren la creació d'aules de tres anys
i de tots els llocs de treball pactats. Carn-
panya que ha tingut els seus efectes amb
la creació d'un major nombre de llocs de
treball que els previstos inicialment.
Aquesta ha de ser la línia en el futur. A
més a més, hi ha tota una sèrie d'altres
temes que estan pendents de desplegar-
se. El proper curs s'ha de donar compli-
ment total a l'acord de plantilles de 1996.
Tampoc no s'ha consensual, ni ara ni en
el curs passat, la normativa de l'adscripció
dels mestres als llocs de treball del primer
cicle d'ESO als Instituts, i ara estem
pagant els efectes de com es va fer el
curs passat. Si s'haguera fet com la nostra
organització va proposar, als llocs de tre-
ball definitius de la planificació escolar
prevista, tot ei personal estaria en llocs de
treball estables.

Per altra part, hem frenat l'intent de
modificar el calendari escolar. L'Administra-
ció i un sector conservador de les AMPEs
pretenien augmentar considerablement els
dies lectius. No ho han aconseguit, però
estem segurs que tornaran a plantejar-ho
en el futur. Les darreres notícies del MEC
van en aquesta línia. Haurem d'estar vigi-
lants. De tota manera, aquest tema es va
traslladar a l'opinió pública per a amagar la
situació de l'aplicació de la LOGSE i per
trencar les Plataformes Unitàries per
l'Escola Pública. No aconseguiren ni una ni
l'altra cosa. Tot el contrari, es va enfortir
més, si cap, la unitat de totes les forces sin-
dicals, de les plataformes, en contra de la
política educativa del Govern.

El futur immediat
Queden moltes coses per negociar. Un

nou sistema retributiu que supere el dels
actuals sexennis, que supose el cobra-
ment d'un complement específic lineal per
a tot el professorat valencià, com passa a
Canàries. No podem oblidar la història. Els
responsables de la divisió salarial són tant
l'Administració com la resta de les organit-
zacions sindicals que pactaren l'actual sis-
tema retributiu. La negociació d'un nou
sistema retributiu és i ha de ser un dels
nostres objectius.

La normativa per a l'organització dels
centres públics, en desplegament del
ROF, s'ha de fer, però no a costa d'un
empitjorament de les condicions de treball
dels centres. Ens queda la regulació de
diferents tipus i nivells d'ensenyament:
formació de persones adultes, educació
especial, Spes, ensenyaments de règim
especial, escola rural, compensatòria,
educació infantil..., o la resolució de temes
de personal com ara la funcionarització
del personal laboral, professorat tècnic de
formació professional, professorat interí...
són altres del assumptes que no hem
d'oblidar i que seran una constant al llarg
del proper curs.

Per a aconseguir totes les nostres rei-
vindicacions cal continuar treballant, orga-
nitzant-nos, lluitant, enfortint el nostre sin-
dicat. Davant de les agressions contra
l'ensenyament públic, contra la normalitza-
ció lingüística, hem de continuar impul-
sant, si cap amb més força, les platafor-
mes unitàries per l'escola pública, els
moviments de renovació pedagògica i el
moviment per l'escola valenciana.

VACANCES REGENERADORES amb PNL
Perquè pots descobrir que ets molt
més capaç del que pensaves.

Perquè aprengués a desenvolupar la
intel·ligència emocional, l'autoestima,
i a millorar les relacions personals.

Unes vacances especials del 18 al 31
de juliol prop d'Onda (Castelló).
En un lloc apacible amb totes les comoditats.

PeNeLers
Font d'En Corts, 87 - 46013 València - Tel. 96 334 31 90
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l gran sortit en quaderns

de repàs i lectura
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INSTRUCCIONS COMENÇAMENT
DE CURS DE SECUNDÀRIA
Valoració de les propostes de l'Administració

Ens trobem davant una negociació d'instruc-
cions d'inici de curs que, d'una forma encober-
ta, és, tot alhora, una negociació de plantilles
transitòries, un desplegament transitori i parcial
del ROF i una solució transitòria als desplaça-
ments que necessàriament van a produir-se per-
què la immensa majoria dels centres que
s'havien d'haver construït no existeixen.

No és una casualitat que la Conselleria a
hores d'ara no haja continuat la negociació que
s'encetà el passat desembre sobre plantilles de
Secundària, normativa de funcionament de cen-
tres (desplegament del ROF) i garanties d'estabi-
litat en les places actuals (especialment necessà-
ries per al col·lectiu afectat per la supressió de
l'antiga FP). L'STEPV-Iv està denunciant contí-
nuament el perjudici que per a l'ensenyament
públic significa que aquests temes no estiguen
resolts dins d'una negociació global que hauria
d'incloure un pla de construcció i finançament
dels centres de Secundària, si més no dels que es
preveuen en el mapa escolar, així com una millo-
ra de l'oferta pública d'ensenyaments, que en el
cas d'aquest sector s'hauria de concretar en
l'ampliació del ventall de Cicles Formatius a
totes les comarques i l'augment de Batxillerats
tecnològics, artístics i nocturns.

En aquest sentit, l'Administració arriba a
incomplir la seua pròpia normativa. Ens referim
a la Resolució de 23 dabril de 1998 per la qual
s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a IES
(DOGV 29-IV-98) a l'efecte de l'escolarització
de l'alumnat d'ESO, la qual no dóna compli-
ment al manament de la Disposició Transitòria
Tercera del Decret pel qual s'aprova el ROC,
quan determina que: "A fi de garantir una ade-
quada coordinació dels estudis d'Educació
Secundària Obligatòria, la Conselleria de Cultu-
ra, Educació i Ciència adscriurà aquests
col·legis (els que imparteixen transitòriament
ler cicle d'ESO) a un Institut d'Educació
Secundària i n'establirà reglamentàriament les
formes de coordinació". Aquesta necessària
coordinació no apareix tampoc a les instruc-
cions quan es parla de coordinació docent. I per
si tot açò fóra poc, la nova normativa d'admis-
sió d'alumnes no sols contradiu el Reial Decret
986/91, pel qual s'estableix que no cal fer un
nou tràmit d'admissió per a aquell alumnat que
ha de canviar de centre quan passa del primer al
segon cicle de l'ESO, sinó que és una eina
excel·lent i perversa per a que els centres
puguen seleccionar l'alumnat.

Centrats en les resolucions per a l'organitza-
ció del curs (encara ens falta la de Cicles For-
matius), la nostra valoració és la següent.

Novetats
- Desapareix la figura de Coordinador de

Secundària, tant de Cicle com d'Etapa, amb les
funcions que s'els atribuïa en la resolució
d'ESO del curs passat (Article deu), la qual cosa
trobem tan injustificable corn la no adscripció a
efectes de coordinació docent i exigim la seua
restitució amb els mateixos termes que apareixia
el curs passat, tot fent extensiva la seua funció
de coordinació a tots els centres de Primària i
Secundària que impartesquen Ir i 2n cicle
d'ESO, respectivament.

- S'introdueixen les guàrdies i es computen
com a tals les hores de pati (atenció a l'alumnat
en hores de pati) per a la qual cosa s'assignen a
cada període diari dos professors.

- Apareix la figura de Cap d'Estudis d'FP als
instituts que impartesquen més de cinc cicles
formatius, corresponents a tres o més famílies
professionals. En aquest punt, proposem baixar
el requisit a cinc cicles formatius.

- Es generalitza el Departament d'Orientació
a tots els instituts, així com la resta de departa-
ments didàctics als centres que tenen ensenya-
ments d'FP antiga. La Conselleria s'oposa a que
es generalitzen el de Formació i Orientació
Laboral i el d'Economia, a pesar que hi haja un
mínim d'ensenyament d'aquestes matèries, així
com el Departament d'Activitats Extraescolars
aïs instituts que no disposen de vice-director. La
nostra proposta és que es creen aquests departa-
ments en tots els casos on hi haja els ensenya-
ments corresponents.

Una alumna d'ESO, preocupada. És natural.

- Es pot donar el cas, a instituts on hi haja
ensenyaments de Cultura Clàssica, que el pro-
fessor d'aquesta matèria no estiga adscrit a cap
departament, si no millora l'esborrany, a la qual
cosa ens oposem.

- No s'avança gens en la reducció de les
ràtios a BUP i FP (38 en les matèries generals i
25 per a les pràctiques d'FP): En proposem 35 i
20, respectivament. Tampoc no hi ha cap millo-
ra 'en l'equiparació, quant a nombre d'alumnes,
de la branca Administrativa i Comercial amb la
resta de branques pel que fa a les assignatures
de pràctiques.

- Ens oposem a que la Condició de Catedrà-
tic continue sent un privilegi en la determinació
del professorat del Seminari o Departament que
ha de quedar sense horari, a l'hora de desplaçar-
se voluntàriament del centre, i per determinar la
prioritat en l'elecció d'horari.

- És insuficient la reducció prevista per al
professorat major de 55 anys (dues hores de
repasses i desdobles) o, si el professorat del
departament pot assumir-ho, dues hores de
currículum. En aquest punt, proposem la reduc-
ció d'un grup, sense necessitat de soüicitar-ho
expressament, al professorat major de 55 anys.

- Les hores lectives del professorat continuen
sent 18. En aquest punt, proposem que siguen
16 o 18, en funció del nombre d'alumnes, el
qual hauria de ser, com a màxim, de 180, de tal
manera que es puga reduir un grup o dos al pro-
fessorat que sobrepasse aquest màxim.

- No estem d'acord que l'horari lectiu del
professorat tinga com a màxim 2 hores setma-
nals per a tutoria amb alumnes, actualització de
valencià per a alumnat exempt, i hores de dedi-
cació a alumnes amb necessitats educatives
especials. Només els tutors ja necessiten tres
hores lectives per a la seua tasca amb l'alumnat
(una amb el grup i dues per a l'atenció indivi-
dualitzada). En aquest punt, també sol·licitem
que s'incloguen hores de recolzament de qualse-
vol matèria per a aquells alumnes que ho
sol·liciten.

- Respecte al Programa d'Ensenyament en
Valencià i al Programa d'Incorporació Progres-
siva, les Instruccions no en garanteixen la conti-
nuïtat de Primària a Secundària, ni tan sols en el
mateix IES en els diferents trams educatius, atès
que deixa aquesta continuïtat en funció "de la
disponibilitat de professorat".

No cal dir que hi ha altres temes, com la
diversificació curricular, alumnat amb neces-
sitats educatives especials, ràtios mínimes i
màximes d' optatives, situació del professorat
que comparteix centre..., que podrien millorar
molt. Aquestes són les nostres valoracions
inicials dels documents presentats per la Con-
selleria. Si voleu fer aportacions, les rebrem
de molt bon grat.

L'ORDENACIÓ
DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Per tal de completar alguns aspectes de la
legislació d'àmbit estatal com per la necessitat
d'una disposició de caràcter bàsic que regule
l'ordenació acadèmica dels nous Cicles For-
matius d'FP, el MEC i les Comunitats Autò-
nomes amb competències educatives han ela-
borat el Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspectes
de l'ordenació de la Formació Professional en
l'àmbit del sistema educatiu (BOE 8-V-98).

Aquest Reial Decret presenta els següents
continguts:

Professorat
1. Determina les titulacions declarades

equivalents a efectes de docència, per a
l'ingrés a les especialitats al Cos de Professo-
rat d'Ensenyament Secundari i al Cos de Pro-
fessorat Tècnic d'FP (Art. 22, Annexos Via i
VIb, respectivament).

2. Possibilita tres oposicions transitòries
per a tot el Professorat Tècnic d'FP interí, amb
el títol d'FP II, que duga dos anys d'experièn-
cia docent en l'Administració educativa per la
qual es presente (Disp. Transitòria Segona).

3. Estableix la possibilitat que la Conselle-
ria d'Educació puga ofertar places vacants de
les especialitats pròpies de la Formació Pro-
fessional Específica a funcionaris i funcionà-
ries del Cos de Secundària i del Cos de Profes-
sorat Tècnic d'FP que no siguen titulars de les
especialitats de les vacants ofertades però que
reunesquen uns requisits administratius i de
titulació per a ocupar-les (D. Transitòria Ter-
cera, Annex XI i Annexos Via i VIb).

4. Modifica i amplia el Reial Decret
1.635/1995, d'Especialitats d'FP:

- Modifica les denominacions d'una espe-
cialitat del Cos de Secundària i de dues del
Cos de Professorat Tècnic d'FP (Ap.l.
Annex Villa).
- Amplia l'atribució de competència docent
i suprimeix atribució de competència
docent a algunes especialitats (Ap. 2, 3 i 5.
Amex VIIIb,Vïïc i VlIIe).
- Amplia l'adscripció a les noves especiali-
tats d'FP com a conseqüència dels canvis
anteriors (Ap. 4 Annex VlIId i Art. 18).

Alumnat
1. Regula l'accés, admissió i matriculació

de l'alumnat als nous Cicles Formatius:
- Requisits acadèmics per a l'accés directe

(Art. 2 i Disposició Addicional Primera).
- Principis Generals per a l'accés mit-

jançant prova (Art. 3 i Disposició Addicional
Tercera).

- Criteris de prioritat per a l'admissió
d'alumnes en Cicles Formatius de Grau Supe-
rior (Art, 5 i Disposició Addicional Segona).

- Permet de matricular-se parcialment en
mòduls d'FP (Art 8).

2. Estableix l'equivalència professional en
la corresponent professió entre:

- El títol de Tècnic Auxiliar de la Llei
General d'Educació del 70, amb el nou títol de
Tècnic (Art. 9 i Annex II).

- El títol de Tècnic Especialista de la Llei
General d'Educació del 70, amb el nou títol de
Tècnic Superior (Art. 10 i Annex III).

3. Estableix l'accés directe a les diferents
modalitats del Batxillerat per als qui estiguen
en possessió del Títol de Tècnic (Art. 11).

4. Determina les convalidacions, els criteris
i els procediments per a convalidar o reconèi-
xer la correspondència en un futur entre:

- Mòduls Professionals comuns a diferents
Cicles Formatius (idèntica denominació,
duració, les mateixes capacitats terminals i
criteris d'avaluació). S'obri la possibilitat
de convalidació per als mòduls amb contin-
guts bàsics semblants (Art. 12).
- Mòduls Professionals de Grau Mitjà i
matèries de Batxillerat (Art. 13 i Annex IV).
- Mòduls Professionals de Cicles Formatius
i els Mòduls Formatius inclosos en els cer-
tificats de professionalitat corresponents.
Aquestes convalidacions s'hauran d'esta-
blir conjuntament entre el MEC i el Minis-
teri de Treball i Afers Socials (Art. 14).
- Mòduls Professionals dels Cicles Forma-
tius i la pràctica laboral (Art. 15).
- Exempció del Mòdul Professional de For-
mació en Centres de Treball per la seua
correspondència amb la pràctica laboral.
També regula l'acreditació de l'experiència
laboral (Art. 16).
5. Possibilita l'oferta de Formació Profes-

.sional Específica de modalitat a distància i
d'altres modalitats horàries especials (Disp.
Addicional Quarta).

6. Estableix la possibilitat d'Adaptació
Curricular perquè els alumnes amb Necessitats
Educatives Especials puguen superar els
objectius dels Cicles Formatius (Disp. Addi-
cional Onzena)

7. Determina l'accés directe als estudis uni-
versitaris arnb els títols de Tècnic Superior
(Disp. Transitòria Primera i Annex X).

Instal·lacions
1. Estableix els Requisits Mínims d'espais

formatius i instal·lacions per a impartir Forma-
ció Professional Específica:

- Requisits Mínims d'espais formatius (Art.
19 i Disp. Addicional Dècimo-quarta i Annex
V).

- Dóna la possibilitat d'ubicar els ensenya-
ments d'FP en edificis que no siguen exclusi-
vament d'ús escolar (Art. 2O).

Els procediments selectius per obtenir la con-
dició de catedràtic van començar el passat 23 de
maig amb la presentació dels tribunals i el lliu-
rament de la memòria per part dels participants.
Des de l'STEPV-Iv hem denunciat la falta de
transparència del procés selectiu, per la qual
cosa hem demanat a V Administració Educativa
que prenga les següents mesures:

- Publicació immediata de la llista baremada
de mèrits.

- Publicació de les puntuacions de les proves

i de la memòria, al final de cada dia, i als matei-
xos llocs on s'han realitzat, com és habitual en
tots els processos selectius dels darrers anys.

- Modificar la composició dels tribunals quan
no contemplen en la seua totalitat especialistes
de la matèria, com ara els de Música, Educació
Física, Idiomes i d'altres.

També ens hem adreçat a tot el professorat
de Secundària demanant-li que exigesca totes
aquestes condicions de transparència adminis-
trativa.

Sobre el concurs de trasllats de Secundària
El divendres 12 de juny va eixir, per fi!, el

concurs de trasllats de Secundària. La sorpresa
inicial, quant al nombre reduidíssim de places,
va ser ràpidament superada per un fet, com a
mínim, cridaner: l'apartat 2.3 havia desaparegut
de la resolució provisional del concurs. En
aquest apartat es puntuaven, per primera vegada
en la història de la Conselleria d'Educació, els
coneixements de valencià, de manera indepen-
dent a l'apartat 1.4.1 (cursos de formació).
L'assignació era d' 1 punt pel certificat de capa-
citació o superior.

D'altra banda, l'apartat 1.3.2 (altres titula-

cions) continua creant-li problemes a la Conse-
lleria i, per tant, a nosaltres. Recordeu que tota
titulació universitària de grau superior està
composada per dos cicles, el primer dels quals
ha de puntuar-se com una diplomatura, és a dir,
amb 3 punts, i ei segon és el que s'ha usat per
accedir a la funció pública docent i, en conse-
qüència, no s'ha de puntuar perquè constitueix
un requisit. Doncs bé, s'ha puntuat a partici-
pants que tenen les mateixes condicions de titu-
lació de manera diferent, segons allò que deci-
deix en cada cas la comissió de baremació, ate-
nent el que haja dit la pròpia Conselleria.
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Durant tres mesos, hem estat
esperant una normativa que regularà
el procediment d'adscripció de pla-
ces de primer cicle d'ESO als Insti-
tuts d'Educació Secundària. Durant
tot aquest temps, s'han celebrat
diverses reunions per a tractar sobre
el procediment, les condicions prè-
vies i les repercussions que tindrà
sobre el professorat afectat.

Des del nostre punt de vista, els
problemes actuals de l'adscripció
deriven de la celebrada en 1997 (per
això la vam recórrer), ja que no es
va realitzar als llocs de treball defi-
nitius previstos en la planificació
educativa, sinó a llocs transitoris,
per la qual cosa es va impedir la par-
ticipació d'un gran nombre de mes-
tres que van ser adscrits, de forma
forçosa, automàtica, a certs llocs de
treball de les escoles.

L'STEPV-iv ha reivindicat sem-
pre que es realitzarà un procés
d'adscripció a totes les localitats i.
zones, que es faça amb totes les
garanties per al professorat que hi

participe, així com que s'escolaritze
tot l'alumnat del primer cicle d'ESO
als Instituts. En concret, hem exigit
que puga participar tot el professorat
de la localitat o zona, ja que, en cas
contrari, s'estarien vulnerant els
drets d'una part important del
coüectiu; que es realitze, simultà-
niament, un procés de readscripció a
totes les places vacants existents o
resultes produïdes al centre, localitat
i zona, de manera que cap mestre
quede suprimit forçosament; que
s'establesquen mecanismes de
recol.locació al centre, localitat o
zona, com són la possibilitat d'ads-
cripció provisional, és a dir "males
adscripcions", i pèrdua provisional
de destinació; que es contemple la
situació del professorat dels centres
en situació de cessament progressiu;
que en totes les localitats i zones
abans referides es contemple la plan-
tilla prevista en l'acord signat per
l'STEPV-Iv (i d'altres sindicats) i
l'Administració valenciana; que es
tinga en compte el requisit lingüístic

per a garantir la continuïtat dels pro-
grames d'educació bilingüe...

Malgrat que tots els sindicats vam
subscriure un document unitari amb
tota una sèrie de reivindicacions i
propostes sobre aquesta adscripció,
algunes organitzacions s'han dedicat
a trencar el front unitari, mantenint
converses paral·leles a les negocia-
cions, fent-li el joc a l'Administra-
ció, i impedint, de fet, que les pro-
postes unitàries foren acceptades.
Són tan responsables com la pròpia
Administració dels problemes que
gènere el procediment d'adscripció.

Per acabar, tot aquest embolic
n'és una bona mostra de la manca de
planificació i una nova agressió més
al professorat, tot per no haver-nos
fet cas en el seu moment, gener de
1997, quan vam proposar tota una
sèrie d'actuacions per a realitzar
l'adscripció dels mestres als Insti-
tuts.

Les dates previstes per a la realit-
zació del procés són del 19 al 28 de
juny.

Regulades diverses situacions del professorat
del cos de mestres

En els propers dies es publicarà
al DOGV la normativa que regula
les situacions a les qual es referei-
xen els articles 14, 15, 16 i 17 de
l 'Ordre de 23 de gener de 1997
(adscripció provisional, pèrdua pro-
visional de ía destinació, adscripció
a llocs de treball transitori de primer
cicle d'ESO i supressió) i el des-
plaçament de mestres com a conse-
qüència de la supressió o modifica-
ció de llocs de treball en centres
públics.

L'Ordre regula tot el procedi-

ment sobre desplaçament de mes-
tres: criteris, baremació, readscrip-
ció definitiva al centre amb ocasió
de vacant, criteris per a l'adjudica-
ció de places amb caràcter provisio-
nal...

Un dels aspectes més rellevants
és l'esmena proposada pel nostre
sindicat, i acceptada per l'Adminis-
tració, referida a que els mestres
cessats puguen obtenir una nova
adscripció definitiva si existeix
vacant en el mateix centre i es pos-
seïx la corresponent habilitació i el

requisit lingüístic. Per contra, no ens
han acceptat la proposta per a que el
professorat cessat puga quedar en
situació d'adscripció provisional
-rnala adscripció- o pèrdua provi-
sional de destinació.

Aquelles persones que no facen
l'opció anterior seran nomenades de
forma provisional i amb preferència
en el seu propi centre, localitat o
zona, o bé participaran a les adjudi-
cacions de personal provisional que
es realitzaran a finals del mes de
juliol.

Unificació de

del cos de mestres

En la Mesa de seguiment de
l'acord professorat interí s'ha
acordat unificar les borses de
1986, 89, 93, 96 i 97 en una única
borsa de Primària. L'ordenació de
la borsa atendrà l'any de la borsa
de procedència i, dintre de cada
borsa, pels següents criteris: borses
del 1986, 89 i 93, pel seu propi
ordre; borsa de 1996, per la pun-
tuació i, en cas d'empat, per data
de naixement; borsa de 97, pels
exercicis aprovats, per nota d'exa-
men i, en cas d'empat, per data de
naixement.

A partir d'ara, les companyes i
companys de la borsa de 1997
passaran a integrar-se en la llista
de professorat interí amb els
mateixos drets que la resta
d'aquest professorat. Per a nosal-
tres, açò és un fet molt important
ja que els garanteix ta continuïtat
en la borsa de treball, indepen-
dentment que es convoquen opo-
sicions en el futur. S'evita, per
tant, la rotació en el treball i
s 'amplien les opcions per à
demanar vacants i substitucions.

Tot el professorat interí podrà
optar a ocupar vacants i/o substitu-
cions de Primària i d'aquelles
especialitats que tinguen reconegu-
des o puguen acreditar en el perío-
de que s'establesca a tal efecte. És
a dir, les persones que formen part
de les actuals borses de 1993, 96 i
97 podran demanar, a partir d'ara,

places de Primària i de totes i
cadascuna de les especialitats que
puguen acreditar. A les persones
de les borses de 1986 i 89 se'ls
aplicarà el mateix criteri que s'ha
aplicat aquest curs escolar.

La Conselleria publicarà la llista
general de professorat interí de
Primària amb tota una sèrie de
dades. Una vegada publicada la llis-
ta, s'obrirà un termini per a recla-
macions contra la llista, presentació
de documentació per a reconeixe-
ment de noves especialitats, presen-
tació de titulació de valencià i
sol·licitud de canvi de província.

Per altra banda, vam obligar la
Direcció General de Personal a
retirar una resolució sobre gestió
de les substitucions del personal
interí, segons la qual es pretenia
remoure al professorat interí "por
causas sobrevenidas, bien deriva-
das de una alteración del conteni-
do del puesto, bien a causa de una
falta de capacidadpara su desem-
peno, manifestada por rendimiento
insuficiente, que no comporte inhi-
bición y que impida realizar con
eficàcia las funciones atribuidas al
puesto". Per a l'STEPV-Iv, la
resolució era totalment impresen-
table, per la qual cosa ens vam
oposar amb tota rotunditat i con-
tundència, i vam advertir que no
consentirem noves actuacions
d'aquest tipus. La resolució està
retirada.

NOVA BORSA DE
TREBALL PER A MESTRES

La Conselleria i els sindicats hem acordat
l'obertura d'una nova borsa de treball per tal de
proveir les places vacants i substitucions del
Cos de Mestres. Aquesta borsa s'obri perquè
amb les actuals borses de treball no hi haurà
suficient personal per a totes les vacants i subs-
titucions previstes per al proper curs escolar. És,
per tant, una conseqüència directa de l'aplicació
de l'acord de plantilles crear ocupació.

Les dates previstes per a presentar la docu-
mentació començaran a partir del 15 de juny. A
la seu del sindicat teniu les bases de la borsa.

Adjudicació de places per
a personal provisional i/o

opositor de 1997
La Conselleria ens ha informat que a finals del

mes de juny ens convocarà per a negociar la
resolució que regularà el procediment d'adjudi-
cació de places per a aquest professorat. Heu
d'estar atents a aquesta normativa, ja que
inclourà aspectes com: ordenació, habilitacions
i especialitats, requisit lingüístic...

Les adjudicacions seran els dies 23, 24, 27,
28, 29 i 30 de juliol a la FIRA DE MOSTRES de
València.
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£Por què se
manifiesta I

Cuando en enero de 1995 se aprobó la Ley de Formación de Perso
nas Adultas llegamos a imaginar que por fin nuestros gobernantes se
habían hecho eco de las necesidades y de las ilusiones de la pobíación,
que deberían ser, por otra parte, sus propias necesidades e ilusiones.

Nosotros, las personas que estamos participando en este àmbito de
la formación, alumnos y profesores, pretendíamos obj'etivos como que
se crearà un órgano directivo en la Administración que dedicarà su
labor al mundo de la FPA, es decir, que se nos dedicarà la atención y el
tiempo que merecemos, pretendíamos que las diferentes administracio-
nes que tienen competencias en este campo: educación, cultura, traba-
jo y asuntos sociales, trabajaran conjuntamente, porque se emplea
mucho dinero de forma descoordinada, repitiendo actuaciones o realt-
zando algunas que no serían necesarias si existiese un buen plan orga-
nizador detràs (Plan de Base Territorial). Pretendíamos que ese plan
organizador (PBT) se llevarà a cabo entre todas las personas y entida-
des impiicadas en cada territorio, pues son ellos los que mejor conocen
sus necesidades. Pretendíamos que no fuera el programa para la
obtención del titulo de Graduado en Secundaria la única posibilidad de
formación de las personas adultas, pues el mundo es complejo y diver-
so y la riqueza cultural y formativa no puede reducirse al titulo de GES.
Exísten en la ley otros programas que deben desarrollarse al mismo
nivel. Pretendíamos que se crearan centros específicos de FPA, ade-
cuados a las personas que los utilizan y al desarrollo de todos los pro-
gramas formatives de la ley. Pretendíamos que se desarrollara un con-
venio general multilateral, es decir, que se regularà de forma conjunta la
contratación de profesionales y las actividades a desarrollar desde los
ayuntamientos para que no fuera la sensibilidad del alcalde de tumo la
que estableciera las necesidades formativas de la pobíación. Pretendía-
mos que la Administración reconociera y apoyara la participación de las
personas adultas en todo su proceso formativo, pretendíamos desarro-
llar una formación de calidad y a lo largo de toda la vida...; pretendía-
mos, en definitiva, que la FPA, en sintonia con los países europeos
mas avanzados, fuera la llave de la conciencia para el siglo XXI. Pues
bien, resulta que todo eso que pretendíamos, aún lo pretendemos o,
para ser mas exactes, aún necesitamos pretenderlo, pues nuestra
Administración no ha apostado por la Formación de Personas Adultas y
en estos tres anos largos no ha sacado todavía el currículo para llevar a
cabo el GES, no ha creado el órgano directivo, no ha desarrollado nin-
gún PBT, no han llevado adelante el Convenio Multilateral, no han pre-
supuestado adecuadamente, no han creado los consejos locales, no...

Es curioso lo poco que hemos oído a nuestros políticos unir estos
dos conceptos: EUROPA y FPA. Es curioso cuando, por otro lado,
continuamente comparan y justifican cualquiera de sus actuaciones con
lo que se està haciendo en Europa. Deberían acercarse a la forma que
tienen de entender la FPA países como Dinamarca, Suècia..., y si
estan tan ocupades en asuntos económicos que no pueden dedicar su
tiempo al desarrolío formativo de la pobíación, que se dejen asesorar
por expertos, que nos consulten. Però mientras se deciden a consulta-
mos, el 26 de mayo hemos manifestado nuestro malestar por su no
actuación. Volveremos a decirles que no pueden gobemar sin tenernos
en cuenta, sin tener en cuenta que la Formación de Personas Adultas
es la llave para entrar con dignidad en el siglo XXI.

José Antonio Corral

Alarmismo oficial
y contradicción en
la presentación del informe
sobre el sistema educativa

BREUS

En el acto oficial de presen-
tación del Diagnostico General
del Sistema Educativo, realiza-
do bajo la dirección del Institu-
to Nacional de Calidad y Eva-
luación (INCE), realizado en la
mahana de hoy, ía Administra-
ción educativa, por boca de la
Sra. Ministra de Educación, ha
mostrado una clara actitud
alarmista ante la situación de
nuestro sistema educativo y,
ademàs, ha entrado pública-
mente en contradicciones con
el Director del equipo técnico
que ha realizado el citado
informe.

La Sra. Ministra ha sido
absolutamente alarmista al
comentar el informe y extraer
del mismo solo los aspectos
negativos, como son el fracaso
escolar del 24% del alumnado
de 14 ahos y el 33% del de 16,
no resaltando los aspectos
positives del informe; ha bus-
cado la descalificación de la
reforma educativa en marcha,
sin pararse a ver, ni por
supuesto a explicar, que se
dice en el Informe que no hay
diferencias relevantes entre
los alumnos/as que estudian 8,
de EGB y los que cursan 2.9

de ESO -su paralelo en el nue-
vo sistema-. Tampoco ha
entrado a valorar que los
padres y madres muy mayori-
tariamente confían en la
escuela y en sus profesiona-
les. Que la gran mayoría del
profesorado hace una valora-
ción positiva de los objetivos
de la reforma y de la Ed.
Secundaria Obligatòria, aspec-
to fundamental para el desa-
rrollo positivo de esta. De igual
modo, ha obviado la Sra.
Ministra hacer una referència a
la detectada falta de recursos -
la correcta dotación es respon-
sabilidad suya- que hay en los

centros para la correcta aplica-
ción de la reforma y, consi-
guientemente, para la supera-
ción del fracaso escolar que
ella ha denunciado.

La contradicción ha venido
cuando la Sra. Ministra se
empeha en valorar la nueva
Ed. Secundaria Obligatòria a
través de este Informe, sin
tener en cuenta que, como ha
dicho el Director del mismo,
este no era el objetivo perse-
guido por el Equipo Técnico
redactor del Diagnostico;
cuando este afirmo en el mis-
mo acto de presentación que
"no se puede decir si los nive-
les suben o bajan".

Para la Confederación de
STEs lo mas positivo del Infor-
me es el Informe en sí mismo,
como radiografia de nuestro
sistema educativo, con sus
aspectos positives y negativos,
junto a la confirmación de que
la reforma educativa, pese a
todos los inconvenientes pues-
tos por la Administración y a
los elementos mejorables de la
misma, va hacia delante con el
apoyo de la inmensa mayoría
de la comunidad educativa.
Destacamos también las vías
de ref lexión que abre para
toda la comunidad educativa y,
también, para la Administra-
ción, que debería empezar por
tomar las medidas necesarias
para que se cumpla el Real
Decreto de requisitos mínimos,
dotando a los centros de los
medios humanos y materiales
necesaríos para permitir la
aplicación de las nuevas ense-
nanzas y ayudar a aumentar la
calidad de nuestro sistema
educativo.

Augusto Serrano,
del Secretariado de STEs

Fons d'Acció Social
L'STEPV ha demanat a l'Admi-

nistració valenciana que:
- Es convoquen els fons socials

corresponents als anys 1994, 95, 96 i
97,

- En els pressupostos del 1999 es
consigne una línia pressupostària per
als corresponents a l'any 1998,

- Es destine el 0,8% de la massa
salarial a aquest apartat,

- Es convoque, immediatament, la
comissió baremadora del fons social
de l'any 1993, tal i com es va com-
prometre el conseller Camps.

La resposta ha estat que s'estu-
diarà.

Sentència del personal
dels SPEs

L'Administració ens ha comuni-
cat que la conclusió que s'obté des-
prés d'estudiar els informes jurídics
de la pròpia Administració, dels
afectats i de les organitzacions sindi-
cals, així com dels documents pre-
sentats pels propis recurrents, és que
es mantindrà a totes les persones
afectades als seus llocs de treball i
amb tots eis drets. L'STEPV valora
positivament la decisió de l'Admi-
nistració, que coincideix amb la dels
nostres propis informes jurídics.

La resolució definitiva d'aquest
conflicte ha estat motivada per la
pressió i la unitat del col·lectiu, sense
la qual, segurament, no hauríem
aconseguit les nostres pretensions.

Ara, cal continuar treballant per a
que es desplegue el Decret 131/94 en
aspectes com; plantilles, mobilitat,
departaments d'orientació, concursos
de trasllats... Hem d'aprofitar l'orga-
nització del sector per a que no tor-
nen a passar quatre anys més per a
retrobar-nos i lluitar per la defensa
dels nostres drets i la millora del nos-
tre servei.

Oferta Pública d'Ocupació
En els propers dies, el Consell de

la Generalitat Valenciana aprovarà
l'oferta d'ocupació pública docent de
25 places del Cos d'Inspectors Edu-
catius i 15 de professorat de
Secundària de l'especialitat d'Educa-
dors. Sobre Inspecció caldrà publi-
car, a més, tota una normativa prè-
via: Decret de regulació, Ordre que
desplegue el Decret, relació de llocs
de treball... i després la convocatòria.
Respecte a Educadors, es negociarà
la convocatòria en els propers dies.

Fundación D. Juan de Dios Montanés
T1.374 29 20 - Pintor Salvador Abri!, 25 - 46005 Valencià

MES DE JULIO

ClffKO? f flfflFJIfff IfOf UE
Herramientas de INTERNET
DisenodePÀGINASWEB

(30 horas. 30.000 ptas.)

(45 horas. 45.000 ptas.)

Conexión RDSI. Màximo 15 alumnos

DIRIGIDOS ESPECIALMENTE A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL

TRABAJO EN RED INFORMÀTICA (PROYECTO INFOCOLE)

Introducción a WINDOWS y OFFICE (30 horas. 25.000 ptas.)

En el mes de julío, durante las mananas, se podrà disponer de servicio de atención a ninos y ninas
pequenos en la ludoteca del centro.
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Entrevistem a

José Manuel López Grima
La gente de la comarca de la Vega Baja del Segura esta
mas que harta de tener que soportar que el rio que tanta
vida aporta a su tierra sea una cloaca, una amenaza
permanente a su saiud, a su trabajo, una hipoteca para
su futuro. Los graves problemes medioambientales de
estàs tierras del Sur valenciano no han merecído nunca
la debida consideracíón de los diferentes gobiernos que
han estado al frente de la Generalitat Valenciana. Al
mismo tiempo, el vecíndario de rio arriba, en Murcià,
tampoco ha visto atendidas las mísmas reivindicaciones
por su gçbierno autonòmica o por la Adminístración
central. Ultímamente, se han sucedido las

manifestaciones populares con un mensaje final: jAhora
va en serio! jBasta ya!
En esta lucha ha participat todo el mundo. José Manuel
López Grima, luchador infatigable, maestro del C.P.
Príncipe de Espana de Rojales, concejal del mismo
ayuníamiento y mílitante de nuestro sindícato desde
siempre, ha partícipado activamente en esta
movilizacíón ciudadana (desde la creación, hace mas
de 20 anos de la Coordinadora Pro-Rio Segura, hasta
las multitudínarias manifestaciones en Murcià hace
pocas semanas, o la de los escolares de Orihuela, el 5
de junio), y nos lo cuenta a contínuación.

Casi nos hemos acostumbrado a vivir
acompanados de un problema medioam-
biental (o mas de uno) hasta que el proble-
ma nos condiciona, de repente, la pròpia
forma de vida. <,Es esto lo que ha passado
con el Segura? ^Es asi de grave?

Las gentes de nuestra comarca no supieron
entender los mensajes y voces de alarma que
grupos reducidos de personas, conscientes del
tratamiento que el sistema capitalista da a los
procesos productives, hemos venido haciendo
desde hace tiempo. Esta situación nos ha lle-
vado, incluso, a adecuarnos o adaptarnos a
vivir en una cloaca . La ciudad de Orihuela
padece, desde que yo estudiaba allí el Bachi-
llerato el ano 1967, olores nauseabundos. A
varias generaciones se les ha hecho creer que
ése era el olor natural del entomo en el que
han vivido siempre y aquellos que eran sabe-
dores de las repercusiones lentas, però letales,
de los procesos de contaminación, no quisie-
ron en su momento y en aras a un desarrollo
típico del Sistema, darle solución, y han deja-
do que el problema llegue hasta los limites
que este sistema necesita para resolverlo: la
muerte.

Desde el poder se suele presentar un pro-
blema medioambiental grave como un
hecho puntual, un accidente, un caso aisla-
do. En cambio, casi siempre suele haber
una gènesis del hecho puntual, un proceso
que encadena unos hechos detràs de otros,
a lo largo del tiempo. Desde este punto de
vista, mas ajustado a la realidad, Donana
no ha sido un accidente. <,Qué es el proble-
ma del Segura?

En los anos 60, se producen en la cuenca
del Segura dos procesos fundamentales que
inciden en este problema: primero, la mejora
de las condiciones de vida lleva a hacer uni-
versal hechos tan bàsicos como el aseo, agua
potable,., y se instalan bajo tubos toda una red
de alcantarillado para recoger las aguas de
desecho urbanas. Se ve el río como un lugar
fàcil donde arrojar o tirarlo todo, viendo que
nunca se queda la mierda donde uno la tira,
sinó que sigue hacia abajo. Y segundo, la
mecanización, el paso del carro al coche y los
procesos de industrialización, principalmente
las conserveras que vierten en la cuenca, lle-
van el mismo proceso que el descrito anterior-
mente: verter en el río, o en cualquier lugar
que después terminaria yendo al río. Estos dos
factores son los desencadenantes de un proce-
so que nadie quiere afrontar y que todo el
mundo sabé que a medio plazo solo puede
provocar lo que ha hecho: destruir el ecosiste-
ma que el mismo río había generado a lo largo
de la historia. A esto habría que anadir la
sobrexplotación del agua del río, el aumento
de nuevos regadíos, el paso de una agricultura
artesanal a otra altamente intensiva, que con-
sume una altísima cantidad de herbicidas y
abonos inorgànicos que van depositando una
carga de elementos altamente contaminantes.

También el aumento de la población a lo
largo de la cuenca, asi como el impacto urba-

nístico fruto de la llegada masiva de turistas
de toda Europa. Todos estos elementos han
hecho que, poco a poco, però sin parar, dieran
este resultado. El resultado no puede ser con-
siderado por nadie como una catàstrofe, sinó
el fruto de una voluntad política que no ha
hecho nada por evitar la grave situación que
padecemos.

Desde las instancias políticas se gestiona
igualmente el transito, el abastecimiento del
agua, la ensenanza o la sanitat. Eso es evi-
dente. <,No tienes la sensación de que el
medio ambiente no lo gestiona nadie?

Vivimos en una sociedad competitiva, don-
de lo único que se busca es el màximo rendi-
miento a corto plazo, donde lo único que
importa es el bien individual y que, al mismo
tiempo, va acompanada de una cultura de
cientos de anos en la cual el hombre "creado
por Dios" es el centro del Universo.

Por ello, dentro de estos paràmetres, es y
sigue siendo muy difícil que cuando algo se
va a llevar a cabo sea una cuestión obligatòria
dentro de esa programación que se prevean las
repercusiones a corto, medio o largo plazo
sobre el impacto ambiental. Viendo nuestras
costas, nuestros campos, nuestros ríos, nuestra
huerta, nuestras ciudades, comprenderemos
que el bolsillo de los especuladores ha sido el
único motivo que se ha tenido en cuenta.

Y cuando el problema se hace insoporta-
ble ;ttenemos los ciudadanos.resortes para
articular una respuesta pròpia, una res-
puesta adecuada a la naturaleza del pro-
blema? ^Como se lo ha tenido que montar
la gente de la Vega Baja?

De verdad que lo que hasía ahora tenemos
es una obra de, alta ingeniería, basada funda-
mentalmente en la madurez, la generosidad y
el compromiso que han hecho posible superar
las tentaciones egoístas propias de personas y
organizaciones que nada sabemos hacer con
la intención de que tenga una repercusión
directa sobre nuestros intereses. Ha ayudado
mucho, no cabé duda, el proceso de lucha, en
unos momentos mas altos y otros mas bajos,
que colectivos y personas particulares,
hemos mantenido de manera consecuente al
margen de quien gobierne y siempre con el
objetivo de animar a un pueblo, haciéndole
consciente de los problemas que padece.
Todo esto, y la gravísima situación que pade-
cemos, està haciendo posible crear las bases
para resolver los problemas que sufrimos en
esta tierra.

Estos asuntos entran en la escuela en la
medida que la escuela està abierta, pertene-
ce a su medio. ^Com hay que tratarlos en la
escuela?

Es altameníe positiva la respuesta que
catorce o quince mil escolares dieron el 5 de
Junio "Dia Mundial del Medio Ambiente "
con un slogan mayoritario que decía: luchar,
pelear, seguir juntos, no dejar para el futuro la
situación que hoy vivimos, hacednos vivir y
ver el río de nuestros abuelos y abuelas.

Però lamento profundamente que el com-
promiso del companero o companera, del tra-
bajador o trabajadora de la ensenanza, en rela-
ción con aquello que tiene que ensenar, no
haya tenido una repercusión directa de manera
mayoritaria. Solamente quienes trabajan desde

un concepto de escuela que trabaja como base
de su currículum los problemas que su pueblo
padece han dado una respuesta de compromi-
so dentro y fuera del colegio. Esperamos que
el próximo curso se pueda llenar las aulas en
todas direcciones, en todas las àreas, con el
proyecto de trabajo que se va a elaborar acerca
del río, el agua, el futuro de nuestra tierra.
Esperamos que en octubre podamos disponer
de un proyecto de trabajo y materiales para
hacer extensivo a lo largo y ancho del País
Valenciano, del grave problema que una parte
importante de nuestro pueblo padece en su
comarca de mas al sur.

^Nuestro alumnado tendra mas posibilida-
des de enfrentarse a estàs cuestiones en el
futuro? ^Es una cuestión de conocimientos
o ideològica?

En función del grado de conciencia que el
alumno o alumna tome a lo largo de su perío-
do escolar en función de los valores que se
trabajen y que esta sociedad este dispuesla a
primar. En función de que cultura domine los
intereses socioeconómicos de la sociedad, se
harà posible que el futuro de nuestros alum-
nos y alumnas sea mas propicio a la toma de
conciencia de los problemas que como pueblo
sufre. Si no es asi, desgraciadamente, el indi-
vidualismo y la insolidaridad puedan ser
valores dominantes mas organizados, inclu-
so, que en la actualidad. Solo con conoci-
mientos, se ha demostrado, una persona no se
es consciente, però sin ellos, es imposible
enfrentarse con quien los tiene y los usa para
sus propios intereses.

Cuando pasan estàs cosas que afectan por
igual al alumnado, a los padres y las madres
y todos los que trabajan en la escuela, asi
como a cualquier vecino de nuestro pueblo,
trabaje donde trabaje, debe quedar mas
claro que un sindicato como el STEPV-Iv se
diga sociopolítico. La cuestión es si, para un
antiguo militante como tu, merece la pena
que, encima, quien tiene la responsabilitat
de resolver los problemas te quiera sancio-
nar por recordàrselo.

Para mi siempre supuso el STEPV-Iv la
posibilidad de crecer en la toma de conciencia

como trabajador, como persona política
que dia a dia, y de manera colectiva iba creàn-
dome y dotàndome de unos principies para
afrontar mi trabajo y mi vida. No tendría nin-
gún sentido este sindicato si afrontarà los pro-
blemas de los ensenantes y de la ensenanza, al
margen del modelo de sociedad dominanle.
No se pueden ensenar valores sin asumirlos,
no tiene sentido trabajar en la Educación ayu-
dando a generar de manera consciente perso-
nas que se convierten en las bestias de sus
propios companeros y companeras. Siempre
encontre desde la època franquista hasta estos
momentos, apoyo para salir adelante ante las
amenazas de los gobernantes de turno. Y ello
pudo ser porque siempre las amenazas fueron
debídas a la respuesta que de manera colectiva
queríamos dar a problemas que padecíamos o
estamos padeciendo.
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Correu electrònic
El nostre sector està fent un gran ús del correu electrònic de la Generalitat Valenciana.

Des que ens hem connectat, fa menys d'un mes, ja hern establert més de tretze mil con-
nexions amb personal de la Generalitat. Entre d'altres assumptes, us hem enviat informa-
ció sobre els projectes de reglaments d'horari i jornada i de selecció, provisió i carrera
administrativa. També us hem enviat la comunicació que tenim informació de les convo-
catòries d'accés a les diferents administracions de l'Estat (excepte de la Generalitat, que
no n'ixen). Ara aquesta informació l'hem penjat de la nostra web, on podeu consultar-la.

I si no tenim internet o no podem eixir de la xàrcia de la Generalitat?
No us preocupeu, ens envieu un correu electrònic i us enviarem la informació.

I qui no té correu electrònic?
Continuarem comunicant-nos amb vosaltres mitjançant faxos i el correu normal. Malau-

radament, aquests sistemes són més lents (el correu) o molt més cars (el fax), però la
nostra intenció és mantindré tot el personal, com sempre, tan informat com la nostra
capacitat i els nostres mitjans ho facen possible.

Acord de retribucions per a l'Estat
L'Administració de l'Estat ha signat el dia 1 de juny un acord amb la Mesa General de

ta Funció Pública per a la pujada dels nivells mínims. S'acorda un mínim per als grups E,
D i C igual que a la Generalitat (10,12 i14), però per al grup B s'estableix en el 18 i per al
grup A en el 22 (a la Generalitat estem en el 16 i 18, respectivament). També asseguren
unes retribucions globals mínimes inferiors als mínims de ta Generalitat. Cal recordar,
però, que partien d'uns mínims molt inferiors, ja que molts llocs de treball ni tan sols tenien
complement específic.

Així, ja que els agrada ací copiar a l'Estat, els animem a que copien i aproven una
pujada dels nivells mínims del grup B i A al 18 i 22, respectivament.

Convocatòria de cursos de formació contínua
El DOGV del dia 25 de maig de 1998 ha publicat la convocatòria de cursos de formació

contínua per l'IVAP. Enguany, hi ha algun curs més que l'any passat (recordareu que ho
vàrem criticar durament), i s'ha establert com a novetat la possibilitat de sol·licitar els cur-
sos per Internet, gràcies a la Web de la Generalitat.

Programa electoral
Les eleccions a representants dels treballadors de la Generalitat Valenciana es convo-

caran per a principis de l'any que ve. Per eixe motiu, cal preparar amb temps el programa
electorat de l'STEPV-Intersindical Valenciana per a la Funció Pública Valenciana. Us con-
videm a tots i totes a participar de la redacció. Envieu-nos propostes, encara que siguen
parcials. Més endavant, us convocarem per a la discussió de les propostes que ens arri-
ben.

L'honestedat d'un director general
El Director General de Funció Pública ha estat notícia a la premsa de València, ja que

el seu successor a l'Ajuntament (és funcionari de l'Ajuntament de València) hauria comès,
presumptament, una sèrie d'irregularitats en la selecció de personal per a una borsa de
treball del grup A. Entre elles, la selecció de la cunyada del successor i la de la pròpia filla
del Director General. Esperem que açò s'aclaresca i només siga un malentès. En cas
contrari, l'honestedat (i la idoneïtat per al càrrec) del Director General estarà molt discuti-
da.

SENTENCIA DEL CONFLICTE COL·LECTIU
SOBRE L'INCOMPLIMENT DEL II CONVENI

PROCLAMACIÓ
In la història de les nacions Humanes, hi ha moments en què l'ésser humà ha de reaccionar davant
la injustícia. Quan les formules de participació no són útils, quan els teus representants no stin
capaços d'obtindré el que és de justícia, només cap la fÜV·lUCÏé.

Quatre-cents sotanta-nult anys després de les Germanies: dos-cents nerania un anys després de
la hatilla d fllmansa: dos-cents vfut-l-das anís després de la Revolució flaiertcaaa: dos-cents nou
anys després da la Beifoluclé francesa; cent setanta-set anys després de l'alçament de Blege;
niminta-iiR anys després de li Bmralaelé BUM: trenta uys després de la Rercluclé del 68. 1 tres
anys després de BraveOotn II Ira arribat l'hara a la Generalitat Valenciana.

Els treballat ers I les tnhalladtres de la Generalitat Mm de dir pren a uní pelfüci kasada ei li
CMuelaelé: ira H ens cenualen el salari, «Meu que ens etoietoai per les vesprades a causa
tfw aire ceudlctoMt amb panes endlewHL Rem de seguir renmple dels urans líders
•ullals: atxl el Nia la se all anat a Castef laadatra, au a Rama la calar

Mnsdf|WM«Mî MJt̂ laJ*iBM^
praHra a rassatt, ta aw els eaitaDan M aula n paria.

Ha puré* aae eneffejuom/ fem realitat la aastra tomult Hrtican* nou dels trekalladan I les
traaauaMtras,

PROCLAMEM LA JORNADA D'ESTIU
a partir de hui i fins el 15 de setembre.

inttrsindíeal valenciana

Generalitat Valenciana, a 15 de juny de 1991

El Tribunal Superior de Justícia de la Comu-
nitat Valenciana ha dictat sentència respecte al
conflicte col·lectiu plantejat per FETE-UGT per
incompliment del II Conveni Col·lectiu. Al res-
pecte, l'STEPV-Intersindical Valenciana fem les
següents consideracions;

Primer
Ens ha sorprès que s'haja plantejat un conflic-

te col·lectiu després de la denúncia per part de
l'Administració del II Conveni, és a dir, quan ja
no està en vigor (excepte la part que es prorroga
fins que hi haja nou conveni). Perquè no es va
denunciar res durant els dos anys en què va estar
en vigor? O és que no s'estava incomplint en
setembre de 1997, per posar una data qualsevol?

Segon
Es perden més de 600 milions de l'Ajuda

Social acumulada des de l'any 1993 fins el 1997.
El Tribunal diu que no estava previst en les lleis
de pressupostos dels diferents exercicis, però
també que ningú (ni l'Administració ni UGT ni
CCOO) no va dur l'assumpte a la Comissió
d'Interpretació i Vigilància del Conveni (CIVE),
tràmit que era requisit per a que es poguera pagar
l'ajuda social (article del Conveni).

Tercer
La sentència condemna l'Administració a

convocar els processos de "cobertura interna y
promoción interna" (sic), així com la millora
d'ocupació. Les tres coses ens semblen positives,
sobretot perquè, segons diu, s'ha de fer "amb

caràcter immediat". L'STEPV-Intersindical
Valenciana hem defensat moltes vegades la
necessitat de la convocatòria de concursos gene-
rals amb totes les places vacants, a l'hora que
hem reclamat la convocatòria de processos de
promoció interna i la confecció de borses de tre-
ball per a millora d'ocupació. A este respecte, a
més, cal recordar que el sindicat recurrent tam-
poc no ha dut mai a la CIVE cap proposta de
tractar la confecció d'eixes borses de millora
d'ocupació, per la qual cosa no s'han elaborat
fins ara (l'Administració, com ja sabem, no té el
menor interès).

Quart
No voldríem dir açò, però tenim seriosos dub-

tes sobre la immediata aplicació de la sentència. I
no perquè l'Administració vaja a recórrer la
sentència (que pot, ja que és recunibíe en cassació
davant el Tribunal Suprem), que al cap i a la fi és
normal; sinó perquè, sorprenentment, és la pròpia
FETE-UGT qui també vol recórrer la sentència!
Això suposarà, de ben segur, la no execució amb
el caràcter immediat que s'havia aconseguit.

Per tot això, considerem que no ha estat més
que una operació d'imatge per part de FETE-
UGT, ja que el que s'ha perdut (les Ajudes
Socials) ha estat perquè el propi sindicat no va
fer el que calia durant la vigència del conveni, i
l'execució del que s'ha guanyat (la convocatò-
ria de concursos, promoció interna i millora
d'ocupació) la van a retardar recorrent, quan
seria molt millor que es convocaren ràpida-
ment.

La escolarización de alum-
nos con necesidades educativas
especiales en Centros Educati-
vos Especificos està originando
una problemàtica singular. El
alumnado que se queda escola-
rizado en los Centros Especifi-
cos tiene como denominador
común el que todos padeceri
varias deficiencias asociadas,
con enfermedades de origen
crónico, y que por lo general no
es autosuficiente en su autono-
mia personal. Sobre la autono-
mia en olras àreas educativas,
ni se plantea en estos momen-
tos.

En los Centros Especificos
de Ed. Especial, dadas las
características del alumnado, se
han creado necesidades que por
su naturaleza deben ser desa-
rrolladas por personal sanitario.
Entre otras, podemos citar:

- Dar la alimentación a
alumnos con sonda directa al
estómago (nutrición enteral) o
alumnos con paràlisis cerebral
con graves problemas de deglu-
ción y que puede originar ries-
gos de asfixia.

- Administrar medicación de
forma cotidiana a alumnos con
enfermedades crónicas.

- Aplicación de cuidados en
alumnos con sondajes vesica-
les.

Estàs tareas estan considera-
das como sanitarias y, como
tales, deben ser reaïizadas por
personal sanitario y, por tanto,
no se puede obligar a ninguna
categoria profesional que no
sea sanitario a realizarlas.

El Director de los Servicios
Territoriales de Educación, por
medio de un escrito con fecha
de 24 de abril de 1998, de
manera unilateral y sin prèvia
información y negociación con
los órganos que tienen compe-

tencias para ello, modifica las
funciones al colectivo de Edu-
cadores de E. E., les asigna las
funciones sanitarias arriba cita-
das y les obliga a que las asu-
man en el tiempo de comedor.

El servicio de comedor
escolar es un servicio comple-
mentario, con autonomia en su
funcionamiento, y corresponde
a su director la organización de
todos sus cometidos. Todos los
que colaboran en el comedor
tienen la consideración de
monitores de comedor y entre
todos deben realizar las tareas
que le son propias. La distribu-
ción de estàs tareas nunca pue-
de suponer discriminación
hacia ningún colectivo que
colabore. Tampoco se puede
obligar a nadie, que legalmente
no esté autorizado, a desempe-
nar funciones que escapan a su
formación profesional y que
jurídicamente estan perfecta-
mente enmarcadas como fun-
ciones profesionales en catego-
rías concretas.

La forma de actuar de la
Administración no tiene ningu-
na explicación lògica. Decide
intervenir en estos centros para
resolver el problema sobre las
necesidades sanitarias que se
originan y crea una situación
problemàtica que tenia resuelta.

El problema que plantean
los alumnos que precisan aten-
ciones sanitarias tiene solución
dentro de la aplicación de la
Orden conjunta de Ja Conselle-
ria de Sanidad y de la Conselle-
ria de Educación y Ciència de
15 de diciembre de 1993,
DOGV de 2-2-1993, n.° 2.198,
que en su Art.l.0 recoge: "Los
centros públicos de educación
especial dependientes de la
Conselleria de Educación y
Ciència se adscribiràn al Centro

de Salud que oportunamente se
determina, a los efectos de que
el alumnado pueda recibir de
ellos la atención sanitària
ambulatoria y los tratamientos
de urgència que precise durante
la jornada escolar". En una
Resolución conjunta de ambas
Conselleries, de fecha 17 de
diciembre de 1993, se publica
la adscripción de los Centros de
Educación Especial a los Cen-
tros de Atención Primària
correspondientes.

Ante todo ello, manifesta-
mos lo siguiente:

1. Las funciones de las cate-
gorías del personal laboral vie-
nen defmidas en el Convenio
Colectivo, y el Director de los
SS. TT. no tiene competencias
para modificarlas.

2. La modificación de las
condiciones de trabajo se nego-
cian en los órganos oportunes
previstos en el Convenio
Colectivo, y nunca por decisio-
nes unilaterales.

3. Las tareas que estan con-
sideradas como sanitarias
deben ser reaïizadas por perso-
nal sanitario y, por tanto, no se
puede obligar a ninguna cate-
goria profesional que no sea
sanitario a realizarlas.

Desde el sindicato, ya
hemos iniciado las medidas
necesarias para conseguir que
se retire cualquier instrucción
que desde la Dirección Territo-
rial se haya dado y que lleva a
original' situaciones probíemàti-
cas en los centros. Ademàs,
queremos que desde la Direc-
ción Territorial se articule una
solución satisfactòria, bien cre-
ando una figura profesional con
funciones sanitarias en los cen-
tros, o que estàs funciones las
siga asunüendo Sanidad, como
hasta ahora.
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QUE PASSA AMB LES PLANTILLES DE
SECUNDÀRIA?

(TERRA MÍTICA, SÍ; PLANTILLES, NO)

Des del passat mes de febrer, que vam tenir vàries meses tècniques sobre
plantilles de Secundària, no ens hem tomar a reunir.

En aquell moment, l'última oferta tècnica de la Conselleria estava en 8
professors/es per a centres d'una línia d'ESO, 14'72 professors/es per als de
dues línies i 21'08 per als de tres línies. Açò davant una petició sindical de 9,
17 i 25, respectivament. Les meses tècniques acabaren quan els tècnics de
l'Administració decidiren de passar als polítics la valoració de les peticions
sindicals.

Des d'aquell moment, sempre que hem reclamat reprendre la negociació,
la contestació ha estat la mateixa: "Hisenda està fent els estudis econòmics i
fins que no ho autoritze no es poden reprendre". Des de l'STEPV-Iv pensem
que ja és massa temps estudiant i que tot dóna la impressió que no hi ha
voluntat política de negociar. Tal vegada la voluntat del Govern del Partit
Popular, en aquest moment, a un any de les eleccions autonòmiques, siga que
és més rendible electoralment invertir en Terra Mítica, en la Ciutat de les
Arts i les Ciències, en la Ciudad de la Luz, etc., que en solucionar el greus
problemes que té el sistema educatiu, perquè en els fons els xiquets i les
xiquetes van tots els dies a classe.

REDUCCIÓ D'UNITATS

El passat 27 d'abril, la Conselleria ens va facilitar el llistat provisional de
reducció d'unitats per al curs 98/99. Es va obrir a continuació e! període
d'aï.legacions i, a hores d'ara, encara no tenim la resolució definitiva. Per
tant, les dades del quadre adjunt són provisionals, encara que podem preveu-
re que les variacions seran mínimes, ja que la reducció de Primària correspon
a centres que en ía seua majoria tenien el tancament progressiu o tenien des-
doblaments en les línies. En l'ESO, la reducció correspon a centres de quali-
ficació provisional o bé amb desdoblaments en les línies. La reducció de
BUP i Ir. d'FPl correspon a la desaparició d'aquests nivells per la implanta-
ció de la LOGSE. Tanmateix la creació de les unitats de 2n. cicle d'ESO i
dels Cicles Formatius correspon a l'aplicació de la LOGSE.

La situació provisional pel proper curs quedaria de la següent manera:

Castelló
València
Alacant

Total

El
-
1
-
1

PRIMÀRIA
4
34
19
57

IrESO
2

34
13
49

2nESO
~
1
-
i

BUP
_

43
.

43

IrFP
19

113
27
159

2nFP
4
1
5
10

CREACIONS

Castelló
València
Alacant

Total

EI

-
33
-
33

PRIMÀRIA

2
2
11
15

IrESO

-
3
3
6

2nESO

40
330
111
481

2nFP

8
10
-
18

CICLES
FORMATIUS

14
62
32

108

Atès que ens trobem en un procés de reconversió, cal saber que una part
dels tancaments i creacions, realment són transformacions.

De les 421 unitats creades en ESO, 42 provenen de transformació de BUP
en ESO, 29 de transformació d'FPl en ESO. El total d'unitats creades en
ESO és de 350, que corresponen al creixement vegetatiu dels centres.

De les 18 unitats d'FP2 creades, 16 corresponen a transformacions d'FPl.
El total de creacions és de 2.

Dels 108 Cicles Formatius creats, 101 corresponen a transformacions
d'FPl en Cicles. El total de creacions és de 7.

El total d'unitats tancades de BUP és d' 1, i el d'FPl és de 27.
Si només ens fixem en els números, la situació semblaria optimista, però

per les característiques dels nivells que es redueixen enguany, el panorama és
prou complicat, perquè, malgrat que el nombre d'unitats creades supera en
molt al d'unitats tancades, açò no implica que no hi haja pèrdues de llocs de
treball. D'una banda, l'increment d'unitats d'ESO correspon, principalment,
al creixement vegetatiu dels centres; d'altra, enguany, la majoria de persones
afectades provenen d'FP i BUP i ens trobem amb un ventall interminable de
diferents situacions degut a les diferents titulacions dels mestres de taller,
amb titulació d'FP II, graduats socials, diplomats en diverses espectalitas que
no són adients en el nou sistema educatiu, sobretot si tenim en compte que la
major part de creació de places es produeix en 2n cicle d'ESO i la titulació
que es demana per a aquest nivell és la llicenciatura. També ens trobem amb
la problemàtica de les persones que veuran reduïda la seua jornada laboral.
És el cas dels que tenien horari en Ir d'FPl compartit amb altres nivells i per
als quals, o bé el centre no fa reconversió, o si la fa no tenen la titulació
adient. Per tant, veurien modificades substancialment les seues condicions
laborals, ja que no podrien accedir a la recol.locació perquè la seua relació
laboral no està extingida.

És per això que enguany no es pot parlar de recol.locació en termes gene-
rals. Més aviat, des de ta Comissió de Seguiment, cal estudiar cas a cas les
persones afectades i centre per centre, per tal de veure quines són les seues
necessitats de plantilla.

Ens ho han tornat a fer:
No hi haurà negociació autonòmica

Ens ho han tornat a fer: FSIE i
USO han signat amb les patronals
del País Valencià la mort de la nego-
ciació autonòmica; finalment, UGT
s'ha adherit a aquest acord.

Des de la signatura de l'Acord
per la implantació de la LOGSE a
l'ensenyament concertat, tots els sin-
dicats hem mantingut que la seua
aplicació comportava regular els
aspectes de les nostres condicions
que es veurien modificats, com per
exemple:

a) La jornada lectiva: l'ampliació
de les plantilles comporta que cap
professor o professora puga donar
les 25 hores lectives com vénen
definides al conveni estatal. Per tant,
o es regula o ens poden fer recuperar
les hores lectives no impartides dins
de l'horari curricular donant-les com
a hores extracurriculars. És a dir,
que l'increment de plantilles nego-
ciat pot acabar transformant-se en un
increment de la nostra jornada labo-
ral real.

b) Salaris del PAS: un dels aspec-
tes que es negocià en l'Acord va ser
l'increment de les despeses de fun-
cionament dels centres (es va ava-
luar que l'increment seria al voltant
d'un 20%), per dalt del que marca el
MEC. D'aquest apartat és d'on ix el
salari del PAS, doncs en bona lògica
caldria que el PAS també es benefi-
ciarà de l'Acord, í l'única manera de
fer-ho és signant unes taules sala-
rials autonòmiques per a aquest per-
sonal.

c) Complements salarials per als
càrrecs unipersonals: és contradicto-
ri que en el moment de regular cada
càrrec unipersonal (ja estem nego-
ciant el de cap d'estudis de Primària

per al curs vinent) és faca per a una
part les plantilles comptant amb una
reducció de la jornada lectiva i, per
d'altra, segons el conveni estatal,
calga fer 240 hores més de jornada
laboral a l'any. Açò sols pot tenir
una solució laboral autonòmica.

d) Complements personals transi-
toris: al personal que des d'un nivell
concertat d'FP o BUP passe al pri-
mer cicle d'ESO o a Primària se'ls
pagarà un complement salarial equi-
valent a la diferència que hi ha en el
conveni entre les dues categories
perquè no perden diners. Açò no
està arreplegat en cap lloc i, per tant,
com sols tenim aquest complement
ací, sols pot tenir una solució laboral
autonòmica.

e) Complement d'homologació
del País Valencià: es va signar que
en 4 anys tindríem el mateix salari
que els funcionaris docents del
mateix nivell. Aquest aspecte és
l'únic que té una cobertura laboral
des del conveni estatal, encara que
si volem integrar-lo en el salari
base, també necessitaria una solu-
ció laboral autonòmica (com passa
en el conveni d 'educació espe-
cial).

Per totes aquestes raons, la posi-
ció unitària dels sindicats era obrir
la negociació autonòmica, encara
que, en principi, sols fóra per als
aspectes salarials. Les patronals,
després d'un any de reunions infor-
mals, en què pareixia que coincidí-
em en alguns deïs plantejaments,
presentaren un document que sols
arreplegava el pagament del com-
plement d'homologació per al pro-
fessorat dins del marc del conveni
estatal, tancant qualsevol porta a la

negociació autonòmica i, per tant, a
que el PAS no puga tenir una parti-
cipació en l'acord, a que al personal
docent se li puga incrementar la jor-
nada laboral i a no poder regular tot
el que abans hem dit.

Açò han signat. Una vegada més
-i ja en van no se sap quantes-
aquests sindicats s'han plegat als
desitjós de les patronals, han trencat
un plantejament inicial unitari i han
deixat el sector venut.

Volem deixar clar des de
l'STEPV-Iv, per molt que alguns
mantindran el contrari, que nosal-
tres no hem estat en contra que els
docents concertats cobren el com-
plement d'homologació. Ans al
contrari, considerem que és una
irresponsabilitat no solucionar tots
els problemes del sector quan es té
l'oportunitat de fer-ho, i que una
vegada més tornem a ser els treba-
lladors i treballadores la part perju-
dicada. Ens pareix una immoralitat
que tots signàrem l'increment de
les despeses de funcionament i que
ara, per obra i gràcia de les Patro-
nals, amb la connivència de FSIE,
USO i UGT, sols se'n beneficien
els empresaris, ja que ni una pesse-
ta de l'increment que han tingut per
damunt de la resta de l'Estat anirà
al PAS.

Però som cabuts i continuarem
pressionant. Els pressupostos de
l'any que ve tindran un nou incre-
ment de les despeses de funciona-
ment per damunt del que marque el
MEC, el qual, siga el que siga, junt
al l'5% d'enguany, ja serà quelcom
important, i veurem si enmig de les
eleccions sindicals, FSIE, USO i
UGT ho tomen a fer.

RECONVERSIÓ DE LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL

A partir del proper curs s'inicia la
reconversió de Ï'FP amb la desapari-
ció del Ir. curs d'FPl i la generalitza-
ció tant del 3r. d'ESO com dels cicles
formatius de grau mitjà, i la implanta-
ció d'alguns de grau superior.

Aquesta reconversió que ara ini-
ciem, serà molt més complicada de
resoldre que la que fins ara hem patit
en l'ensenyament primari, perquè la
titulació exigida en els nivells de nova
creació és, en molts casos, diferent a la
titulació que té el professorat suprimit.

Així, ens trobem amb aquests pro-
blemes abans d'iniciar la negociació:

- En primer lloc, cal assenyalar que
les ràtios professor/aula de l'FP és
superior a la de la majoria dels cicles
formatius. Açò comporta que, per a
cada unitat d'FPl que es reconverteix
en cicle formatiu, es perd un cup
d'hores (diferent en cada cas).

- Altre dels problemes importants
en aquest procés de reconversió és la
pèrdua de les àrees comunes, en pas-
sar als cicles formatius àrees que nor-
malment estan impartides per personal
amb titulació -bé de diplomatura, bé
de llicenciatura- que no tenen càrrega
curricular en els cicles.

- Per últim, tenim la problemàtica
que es planteja amb el professorat tèc-
nic d'FP, els anomenats mestres de
taller.

La casuística és molt variable, ja
que a més dels problemes abans
esmentats, ens trobem amb molts tipus
de centres, siguen grans o menuts. Uns
que compartien l'FP amb l'EGB i que

en el seu disseny futur tindran Primà-
ria i ESO, o també tindran Cicles For-
matius. D'altres, que tenien EGB, FP i
BUP, tindran Primària, ESO, Batxille-
rats i Cicles Formatius, o no tindran
Batxillerats, o no tindran Cicles For-
matius. O bé centres que sols tenien
FP que poden passar a Cicles Forma-
tius o a ESO, o, probablement, desa-
parèixer.

Com es pot comprovar, la situació
de partida és complicadíssima, i més
quan ens falten dos dels paràmetres
fonamentals per veure com es pot
absorbir la reconversió: en primer lloc,
els centres encara no tenen clara la
seua planificació de fiïtur (especial-
ment, si es faran cicles o no se'n faran,
i si en fan, quins) i, en segon lloc, no
s'han negociat les plantilles definitives
de l'ESO ni dels Cicles Formatius.
Tampoc no se sap quina planificació
té T Administració per als Programes
de Garantia Social.

Amb totes aquestes dificultats, hem
encetat els treballs a la Comissió de
Seguiment de l'Acord per a la implan-
tació de la LOGSE al País Valencià.
El primer que farem és assabentar-
nos-en de l'estructura actual de la
plantilla de cada centre i la seua previ-
sible evolució al llarg dels propers dos
anys. Amb aquestes dades estudiarem
centre a centre i persona a persona els
problemes de manteniment de l'ocu-
pació per tal de trobar les solucions
oportunes. EI nostre objectiu és que
cap treballador o treballadora perda el
seu lloc de treball.

NEGOCIACIÓ
COL·LECTIVA

VI Conveni
col·lectiu nacional
d'ensenyament
reglat sense cap
nivell subvencionat o
concertat

A hores d'ara, encara con-
tinua el bloqueig de les patro-
nals a la constitució de la
Mesa Negociadora. El pro-
blema que tenen és de repre-
sentativitat, ja que, enguany,
un determinat nombre de
centres privats, fonamental-
ment a territori MEC, han
estat concertats per al proper
curs. La majoria d'aquests
centres pertanyen a la patro-
nal CECE. L'altra patronal,
ACADE, argumenta que com
molts centres de CECE han
passat a ser concertats i, per
tant, ja no entren dins
d'aquest conveni, la repre-
sentativitat ha canviat, ja que
CECE n'ha perdut. Evident-
ment, CECE no pensa el
mateix. 1 la Mesa de Nego-
ciació sense constituir-se.
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En els darrers anys, la normalit-
zació de les comunicacions entre
els ciutadans i l'Administració ha
suposat, també, si més no a nivell
formal, que aquesta emprarà el
valencià en instàncies i impresos.
Moltes vegades, això es fa amb
redaccions bilingües, que poden
fer més llarg i feixuc un text, però
que, en definitiva, intenten salva-
guardar els drets individuals de
valencians i valencianes a emprar
la llengua oficial que vulguen.

Això ja és, afortunadament,
una pràctica habitual a la Genera-
litat, que publica tots els impresos
bilingües o amb dues versions,
castellana i valenciana, i en
alguns ajuntaments (fins i tot,
m'han contat que en algun ho
tenen només en valencià, però se
m'ha oblidat on!) també s'han
apuntat a la tendència natural cap
a la plena cooficialitat. Però
MUFACE no. Sembla mentida,
però aquesta mutualitat que patim
el funcionariat docent i bona part
del no docent (el de l'Administra-
ció perifèrica de l'Estat, molts
transferits a la Generalitat Valen-
ciana...) pareix no haver-se ado-
nat en quin país viu; o se n'adona
perfectament i no vol fer res.

El cas és que han arribat al sin-
dicat diversos casos de persones
a qui s'ha negat la possibilitat
d'exercir el seu dret en valencià.
Els impresos per a sol.llicitar aju-
des per a prestacions mèdiques,
receptes, ajudes per compra
d'habitatge, etc., estan perfecta-
ment disponibles en castellà, i per-

fectament inaccessibles si ho vols
fer en valencià.

Això no ha estat sempre així: fa
uns anys tingueren unes remeses
d'impresos (desviats segurament
de les delegacions de MUFACE a
Catalunya, ja que s'empraven les
terminacions verbals orientals),
però, quan aquests es van aca-
bar, ningú no ha estat capaç d'edi-
tar-ne de nous (ni tan sols de tor-
nar-los a demanar a Catalunya).
Algunes persones han protestat
com cal, és a dir, per escrit, i, pel
que sabem, els han contestat molt
amablement, en la nostra llengua,
que efectivament, era eixa la
situació, però que s'anava a sub-
sanar ràpidament. Això no ha
estat així: mesos després, conti-
nua sense haver cap imprès, cap
cartell i cap paraula impresa en
tota MUFACE que no siga en cas-
tellà.

Davant aquesta burla sistemàti-
ca, l'STEPV-Intersindicai Valen-
ciana et convida a pressionar
MUFACE mitjançant l'enviament
d'una instància, de la que t'adjun-
tem una proposta de model, per a
presentar en la seu de MUFACE
que tingues més a mà, o bé
enviant-nos-la al sindicat per a
que nosaltres la presentem. És
molt important que ho presenteu
el màxim de gent possible: quan
més siguem, més seriosament els
obligarem a prendre-s'ho. Cal
recordar que no demanem cap
favor ni cap concessió graciosa:
MUFACE es financia de tes nos-
tres nòmines.

Un debat escolar imprescindible
*Pilar Tormo (MRP Escola d'Estiu)

Sembla mentida que a l'acabament del segle
XX, preparant-se per al 2000 com un gran esde-
veniment ple de pompa, les notícies més esteses
sobre l'ensenyament públic, les que ocupen les
pàgines dels periòdics, siguen encara la lluita per
dotar d'infrastructures dignes al sistema educatiu
obligatori.

Així mateix, ens hauria de sorprendre, i
esquinçar-nos els vestits, que la xarxa pública, en
la seua oferta educativa, no tinga una cohesió tai
que fera totalment innecessària una preocupació
com ara <,on matricule al meu fill, la meua filla,
per a fer l'ensenyament secundari l'any proper?

Que eixes dues preocupacions ens ocupen tot
el temps, el debat públic i, fins i tot, la lluita per
l'educació, és un furt que no li perdone a l'Admi-
nistració. La seua irresponsabilitat com a gestor
dels interessos públics ens situa en un desgast
continu de forces Í d'energia en qüestions que són
actualment essencials, quan haurien de ser
accessòries, no són més que els recursos del fet
educatiu, són el continent de l'educació, però ens
fa arribar si més no amb fatiga, al debat, al meu
entendre fonamental, el del contingut, el de què
fem a l'escola o l'institut, com ho fem i per a què
ho fem, com és la salut i la qualitat de vida que
allí es respira i sí ompli o no els nostres desitjós
com a éssers humans.

Arribats a aquest punt, cal cridar l'atenció
sobre un element d'importància innegable, però
que es difumina en el conjunt de condicions que
determinen la qualitat educativa: és la formació
del professorat, és la capacitat del professorat per
il.lusionar-se o no en el projecte d'ajudar les cria-
tures i el jovent al desenvolupament de les seues
capacitats. El millor recurs educatiu per a un
ésser humà és quina qualitat humana Í social,
pedagògica i creativa, imaginativa Í d'humor, troba
en una altra persona que l'acompanya i que el
puga fer créixer i reconéixer-se a si mateix i amb

la resta dels altres éssers humans. I d'això, segu-
rament, ens preocupem poc o no tant com ens
caldria. A tot estirar és un tema de mestres que
sembla no ocupar ni un sol moment de la preocu-
pació dels pares i les mares, de la societat, ocu-
pats com estem en la construcció d'una oferta
educativa. És, doncs, un tema segrestat.

I d'això, de posar sobre la taula del debat
públic educatiu aquestes qüestions, ens ocupem
a l'Escola d'Estiu.

L'Escola d'Estiu ve obrint 23 anys seguits eixe
espai necessari de trobada de totes les persones
il·lusionades en fer escola i fer-la bé.

Encara ens sentim capaços de reinventar un
espai i un temps per a que el professorat, autòno-
mament, discutesca, pense i cree noves formes
d'intervenció en l'escola, de manera que siga una
experiència humana positiva per a totes les per-
sones que hi vivim.

Nosaltres volem construir un espai on experi-
mentem formes d'aprendre diferent, on vivenciem
la dificultat de construir un pensament crític, on
posem en joc els pensaments, els sentiments, les
emocions i les raons per a viure d'una determina-
da manera.

Un espai on puguem enfrentar-nos a les dificul-
tats que suposa prendre decisions col·lectiva-
ment. Un escenari on poder reconstruir les nos-
tres històries en clau de vivència de la nostra
pràctica.

Des de l'ESCOLA D'ESTIU lluitem perquè
siga un espai cooperatiu, on aprenem a treballar
col·lectivament, perquè solament les persones
que viuen experiències d'aquest signe i caliu
poden transformar l'aula Í el centre en un pro-
jecte de treball conjunt amb l'alumnat. Per això
et convidem i ens convidem no sols a vindré,
sinó a participar obertament, decididament, amb
valentia, per trencar el silenci de les coses dites.

MODEL D'INSTÀNCIA

, funcionari/ària al servei de la Generalitat Valenciana/Adminis-
tració de l'Estat (poseu el que calga), amb Número de Registre Personal , domiciliat a
efectes de notificacions a (localitat),
número ____ , CP

_,(via pública).

EXPOSE:
Que sóc mutualista de MUFACE en la meua qualitat de funcionari/ària.
Que la Constitució Espanyola de 1978 disposa, en l'article 3.2, que "les demés llengües espanyoles (a

banda del castellà) seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes, d'acord amb els seus
Estatuts".

Que la Llei Orgànica 5/1982, de primer de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, arti-
cle 7é, la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià,
disposa en l'article 5é:

Que que l'Administració "adoptarà quantes mesures siguen necessàries per a impedir la discriminació
de ciutadans o activitats pel fet d'emprar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l'ús
norma!, la promoció i el coneixement del valencià."

Que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Proce-
diment Administratiu Comú, disposa, en l'article 36, que, encara que la llengua habitual de l'Administració
de l'Estat serà el castellà, "les persones interessades que s'adrecen als òrgans de l'Administració general
de l'Estat, amb seu al territori d'una comunitat autònoma, podran utilitzar també la llengua que hi siga coofi-
cial". I continua: "En aquest cas, el procediment es tramitarà en la llengua elegida per l'interessat".

Que em consta que els centres de la vostra mutualitat a la Comunitat Autònoma Valenciana no estan
complint amb cap dels anteriors preceptes, a pesar que són d'obligat compliment: en general, no hi doneu
cap facilitat perquè els usuaris i afiliats s'expressen lliurement en la llengua de la seua elecció quan aques-
ta no és el castellà, i, en particular, no disposeu dels impresos que faciliteu per a les diferents ajudes i
prestacions en ambdues llengües. Aquesta documentació és perfectament possible obtenir-la en castellà,
de forma que, a més, esteu trencant amb el principi d'igualtat de l'article 14 i amb el d'interdicció de l'arbi-
trarietat dels poders públics de l'article 9 de la Constitució Espanyola.

Per tot això, SOLLICITE: que doneu les ordres oportunes per a que, en el mínim temps possible,
aquesta situació siga reparada i que, en concret, adopteu les següents mesures:

- Que e! personal destinat a llocs de treball d'atenció al públic en les diferents seus del vostre organisme
siga capaç d'atendre qualsevol consulta, queixa o reclamació en les dues llengües oficials.

- Que faciliteu a afiliats i usuaris tota la documentació, impresos, models d'instàncies, talonaris de
receptes i informació en les dues llengües, bé mitjançant edicions bilingües, bé mitjançant dobles edicions.

- Que comuniqueu a tots els afiliats la nova política lingüística del vostre organisme, per tai que, si
volen, puguen fer ús del seu dret a comunicar-se amb MUFACE en valencià.

Finalment, us advertisc que, cas de no veure cap signe de rectificació en els fets exposats, em reserve
e! dret a prendre totes les mesures administratives i/o judicials que considere oportunes.

(localitat), a (data)

Signat:.

DELEGACIÓ DE MUFACE A VALÈNCIA/ALACANT/CASTELLO
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Carta a Xaro
(Roser Vidal Cruelles, la nostra companya del CODERI, va faltar el passat mes de marc)

Benvolguda Xaro:
Ignore què hi ha després d'aquesta vida, com ho

ignora tothom, però en aquest moment de la meua
existència crec fermament que hi ha una continua-
ció després, distinta, però una altra existència. I
mogut per aquesta creença és pel que et dic
aquestes paraules que confie t'aplegaran.

És la primera ocasió que m'abandona una
companya d'il.lusió, amb la que he compartit mol-
tes hores d'esforç i d'ideals, però, a pesar d'això,
no vull agafar un to compungit i malenconiós, faré
l'esforç de no posar-me trist perquè sé que tu no
voldries que els teus amics ens posàrem tristos.
L'alegria era un deis trets de la teua personalitat i
segur que prefereixes veure'ns alegres que tris-
tos.

La veritat és que no em resulta molt difícil
comunicar-me amb tu, perquè ara mateix tinc la
teua imatge tan fresca com si físicament estigue-
res davant de mi. Veig els teus ulls verds tan
bonics, el teu somriure ample amb les arruguetes
que feies al costat dels ulls, la teua rialla tan agra-
dable com freqüent, i em ressona la teua veu amb
la seua cadència musical tan encisadora, i aque-
lla sonoritat, com d'actriu de teatre. Potser se
t'havia apegat en la intensa llavor dramàtica amb
els teus alumnes; o no, simplement era un atribut
més dels que et feien una persona tan atractiva i
apreciada per tothom.

Un dels records més antics que em vénen al
cap és quan anàrem dos companys del grup amb
les nostres famílies a la teua casa de camp, pels
afores de Carcaixent. Era una radiant vesprada
d'estiu. Primer ens portares a visitar una dona
velleta que tenia una magnífica col·lecció de
peces prehistòriques africanes a casa seua. Des-
prés sopàrem a ta casa i passàrem una estona
molt agradable. Quan marxàvem, tots pensàvem
açò de tu: quina persona més divertida i humana
és Xaro!, i que a gust et trobes amb ella.

Quan feies alguna absència a les reunions del
grup, nosaltres, els teus companys del SOLI-
GUER, ho enteníem, perquè reconeguem que ser
mare, mestra Í currar en un grup de treball, doncs
és molt complicat. Però, a pesar que aquesta
generositat siga certa, també he de reconèixer,
en nosaltres, com unes gotes d'egoisme, d'alguna

manera, justificat: perquè si el nostre grup es reu-
nia 10 o 15 vegades a l'any, a la sessió que no
acudies, era com un premi que no teníem i, clar,
ens fotia bastant.

Els darrers temps combinàvem reunió i des-
prés sopar, i sembla que així teníem un poc més
d'èxit i les dues companyes veníeu més. I els
nostres sopars han gaudit d'una gràcia particular,.,
sempre han estat regats amb bons vins (tu ja ho
saps, però açò ho conte per fer-los enveja a la
gent dels altres equips de treball). Aleshores
passàvem una vetlada. molt agradable junts, i
xerràvem pels colzes fins que algú, més sensat,
deia que ja era hora d'anar-nos-en perquè a
l'endemà calia anar a l'escola i, sentint-ho molt,
ho havíem de deixar. Aquell ambient tan càlid, tan
amical, que hem aconseguit crear quan hem estat
junts, ha estat realment extraordinari, preciós.

I de treball, doncs és del que més n'hem fet,
que no malpensen, que hem treballat i de valent;
i una de les coses més boniques és que treballant
ens ho hem passat molt bé i hem fet coses inte-
ressants, valuoses, i autèntiques: allò que pensà-
vem que s'havia de fer, allò que hem fet. Per a
mi, ser del Col·lectiu és una de les activitats de la
meua vida que més m'omplin, i estic segur que
per tu, Xaro, també, doncs junts hem fet realitat
un xicotet ideal i, com pense que això no poden
fer-ho totes les persones, doncs em considere un
afortunat.

Per acabar, vull expressar el motiu central
d'aquest missatge, que és molt senzill: agrair-te
en nom de tots els coderins i coderínes que entra-
res a formar part del nostre grup i la gràcia
d'haver-te conegut, així com els bons moments
que hem passat junts.

Xaro, no patisc per tu, perquè coneixent-te, sé
que on estigues de seguida t'hauràs fet amiga de
tots i t'estimaran com nosaltres t'hem estimat. En
nom de tots els amics, t'envie aquesta besada.
Per tu, Xaro.

Roger Pons i Vidal
(membre del CODERI,
Col·lectiu d'Ensenyants de la Ribera)
Ribera del Xúquer, maig 1998

Novetat de finals de 1997, a càrrec de l'editorial valenciana
Tirant lo Blanc, autèntica estrena jurídica en valencià, el Codi
Penal i legislació penal especial, a cura de prestigiosos professio-
nals del dret i professors universitaris, està a les llibreries amb
l'ajut financer del Consell Insular de Mallorca, el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Universitari Joan
Lluís Vives. Una eina més per a la normalització lingüística en la
qual, una vegada més, podem veure que encara no s'ha normalit-
zat la presència de la nostra Generalitat. Una Nota prèvia intro-
ductòria assenyala que: "Traduir el text del Codi Penal a la llengua
pròpia respon a una doble necessitat. D'una banda, docent.
L'increment progressiu de la demanda de classes en català per
part de l'alumnat (...). D'altra banda, es deu a raons evidentment
polítiques". Evidentment. Benvingut siga Í enhorabona.

OLIDARIO?

En Amaltea trabajamos por

integración social de nifios y jóvenes
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ASOCIACION AMALTEA
Plaza de las Escuelas Pías 2 bü\o.

46001 València
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Fragua Social (1938) ESCRIT AHIR
"El problema social en los pueblos de esta

provincià revista caracteres mas agudos que
en la capital, el sindicalismo avanza ràpida-
mente echando profundas raíces en algunas
comarcas, principalmente en los pueblos lla-
mados de la Ribera, donde hay grande exíen-
sión de terrenos dedicados al cultivo del
arroz,"

Uns dies després de que el governador civil
de València enviarà aquesta carta al ministre
de l'Interior, es feia una concentració de tre-
balladors, dones i xiquets a la plaça de La
Pobla Llarga. Des de l'Ajuntament, la casa del
rector i la d'un dels cacics, es disparà indiscri-
minadament contra ells. Després de matar-ne
a cinc dels concentrats i ferir-ne greument a
d'altres sis, la guàrdia civil desenvainava
l'espasa i, montada a cavall, rematava el crim
perseguint els jornalers per tot el poble. Enca-
ra quaranta cinc manifestants seran detinguts
i empresonats a Alberic.

Vaig tardar molts anys à saber que aquella
gran marca a la cara del vellet veí que ens
mirava quan jugàvem, mentre escoltava la
ràdio, era dels successos de l'any 19, com es
nomena en el poble aquest tràgic dia. Potser
pensaria que ell no esgotà el temps dels jocs i
que també li haguera agradat llegir aquells
contes i tebeos. Però, als 10 anys, ei posaren
a treballar, com a quasi tots els qui no eren
rics de cuna, i mai sabé llegir. Les coses de la
vida les aprengué en les colles segant arròs,
derronyant i collint taronja, on es raonava de
tot.

Va ser a poqueta nit, esperant amb els
amics que el llogaren, que s'assabentaren de
la revolta de Cullera, quan mataren el jutge i
l'agutzil. En aquell temps, ja no anava a mis-

sa, no volia seure al costat dels qui s'aprofi-
taven de la misèria per comprar vots amb
diners ni amb els qui podien pagar per a no
fer el servei militar.

En el 17, indignat per la fam que es patia,
col·laborà organitzant la vaga general que es
féu a la comarca per la manca de treball,
doncs s'havia paralitzat l'exportació de taronja
pel bloqueig dels submarins alemanys als
aliats. Els diumenges, després de jugar la
partida al raspall, anava en bicicleta amb els
amics als casinos republicans de Carcaixent i
Alzira a fer la tertúlia i a escoltar mítings. Rús-
sia els donà esperances i montaren el sindicat
a La Pobla.

Aquell tràgic dia 19 també el tancaren, i
quan eixí ningú no el llogava. Amb la dona i !a
filla molt menuda es n'anà a la Provença i
tornà en els anys de la República amb l'ofici
de xofer. Es passà la guerra en el front de
Terol conduint un blindat soviètic. I quan
s'acabà, el tancaren uns anys en la Model de
València, mentre a un cosí seu l'afusellaren a
Paterna. Sé que en els darrers anys de la
seua vida, un vell company li llegia diaris i
revistes que havia amagat. El "Fragua Social"
que us presentem era d'ell.

Ferran Pastor i Belda
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Assegurança
d'Automòbils

pera
del Sindicat de Treballadors de

l'Ensenyament i Professorat
Simpatitzant

om afiliat o afiliada a l'STEPV,
CAUDAL, especialista en l'asse-
gurança d'automòbils per a col·lec-
tius, li ofereix una pòlissa única per
al seu cotxe, amb unes condicions
i un tractament especials.

CAUDAL

Amb la Solvència ï Garantia de
pertànyer al Grup ZURICH,
líder assegurador mundial.

per telefonar i demanar una oferta per a
l'assegurança del seu automòbil, l'obsequiarem

amb aquesta pràctica i funcional Calculadora.

Sense despeses, sense molèsties,
des de casa...
Un modern sistema d'atenció telefònica a l'afi-
liat que li proporcionarà el servei que necessito:

• Consulta de Preus * Contractació de
la Pòlissa • Declaració dels
Comunicats de Sinistres •

Tot això amb una sola telefonada, per a que
realitze les seues gestions sense eixir de casa,
amb tota seguretat i la major comoditat

telefonada gratuïta

96 • 361
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Paseo de la Alameda, 3 -1.9 • 46010 VALÈNCIA

Tel.: 96 - 521 53 77
Avda. General Marvà, 20 - 22 Entlo. A • 03004 ALACANT

lïde de facilitar-nos la clau n.° 759


