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PER COMENÇAR
EL CURS
En el tercer curs de la generalització de l'Educació Secundària, es manté
una situació d'absoluta precarietat en la configuració del sector en el
sistema educatiu i, com a conseqüència, assitim al deteriorament de les
condicions de treball del professorat.
En els darrers 3 anys, mentre ha entrat en funcionament el primer, el segon
i el tercer curs d'ESO, Í els mòduls professionals han anat substituint
lentament l'antiga formació professional, constatem, quan arriba
setembre, que no s'obrin centres nous en la mesura que caldria per
escolaritzar l'alumnat de Secundària Í amb les condicions assenyalades en
Ja LOGSE.
Per això, el traspàs de l'alumnat d'ESO als instituts no arriba ni al 30%. SÍ
val com a exemple, a la ciutat de València, després de 3 anys, solament
un institut té l'alumnat del primer cicle. La resta, encara roman als
col·legís.
Ni tenim els centres ni tenim les plantilles. El govern es comprometé amb
els sindicats/ perquè els sindicats així ho exigirem, a negociar les plantilles
de secundària el mateix any que es van negociar les de primària: en
1996. Tot ha quedat en un parell de reunions el curs passat en les que no
van fer més que intercanviar alguns criteris í la conselleria va desistir de
tirar endavant.
Sense centres i sense plantilles, la conselleria prorroga cada curs unes
instruccions d'inici de curs provisionals que, d'una forma encoberta, són,
tot plegat, unes plantilles transitòries, un desplegament també transitori Í
parcial del ROF i un tractament igualment transitori dels nombrosos
desplaçaments que s'han produït.
Conclusió: no construir els centres que cal fa que hi haja cada any menys
vacants, no desenvolupar el ROF fa que la Conselleria aplique la
normativa que més li convé en cada moment i no tenir negociades les
plantilles du, com a conseqüència, l'augment de vacants amb afins, major
nombre de vacants a temps parcial i major nombre de professorat
compartint centres.
Es el moment de dir prou.

ADJUDICACIONS

A) Professorat Interí

1. Imprès de dades personals Í bancàries (model
oficial).

2. Imprès de declaració a efectes de la Llei
d'Incompatibilitats (model oficial).

3. Imprès d'IRPF (model oficial). A més, el profes-
sorat amb fills haurà d'adjuntar fotocòpia del Llibre de
Família.

4. Declaració jurada o promesa (model oficial).
5. Jurament o promesa de lleialtat al Rei i a la

Constitució (model oficial).
6. Fotocòpies del DNI i del NIF.
7. Certificat d'incorporació, expedit pel director del

centre de destinació, amb expressió de la data.
8. Fotocòpia de la llibreta d'estalvis o compte

corrent on figuren els codis i número de compte de
l'entitat bancària corresponent.

9. Fotocòpia del títol acadèmic.
10. Certificat Mèdic Oficial en el que es faça

constar que "no pateix cap malaltia o defecte físic
que impedesca l'exercici de les corresponents fun-
cions".

Documents que cal presentar en el negociat de
Seguretat Social

1. Interins que ja hagen treballat en la mateixa pro-
víncia: només han de presentar l'imprès d'alta en
Seguretat Social que se'ls proporcionarà en el mateix
negociat.

2. Interins que no hagen treballat en la província: a
més de l'imprès d'alta en Seguretat Social, una
fotocòpia de la Cartilla de la Seguretat Social i una
fotocòpia del DNI.

B) Professorat funcionari de carrera en
expectativa

1. En tots els casos, tothom ha de presentar el
certificat d'incorporació, expedit pel director del cen-
tre de destinació, amb expressió de la data.

2. El professorat que no canvia de província sols
ha de presentar allò referit al n.Q 1.

3. El professorat que canvia de província ha de
presentar la mateixa documentació que el profes-
sorat interí, a excepció del n.9 5 i del n.- 10. L'alta

al règim previsor l'ha de fer a la delegació provin-
cial de MUFACE, amb la documentació que se li
lliurarà prèviament als Serveis Territorials d'Edu-
cació.

C) Reingressats al servei actiu
A més dels documents citats en l'apartat B), han

de presentar:
1. Procedents d'excedència
- Fotocòpies de la resolució de l'excedència i la

del reingrés.
- Fotocòpia diligència del darrer trienni i sexenni.
- Fotocòpia compulsada del títol acadèmic.
2. Procedents del servei militar o PSS
- Fotocòpia de la cartilla militar o cert i f icat

d'haver passat al servei eventual.
- Fotocòpia diligència del darrer trienni i sexenni.
- Fotocòpia compulsada del títol acadèmic.
3. Procedents de serveis especials
- Certificat d'haver cessat en la situació descrita.
- Fotocòpia diligència del darrer trienni i sexenni.
- Fotocòpia compulsada del títol acadèmic. '
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L'ACCÉS A LA FORMACIÓ

Quin concepte
de formació?

Des de l'STEPV-lv, la formació perma-
nent del professorat sempre l'hem conside-
rada un dret i un deure. És inseparable de
la condició docent l'actualització permanent
dels coneixements professionals, així com
la recerca i la investigació sobre tot allò
que ens succeeix a la nostra pràctica
docent. La formació és també una condició
indispensable per a l'autonomia personal i
el treball cooperatiu. Per totes aquestes
raons, considerem que la formació ha de

formar part de la jornada de treball del pro-
fessorat i ha de ser una responsabilitat de
l'Administració que l'oferta institucional tin-
ga un caràcter universal, al mateix temps
que s'ha de donar entrada a les iniciatives
del mateix professorat. Una conseqüència
directa del model de formació que preconit-
zem és la nostra oposició al sistema retri-
butiu anomenat de "sexennis", per tal com
fa de la formació una opció voluntària Í, a
més, la converteix en una mercaderia: "Si

vols diners, fes formació". Els sexennis és
l'opció de qui no està disposat a posar a
l'abast de tot el professorat una estructura
estable al servei d'una formació de qualitat
i de qui ho vol retribuir de forma igual la
mateixa responsabilitat en el treball. Nosal-
tres entenem que un salari digne, el mateix
per a qui té les mateixes responsabilitats,
ha de retribuir alhora la tasca docent i la
formació necessària per a poder realitzar-la
amb un bon nivell de qualitat.

» • • * •

1. Com adquirir el requisit lingüístic
de coneixement del valencià (veure
l'Ordre de 5 de febrer de 1997, DOGVde
10-4-97).

- La Conselleria d'Educació organitza
cursos de lingüística valenciana i de la
seua didàctica tots els anys. La convo-
catòria i la matrícula sol ser en el mes
d'octubre i el començament dels cursos en
gener. El Primer Cicle consta del Nivell O
(100 hores), Nivell I (85 h.) i Nivell II (85
h.), al final del qual cal fer un curs especí-
fic de contingut tècnico-didàctic de 50
hores per tal que us siga expedit el Certifi-
cat de Capacitació, titulació bàsica exigible
per tal d'accedir a qualsevol lloc de treball
de Primària i per impartir classes en valen-
cià en Secundària.

El Nivell III (85 h.) conforma un Segon
Cicle destinat a professorat especialista en
lingüística valenciana, necessari per a
ocupar llocs d'aqueixa especialitat a
l'ensenyament secundari.

- Així mateix, qualsevol dels nivells
assenyalats, excepte el Nivell III, es pot
convalidar per la realització d'una prova
que, a més, permet acccedir al nivell
següent. Les proves es convoquen al
mateix temps que els cursos.

- Es pot accedir directament al Nivell II
després d'haver superat els dos primers
cursos de l'Escola Oficial d'Idiomes de
l'assignatura de Valencià o haver superat
el grau Elemental de la Junta Qualificado-
ra de Coneixements de Valencià.

- Igualment, s'expedirà directament el
Certificat de Capacitació a qui acredite
haver superat el Cicle Elemental de Valen-
cià o Certificat d'Aptitud de Valencià de les
Escoles Oficials d'Idiomes, juntament amb
el certificat d'haver realitzat el curs de
Didàctica.

- La Junta Qualificadora de Coneixe-
ment de Valencià (depenent de la Conse-
lleria) fa uns exàmens equivalents als
mateixos nivells dels cursos per a aque-
lles persones que ja tenen coneixements
de valencià suficients o prefereixen pre-
parar-se pel seu compte. En tot cas, cal
fer el curs de Didàctica per tal d'obtenir el
Certificat de Capacitació. Els exàmens es

convoquen en els mesos d'octubre i de
febrer.

2. Com a mostra, l'oferta institucional
de formació d'enguany ha contemplat, a
més del que hem dit, 6 cursos de formació
per a l'exercici de la direcció en centres
públics (és un requisit per a poder presen-
tar-se com a candidat/ta o per ser nome-
nat director o directora del centre), ajudes
per a projectes de formació del professorat
en centres, ajudes econòmiques per a la
realització de projectes d'investigació i
innovació educativa, ajudes individuals per
activitats de formació permanent del pro-
fessorat, etc. Totes aquestes convocatò-
ries solen aparèixer a la primavera en el
DOGV i l'STEPV-lv dóna complida infor-
mació, amb antelació, a tota ta seua afilia-
ció.

3. Els Centres de Formació, Innovació
i Recursos Educatius de la Comunitat
Valenciana (CEFIRE) tenen una programa
propi d'activitats que us pot interessar, a
més de canalitzar l'oferta institucional de la
Conselleria d'Educació (incloent-hi els cur-
sos de valencià).

La relació de CEFIRE i el número de
telèfon és la següent:

-Alacant: 965 112 457
-Alcoi: 966 520 681
-Alzira: 962 405 137
- Benidorm: 966 803 553

Extensió Ondara: 966 476 755
- Castelló: 964 239 648

Extensió Segorbe: 964 712 427
-Cheste:962512517
- Elda: 965 394 639
-Elx: 965 462 312
- Gandia: 962 872 768
- Godella: 963 641 846
- Llíria: 962 792 569
- Tuéjar: 961 635 028
-Ontinyent: 962 910 313
- Orihuela: 966 742 725
- Sagunt: 962 650 277
- Torrent: 961 572 061

Extensió Utiel: 962 173 206
- València: 963 787 052
- Vinaròs: 964 454 552

Extensió Albocàsser-Moreíla: 964 428
393

-Xàtiva: 962 281 901
Extensió Aiora: 961 890 069

4. Les Universitats Valencianes, mit-
jançant els seus respectius serveis de for-
mació permanent del professorat, també
fan una oferta cje formació que pot abastar
el seu propi professorat í, per a determina-
des activitats, també el de l'àmbit no uni-
versitari; per exemple, cursos de postgrau,
màsters, etc. A continuació us facilitem els
telèfons de cada Universitat.

UNIVERSITAT D'ALACANT
• Institut de Ciències de l'Educació (ICE):

965 903 520

UNIVERSITAT DE CASTELLÓ JAUME I
• Vice-rectorat de Professorat (mentre es

crea el servei): 964 345 686

UNIVERSITAT D'ELX
• Vice-rectorat d'Ordenació Acadèmica i

Professorat (mentre es crea el servei):
966 658 627

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA
• Institut de Ciències de l'Educació (ICE):

963 877 094

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI
GENERAL
• Servei de Formació Permanent del

Professorat: 963 620 061

5. Els Moviments de Renovació
Pedagògica són l'alternativa indispensable
per a l'autoformació del professorat, des
d'un punt de vista crític, autònom i arrelat a
la pràctica en el centre. Mantenen al llarg
del curs diverses ofertes de formació, així
com grups i seminaris de treball, a més de
les Escoles d'Estiu.

- Federació de MRPs-Escola d'Estiu del
País Valencià: 963 890 732 (Facultat de
Filosofia i Ciències de l'Educació. Valèn-
cia).
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LES INSTRUCCIONS D'INICI DE CURS
DELS CENTRES DE SECUNDÀRIA

Enguany, una vegada més, els repre-
sentants sindicals i els de la Conselleria
d'Educació i Ciència hem passat una bona
part de l'estiu intentant negociar les ins-
truccions d'inici de curs. I com sempre, la
Conselleria d'Educació i Ciència represen-
ta una pantomima que ja n'estem una
miqueta farts de suportar, perquè mai arri-
bem enlloc. A més, negociar unes intruc-
cions d'inici de curs en el mes de juliol,
quan les persones que estaran afectades
per aquestes instruccions no estan als
centres, és, per a l'STEPV-lv, una nego-
ciació viciada d'inici.

No és una casualitat que la Conselleria
no li donarà continuïtat a la negociació
que s'encetà el passat desembre sobre
plantilles de Secundària, normativa de fun-
cionament de centres (desplegament del
Reglament Orgànic i Funcional de centres
-ROF-) i garanties d'estabilitat en les pla-
ces actuals (especialment necessària per
al col·lectiu afectat per la supressió de
l'antiga FP), qüestions totes aquestes que
ens hagueren fet començar el curs amb
certes garanties, enmig del desgavell en
què es troba l'ensenyament secundari, i
no de forma improvisada, a falta, un any
més, d'una negociació global del sector.

La Conselleria va deixant passar el
temps i recorre a unes instruccions d'inici
de curs provisionals que, d'una forrna
encoberta, són, tot alhora, unes plantilles
transitòries, un desplegament transitori i
parcial del RÓF i un tractament transitori
als nombrosos desplaçaments que s'han
produït perquè la immensa majoria dels
centres que s'havien d'haver construït no
existeixen.

L'STEPV-lv està denunciant contínua-
ment el perjudici que per a l'ensenyament
públic valencià significa que aquests
temes no estiguen resolts dins d'una
negociació global que hauria d'incloure un
pla de construcció i finançament dels cen-
tres de Secundària, si més no dels que es
preveuen en el mapa escolar, així com
una millora de l'oferta pública d'ensenya-
ments, que s'hauria de concretar en
l'ampliació del ventall de Cicies Formatius
a totes ies comarques i l'augment de Bat-
xillerats tecnològics, artístics i nocturns.

Tot açò fa que, any rere any, es vaja
degradant l'ensenyament públic valencià i
amb això s'empitjoren, al mateix temps,
les condicions laborals del professorat,
tant les del professorat definitiu -que veu
com cada any augmenta el nombre de
desplaçaments o que cada vegada més
ha d'assumir tasques que no li correspo-
nen per tal de poder quedar-se al seu cen-
tre- com les del professorat provisional i
interí, que és qui pateix les conseqüències
més greus. No construir els centres que
cal fa que hi haja cada any menys
vacants, no desenvolupar el ROF fa que la
Conselleria aplique la normativa que més
li convé en cada moment, i no tenir nego-
ciades les plantilles duu, com a conse-
qüència, l'augment de vacants amb afins,
major nombre de vacants a temps parcial i
major nombre de professorat compartint
centres.

És per això que l'STEPV-lv critica dura-
ment les instruccions d'inici de curs no
sols en el fons, per les raons esmentades,
sinó també en la forma, per les raons que
tot seguit assenyalem.

Valoració de les instruccions
Malgrat que la negociació haja servit

per aconseguir algunes modificacions dels
esborranys inicials (coordinació de l'ESO,
la generalització del departament d'orien-
tació, les tutories en el segon curs de Bat-
xillerat, etc.), l'STEPV-lv ha de valorar
negativament aquestes instruccions per-

què signifiquen un pas enrera per a
l'ensenyament públic valencià, tant per al
professorat com per a l'alumnat, ja que:

No es produeix cap avanç en les condi-
cions laborals del professorat.

- Les hores del professorat continuen
sent18.

- Les hores de tutoria amb alumnes,
actualització del valencià per a l'alumnat
exempt Í hores de dedicació a alumnes
amb necessitats educatives especials
seran, com a màxim, 2.

- No es produeix la reducció automàtica
d'un grup als majors de 55 anys.

- No es regulen de cap manera les con-
dicions laborals del professorat que com-
parteix centre.

Aquestes qüestions són fonamentals i
no podem deixar passar més temps per
abordar-les, perquè la generalització de
l'ESO suposa una càrrega molt forta de
noves faenes per a tot el professorat
(atenció individualitzada de i'alumne,
coordinació didàctica, adaptacions curri-
culars, informes per als pares...), i si el
professorat està sobrecarregat d'alumnes
no podrà fer aquestes tasques de forma
adequada.

Per tant, les nostres reivindicacions són
les següents:

- Horari del professorat entre 16-18
hores, en funció del nombre d'alumnes, el
qual hauria de ser com a màxim de 180,
de tal forma que si es sobrepassarà
aquest nombre d'alumnes s'establihen les
següents reduccions: entre 181 i 270
alumnes, reducció d'un grup. Més de 270
alumnes, reducció de dos grups.

- Tres hores tectives de tutoria amb
alumnes, una en el grup i dues d'atenció
individualitzada.

- Reducció automàtica d'un grup als
majors de 55 anys.

- Regulació de les condicions laborals
del professorat que, en casos molt
excepcionals, pot arribar a compartir
centres (dietes i quilometratge, assegu-
rança del cotxe, no assumpció de tuto-
ries...).

No es dóna cap garantia per tal que
els alumnes puguen fer l'ESO en condi-
cions:

- El primer cicle d'ESO està majorità-
riament a les escoles i en molts casos es
creen macrocentres de Secundària que
suposen el desplaçament de l'alumnat
fins a 20 o 30 quilòmetres de distància.

- La Coordinació amb els centres
d'Infantil-Primària que tenen el Primer
Cicle de l'ESO es deixa en mans de la
voluntat del professorat, que s'haurà de
coordinar fora del seu horari laboral.

- Els desdoblaments de les àrees amb
activitat pràctica, el 2n idioma estranger, el
Programa d'Ensenyament en Valencià i el
Programa d'Incorporació Progressiva
dependran sempre del fet que al professo-
rat definitiu del centre li falten hores.

- No s'avança gens en la reducció de
les ràtios a BUP i FP (38 alumnes en les
matèries generals i 25 per a les pràctiques
d'FP).

- Es creen les seccions d'IES, figura
que no estava contemplada al mapa esco-
lar i que suposarà l'amuntegament d'alum-
nes en locals provisionals i inadequats
(locals parroquials, cases de cultura, aules
prefabricades...).

- Apareixen les hores d'atenció dels
esbarjos, però no es regula d'una forma
concreta quines són les funcions Í les res-
ponsabilitats que haurà d'assumir el pro-
fessorat en aquestes hores.

- En les instruccions es fa referència al
nou Decret d'Admissió d'Alumnes, que és
una eina excel·lent i perversa per tal que
els centres puguen seleccionar l'alumnat.

Mentre aquesta Conselleria no es gaste
els diners en construir i adequar, com a
mínim, tots els centres que té previstos al
Mapa Escolar i col.loque l'ESO en els cen-
tres que li correspon, no deixe de posar
entrebancs a l'hora d'invertir en qualitat i
en valencianització de l'ensenyament i no
anul.le el Decret d'Admissió d'Alumnes,
l'STEPV-lv no es cansarà de denunciar
públicament que s'està degradant l'escola
pública valenciana i està deixant-la com a
subsidiària de la privada.

No s'aplica en molts casos el ROF de la
pròpia Conselleria:

- El Departament de Formació i Orien-
tació Laboral només es crearà en aquells
centres que impartesquen almenys 15
hores d'aquesta assignatura als Cicles
Formatius.

- El Departament d'Economia no es
crearà a cap centre.

- El Departament d'Orientació només
estarà complet als IES que tinguen els dos
cicles d'ESO i sempre que siga necessari
(s'estudiarà cas a cas).

- Es creen departaments agrupats en
les seccions d'IES que van en contra de
qualsevol lògica pedagògica.

Tot açò indica que la política educativa
del Govern està guiada per una política
economicista que els duu fins i tot a saltar-
se la seua pròpia normativa per tal d'estal-
viar diners Í deixar en una situació precà-
ria l'ensenyament públic valencià.

Conclusió
L'STEPV-lv no pot més que rebut-

jar contundentment aquestes instruc-
cions d'inici de curs i continuar exi-
gint la negociació immediata i global
de tots els temes que afecten
l'ensenyament públic valencià, tant
en la millora i qualitat de l'ensenya-
ment com en la revisió de les condi-
cions laborals i econòmiques d'un
professorat que, amb la generalitza-
ció de l'ESO, ha vist transformades
les seues funcions educatives sense
obtenir res a canvi. No podem deixar
que l'augment de les remuneracions
estiga vinculat a la perversió que
suposa el sistema dels sexennis,
que, a més a més, deixa de banda
una part important del professorat.

Es molt important que tota la
comunitat educativa manifeste públi-
cament el seu desacord davant de
l'opinió pública i de la pròpia Admi-
nistració Educativa. En aquest sentit,
us demanem que en sessió de
Claustre i del Consell Escolar de
Centre debatiu sobre tots aquests
assumptes, i que, després de fer una
relació de tots els problemes, dificul-
tats, entrebancs i deficiències que es
trobeu per començar el curs amb
condicions, remeteu un escrit al
Conseller de Cultura, Educació i
Ciència, i ens feu arribar una còpia
enregistrada al sindicat. Només
denunciant cada cas de forma públi-
ca podrem desemmascarar una polí-
tica educativa que deixarà malmès
l'ensenyament públic valencià.
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La normativa sobre permisos i llicències emana d'algunes lleis que regulen amb caràcter general

les condicions de treball del conjunt del funcionaríat i altres normes que les despleguen.

Bàsicament són aquestes:

• Llei dels Funcionaris Civils de l'Estat, BOE de 75-2-64.

• Llei 30/84 de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. Art. 30. BOE de 3-8-84

• Llei de la Funció Pública Valenciana.

• Decret 50/1989, del Consell de la Generalitat Valenciana. Art. 8.6. DOGV 27-6-89

• Ordre de 23 de gener de 19.95 de la Conselleria Educació i Ciència. DOGV 10-3-95

El Decret 50/1989 -per a l'àmbit de la Generalitat Valenciana- serà substituït per un de nou

pròximament Í, per tant. I''Ordre de 23 de gener de / 995 - per al personal docent- ho haurà de

ser igualnment per la seua dependència del primer. Es a dir, el seu contingut és provisional i

aviat serà sotmès a una revisió.

El marc general deriva de l'article 30 de la Uei 30/84. Aquesta Llei havia estat desplegada en

el marc de la Generalitat Valenciana pel Decret 50/89 que modificava, a l'alça, determinats

permisos (per exemple la Llei 30/84 contempla 2 dies de permís en cas de naixement, mort o

malaltia greu d'un familiar, 4 si és fora de la localitat, i el Decret 50/89 els amplia).

En realitat, l'Ordre de la Conselleria no desplega el Decret 50 en l'ensenyament, sinó que, de

forma indirecta, li dóna total valor normatiu. Així, una Ordre que aparentment el que fa és.

delegar la concesió dels permisos, en realitat el que està fent és reconèixer que el Decret

50/89 és d'aplicació general per a tot el sector. I si ho és, haurà de ser-ho en tota l'extensió.

Per exemple: fins ara s'havia considerat que els 6 dies lliures (els famosos " moscosos") dels

quals disposa tot el funcionaríat no era d'aplicació per a l'ensenyament. Aquest ha estat un

tema força discutit. Però el Decret 50/89 sí que ho arreplega. I l'Ordre de Conselleria només

diu que els permisos no delegats en la Direcció del Centre o en la Direcció Territorial hauran de

ser autoritzats pel Director General de Personal lo qual cosa, d'entrada, no els exclou.

Es per això que nosaltres insistirem en que alguns apartats (com els "moscosos") necessitaran

de més aclariments.

Recordeu: El Decret 50/1989 i, per tant, l'Ordre de 23 de gener de / 995 van a canviar pròximament

NAIXEMENT FIU. 0
FIUA

MORTOMAIMTIA
GREUDEFAMJUAR

EXÀMENS

TRASUATDOMK3U

DEURE INEXCUSABLE

ÍACTÀNOA

ASSUMPTES

PARTICULARS

GUARDA LEGAL
(REDUCOÓJOtWDA)

ADOKK)

LEGISLACIÓ
-Llei 30/84 (Art 30,1).
-Decret 50/1 989. Art. 8. 1.2.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 2

-Llei 30/84 (Art. 30,1).
-Decret 50/1989. Art. 8.1.3,
-Ordre Conselleria Educació. Art 1

-Llei 30/84 (Art. 30,1 d).
-Decret 50/1989. Art. 8. 1.4.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 1
-Llei 30/84 (Art 30,1, b).
-Decret 50/1989. Art. 8.1. 5.
- Ordre Conselleria Educació. Art 1

-Llei 30/84 (Art. 30,2)
-Decret 50/1989,Art. 8.1.6.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 1

-Llei 30/84 (Art. 30,1 c i e)
-Decret 50/89, Art. 8. 1.8.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 1

-Llei 30/84 (Art. 30)
-Decret 50/89, Art. 8. 1.9.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 3

-Llei 30/84 (Art. 30,1)
-Llei 33/87. Art. 30.6
-Decret 50/89, Art. 8. 1.10.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 2

-Llei 30/84 (Art. 30,3.3)
- Llei 3/89 de Maternitat

DOCUMENTACIÓ

- Sol·licitud Direcció Centre.
- Adjuntar Llibre de família o
justificant del metge.
- Sol.licitud Direcció Centre

- Sol.licitud Direcció Centre.
- Portar justificant després.

- Sol.licitud Direcció Centre

- Sol.licitud Direcció Centre

- Sol.licitud Direcció Centre.
- Adjuntar Llibre de Família

- Sol.licitud Direcció General
de Personal

- Sol.licitud Direcció Territorial.

- Sol.licitud Direcció Territorial.

DURADA

3 dies, i 5 si esdevé fora de la localitat de residència.

Primer grau (pares, fills, propis o polítics):
- 4 dies. 6 fora de la localitat de residència
Segon grau (avis, nets, germans, propis o polítics):
- 3 dies. 5 fora de la localitat de residència.

El dia o dies de la celebració.

- Dos dies per trasllat de domicili habitual.

Pel temps indispensable.

Reducció de jornada laboral en 1 hora diària.

- Fins a 6 dies anuals

- Disminució entre 1/3 i 1/2 de la jornada laboral.

- Menor de 9 mesos: 8 setmanes.
- de 9 mesos a 5 anys: 6 setmanes.

OBSERVACIONS

- Cas de produir-se malalties greus de llarga durada, aquest
dies podran utilitzar-sc seguits o alternats, segons les
necessitats, de la qual cosa s'informarà amb 24 hores abans
a la Direció del Centre.

- En centres oficials.
- Per a concórrer a exàmens finals i alliberadors i altres

_proves d'aptitud i avaluació.
- Aportar justificant. !

- Qualsevol obligació de caràcter públic o personal
rincumpliment de la qual gènere alguna responsabilitat
civil, penal, administrativa, cívica.

- Per fill o filla menor de 9 mesos.
- Indistintament el pare o la mare.
- Lactància natural o artificial.
- Acumulable a la reducció de jornada per guarda legal.

- Tradicionalment no s'apliquen entre el professorat, però
en qualsevol cas figuren en el Decret 50 i l'Ordre de la
Conselleria d'Educació no exclou la possibilitat de
sol.licitar-los.
- Per a cuidar a menors de 6 anys o disminuïts sense cap
activitat retribuïda.
- Reducció proporcional de les retribucions, incloses
pagues extres, triennis,..
- A partir de Resolució oficial d'adopció. Cal adjuntar-la.
- Ho podrà sol·licitar el pare o la mare.

LLICENCIES
MATRIMONI

EMBARÀS 1 PART

ASSUMPTES
PROPIS

MALALTIA

ESTUDIS

LEGISLACIÓ
- Llei Funcionariat 1964. Art. 71.1
-Decret 50/89, Art. 8.1.1.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 2

- Llei Funcionariat 1964. Art. 71
- Llei 30/84. Art 30.3.
- Llei 3/89 de Maternitat. Art. 2.3

- Llei Funcionariat 1964. Art. 71, 74
-Decret 50/89, Art. 8.2.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 2

- Llei Funcionariat 1964. Art. 69
-Llei 42/94, Mesures...
-Decret 50/89, Art. 7.

- Llei Funcionariat 1964. Art. 72, 74
- LOGSE. Art. 56.

DOCUMENTACIÓ

- Sol.licitud Direcció Territorial.

- Sol.licitud Direcció Territorial.
Abans Part: Imprès +
Certificat Mèdic
Després part: Imprès +
Certificat Mèdic i Llibre
família

- Sol.licitud Direcció Territorial.

- Sol.licitud Direcció Territorial,
- imprès oficial (MUFACE o
SS)
- Baixa mèdica oficial a partir del
segon dia i cada 15.

- Sol.licitud oficial

DURADA
1 5 dies

Part únic: 16 setmanes
Part múltiple: 18 setmanes

- Mínim 15 dies i màxim 3 mesos cada dos anys.

- Fins a l'alta oficial mèdica.

Segons convocatòria (quatrimestral o anual)

OBSERVACIONS
- Distribuïts a petició de la persona interessada.
-Retribució 100%

- 6 setmanes han de ser obligatòriament després del
part.
- El pare podrà fer ús de les 4 últimes, (de les 6 en cas
de mort de la mare).

- No retribuït.
- Subordinat a les necessitats del servei.
- Podrà autoritzar-se, excepcionalment, per períodes
inferiors.

- Fins a 12 mesos, prorrogables per altres 6, tindrà la
qualificació de Temporal, a partir d'eixa data s'iniciarà
el tràmit per declarar-la permanent.
- Fins a 3 mesos es cobrarà el 100% de les
retribucions. Amb posterioritat sols les retribucions
bàsiques. La resta a càrrec de MUFACE.

- Retribucions bàsiques.
- Les condicions especi'fiqucsjn'guren en cada convocatòria.
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COM REVISAR
LA NOSTRA

NÒMINA

1.- Calculem el salari brut mensual (A), que és la suma dels conceptes: sou base, triennis,
complement de destí, complement específic (afegint la part corresponent a complement
unipersonal, sexenni...), etc.

2.- Calculem el brut anual, que és la suma del salari brut mensual multiplicat per 12,
més les 2 pagues extres (cada paga extra és la suma del sou base + triennis).

3.- Calculem fes retencions:
- el descompte (C) de l'IRPF el trobarem comparant el salari brut anual en les taules

de retencions i obtenim el percentatge a aplicar.
- descompten la part (D) corresponent a MUFACE i Drets Passius (en Juny i Desembre
el descompte és el doble) o a la Seguretat Social.

4.- El salari líquid a percebre es composa de = A - C - D.
5.- Si de cas existirem endarreriments (B) o compensacions en els descomptes (E) caldria

afegir-les al brut mensual i a les retencions, respectivament, i quedaria
salari líquid a percebre = A + B - C - E - D.

INGRESSOS

UTES" " ' '

Sou base C. destí C.específic T. mensual T. anual

Mestres 131.748 66.600 40.026 238.374 3.123.984

Mestres de taller 131.748 82.018 40.210 253.976 3.311.208

P. de Secundària 155.230 82.018 40.538 277.786 3.643.892

Catedràtic/a 155.230 98.240 47.779 301.249 3.925.448

Inspecció Grup B 131.748 98.240 EO47 179.264
EO44 143.519

EO47 409.252
EO44 373.507

5.174.520
4.745.580

Inspecció Grup A 155.230 98.240 EO47 179.264
EO44 143.519

EO47 432.734
E044 396.989

5.503.268
5.074.328

* Sense triennis ni sexennis. L'import de les pogués extres és l'equivalent a la suma del sou base i els triennis.

El professorat interí que no ocupa vacant (Í per tant no cobra l'estiu) cobrarà al final de cada substitució una liquidació de la part
proporcional de les pagues extres (1 /ó per mes de sou) i del mes de vacances (l'equivalent a 2,5 dies per mes treballat).

TRIENNIS SEXENNIS (tots els cossos)

Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E

5.961
4.769
3.579
2.390
1.792

Primers sis anys
Pels segons sis
Pels tercers
Pels quarts
Pels cinquè

SEXENNI 1
SEXENNI 2, des de 1-10-93
SEXENNI 3, des de 1-10-94
SEXENNI 4, des de 1-10-95
SEXENNI 5, des de 1-10-95

5.573
8.750

14.218
17.964
5.284

COMPLIMENTS ESPECÍFICS D'ÒRGANS UNIPERSONALS

CENTRES DE SECUNDÀRIA I ENSENYAMENTS ESPECIALITZATS

Direcció

Vice-direcció
Cap Estudis
Secretaria

Tipus A: Centres de més
alumnes. Tipus D: Centres
d'Extensió d'E.O.I. Tipus H

A
89.463

39.353
39.353
39.353

B
77.057

38.585
38.585
38.585

de 1.800 alumnes. Tipus B: Centres
de menys de 601 alumnes. Tipus E:
: Col·legis Homologats Municipals

69

27
27
27

C
.755

.813

.813

.813

de 1.001
Extensions

63

23
23
23

a 1.800
de BUP 1

D
.145

.966

.966

.966

alumnes.
Seccions

E
-

23.966
-
-

Tipus C: Centres
Delegades de FP

H
23.966

-
-
-

de 601 a
i EAAOA i

.000
Aules

LLOCS DE TREBALL DOCENTS SINGULARS
Cap de Seminari
Vice- secretaria

Coordinació especialitat (Conservatori)
Coordinació especialitat (EEAAOO)

Administració Conservatori
Cap de divisió FP
Cap de departament FP

Administració FP centre tipus A

Administració FP centre tipus B
Administració FP centre tipus C

9.349
5.502
9.349
9.349
5.502
9.349
9.349

39.353
38.585
27.813

Coordinador Tècnic Reforma

Assessoria Tècnica Reforma

Direcció CEPs o SPEs

Especialista SPEs
Assessoria CEPs

Assessoria Tècnica de Valencià
Coordinació Centre Residència
Direcció Centre Residència
Secretaria Centre Residència
Vtce-Direcció Centre Residència

61.418
40.829
61.418
46.829
46.829
46.829
9.349

41.364
20.120
20.120

Una discrimi

el professorat interí
no cobra sexennis

ni triennis

DESCOMPTES
QUOTA DRETS PASSIUS I MUFACE

MUFACE (1,69%)

GRUP A 5.507
GRUP B 4.334
GRUP C 3.328
GRUP D 2.633
GRUP E 2.245

PASSIUS ( 3,86%)

12.577
9.899
7.602
6.015
5.128

En desembre i juny (pogués extres) el descompte és el doble.

LA SIOÜRETAT SOCIAL

A la base mensual de tarifa (que es calcula a partir del
salari brut anual i les pagues extres) se li apliquen els
següents descomptes
Tipus de cotització
Contingències generals: 4,7 %
Desocupació: 1,6 %
Formació Professional: 0.1 %

* Sols per a personal laboral i funcionariat interí

RETENCIONS IRWF 1990
Rendiment anual

(en pessetes)

Fins .250.000
Més de .250.000
Més Be .360.000
Més de .470.000
Més de .572.000
Més de .797.000
Més de 2.022.WXÏ ]
Més de 2.246.000
Més de 2.47V.OQO
Més de 2.808.000
Més de 3.145.000
Més de 3.594.000
Més de 4.043.000
Més de 4.492.000
Més de 5. 160.000
Més de 5.840.000
Més de 6.739.000
Més de 7.862.000
Més de 8.985.ÓOÒ
Més de ï Ò. 108.000
Més de ï ï. 231.000 j
Més de 13.477.000
Més de 15.723.000 j
Més de 17.970.000
Més de 20.216.000 1
Més de 22.462.000

Nombre de fitis i filles i altres descendents

0

0
3
6
7
8

10
12
14
15
17
18
19
20
21
23
25
26
28
31
33
35
38
41
44
46
47

1

0
1
4
6
7
9

11
13
14
15
17
18
19
20
22
24
25
27
30
32
34
37
40
42
45
46

2

0
0
2
4
5
7

10
12
13
15
16
17
19
20
22
24
25
27
30
32
34
37
40
42
45
46

3

0
0
1
2
3
5
9

11
12
14
15
17
18
20
21
23
24
26
29
31
34
37
40
42
45
46

4

0
0
0
r
2
4
7

10
11
13
14
16
17
19
21
23
24
25
28
31
33
37
40
42
44
46

5

0
0
0
1
1
3
ó
8

10
12
13
15
17
19
20
22
24
25
28
30
33
36
39
41
44
46

6 o més

0
0
0::<L:
Q
(T
0
1
3
5
7
9
íl
11
14
16
19
22
23
25
31
34
36
38
43
45
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L'ORDRE PER ADSCRIURE ELS
COL·LEGIS PÚBLICS ALS INSTITUTS
AMB LA FINALITAT DE COORDINAR
L'ESO ÉS UNA AUTÈNTICA BURLA A
LA FUNCIÓ DOCENT

reiterà que continuaria ordenant una matrí-
cula basada en la llibertat d'elecció i que,
per tant, l'alumnat del primer cicle d'ESO
es matricularia on volguera -nosaltres pre-
ferim dir on puga- per a fer el segon cicle.

En conseqüència, l'Ordre jio es planteja
que la coordinació tinga com a finalitat dis-
senyar projectes curriculars i estratègies
d'ensenyament-aprenentatge en funció de
les característiques de l'alumnat, sinó que
és un simple acte burocràtic que pretén
complir amb la lletra dels Reglaments
Orgànics que ordenen l'adscripció dels
centres i obvia la pròpia naturalesa del tre-
ball docent i, el que és pitjor, deixa de ban-
da les necessitats de l'alumnat que pateix
una situació anòmala com és el fet que
l'ESO no estiga als instituts.

Per tot açò, l'STEPV-lv considera que el
conjunt de l'Ordre és una fal·làcia en el
sentit que aparenta que el professorat
implicat en la coordinació se n'ha d'ocupar
de coses com la continuïtat dels progra-
mes bilingües o l'alumnat amb necessitats
educatives especials, però tot sense un
grup d'alumnes de referència, ja que esta-
ran matriculats on hagen volgut o on
hagen trobat una plaça escolar.

L'STEPV-lv entén que el professorat
que tinga un grup d'alumnes compartit
entre el col·legi i l'institut ha de fer la
necessària coordinació, fins i tot a pesar de
l'Ordre, però quan no existesca un alumnat
de referència, aconsella que el professorat
denuncie una fal·làcia que no té altra finali-
tat que alimentar burocràcia buida de con-
tingut i que, a més, és un menyspreu del
treball docent.

La Conselleria d'Educació va portar a la
Mesa Sectorial d'Educació del passat 20
de juliol un projecte d'Ordre per tal de
donar compliment a allò establert als
Reglaments Orgànics, dels centres de
Primària i Secundària sobre adscripció
dels col·legis públics als instituts amb la
finalitat de coordinar el primer i el segon
cicle de l'ESO.

En l'exposició de motius de l'Ordre es
diu literalment que la finalitat d'aquesta
norma és "exclusivamente determinar el
centro publico de Educación Secundaria
con el que debe coordinarse el profesora-
do que imparte el primer cicló de Educa-
ción Secundaria Obligatòria en colegios de
Educación Primària y establecer el marco
de dicha coordinación".

El nostre sindicat va interpel·lar els
representants de l'Administració a la Mesa
Sectorial sobre si eixe caràcter excloent
deixava fora també considerar les caracte-
rístiques de l'alumnat que havien de com-
partir els centres de Primària i de
Secundària. És a dir, si l'Ordre es limitava
a dir quin centre es posava en relació amb
un altre, però sense tenir en compte si
tenien alumnat en comú. L'Administració

Oposicions d'educadors de
residències (Secundària)

Després de la informació donada en
l'última mesa sectorial de 30 de juliol, la
Conselleria no té clar encara quan va a
treure aquesta convocatòria, ni com ni
quan van a realitzar-se les proves selec-
tives. Hem d'estar alerta, ja que la publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana és imminent, potser és
qüestió de dies, segons les últimes
informacions donades per la pròpia
Conselleria. I com, possiblement, ja
sabreu, hi ha un termini de 20 dies natu-
rals per a la presentació de sol·licituds a
partir de l'endemà de la seua publicació
al DOGV (el podeu consultar a les seus
de l'STEPV-lv o també a la llibreria Llig,
Plaça de Manises, 3, de València,
enfront de la Diputació i de la Generali-
tat, on també el podeu comprar; Tlf.
963866170).

Els requisits específics per a partici-
par en el procediment selectiu d'ingrés
lliure, a més dels generals d'accés a la
funció pública, són:

• Estar en possessió o en condicions
d'obtenir el títol de Doctor, Enginyer,
Arquitecte, Llicenciat o equivalent a
efectes de docència.

• Estar en possessió del Títol Profes-
sional d'Especialització Didàctica o del
Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP).
Estan dispensats d'aquest requisit els

que posseesquen el Títol de Mestre,
Diplomats d'EGB, Mestres de Primària i
Llicenciats en Pedagogia. Igualment, de
conformitat amb allò establert al R.D.
1.692/95, de 20 d'octubre, pel que es
regula el Títol d'Especialització Didàcti-
ca, estaran dispensades les persones
que acrediten haver prestat docència
durant dos cursos acadèmics complets
en centres públics o privats dels esmen-
tats als articles 10 i 13 de la Llei Orgàni-
ca 8/85, de 3 de juliol (LODE).

La convocatòria contempla aspectes
com: sol·licituds, admissió d'aspirants,
tribunals, inici del procediment de les
proves, valoració dels mèrits, superació
del procés de selecció i presentació de
la documentació. En qualsevol seu de
l'STEPV-lv podreu trobar el temari o
demanar altre tipus d'informació.

LES BORSES DTP
En el curs 96/97, la Conselleria va

plantejar als sindicats la necessitat de
reconvertir les actuals borses d'FP de
manera que responguen a les noves
especialitats i a l'atribució docent corres-
ponent, d'acord amb els nous Cicles
Formatius, com preveu el Reial Decret
1.635/1995, d'especialitats de la Forma-
ció Professional.

Així, amb aquesta finalitat, es va cre-
ar una comissió en el marc de la Mesa
de Seguiment de l'Acord d'Interins. La
comissió ha estat pràcticament inope-
rant fins al mes de maig del 98, la qual
cosa ha estat justificada per ía Conselle-
ria argumentant que no s'havia publicat
el R.D. d'Ordenació de l'FP (publicat,
finalment, el 8 de maig de 1998), el qual
estableix l'actualització de les titulacions
declarades equivalents a efectes de
docència per a les especialitats de la
Formació Professional Específica del
cos d'Ensenyament Secundari i del cos
de Professors Tècnics d'FP, informació
que l'Administració considerava bàsica
per tal de determinar els requisits de
titulacions de cada especialitat que
havia de complir el professorat interí.

L'STEPV-lv no considera que aquest
argument siga una justificació per al
retard i per a la manera en què la Con-
selleria ha fet les coses, atès que no hi
ha una implicació legai entre el profes-
sorat interí i el R.D.

La nostra proposta, en aquesta
comissió i a les meses que tractaren
aquesta reconversió de les borses
d'interins, és la que aprovàrem, després
de tot un procés d'assemblees amb el
professorat afectat, i que consisteix,
bàsicament, en la unificació de les bor-
ses de Formació Professional en dues
grans borses:

- Una borsa única de professorat de
Secundària de Cicles Formatius, els
antics Tecnòlegs.

- Una borsa única de Professors Tèc-
nics de Cicles Formatius, els antics
Mestres de Taller.

La informació que contindria cada
borsa seria la següent:

- L'especialitat d'origen de cada pro-
fessor, així com la titulació d'accés, tot i
conservant el dret a continuar treballant
en la dita especialitat encara que no es
tinga la titulació que preveu el Reial
Decret (cap professor eixiria de la seua
borsa per problemes de titulació).

- Altres títols d'aplicació a l'ensenya-
ment i especialitats a les que correspo-
nen. Aquest apartat s'aniria actualitzant.

La Conselleria no va considerar
aquesta proposta, ja que comptava amb
el desacord de la resta dels sindicats de
la Mesa.

L'STEPV-lv ha exigit sempre que es
respecten els drets adquirits del profes-
sorat interí que reunia els requisits de
titulació quan va entrar a la seua borsa
d'origen, a més de considerar, igual-
ment, que una part d'aquest professorat
ha realitzat cursos de formació de
l'especialitat que està impartint, qüestió
que la Conselleria tampoc no ha volgut
tenir en compte. La nostra poposta de
reestructuració de borses va ser ratifica-
da en les quatre assemblees que con-
vocàrem en juliol, prèvies a les reunions
de la Mesa negociadora.

Finalment, l'Administració va plantejar
en la Mesa del 17 de juliol que, indepen-
dentment del procés de reconversió glo-
bal, anava a reestructurar les borses

enguany, ja que per ells el problema
més important i urgent a resoldre era el
fet que per part de la Conselleria
d'Hisenda se'ls havia donat instruccions
que el professorat que no reunirà les
titulacions que marca la LOGSE per a
treballar en Secundària (llicenciat, doc-
tor, enginyer, arquitecte o equivalent a
efectes de docència; Annex VI del R.D.
del 8 de maig de 1998) no seria alta en
nòmina i, per tant, no cobraria. Aquest
argument és falaç, ja que la reestructu-
ració de les borses que s'ha fet és par-
cial i, per tant, s'admet, en alguns casos,
que continue havent professorat "mal
titulat".

Davant d'aquesta "amenaça", els sin-
dicats arribàrem a l'acord de que o bé
es quedaren les coses com estaven i en
el proper curs es realitzaria el procés
global de reconversió, o bé es feia per a
les adjudicacions d'enguany el procés
global de reestructuració (totes les bor-
ses), sempre amb garanties de publicitat
i terminis adequats, així com respectant
els drets adquirits.

La Conselleria no acceptà aquesta
proposta sindical i va decidir, unilateral-
ment, publicar la Resolució de 21 de
juliol de 1998 per la qual es treu de cada
especialitat de les Tecnologies els inte-
rins que no estan en possessió dels
títols que hem esmentat.

Aquesta decisió, en la pràctica, supo-
sa el següent:

- Els graduats socials, que no estan
ben titulats en l'especialitat de Tecnolo-
gia Administrativa, passen tots a FOL
(no se'ls ha donat altra alternativa).
També poden passar els diplomats en
Empresarials.

- Els enginyers tècnics "mal titulats"
passaran, majoritàriament, a Tecnologia
de l'ESO.

- Tot el personal que ha de passar
d'una borsa a una altra ho fa amb els
serveis prestats reconeguts.

En una darrera reunió, al final del
mes de juliol, reiteràrem que tot quedarà
com estava o que es fera una reestruc-
turació global de totes les borses de tre-
ball, sempre respectant el dret a roman-
dre en la borsa d'origen de les persones
"mal titulades". La Conselleria es va
negar una vegada més. Així les coses,
sense haver pogut acordar una solució
negociada, exigírem que hi hagués una
oferta suficient de vacants en aquelles
especialitats més problemàtiques (FOL,
Tecnologia...) per tal que tothom treballe
enguany. La Conselleria no en va donar,
de garanties.

Des de l'STEPV-lv volem manifestar
el nostre total desacord amb aquesta
actuació de la Conselleria, atès que
s'haguera pogut negociar per a fer la
reestructuració aquest curs d'una mane-
ra global, amb totes les borses i amb
possibilitats de reciprocitat entre elles, i
amb les condicions òptimes d'informa-
ció i terminis adequats per als afectats.
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Les oposicions de 1991,
en la recta final

L'Última sentència sobre el contenciós que s'arrossegava des
de 1991 sobre !a convocatòria de les oposicions de Secundària la
va dictar el 9 de desembre de 1997 el Tribunal Suprem, i ha estat
comunicada pel Tribunal Superior de Justícia de ia Comunitat
Valenciana a la Generalitat el passat mes de juliol. Amb aquesta
formalitat, va començar el termini de 6 mesos que té l'Administra-
ció per executar la dita sentència.

L'STEPV-lv és l'únic sindicat que ha sostingut fins al final la
legalitat d'aquella convocatòria, mitjançant ia compareixença d'un
nombrós col·lectiu de persones afectades representades pels ser-
veis jurídics del sindicat.

En relació a la sentència que ara s'ha d'executar per l'Adminis-
tració, l'STEPV-lv manté les següents posicions i no cap altra que,
per uns o per d'altres, se'ns vulga atribuir:

1. Entenem que, des d'un punt de vista jurídic, l'execució de la
sentència comporta la pèrdua de la condició de funcionaris de
carrera d'aquelles persones que no van estar seleccionades en
funció del barem de la convocatòria.

2. No cap ajornar per més temps el restabliment de la legalitat
de les oposicions de 1991 per tal com eixe retard no fa més que
mantenir el sistema públic educatiu en una situació d'interinitat
que causa seriosos perjudicis generals i particulars des de fa
molts anys.

3. Les conseqüències laborals de l'execució de la sentència
s'ha d'abordar en la Mesa Sectorial d'Educació que és el marc
jurídic establert per a que l'Administració i els sindicats negocien
solucions als problemes laborals. En aquest sentit, l'STEPV-lv
aportarà a la negociació aquelles posicions que siguen de con-
sens al si de la seua organització, raó per la qual convocarà un
procés assembleari de discussió d'acord amb la seua tradició i
legalitat estatutària.

El Tribunal Superior de
Justícia de la C.V. no admet
un recurs del COEP contra
les borses d'interins i contra
['acord que regula el seu
funcionament

Amb una sentència ferma de data 13 de juny passat, el TSJCV
"declara la inadmisibilidad del Recurso Contencioso-Administrativo
interpuesto por D. David Pablo Rivera Encinas y por el COLECTI-
VO DE OPOSITORES A LA ENSENANZA PÚBLICA (COEP) con-
tra los actos administrativos de constitución, ejecución y aplicación
de las Bolsas de Interinos para Ensenanza Primària, Secundaria,
Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Maestros
de Taller de Artés Plàsticas y Diseno y profesorado de Música y
Artés Escénicas, así como contra la Resolución de 18/junio/93 del
Director General de Personal de la Conselleria de Cultura, Educa-
ción y Ciència, que acuerda el pacto suscrito entre dicha Conselle-
ria y las organizaciones sindicales, sobre provisión de puestos de
trabajo en régimen de interinidad".

En síntesi, el Tribunal observa que: "Basta la simple lectura de
dicho escrito de demanda -el del COEP- para llegar a la imposi-
bilidad de revisar unos actos, cuando no se han determinado, ni
concretado, los motivos de su impugnación, ni los preceptos nor-
mativos que infringen, lo cual, de concurrir legitimación suficiente
(el Tribunal ha establert prèviament que no tenien legitimitat) lleva-
ria también a la inadmisión del recurso...".

Per a l'STEPV-lv, aquesta sentència ve a reafermar, una vega-
da més, la implacable persecució -sense base jurídica- que el
COEP ha exercit sobre tot el professorat interí, no sols a propòsit
del procés selectiu de 1991, sinó també de la pròpia existència de
tots els col·lectius d'interins, especialment sobre la continuïtat en
el treball de 7.000 persones (total de les borses actuals) que va
proporcionar l'acord entre Administració i sindicats. Qui fa açò és
aquest mateix COEP que ara es mostra cínicament "conciliador i
dialogant" per a que les sentències del Tribunal Suprem sobre les
oposicions del 91 no s'apliquen.

L'STEPV-lv, com a part codemandada en aquest recurs i per
representar al mateix temps a centenars de persones que han
comparegut també, felicita a tot el professorat interí per aquesta
sentència, ja que podran continuar treballant.

UNA FIGURA NOVA A L'ENSENYAMENT SECUNDARI:

LES SECCIONS DELS -S

El passat 2 d'agost va eixir
publicada al DOGV l'Ordre de
31 de juliol, de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència,
per la qual es creen i es regu-
len les Seccions dels Instituts
d'Ensenyament Secundari. Es
tracta de crear una figura de
centre que no està contempla-
da al Mapa Escolar, un nou
model d'institut que no és més
que el resultat de la manca de
planificació, adequació i cons-
trucció dels centres de
Secundària que arrosseguem
des de sempre, sense que, de
moment, es veja el final.

A rrv^ura que avança la
generalització de la LOGSE és
ben evident -i l'STEPV-lv ho
ha denunciat des que es
començà a parlar del Mapa
Escolar- que si no es cons-
trueixen i s'adeqüen tots els
centres que cal, com a mínim,
tots i cadascun dels instituts
contemplats al Mapa Escolar,
el sistema educatiu presentarà
molts problemes d'infrastructu-
ra, com així és actualment. Un
augment considerable d'alum-
nat escolaritzat, i, a més, en
instituts, hauria d'haver com-
portat un augment considera-
ble tant de centres com de
professorat.

Però, vet aquí que els cen-
tres no estan construïts, i que
els pares i mares exigeixen
aules i les volen a prop del
domicili familiar, que la comu-
nitat educativa ix al carrer,
que els ajuntaments es posen
nerviosos i acaben per recol-
zar la comunitat educativa, i
que la Conselleria no vol tenir
la pressió al damunt perquè
vénen les eleccions i, ja ho
sabem, "Espaha va bien". Així
que, ja ho tenim: seccions
d'IES per decret.

L'STEPV-lv critica contun-
dentment aquesta manera de
respondre a necessitats edu-

catives tan perentòries perquè
aquestes seccions no tenen
res a veure amb el fet educa-
tiu. L'Administració no ha
argumentat res per tal de
posar en marxa aquests tipus
de centres, que al cap Í a la fi
suposen amuntegar l'alumnat
en aules prefabricades, locals
parroquials, cases de cultura
municipals, antigues escoles,
etc., llocs que, en molts casos,
no reuniran els requisits
mínims establerts per impartir
la docència, cosa a la qual se
sumarà la manca de materials,
de laboratoris, de gimnàs, de
sales de reunió, de sala
d'audiovisuals, de biblioteca,
per no parlar del pati o del bar,
i totes aquelles coses que fan
d'un centre un lloc ple de pos-
sibilitats per a aprendre i per a
conviure.

Per a l'STEPV-lv, l'Ordre
és, a més, un desgavell en
tots els sentits: en primer lloc,
perquè permet que els centres
transformats en seccions (anti-
gues seccions d'FP i les anti-
gues extensions de BUP) no
tinguen límit d'alumnat i els de
nova creació puguen arribar
fins 330 alumnes (menys de
12 unitats segons l'Ordre, 11
per exemple); és a dir, moltes
d'aquestes seccions seran
centres que per la seua
grandària haurien de ser direc-
tament IES. I, en segon lloc,
perquè l'únic objectiu que es
planteja és abaratir costos, no
sols amb les instal·lacions i
amb l'alumnat, sinó també
amb el professorat.

La creació d'aquestes sec-
cions suposa, d'entrada, que
els departaments previstos en
el ROF queden reduïts a 4, a
saber, Departament de Cièn-
cies, Departament d'Humani-
tats, Departament d'Art i Tec-
nologia i Departament de
Llengües, tot agrupant al vol-

tant d'aquests les assignatu-
res que poden tenir alguna
"afinitat" entre si, però també
les que no en tenen (per
exemple, s'agrupa Geografia i
Història amb Religió, i Tecno-
logia i Plàstica amb Educació
Física), amb la qual cosa, a
més de crear un ent -que no
existeix al ROF, s'aconse-
gueix tenir menys professorat
que siga cap de departament;
no sols no es paga el càrrec,
sinó que no se li aplica la
reducció horària de 3 hores.
Així, només quatre persones
organitzaran, coordinaran i
faran les actes i les programa-
cions didàctiques. Si a tot açò
li sumem que no tindrem el
departament d'Orientació sinó
un "equip" d'Orientació, que
no s'especifica ben bé què és
i que tampoc tindrà reducció
horària, que els càrrecs direc-
tius dependran de TIES i que
en cap moment es fa esment
a la dotació de personal labo-
ral, s'ha creat un tipus de cen-
tre que "estalvia" diners per
tots els costats, que conten-
tarà o no els pares i les
mares, farà callar alguns ajun-
taments, però no d'altres (això
voldríem), i que té el professo-
rat molt més fotut del que
estava.

Cap a on va aquest
Govern? Quins interessos
representa i defensa? Quin és
el seu model educatiu?

És evident que aquest
model educatiu no és el de
l'STEPV-lv, ni tampoc és el de
la majoria del professorat
d'aquest País. A pesar de tan-
tes coses, tot i les condicions
laborals i econòmiques en què
estan fent-nos treballar, cada
dia ens esforcem perquè
l'ensenyament públic siga un
servei digne i de qualitat per al
conjunt de la societat. Cal, a
més, que diguem prou.
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CAL SABER
Amb aquesta revista hem volgut posar al vostre

abast aquelles informacions que de forma més

directa us afecten en la vostra vida laboral Í que us

poden ajudar en la relació amb l'Administració. En

primer lloc, el que cal fer per poder cobrar la primera

nòmina puntualment i com fer-ne una lectura

correcta; en segon lloc, a què teniu dret i quines són

les vostres obligacions en allò que anomenem

permisos i llicències; també hem considerat

important que sapigueu com s'accedeix a la formació

contínua, una necessitat permanent i una condició

inseparable de l'exercici de la docència.

L*AII-i-Oli, amb la informació més important del món

de l'ensenyament, arriba cada mes a tots els centres

educatius i a totes les persones que participem del

projecte de l'STEPV-lv.

Un projecte que us proposem compartir

19 de novembre
eleccions sindicals

Un nou període d'eleccions sindicals ha començat.
A partir de setembre i durant tot el nou curs aniran convocant-se
en els diferents sectors.
A l'ensenyament privat durarà varios mesos des del mes de
setembre. El dia 19 de novembre seran a l'ensenyament públic
no universitari. Les Universitats han de fer ara la seua convo-
catòria per al mateix dia. Després vindran les de la Sanitat, les
del personal de la Generalitat (laborals i funcionaris). I en mig de
totes elles les de l'Administració Local.
Abordem aquestes eleccions amb treball i il·lusió.
Un treball i una il·lusió que esperem compartir amb vosaltres.

QUE ES L'STEPV-lv
Et Sindicat de Treballadores i Treballadors

de l'Ensenyament del Pais Valencià -
Intersindical Valenciana és un sindicat
d'homes i dones de la sanitat, l'ensenyament,
les administracions públiques, l'administració
local,...

Som una organització sindical jove amb
més de 20 anys d'experiència.

Som l'organització majoritària en el sector
de l'ensenyament, on vam nàixer, i aquesta
posició, que es manté des de les primeres
eleccions sindicals democràtiques, no és fruit
de la casualitat ni de la pròtesi institucional,
sinó de més de vint anys d'un treball constant
i de l'aplicació d'un model sindical diferent
que ens ha donat el suport dels treballadors i
treballadores.

El nostre sindicat adopta, des del seu
origen, una concepció de la democràcia
sustentada sobre l'exercici constant de "una
persona, un vot". La nostra estructura arrela
en el territori, des de les unitats més
menudes, el centre de treball, la localitat i fa
comarca, a les més grans, el País Valencià,
com a marc on es creuen totes les relacions
humanes: culturals, socials, econòmiques,
polítiques, laborals...

La nostra organització sindical és de
classe, ens considerem treballadores i
treballadors, i autònoms respecte a qualsevol
ens públic o privat. No ens agraden ni la
dependència política ni l'econòmica. La
nostra organització sindical és el que
l'afiliació és capaç de fer.

Practiquem un sindicalisme que abasta, a
més dels àmbits laborals, el món de la
cultura, de la solidaritat, de l'ecologia, de la
pau i de l'emancipació de totes les persones i
col·lectius que suporten qualsevol tipus
d'opressió com a condició indispensable per
aconseguir una societat més justa i un país
més saludable.

Treballem per difondre i eixamplar un
model sindical que ha resultat útil per al
conjunt dels treballadors i treballadores,
amb independència del sector en el qual
treballen, al temps que volem confluir en
la pràctica amb aquells col·lectius que
estiguen interessats en la construcció
d'eixe model sindical, sempre des del
respecte a la mútua sobirania. Per això, la
denominació INTERSINDICAL
VALENCIANA és un projecte de futur, una
voluntat de treball per estendre a tots els
sectors aquelles característiques que han
de ser el patrimoni democràtic de
qualsevol forma de fer sindicalisme: el
respecte a la voluntat dels treballadors i
treballadores expressada mitjançant la
participació democràtica, alhora que anem
vertebrant, des del món del treball, la
societat valenciana.

En definitiva, a l'STEPV-lv practiquem un
sindicalisme participatiu i independent, on les
treballadores i els treballadors valencians,
mitjantçant un procés assembleari i una
informació completa i actual, decideixen les
directrius de l'actuació sindical.

millorar la informació és millorar la participació

J5tepv@intersindical.org
http://www.intersindical.org/stepv

i també a: www xarxaneta.org/stepv
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