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Concursos
de trasllats

Termini de presentació de les
instàncies:
a) Mestres: del 13 de novembre

fins el 30 de novembre.
b) Secundària: del 18 de novem-

bre fins el 4 de desembre.
c) Inspecció educativa: de I'l de

desembre fins el 18 de desembre.

Publicació de les vacants
a) Primària

- Relació provisional: 15 de
març

- Relació definitiva: 4 de maig
b) Secundària

- Relació provisional: 1 de març
- Definitiva: 4 de maig

Informació facilitada per la
Direcció General de Personal.

Enric Valor
Enric Valor és una personali-

tat important per als ensenyants
valencians. És un autor impor-
tant per a les lectores i lectors en
valencià. És un gramàtic i
lexicògraf de primera fila per al
món acadèmic. És un ciutadà
exemplar, en tant que un treba-
llador incansable per la democrà-
cia i la llibertat, per a qualsevol
demòcrata. És una valencianista
imprescindible per als ciutadans
i ciutadanes valencians que esti-
men el país on viuen. No sabem
quina de totes aquestes manifes-
tacions de la condició humana
d'Enric Valor emprenya més al
poder dels populars, perquè el
que és clar és que totes elles els
emprenyen, i molt. És compren-
sible que Enric Valor no forme
pert dels referents intel·lectuals,
cívics, o simplement humans, de
la dreta en el poder. És comprèn
des de la història i des de
l'actualitat més perseverant. No
cap esperar que des de la seua
iniciativa surta cap reconeixe-
ment a Enric Valor. Però diu
molt del seu exercici del poder -
que han assolit d 'una forma
democràtica (les formes i les
conviccions no són el mateix,
encara que ho parega) que l'usen
per a retirar a Enric Valor un
reconeixement ja atorgat
democràticament. Això és un
acte hostil, una mostra fefaent de
sectarisme. El Conseller Camps
ho podia fer i s'ha definit fent-
ho: l'institut de secundària de
Castalla es deia Enric Valor i ara
ja no es diu així. El Conseller ha
pensat en els ensenyants, en els
lectors, en el món acadèmic, en
els ciutadans, en els demòcrates
valencians? Segur que sí, això va
inclòs en el càrrec. I ahí ens dol,
que ha pensat en tots nosaltres i
a continuació li ha canviat el
nom a l'institut de Castalla. Fins
i tot no ens estranyaria gens que
el Conseller Camps s'haja delec-
tat aquest estiu amb la lectura de
les rondalles d'Enric Valor -en
privat, eh!- i haja dormit plàcida-
ment. Precisament aquesta mena
d'usuaris del poder és la que ens
preocupa.

Enric Valor no hi ha més c^ue
un i és irrepetíble.

Alcaldes àe Castalla
i consellers d'Educació n'hi

ha i n'hi haurà que passaran
sense pena ni glòria.

Col·laboren en aquest número: Adel Francés,

Alacant: Glorieta Poeta Vle, Mogca, 5.03005 Atacant. Tel. 36 522 EO 88. Alcoi;

José Herrero, Jaume Llopis, Vicent Mauri, Alejandro Martínez, Joan Moliner, Juan M. Munoz, Antonio Nacle, Ferran Pastor, Rafael Reig, Xavier Santos, Antoni Vinas.

Sant Jaume, 15.03BCO Aïra. Tel. 96 5M 4516. Alzifa: Avgda. Luis Suwr, 28-4.46600 Alzira. Tel. 96 240 K
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El nomenament com a funcionaris de carrera dels opositors del 1997 enca-
ra no s'ha publicat al DOGV ni al BOE. Les previsions de l'Administració
Educativa són que es publicarà a finals del mes d'octubre o a principi de
novembre.

Nosaltres considerem que ja hauria d'estar publicada, és més, s'hauria
d'haver publicat abans de I'l de setembre, que és la data a partir de la qual
aquest personal serà funcionari de carrera. No hi ha cap excusa, ni jurídica ni
administrativa, per no haver-ho fet abans.

Des del nostre punt de vista, el retard en la publicació no ha de perjudicar
el professorat. És per açò que el reconeixement dels serveis prestats, dels
triennis i dels sexennis, s'ha de fer a partir de la data del compliment dels ter-
minis. De totes maneres, és convenient que si heu complit períodes de tres
anys o de sis anys reclameu el reconeixement dels triennis i dels sexennis
respectivament, independentment del vostre nomenament com a funcionaris
de carrera.

Per acabar, tot el professorat que pertany a la promoció del 1997 ha de
participar al concurs de trasllats que es convocarà a les dates que us indiquem
a la revista.

Si teniu cap dubte sobre aquests temes, poseu-vos en contacte amb el sin-
dicat.

L'STEPV-lv considera
insuficient l'augment salarial

L'augment salarial per a les
empleades i empleats públics que ha
presentat el Govern al Parlament per
a la seua tramitació en els Pressu-
postos Generals de l'Estat és, per a
l'STEPV-lv, clarament insuficient i
una prova evident que el Govern
segueix sense valorar degudament a
les persones que treballem per a les
administracions públiques, ja que
l'augment de I'l,8% previst es limi-
ta a mantenir, en el millor dels
casos, el poder adquisitiu.

El Govern no ha acceptat inclou-
re un percentatge major que servirà
per a recuperar el poder
adquisitiu perdut en
els darrers anys,
sobretot degut a les
dues congelacions
que ens van impo-
sar.

Volem denun-

ciar, igualment, que no s'incloga una
clàusula de revisió salarial per
pal . l iar possibles desviacions en
l'índex dels preus en relació a l'aug-
ment salarial.

I afegir que mentre al conjunt de
les empleades i empleats públics
se'ns congela el salari, el Govern ha
augmentat, de forma espectacular,
entre el 20 i el 40%, el salari de
determinats col.lectius, la majoria
alts càrrecs amb nomenaments dis-
crecionals.

L'STEPV-Iv iniciarà un procés
d'informació al personal afectat i
proposarà mesures de pressió
durant la tramitació parlamentària
del projecte de pressupostos per a
intentar aconseguir un augment

percentual major que compense
la recuperació del poder adqui-
sitiu perdut, així com la clàusu-
la de revisió salarial.

Tanta congelació
salarial ha provocat la

metamorfosi del
funcionariat.

UN ANY MES, QUE PASSA AMB LES
COMISSIONS DE SERVEIS?

Des de fa anys ho venim dient,
però sembla que no ho volen sentir.
La Conselleria ha concedit, encara
ho està fent, un any més, un bon
nombre de comissions de serveis.
Bàsicament, n'hi ha de dos grups:
les d'interès particular i les de certs
programes educatius.

L'STEPV-Iv ha exigit, des de
sempre, que els llocs de treball
dels diferents programes edu-
catius es proveesquen per
convocatòria pública. Si des
de l'Administració es consi-
dera que alguns programes
han de tindré un perfil con-
cret, cal negociar-ho a la
Mesa Sectorial d'Educació,
fer una convocatòria publica,
publicar al DOGV les condi-
cions i els requisits, obrir un,
termini per a la presentació de
la documentació, dels criteris
de selecció..., i així tothom
podrà participar en igualtat de
condicions. En qualsevol cas,

compartireu amb nosaltres que amb la
convocatòria del concurs de trasllats
és suficient per a proveir molts dels
llocs de treball que ara estan ocupats
en comissions de serveis.

Quant a les comissions de ser-
veis d'interès particular, cal la
negociació i la regulació de la
seua concessió, perquè es fa fora
de tota norma i control que garan-
tesca la transparència en la con-
cessió. Exigim la negociació del

procediment de concessió per a
que sigueu concedides objecti-
vament i amb control públic i
sindical. És inadmissible que
les comissions de serveis
substituesquen el concurs de
trasllats.

I ja posats, i respecte el con-
curs de trasllats, cal que
enguany isquen totes les places
vacants, tant en Primària com a
Secundària. D'aquesta forma es
garantirà el dret a la mobilitat
del professorat, s'evitarà la situa-
ció de provisionalitat de cente-
nars de professores i professors,

sobretot de Secundària, i s'estabi-
litzaran les plantilles dels centres
docents.

La Mesa dels Agents Socials per
l'FPA exigeix a l'Administració Edu-
cativa que dedique 2.531 milions de
pessetes per a l'FPA en els Pressu-
postos de 1999. Les partides pressu-
postàries es concreten en una sèrie
de programes, com ara: el conveni
general multilateral; la creació de
nous centres i l 'adaptació dels
actuals per a la seua dignificació; la
formació específica del professorat
d'FPA; un pla específic de mesures
complementàries per crear entorns
educatius i formatius als territoris; el
foment de la participació i l'associa-
cionisme; el desplegament dels pro-
grames formatius previstos a la Llei
1/95; la dotació d'equipaments. Les
inversions corresponen a les distin-
tes Conselleries, Ocupació, Benestar
Social i Educació.

L'STEPV-Iv assumeix les propos-
tes de la Mesa, i reclama del Govern
valencià la presentació d'un pla d'ac-
tuacions general que contemple tots
els aspectes que deriven de la Llei
de Formació de Persones Adultes,
així com les partides pressupostàries
per a la seua execució.

El professorat interessat a adquirir la capacitació en
valencià cal que demane a la direcció del seu centre de
treball per la convocatòria dels cursos que la Conselle-
ria d'Educació hi farà arribar en els propers dies.

La convocatòria d'enguany preveu un termini de
matricula entre el 15 i el 30 d'octubre, aproximada-
ment, i es podrà fer bé als CEFIRE, a la Direcció Terri-
torial corresponent o a la mateixa Conselleria d'Educa-
ció.

Quant a l'estructura dels ensenyaments, cal veure
l'Ordre de 5 de febrer de 1997 (DOGV de 10-4-97), un
resum de la qual exposem a continuació.

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 específic de contingut tècnico-didàctic de
50 hores per tal que us siga expedit el Certificat de
Capacitació, titulació bàsica exigible per tal d'accedir a
qualsevol lloc de treball de Primària i per impartir clas-
ses en valencià en Secundària.

El Nivell III (85 h.) conforma un Segon Cicle desti-
nat 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 accedir 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 Ofi-
cial d'Idiomes de l'assignatura de Valencià o haver
superat el Grau Elemental de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià.

Igualment, s'expedirà directament el Certificat de
Capacitació a qui acredite haver superat el Cicle Ele-
mental de Valencià o Certificat d'Aptitud de Valencià
de les Escoles Oficials d'Idiomes, juntament amb el
certificat d'haver realitzat el curs de Didàctica.
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Començament de curs en
Secundària: La Conselleria diu

que la culpa la tenen altres
Des de l'STEPV considerem que la Conselleria d'Educació intenta ocultar

els errors i la improvisació que han caracteritzat la seua pròpia actuació en
l'organització del començament de curs en Secundària mitjançant el desple-
gament d'una acció intimidatòria contra el professorat.

Per a l'STEPV és indigne que, des de l'Administració, es negue sistemàti-
cament el que és evident, que el sector de Secundària està immers en un can-
vi global que no s'ha conduït amb encert ni s'han posat els mitjans adequats
perquè el resultat no sols siga eficaç, sinó que supose un reforçament del sis-
tema educatiu de titularitat pública. Aquesta manca de sinceritat, però, no pot
ocultar la realitat i, davant de la contradicció, la Conselleria opta, una vegada
més, per descarregar el seu autoritarisme contra el professorat.

Entre les causes més immediates que impossibiliten que el curs escolar
haja començat amb normalitat està el calendari escolar. Durant el curs passat,
la Conselleria es va alinear amb els sectors de pares que, sobretot d'Alacant,
propugnaven un augment considerable de dies lectius en Secundària,
al.legant la implantació del nou sistema educatiu, però sense tenir en compte
la pervivència dels ensenyaments del sistema que paulatinament anava extin-
gint-se. Això no obstant, i com a resultat d'una difícil negociació, la Conse-
lleria i els sindicats acordàrem una ordre marc segons la qual quedaven fixats
el nombre de dies lectius del curs per als pròxims anys. Quedà fora de l'acord
la resolució que fixa la data de començament i final de curs per a enguany,
una decisió unilateral de l'Administració que, com s'ha vist, ha estat errònia.
L'Administració ha preferit continuar aparentant que el curs tenia més dies
lectius que mai comnecant una setmana més prompte que l'any passat, quan
en realitat acabarà una setmana abans, el dia 15 de juny, sense cap motiu que
ho justifique. Si s'haguera començat una setmana després, amb els mateixos
dies lectius, molts defs problemes no existirien. Els fets que així ho aconse-
llaven són contundents: l'alumnat continua examinant-se en setembre, la
matrícula es tancà el dia 18, a continuació s'han fet els grups, s'ha ajustat la
necessitat de professorat i, finalment, s'han fet els horaris. A més, al 25% de
la plantilla de professorat se li va adjudicar llocs de treball els dies 17 i 18 i
va quedar professorat per adjudicar per a dies posteriors. El calendari
d'enguany és, doncs, impossible.

Però no tot és cosa del calendari: és freqüent que falten aules, professorat,
material educatiu i mobiliari, o que el centre en qüestió estiga impresentable i
els pares hagen decidit una "vaga d'alumnat".

Quant els 30 centres de Secundària que la Conselleria considera "nous
centres" per al curs 1998-99, en la majoria dels casos es tracta d'ubicar
l'alumnat en instal·lacions provisionals, bé aules prefabricades, locals muni-
cipals, antigues escoles, locals llogats, etc.

Tots els problemes estan motivats per una molt deficient gestió en la pla-
nificació educativa i en la política de personal i per la manca d'interès que té
l'Administració per i'ensenyament públic.

Des de Í'STEPV rebutgem l'autoritarisme mostrat per la Conselleria i
anunciem que no consentirem que es deriven responsabilitats contra el pro-
fessorat quan és l'Administració l'única responsable.

L'Acord de Plantilles,
dos anys després

En ta negociació de l'Acord de
Plantilles ens vam marcar com a
objectius de la negociació dotar
l'Escola Pública de més recursos i
possibilitats organitzatives per tal
que, com a conseqüència, pogue-
ra oferir més qualitat en el servei i
millor atenció a la diversitat.

Avui es pot afirmar que en
cada centre s'ha augmentat la
plantilla del professorat. Però
volem insistir en un argument que
hem reiterat constantment al llarg
dels darrers anys: l'expansió def
sistema educatiu públic no depèn
tant d'un model de plantilles per
als centres com de la planificació
del sistema, és a dir, del Mapa
Escolar. És per això que, lluny
d'estar satisfets, des de les Plata-
formes per l'Escola Pública hem
treballat, junt a d'altres organitza-
cions socials, per a que hi haja
"més i millor escola pública".

L'acord fixava tres anys per al
seu compliment, fins el final de
l'actual legislatura, en el curs
1998-99.

Ara, després de dos anys, cal
fer una valoració encara que pro-
visional.

En primer lloc, cal dir que des
de la signatura de l'acord fins ara
s'ha dotat els centres de 3.115
tlocs de treball per al Cos de Mes-
tres: 1.218 en el curs 1996/97;
523 a les escoles i 251 als IES, en
el curs 1997/98; i 1.123 per el
curs 1998-99. Queda pendent la
creació dels llocs de treball per tal
de completar la plantilla tipus
(centres d'una línia, 13+1; dues
línies, 26, i de tres línies, 37, a
més de llocs de treball en Infantil,
de 3 anys i el professorat de
suport). A més a més, caldrà
sumar un nombre indeterminat de
llocs de treball per efecte de la
constitució dels Col·legis Rurals
Agrupats.

S'ha generalitzat l'oferta d'uni-
tats de tres anys fins arribar al
76,78% dels centres amb línies
completes, però no al 90% que
diu l'Administració.

L'acord contemplava altres
aspectes. Entre els que s'han
complit podem destacar:

*La publicació de l'ordre que
regula la constitució dels Col·legis
Rurals Agrupats, com a fórmula
organitzativa que facitita una

millor atenció a l'alumnat. Està
pendent el seu desplegament i la
corresponent dotació de la planti-
lla. En aquest moment s'han
constituït 4 CRA.

*També s'ha aplicat, en el pro-
cés d'adscripció, la clàusula per la
qual els mestres afectats per les
modificacions dels llocs de treball
pogueren triar entre ser suprimits,
romandre amb destinació definiti-
va en el seu centre o bé ser des-
plaçats anualment a centres de la
seua localitat o zona, en cas de
no haver obtingut una nova ads-
cripció.

*S'ha complit el compromís de
negociar, cada curs escolar, la
revisió de plantilles i la seua pos-
terior aplicació, encara que no
s'ha arribat a acords en aquesta
negociació.

*Pel que fa a cursos d'habilita-
ció, s'han convocat 430 places en
el curs 1997-98 i 235 en el 98-99,
i, per tant, en queden per convo-
car 835 per completar el compro-
mís d'ofertar-ne 1.500 en tres
anys. És per açò que des del sin-
dicat hem hagut de completar
l'oferta institucional de cursos de
formació, atesa la gran demanda
del professorat i la negativa de
l'Administració a augmentar la
seua oferta.

*S'ha realitzat, en juliol del
1997, una convocatòria de les
proves per a l'adquisició de noves
especialitats.

*S'ha avançat la plantilla tipus
en aquells centres -entre 80 i 90-
on no hi havia places suficients
per a tot el professorat definitiu,
amb l'objectiu d'evitar que el pro-
fessorat del centre es quedarà
sense adscripció.

*S'incÍou com a activitat lectiva
els desplaçaments del professorat
itinerant, tot i comptant el temps a
partir del centre d'adscripció.

*S'ha publicat una resolució
per a permetre que les baixes es
cobresquen a partir del 7é dia des
de la recepció del part de baixa,
però encara persisteixen els pro-
blemes per a cobrir les baixes als
centres.

*L'acord es va aprovar pel
Consell de la Generalitat Valen-
ciana i es va publicar al DOGV.

*Es va crear una Comissió de
Seguiment per a interpretar

l'acord.
Finalment, queden aspectes,

alguns d'ells força importants, que
encara no s'han desplegat o que
no s'han complit. El nostre sindi-
cat ha exigit i exigirà el seu com-
pliment. Bàsicament, són:

- La dotació de personal en els
centres amb necessitats educati-
ves especials i en els centres ordi-
naris que compten amb unitats
específiques d'educació especial.

- El desenvolupament regla-
mentari de la situació dels mes-
tres itinerants, que reculla les
especificitats de la itinerància
docent.

- La regulació de les condicions
laborals dels mestres adscrits a
primer cicle d'ESO.

- La negociació de les condi-
cions retributives dels funcionaris
del Cos de Mestres com a conse-
qüència de l'aplicació de la LOG-
SE.

- L'accés dels mestres al Cos
de Secundària en convocatòries
separades dels concursos-oposi-
cions.

- La negociació dels canvis
legals per a possibilitar l'accés del
professorat especialista en psico-
pedagogia escolar al Cos de
Secundària.

- La convocatòria específica
dels centres CAES.

- La negociació de les plantilles
i de les garanties i les condicions
laborals de/ professorat de
Secundària.

- Els tràmits necessaris per a
que l'Administració estatal amplie
el termini d'adscripció del profes-
sorat del Cos de Mestres al primer
cicle d'ESO en lES.

- L'estudi de la jornada i del
calendari escolar, amb l'objectiu
de millorar l'ensenyament públic.

- Els tràmits necessaris perquè
la majoria d'unitats de primer cicle
d'ESO transitòriament adscrites a
centres de Primària s'incorporen
durant l'actual legislatura als cen-
tres de Secundària.

Nosaltres hem fet propostes
sobre tots i cadascun d'aquests
temes i reclamem, en uns casos,
la seua negociació -sempre amb
la transparència de la Mesa Sec-
torial d'Educació, on estem tots
els sindicats- o el simple compli-
ment, en d'altres.

PNL: Per a evolucionar positivament

Practicant en PNL, la via directa per a aprofitar tot el teu potencial humà i de relació. Inici el mes de
novembre. Conferència Educar amb PNL, el 20 d'octubre, a les 19 hores, a l'hotel Llar, Colom 46. Altres
conferències durant l'octubre. Curs Introductori: 18 d'octubre. Descomptes a les inscripcions anticipades.

PeNeLers
Font d'En Corts, 87 baix
46013 València • Tel. 96 334 31 90



La negociació global que
ens cal a Secundària

Enguany, una vegada més, els representants sindicals i els de la Conselle-
ria d'Educació i Ciència hem passat una bona part de l'estiu intentant nego-
ciar les instruccions d'inici de curs. I com sempre, la Conselleria d'Educació
i Ciència representa una pantomima que ja n'estem una miqueta farts de
suportar, perquè mai arribem enlloc. A més, negociar unes instruccions d'ini-
ci 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-Iv, una negocia-
ció viciada d'inici.

No és una casualitat que la Conselleria no li donarà continuïtat a la nego-
ciació que s'encetà el passat desembre sobre plantilles de Secundària, norma-
tiva de funcionament de centres (desplegament del Reglament Orgànic i Fun-
cional de centres -ROF-) i garanties d'estabilitat en les places actuals (espe-
cialment 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'i-
nici de curs provisionals que, d'una forma encoberta, són, tot alhora, unes
plantilles transitòries, un desplegament transitori i parcial del ROF i un trac-
tament transitori als nombrosos desplaçaments que s'han produït perquè la
immensa majoria dels centres que s'havien d'haver construït no existeixen.

L'STEPV-Iv està denunciant contínuament el perjudici que per a l'ensen-
yament públic valencià significa que aquests temes no estiguen resolts dins
d'una negociació global que hauria d'incloure un pla de construcció i finança-
ment dels centres de Secundària, si més no dels que es preveuen en el Mapa
Escolar, així com una millora de l'oferta pública d'ensenyaments, que s'hauria
de concretar en l'ampliació del ventall de Cicles Formatius a totes les comar-
ques i l'augment de Batxillerats 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 aug-
menta el nombre de desplaçaments o que cada vegada més ha d'assumir tas-
ques que no li corresponen per tal de poder quedar-se al seu centre— 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 negociades 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.

Setembre a Secundària

FENT
C AMI

Setembre a Secundària
Els problemes com a normalitat
Aules sense mobiliari o en construcció, mobiliari

sense aules, laboratoris i biblioteques inexistents,
places sense professorat, professorat sense places,
grups d'alumnat sense tancar, horaris impossibles
de quadrar, professorat arribant al mateix temps que
l'alumnat i un fum d'incidències han convertit l'ini-
ci de curs als IES en un autèntic problema que ara
es diu "normalitat".

La Conselleria d'Educació, que unilateralment va
fixar la data de començament del curs 98-99, vol ara
traspassar-li la responsabilitat als centres i als
equips directius, a més de fer-los pressió a través
de la inspecció i les Direccions Territorials, quan
l'Administració sabia d'avantmà els problemes que
tenia cada centre per començar el curs. Quan el pro-
fessorat parla, la Conselleria hauria, com a mínim,
d'escoltar.

Les comissions de serveis
Tal com l'STEPV-Iv va denunciar, les comissions

de serveis s'han convertit en un autèntic concurs de
trasllats encobert, en el que no han estat respectats ni
els drets dels treballadors i treballadores que són els
seus beneficiaris, atès que la concessió o no de les
esmentades comissions és potestativa de l'Administra-
ció, al marge de cap regulació que oferesca criteris i
garanties.

Les seccions de Secundària
Obrir la porta a un nou tipus de centre que la Conse-

lleria es va inventar el passat 20 d'agost, quan va publi-
car l'ordre de les seccions dels IES, és molt perillós.
Les seccions no són la resposta als problemes del món
rural, que té dret a un ensenyament de qualitat, tant pel
que fa a la dedicació del professorat com als mitjans
tècnics i a les instal·lacions dels edificis.

L'STEPV-Iv va fer en el seu moment una proposta
alternativa (els IRES, Instituts Rurals d'Ensenyament
Secundari) que garantia la permanència de l'alumnat de
l'ESO en les poblacions el 80% del temps de classe i,
al mateix temps, igualava les instal·lacions amb la resta
d'IES. Aquesta proposta va ser rebutjada per l'Admi-
nistració.

El valencià
La Conselleria no assegura que l'alumnat que ha

rebut fins ara els ensenyaments en valencià, tant en
Primària com en el primer cicle de Secundària en
col·legis, puga continuar així quan passa als IES. Una
inexistent coordinació de centres, la peculiar adscripció
dels col·legis als IES, la concepció de lliure elecció de
centre (que en realitat vol dir que cadascú va on pot) i
la falta de catalogació dels llocs de treball, expliquen la
discriminació que ara mateix pateixen els que estudien
en valencià.

La condició de

catedràtic/catedràtica
Durant tot el mes de setembre, el professorat que ha

participat en el procés selectiu per obtenir la condició
de catedràtic/a no ha pogut veure el llistat del professo-
rat que ha superat les proves. Les preguntes podrien
ser; Necessita ajuda la Conselleria? Es un secret?

Les oposicions d'educadors
Continua sense publicar-se al DOGV la convocatò-

ria de les oposicions d'educadors. Un altre misteri.

Contractes a temps parcial
El professorat contractat a temps parcial en places >

de Secundària s'ha trobat amb el problema de no poder
completar el sou amb !a prestació per l'atur. Finalment,
les persones afectades pogueren gestionar el cobrament
de la prestació, després que el sindicat plantejarà el
problema a la Conselleria.

La Tecnologia de l'ESO
Vint-i-tres dies després del començament de curs en

els col·legis que transitòriament imparteixen ESO, i
deu dies després de la data oficial de començament del
curs en els IES, encara no s'han cobert al voltant de 80
places de Tecnologia General.

Jo planifique, tu planifiques... ell o ella planifica?

Interins d'FP
La Conselleria va decidir aplicar els Reials

Decrets que regulen les titulacions que han de tenir
els professors de Secundària d'FP d'una manera tan
parcial que ha aconseguit que pràcticament tothom
estiga en contra del procés. Els que estaven ben titu-
lats, perquè no poden triar per altres especialitats
per a les que estaven capacitats; els que estaven en
les borses on es reubicava la gent provinent d'altres,
perquè els passaven per davant. Només els que
tenien problemes de titulació han vist amb sorpresa
com es resolia positivament el seu problema. Tot
excepte donar solucions globals.

Ultimes notícies
La resta continua igual. No tenim plantilles, no

tenim els IES, i el que tenim...

Adjudicacions del professorat
La Conselleria ha pretès resoldre tots els problemes

de places i professorat del curs des del 14 al 18 de
setembre. Desplaçats, comissions de serveis, professo-
rat reingressat, en expectativa de destí i interins.

Les errades, les mancances, tant de les llistes de tre-
balladors corn dels Uocs de treball, les ha patides, una
volta més, el professorat i, per extensió, l'alumnat. Tots
els canvis derivats de l'aplicació de la LOGSE aconse-
llaven una planificació molt acurada, i no fer les coses
"a la tràgala".
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Professorat interí
Un nou curs escolar s'ha iniciat

amb vells problemes sense resol-
dre. La negociació del nou Estatut
de la Funció Pública Docent s'ha
de fer enguany. Ens trobem en un
moment clau per a aconseguir la
reivindicació històrica de
l'ACCÉS DIFERENCIAT del pro-
fessorat interí a la funció pública
docent. L'STEPV-Iv i la Confe-
deració dels STEs estem treballant
en aquesta línia. Del resultat final
de la negociació depèn el nostre
futur. No podem perdre aquesta
nova oportunitat que se'ns presen-
ta. Tampoc ens hauríem de perdre
en discussions estèrils. Però per a
aconseguir l 'accés a la funció
pública i millorar les nostres con-
dicions laborals hem de continuar
lluitant. El curs passat vam realit-
zar moltes accions per a aconse-
guir els nostres objectius: concen-
tracions, assemblees, arreplegada
de signatures... Ara, des de l'inici
del curs, hem de continuar orga-
nítzant-nos i lluitant.

La nostra proposta de PLATA-
FORMA REIVINDICATIVA cal
concretar-la i adaptar-la a aquest
nou curs escolar. Les línies bàsi-
ques són les de sempre: aconse-
guir la reforma legal per a l'accés
específic del professorat interí a la

funció pública docent, és a dir, un
accés diferenciat, lligat a la forma-
ció i a l'experiència docent, que
reconega que el professorat interí
ja forma part del sistema educatiu.
En aquest sentit, qualsevol oferta
d'ocupació pública ha d'estar con-
dicionada a la solució prèvia de
l'accés del professorat interí; el
manteniment de les actuals borses
de treball i la preferència del pro-
fessorat interí per a obtenir
vacants i substitucions, incorpo-
rant a les borses de treball al per-
sonal que preste serveis, per pri-

mera vegada, aquest curs; nego-
ciació d'un pacte d 'es tabi l i ta t
laboral mentre s'aconsegueix
l'accés; la millora de les condi-
cions laborals, equiparant-les a les
que té el funcionaríat de carrera;
negociació de mesures per a
garantir l'estabilitat dels col·lec-
tius afectats per problemes de titu-
lacions o d'especialitzacions deri-
vats de l'aplicació de la LOGSE;
modificació de l'actual sistema
retributiu, que discrimina el pro-
fessorat interí.

La lluita continua.

Borsa de mestres de 1998
La Conselleria de Cultura, Educa-

ció i Ciència ha publicat la relació de
personal del Cos de Mestres de la bor-
sa de 19981' 1 d'octubre. S'ha obert un
termini de 15 dies per efectuar les
reclamacions.

La Conselleria va obrir la borsa de
treball en juny de 1998, ja que amb les
borses de treball existents aleshores no
hi havia suficient professorat per cobrir
totes les substitucions i vacants dels
centres d'Infantil i Primària, i això per
l'augment de llocs de treball produït
per l'aplicació de l'acord de plantilles
de Primària signat per l'STEPV i
d'altres sindicats.

Malgrat que en el mes de juliol era
evident la urgència de disposar de la
nova borsa de treball, ara, en octubre
de 1998, és quan encara es publica la
relació provisional d'aspirants i s'obri
un termini de reclamacions, i, en fun-
ció del seu nombre, es publicarà en les
properes setmanes -o mesos- la relació
definitiva.

Mentre, els centres han estat al llarg
del mes de setembre sense disposar, en
molts casos, de professorat per cobrir
les seues baixes i substitucions.

La falta de previsió de l'Adminis-
tració ha fet que durant el mes de
setembre s'haguen realitzat nomena-

ments sense que s'haja publicat la rela-
ció provisional, nomenaments, al nos-
tre parer, totalment irregulars.

JPerò l'embolic es fa més gran per-
què, simultàniament a la publicació de
la relació provisional, s'ha estat convo-
cant aquest professorat per a que es
presente als actes d'adjudicació de pla-
ces a València, Alacant i Castelló. La
convocatòria es fa tenint en compte
l'ordenació de la relació provisional, i
no la definitiva.

La gestió de la borsa del 1998 és un
cúmul de despropòsits. De segur que
en els propers dies ens trobarem amb
alguna sorpresa més.

Ha comenzado un nuevo curso
y siguen los mismos problemas.
La Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Ciència vive ajena a la reali-
dad que viven estos centros. Debe
considerar que la LOGSE es para
que la apliquen otros y, por eso,
sigue manteniendo los centros
como guarderias infantiles. Viene
actuando como si no conociera
que la educación infantil comien-
za a los cero anos y acaba a los
seis.

La Directora General de Cen-
tros se comprometió a elaborar un
borrador que sirviera de base para
empezar a negociar la futura
estructura de los Centros de Edu-
cación Infantil. Aún no tenemos
noticias del citado borrador. La
Dirección General de Centros
incumple todos los calendarios
establecidos.

Esta red de centros sigue esco-
larizando alumnos de edades com-
prendidas entre los cero y los cua-
tro anos sin que se les aplique la
normativa pròpia de centros de
Educación Infantil. Al no ser cen-
tro docente, no pueden tener los

órganos colegiados de los centros
educatives, por lo que la respon-
sabi l idad de la gestión recae
exclusivament^ sobre la dirección,
con lo que esto conlleva.

Así, la Conselleria sigue emi-
tiendo una normativa que és mas
pròpia de guarderias. Este hecho
origina situaciones grotescas entre

el alumnado de cuatro anos en
función del tipo de centro publico
en que esté escolarizado: puede
tener un horario escolar o no, le
aplicaran en la programación el
currículum de la ensenanza infan-
til o el que consideren, pagarà la
educación o serà gratuïta, asistirà
a un comedor escolar o a uno de
caràcter social, sus padres tendràn
derecho a participar en la vida del
centro o no, entre otras cosas.

Por otra parte, la Conselleria no
conto con estos centros al planifi-
car la matrícula de la Educación
Infantil. Esta circunstancia hizo
que en determinades casos, unos
centros -los de Infantil- y otros
-los colegios de Infantil y Primà-
ria- se disputaran la matrícula en
la edad de tres y cuatro anos, con
los consiguientes problemas a la
hora de organizar grupos.

Es urgente que la Conselleria
resuelva esta situación y que estos
centros se in tegren en la red
pública de la Educación Infantil.
Todo depende de una decis ión
política y de nuestra presión sin-
dical para que la tomen.

Cal un nou sistema
retributiu

Un dels aspectes més important
en les negociacions dels darrers
anys ha estat l'Acord de nou Siste-
ma Retributiu. Les mobilitzacions
del 1988 van aconseguir el paga-
ment d'un complement lineal i
generalitzat per a tot el professorat.
A partir d'aquest moment es fa
patent la necessitat d'afrontar un
procés d'homologació retributiva i
de revaíoració de la funció docent.

A Canàries es produeix, l'any
1991, la signatura d'un acord pel
qual tot el professorat cobraria
60.000 pessetes en 5 anys. En
aquesta nacionalitat l'STEC té la
majoria absoluta a l'ensenyament

Mentre, a Madrid, els sindicats
CCOO, UGT i ANPE arriben a un
acord amb el MEC que suposa l'a-
plicació d'un nou sistema retributiu
basat en els sexennis, que es paga-
ran condicionats a les activitats de
formació. La Confederació d'STEs
no el va signar per considerar que
tot el professorat hauria de cobrar
un únic complement específic lineal
en concepte d'homologació.

Aquest acord va suposar obrir un
ventall salarial en 43 categories. Es
va renunciar, expressament, al prin-
cipi de "a igual treball, igual salari"
i a la reivindicació històrica de l'ho-
mologació. Els sexennis no són
l'homologació del professorat. L'any
1991, any de la signatura de l'acord,

xifràvem aquesta en 69.000 pessetes
en el territori del MEC i unes
60.000 al País Valencià.

Ací, també se signa un acord de
característiques similars en desem-
bre de 1991. El signaren CCOO,
UGT, ANPE i CSIF, i van necessi-
tar quasi tres anys per a poder des-
plegar-ho. Finalment es va publicar,
a l'estiu del 1994, tota la normativa
per a poder fer efectiu el pagament
dels sexennis. L'acord, el sistema i
la normativa que el desplega han
causat i estan causant greus proble-
mes a tot el professorat, especial-
ment a aquells que tenen serveis
prestats abans de l'accés a la funció
pública.

En els últims temps, mentre el
MEC, la Conselleria i els sindicats
signants, en compte de revisar el sis-
tema i modificar-ho, s'han enrocat en
una defensa aferrissada, en d'altres
CCAA (País Basc, Illes o Comunitat
Autònoma de Madrid) s'ha modificat
o s'ha iniciat la negociació per a fer-
ho.

Des de l'STEPV continuem opo-
sant-nos a la divisió salarial i reivin-
diquem l'homologació real amb la
resta del funcionaria! i la desapari-
ció dels sexennis, al temps que
demanem la negociació d'un Pla de
Formació en horari lectiu i laboral i
que no estiga en funció del "mer-
cat"'dels sexennis.

S'han transferit els centres
del Ministeri de Defensa

Els centres escolars depenents del
Ministeri de Defensa en València
han estat transferits a la Generalitat
Valenciana, la qual cosa significa
que l'Administració valenciana
compta amb el cent per cent de les
competències en matèria d'ensenya-
ment no universitari.

El personal transferit depenia fins
ara del Ministeri d'Educació, i ara ha
passat a dependre de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, Els cen-

tres transferits són: Santo Àngel de la
Guarda, Sector Aéreo i Apòstol Santia-
go, de València, i Jaume I, de Paterna.

L'STEPV-Iv valora molt positi-
vament la transferència dels centres,
que dóna compliment a una reivindi-
cació històrica del nostre sindicat i
de la comunitat educativa.

Ara queden per negociar alguns
temes pendents, com l'adscripció del
professorat o la integració del perso-
nal interí a les borses de treball.
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Primera valoració del projecte de Decret que la regula

La inspecció educativa
La Conselleria de Cultura, Educació i Cièn-

cia ha lliurat a les organitzacions sindicals el
projecte de Decret del Govern valencià pel
qual es regula l'organització i les funcions de
la inspecció educativa.

El projecte de Decret parteix de la nova rea-
litat contemplada a la Llei Orgànica 9/1995
(LOPEGCE), que regula al seu títol IV ía ins-
pecció educativa, atribuint la competència de
supervisió a les Administracions educatives
corresponents, determina les funcions de la
inspecció i crea el Cos d'Inspectors d'Educació
(CIE), amb caràcter de cos docent.

L'STEPV es va oposar, en el seu moment, a
aquesta Llei, entre altres raons per la creació,
de nou, del Cos d'Inspectors d'Educació. Ara,
tres anys més tard i amb un gran retard respec-
te d'altres comunitats autònomes, la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Ciència regularà la
situació de la inspecció educativa.

El més rellevant de la futura negociació,
aprovació i publicació del Decret d'Inspecció és
que s'ha d'acabar amb la gran discrecionalitat
dels nomenaments dels inspectors. Ara, més del
60% de la plantilla són accidentals i responen a
nomenaments amb connotacions clarament par-
tidistes. A partir de l'aprovació d'un decret d'ins-
pecció, s'han de convocar els procediments
selectius previstos a la normativa legal.

Respecte del contingut del projecte de
Decret, s'opta per un model de nivell que ens
allunya del Cos Únic, ens retrotrau a temps
pretèrits i pareix que vol introduir mecanismes
de classificació interna en base a una suposada
formació en una disciplina curricular i en con-
tra dels principis que han de regir en un servei
que s'ha de caracteritzar no pel coneixement
d'una matèria -matemàtiques, llengua...-, sinó
pel grau de formació i qualificació per a la

supervisió del sistema educatiu. Aquest fet
obeeix, sens dubte, a la concepció conservado-
ra que l'Administració té de la inspecció i als
atavismes reaccionaris que imperen en certs
col·lectius residuals de l'antiga inspecció de
batxillerat i formació professional.

És tan gran el despropòsit, que en determi-
nats centres es produirà la intervenció de varis
inspectors, atenent als diferents nivells i/o eta-
pes educatives de l'ensenyament que impartes-
quen.

La disposició transitòria quarta defineix el
catàleg de la inspecció educativa en 133 llocs
de treball. Tenint en compte l'oferta d'ocupació
pública que s'ha publicat de 55 places i que en
l'actual plantilla té 61 inspectors/es amb desti-
nació definitiva, existeix una diferència de 17
llocs de treball que no s'oferten i quedaran,
amb seguretat, reservats per a la més absoluta
discrecionalitat en el seu nomenament; és a dir,
un 12,8% de la plantilla podrà ser nomenada
sense cap tipus de convocatòria pública.

D'altra part, l'Administració es reserva,
d'entrada, la designació de dos membres en els
tribunals de selecció, quelcom inaudit en els
procediments selectius en els cossos docents.

Tampoc ens té en compte el domini de les
dues llengües oficials, en perjudici del valen-
cià, és ciar.

En definitiva, el projecte de Decret no apos-
ta pel futur, no està en consonància amb els
principis de la LOGSE; atempta contra els
principis de sectorització dels serveis, de
mobilitat entre els cossos; desconeix la possi-
bilitat de la formació i requalificació en el lloc
de treball. En suma, és un decret ranci que
pareix pretendre organitzar "cortijos" particu-
lars en comptes d'un servei per a l'assessora-
ment i la millora de l'ensenyament públic.

Atenció a l'alumnat amb
necessitats educatives especials

El Decret d'ordenació de l'educació per a
l'atenció de l'alumnat amb necessitats educa-
tives especials es va publicar al DOGV el
passat 17 d'abril de 1998. Des d'aleshores no
hi ha hagut cap actuació de l'Administració
valenciana per desplegar-ho.

L'STEPV reclama la negociació imme-
diata de tota una sèrie d'aspectes que possi-
biliten una correcta integració de l'alumnat
en els centres educatius. S'han de desplegar
aspectes com ara: la creació dels departa-
ments d'orientació en tots els centres, amb
el personal que requereix la LOGSE; la for-
mació del professorat; la dotació de perso-
nal; la reducció de les ràtios a les aules que
tinguen alumnat integrat; l 'adaptació del

Reglament Orgànic i Funcional dels centres
específics; l 'adequació de les condicions
arquitectòniques, físiques i materials deís
centres educatius per a afavorir la integració
de l'alumnat.

Per a la nostra organi tzac ió és força
important que s'elabore un Pla Valencià de
l'Educació Especial, que contemple tots
aquests assumptes i que siga negociat amb
els diversos agents socials en els diversos
àmbits de representació i negociació.

Després de 8 anys de l'aprovació de la
LOGSE, ja està bé de suportar les condicions
tan precàries que pateixen els centres per
poder atendre l'alumnat amb necessitats edu-
catives especials.

Sobre els SPEs
L'STEPV-lv demana la negociació

immediata del desplegament del Decret
131/94, de 5 de juliol, del Govern Valencià,
pel qual es regulen els serveis especialitzats
d'orientació educativa, psicopedagògica i
professional. En concret, s'han de negociar,
entre altres aspectes:

- El catàleg i la provisió de llocs de tre-
ball, és a dir, una plantilla adequada i sufi-
cient i l 'eixida de totes les places vacants
als concursos de trasllats per a configurar
plantilles estables. No es poden mantindré
per més temps les actuals, que són totalment
insuficients per atendre les necessitats reals
dels centres ni tampoc la manca de mobilitat
del personal per no haver pogut participar
en els concursos de trasllats. Una situació
especialment greu és la dels mestres espe-
cialistes en Audició i Llenguatge i la del
professorat especialista en Psicopedagogia.
Aquest punt és urgent, ja que en les prope-

res setmanes es convocaran els concursos de
trasllats, tant el del Cos de Mestres com de
Secundària.

- Les condicions laborals i el règim de
treball.

- La dotació de personal als Departa-
ments d'Orientació dels centres educatius.

- L'elecció democràtica de la direcció
dels serveis.

- La convocatòria d'un torn especial per a
l'accés dels mestres dels serveis al Cos de
Professorat de Secundària per l'especialitat
de Psicologia i Pedagogia, tal i com es con-
templa en l'acord subscrit per l'STEPV i
d'altres sindicats.

- La normativa que regula el funciona-
ment i l'organització dels serveis.

Des de l'STEPV-Iv esperem que l'Admi-
nistració Educativa òbriga prompte negocia-
cions o, en cas contrari, caldrà adoptar les
mesures de pressió per aconseguir-ho

Sobre la censura prèvia dels
llibres de text

Arran la derogació per part del Govern
central del Reial Decret que regulava la
supervisió dels llibres de text i altres mate-
rials curriculars a l 'àmbit de gestió del
Ministeri d'Educació i Cultura i la seua
substitució per un altre que suprimeix la
supervisió i autorització prèvies a la seua
publicació, el Conseller de Cultura, Educa-
ció i Ciència ha insistit en el seu propòsit
de mantenir el Decret vigent al País Valen-
cià que recull el sistema derogat en el MEC
de supervisió i autorització prèvies dels
projectes editorials que han de servir de
base per desenvolupar els materials que
poden ser adoptats pels òrgans competents
dels nostres col·legis i instituts. El Conse-
ller ha donat com excusa que el MEC està
pràcticament liquidant la seua gestió direc-
ta en matèria educativa davant l'imminent
traspàs a les comunitats autònomes de les
competències en matèria educativa, i que,
per tant, no té cap interès en mantenir-les
en aquest àmbit.

Aquesta raó contradiu frontalment el
contingut de l'exposició de motius del nou
Reial Decret que tracta de regular la facul-
tat de les administracions educatives, con-
templada en la LOOGSE, de supervisar els
llibres de text, però reconeix que aquesta
llei no exigeix que tal supervisió siga prac-
ticada com a prèvia, Ans al contrari, el
Reial Decret del MEC considera que
"resulta plenamente conforme con el nuevo
ordenamiento constitucional en general y
con la nueva concepción del sistema edu-
cativo, así como, en particular, con la auto-
nomia que ha de reconocerse a los centros
docentes, un régimen jurídico en el que la
supervisión no revista el caràcter de prèvia
autorización". Així, el Ministeri concep
aquesta supervisió com a part de la super-
visió e inspecció ordinàries que a l'Admi-
nistració educativa competent li correspon
exercir sobre la totalitat dels elements i
aspectes que s ' integren en el procés
d'ensenyament i aprenentatge en els cen-
tres docents. Aquesta nova regulació, insis-
teix el Ministeri, parteix del ple reconeixe-
ment de les competències i responsabilitats
que corresponen a professors, pares, alum-
nes i òrgans pedagògics i de govern dels
centres.

Per tant, la manifestació del Conseller,
en realitat, amaga, el que diverses forma-
cions polítiques i sindicals han denunciat
reiteradament, l'ànim de la Conselleria de
continuar en les pràctiques inquisitorials i
de censura ideològica que casen mal amb
el nou ordenament constitucional, que es
basa en el reconeixement de les llibertats
fonamentals d'expressió i de càtedra com a
premisses primigènies i de primer ordre,
que prevalen sobre qualsevol altra conside-

ració o instància, la qual ha d'intervenir de
manera secundària i amb posterioritat a
l'exercici dels drets amb caràcter corrector
si és el cas que s'haja comès alguna infrac-
ció penal o administrativa, i que casen mal
també amb l'autonomia pedagògica dels
centres i del professorat per desenvolupar
els projectes curriculars tal com es deriva
de la lletra i de l'esperit de les lleis educa-
tives bàsiques.

No es pot donar, a més, com excusa, rei-
terada una i altra vegada, que cal fer res-
pectar l 'Estatut d'Autonomia per allò de la
denominació de la comunitat autònoma i
de la unitat de llengua. Fa riure sentir que
no cap altra denominació estatutària que la
de "Comunitat Valenciana" quan al llarg
de l'estatut en un o altre passatge s'utilit-
zen expressions com "Regne de València"
i "País Valencià". ^Per ventura està prohi-
bit el seu ús? ^No es pot usar, a més, sense
anar a la presó "Levante", "Región Valen-
ciana", "Terra Valenciana", "Nació Valen-
ciana" i fins i tot "València" o "Comunitat
Autònoma de València"?. ^No enuncia el
dictamen del Consell Valencià de Cultura
que "el valencià forma part del sistema lin-
güístic que els corresponents Estatuts
d'Autonomia dels territoris hispànics de
l'antiga Corona d'Aragó, reconeixen com a
llengua pròpia", és a dir, la llengua catala-
na? (Vide els Estatuts de Catalunya i de les
Illes Balears).

L'esperit p rofundament l iberal i
democràtic que inspira el Reial Decret del
Ministeri repugna amb el constant exercici
de la dilació, la pressió i l'amenaça que
planeja sobre les editorials que esperen
l'aprovació prèvia dels seus projectes edi-
torials , i una vegada més contradiu
l'impuls centrista i reformador que el Partit
Popular vol imprimir a la seua imatge polí-
tica i ideològica.

El Decret encara en vigor al País Valen-
cià podia tenir fins ara alguna justificació en
el fet que era l'única norma que reconeixia a
l ' Inst i tut Interuniversitari de Filologia
Valenciana la autoritat en l'establiment de
la normativa lingüística del valencià en
l'àmbit educatiu, i en el fet que el nou siste-
ma educatiu es trobava en els inicis i era
aconsellable una orientació prèvia i un con-
trol administratius en ordre a garantir el
compliment dels paràmetres curriculars que
variaren profundament dels anteriorment en
vigor. Aquest període transitori ha conclòs i
la recentment creada Acadèmia Valenciana
de ía Llengua ha assumit la competència
que ostentava l'IIFV. Queda tan sols el
tarannà preconstitucional, autoritari i repres-
sor, per tant, i l'aplicació pervertida dels
responsables de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència.
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Entrevistem a

El Mariscalet
Assabentada la Federació Escola Valenciana de que les eleccions sindicals a l'ensenyament s'anaven a cele-
brar al novembre, es van adreçar al sindicat amb la petició que incloguérem al programa electoral les
seues propostes sobre política lingüística/ més concretament/ que incorporàrem com a propi el document
"Una llengua/ 100 propostes".
Comptat i debatut/ el Consell Nacional de l'STEPV-lv, celebrat a Sant Joan (L'Alacantí) el passat 27 de
setembre/ així ho va aprovar/ i nosaltres/ des de l'All-i-Oli/ hem volgut aprofitar l'avinentesa electoral per
demanar-li una entrevista al representant més genuí de les trobades/ al Mariscalet/ un personatge que no
necessita presentació ni cap resum biogràfic per tal comès a casa de milers de valencianes i valencians o a
sobre del cor/ enganxat a la roba Í a la nostra consciència col·lectiva.

ESTIMEM
LA NOSTRA

LLENOUA

1. Benvolgut Mariscalet, el valencià rep
l'especial protecció que li atorga el nostre
Estatut d'Autonomia?

És un lloc comú que, a l'ensenyament, la
legalitat disposa la igualtat de tractament de
totes dues llengües oficials, de la mateixa
manera que tothom sap que a continuació no es
posen els mitjans perquè això puga ser una rea-
litat, no ja l'assoliment per igual de les dues
llengües, sinó que la desigualtat de tracte
comença per no regular de manera adequada -
de vegades ni es regula- els procediments que
emanen dels objectius de la llei.

2. Et refereixes a la LOGSE, eixa llei que
tan mal i tan poc s'aplica? Què diu la LOG-
SE?

Efectivament, la LOGSE és molt més clara
que el que es fa per complir-la. Veiem-ho:

Article 13
"L'Educació Primària contribuirà a desen-

volupar en els xiquets les següents capacitats:
a) Utilitzar de manera apropiada la llengua cas-
tellana i la llengua oficial pròpia de la Comuni-
tat Autònoma (...)".

Article 19
"L'Educació Secundària obligatòria con-

tribuirà a desenvolupar en els alumnes les

següents capacitats: a) Comprendre i
expressar correctament en llengua castellana
i en la llengua pròpia de la Comunitat Autò-
noma textos i missatges complexos, orals i
escrits (...)".

Article 26
"El Batxillerat contribuirà a desenvolupar

en els alumnes les següents capacitats:
a) Dominar la llengua castellana i la llengua

pròpia de la Comunitat Autònoma (...)".
3. Ja es veu que no es fan diferències,

però com el punt de partida per a cadascu-
na de les llengües és ben diferent, quin
esforç ha realitzat l'actual Administració
per donar especial respecte i protecció al
valencià?

En els últims anys, l'increment de centres i
alumnat que rep ensenyament en valencià ha
estat el següent:

Centres
Primària Secundària

94/95 511 86
95/96 559 99
96/97 603 118
97/98 622 138

Alumnat
Primària Secundària
55.981 8.546
63.790 10.487
72.400 14.013
80.615 17.113

98/99 No hi ha, encara, dades oficials

Com es pot veure, en Educació Infantil i
Primària l'augment de centres que apliquen
el Programa d'Ensenyament en Valencià o
d'Immersió Lingüística és menor cada any,
però no així en centres de Secundària, on
l 'augment és major i més que ho serà
enguany per la senzilla raó que s'ha de
donar continuïtat a l'alumnat que finalitza
enguany l'Educació Primària; en realitat no
es tractarà de noves línies, sinó de la conti-
nuació de les ja existents en Primària.

4.1 amb els números està tot dit?
Així, amb dades globals, no sembla la

situació massa preocupant, però s'haurien
de fer algunes reflexions que ens ajudaren a
entendre en quin estadi ens trobem, més
enllà de les xifres.

És cert que les línies continuen augmentant.
Ara bé, dels 622 centres d'Educació Infantil i
Primària que imparteixen ensenyament en
valencià, sols 22 són centres privats-concertats.
S'està creant, pel que fa al valencià, una doble
xarxa educativa, ensenyament públic en valen-
cià i concertat-privat en castellà.

5.1 pel que fa al professorat?
Encara arriba professorat sense titulació

o sense competència lingüística en valencià
a centres que tenen línia, fins i tot professo-
rat en comissió de serveis. Així no es garan-
teix ni la continuïtat de les línies ni tampoc
la qualitat de l'ensenyament. Cada vegada
hi ha més dificultat als centres per assignar
un curs de valencià a un tutor o a una tutora
que tinga una bona competència lingüística
en valencià.

6. I no et sembla que sempre estem
com si començàrem de nou? Per on tren-
quen el cercle viciós?

La qüestió és que, per avançar definitiva-
ment, s'hauria d'incorporar al sistema edu-
catiu valencià el professorat ja capacitat des
de la Universitat per impartir les classes en
qualsevol de les dues llengües oficials.
Igualment, s 'hauria d'exigir eixe mateix
coneixement com a requisit per a ingressar a
la Funció Pública.

7. I després que el professorat va i fa
l'esforç, aprèn valencià i es fa endavant
per impartir les classes, quin suport
material troba als centres?

Des de la Conselleria no es publiquen
materials de suport al professora t que
imparteix la seua matèria en valencià i al
mercat hi ha ben poc de material "homolo-
gat" per la pròpia Conselleria. Perquè eixa
és l'altra, l'homologació es confon cada cop
més amb censura prèvia.

8. 1 la tasca que es fa des d'Infantil i
Primària té continuïtat al llarg de l'esco-
larització obligatòria?

En Secundària moltes línies acabaran en

l'ESO perquè els instituts no disposen de
professorat amb titulació ni amb competèn-
cia, per no haver-se regulat mai. Tot depèn
de la voluntat del professorat i de la casuali-
tat: si hi ha professorat que en sap, val; si
no, no es fa res i punt.

9. El Programa d'Immersió és clau per
incorporar al coneixement i a l'ús del
valencià a molts xiquets i xiquetes caste-
llanoparlants, i és, possiblement el que
necessita més recursos. Com està la cosa?

Com està des de fa molts anys. La major
part dels centres que apliquen el Programa
d'Immersió Lingüística no compten amb el
professorat de suport necessari per dur
endavant el programa.

10. Aleshores, què és el que passa a les
zones castellanoparlants?

Hi ha un nombre massa elevat d'exemp-
cions de l'assignatura de Valencià a les
zones castellanoparíants, amb ia qual cosa,
de fet, no es pot dir que el valencià és llen-
gua cooficial en tot el país. Quan l'alumnat,
que ha fet ús del seu dret de demanar
l'exempció, es desplaça per seguir els seus
estudis en algun centre de la zona valencia-
noparlant, es troba amb vertaders proble-
mes.

11. I a les comarques valencianopar-
lants aquestes coses no passen?

Encara es permeten les al·legacions en el
Programa d'Incorporació Progressiva (PIP),
quan es tracta d'un programa de mínims
que, encara ben fet, difícilment garanteix
que l 'alumnat arribe a poder utilitzar les
dues llengües oficials amb igualtat de condi-
cions.

Molts centres concertats comencen ara a
plantejar-se això de que l'Àrea de Coneixe-
ments del Medi, en un PIP, s'ha d'impartir
en valencià, cosa que fa alguns anys haurien
d'estar fent.

12. Quin material informàtic i/o audio-
visual arriba a les escoles i instituts en
valencià?

Esteu de broma, no?
Per contra, sí que sabem els diaris que

arriben a les escoles i instituts.
13. Quants escrits, en valencià, arriben

als centres des de l'Administració?
Un, dos, ...
14. En quatre paraules, Mariscalet,

com està el pati?
Podem dir que el nombre de centres que

apliquen ensenyament en valencià i d'alum-
nes que el reben va en augment, encara que
s'ha ralentitzat. Però, tot i que això indica
que hi ha demanda social, el que s'està fent
ens diu que el valencià no sols no rep una
especial protecció, sinó que està lluny de
tenir el tracte que té l'altra llengua oficial.
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Com expliquem en l'article d'ací al costat, s'han publicat novament les Relacions de
Llocs de Treball. Encara que de la lectura de la Llei de la Funció Pública Valenciana
pareix desprendre's que la publicació de les RLT serà anual, la veritat és que ens tenien
acostumats a traure-les cada tres o quatre anys.

A pesar que ja s'han corregit alguns aspectes que motivaren el nostre recurs conten-
ciós-administratiu contra les anteriors RLT, com ara els complements específics dels
llocs de nivell mínim, el nostre sindicat va a presentar un nou recurs: en primer lloc, de
forma preventiva, per als casos previstos en els acords del 17 de juny; en segon lloc, per-
què hi ha encara molts aspectes discriminatoris en diversos col·lectius (sense pretendre
ser exhaustiu, podem esmentar: ajudants d'arxius, traductors, forestals, educadors, etc.).

Increment retribufiu per al 1999
El Ministre per a les Administracions Públiques, Mariano Rajoy, ha anunciat que el

seu departament ha inclòs en l'avantprojecte de Llei de Pressuposts de l'Estat per al
1999 la previsió de pujada dels sous dels empleats públics en un 1*8%. Aquesta pujada,
en el millor dels casos i sempre que l'IPC es comporte com preveuen, consolida la pèr-
dua de poder adquisitiu dels empleats públics; és, en termes reals, una nova congelació
salarial. En el cas més provable, davant la previsible recessió econòmica mundial que ha
començat per Àsia, perdrem poder adquisitiu, ja que l'IPC pot descontrolar-se.

Sentències sobre tasques sanitàries dels educadors
d'educació especial

A finals del curs passat va sorgir la qüestió de qui era la persona encarregada d'aten-
dre determinades necessitats dels alumnes dels centres d'educació especial, particular-
ment a les hores de dinar. El problema es planteja en diversos centres, com ara Sagunt,
Alzira o Elx. En concret, es tracta de funcions qualificades com sanitàries, que la Conse-
lleria pretenia que foren assumides pel personal. A mitjan setembre s'han celebrat els
primers judicis, com a conseqüència de demandes particulars dels educadors afectats. La
primera sentència és favorable a les tesis que defensen la necessitat de comptar amb per-
sonal especialitzat per a la realització d'aquestes tasques, ja que el jutge considera que
és una nova activitat que excedeix el que ha de ser la tasca habitual de les funcions d'uns
educadors d'educació especial. Tot això es desprèn dels informes emesos pel Col·legi
Oficial de Metges i el d'Infermers, que mantenen que s'han de realitzar per personal
sanitari adequat.

Esperem que la Conselleria pose els mitjans adequats, siga a través de personal del
centre de salut que corresponga a cada escola.

Eleccions a representants dels treballadors
Amb l'arribada de la tardor comença el període electoral en les administracions públi-

ques. Aquestes eleccions, mal anomenades "sindicals", són en una data diferent segons
l'empresa o administració de què es tracte. Per a començar, alguns ajuntaments han con-
vocat ja les eleccions per al mes d'octubre. En novembre arriben les eleccions per aï sec-
tor docent, tant universitari com no universitari, i en desembre per al sector de sanitat.
Les de la Generalitat Valenciana queden per a més avant, ja que les eleccions a Comitès
d'Empresa (personal laboral) seran entre gener i febrer, i les eleccions a Juntes de Perso-
nal (personal funcionari) seran en abril del 1999.

La Intersindical Valenciana davant les eleccions
L'STEPV-IV ha arribat a un acord de col·laboració electoral amb el Sindicato de Tra-

bajadores de la Administración (STA), present a molts municipis del País Valencià,
entre ells València (on es perfilen com a primer sindicat) i Alacant. L'STA afegirà
"Intersindical Valenciana" a les seues sigles, per tal de reforçar els vincles entre amb-
dues organitzacions. Això comporta que STA-Intersindical Valenciana serà la nostra
aposta per a les eleccions als ajuntaments, mancomunitats i diputacions.

Alhora, us recordem que ens presentarem com a STEPV-IV per primera volta al sec-
tor de Sanitat. Ens cal encara ajuda per a ser presents a totes les àrees de salut. Poseu-
vos en contacte amb el sindicat si conegueu alguna persona interessada.

Uns altres sectors de l'Administració en què molt possiblement ens presentem seran
Justícia i Correus. Ens cal també el teu ajut, per tal de consolidar els nostres contactes.

Les eleccions a l'Administració de la Generalitat
Com sabeu, el personal laboral elegeix un comitè d'empresa per conselleria i provín-

cia. Actualment, estem presents a tota la Generalitat, però ens cal acabar de consolidar el
sector. Per això, la culminació de la tasca feta durant els darrers tres anys i mig passa per
ser capaços d'estar presents en tots els àmbits electorals de la nostra Administració.

S'ha signat un acord entre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i els sindicats
de la combinació, UGT i CCOO. Ara cal que siga ratificat per la CIVE.

El problema que té l'acord és que no identifica de quina partida pressupostària van a
eixir els diners per a comprar la roba. Recordem que sempre ha estat l'excusa de la Con-
selleria: no podien comprar perquè no tenien cap partida que els autoritzarà. Això provo-
cava un enfrontament directe del personal o dels representants sindicals amb les direc-
cions dels centres o de la Direcció Territorial corresponent.

Molts empleats i empleades públics critica-
ven la política de Funció Pública del Govern
socialista de la Generalitat. Els darrers anys, en
particular, varen suposar una gestió desastrosa,
particularment pel que fa a l'anul·lació de con-
cursos per sentències del Tribunal Superior o la
manca de solució al problema del personal
laboral a funcionaritzar. Pareixia que era molt
senzill arreglar-ho, ja que qualsevol cosa que
es fera seria millor que el que s'estava fent fins
eixe moment.

Sorprenentment, la gestió del PP ha estat
encara pitjor! No han convocat més que un (1)
concurs general, el de personal de neteja; no
han convocat cap oposició ni procés selectiu;
han generalitzat la comissió de serveis com a
substitut del concurs de trasllats i l'han conver-
tit en una forma de provisió!

En fi, el cas és que ara hem de demanar com
a gran privilegi el que hauria de ser una cosa
absolutament normal: que isquen concursos,
que hi hagen borses de treball per a millora
d'ocupació i interins; que convoquen oposi-
cions; que hi haja promoció interna... De forma
que el fet que ara vagen a convocar alguns con-
cursos és tot un avanç en l'ordenació de la
Funció Pública.

L'aplicació dels Acords: específics
Des de la nòmina de juliol s'està cobrant el

nou específic mínim de cada grup en aquells
llocs de treball de nivell mínim. Amb aquest
acord acaba la pujada de les retribucions míni-
mes per a cada grup en la Generalitat. El que
cal discutir ara són altres col·lectius concrets
que cal reordenar, amb pujada o no de retribu-
cions.

Cal recordar, però, que els llocs de treball
de grup A tindran com a mínim el niveil 20 de
complement de destinació quan es publique el
nou Reglament de Selecció i Provisió (per cert,
fonts ben informades diuen que no es publicarà
abans de novembre).

Subalterns, negociats i seccions
Falta per executar la part de l'acord que

canvia la classificació d'alguns col·lectius en
concret. Tots aquests grups de llocs de treball
canviaran amb data d'l de novembre:

Subalterns supervisors: tindran el nivell 12.
No es modifica el complement específic, ja que
el que tenen està dins dels límits mínims i és
superior al generalitzat per als subalterns.

Caps de negociat C/D 14: passen a estar
classificats com a C/D 16 E022. Pareix que
aquells que tingueren un antic específic "A"
podran passar a treballar 40 hores, encara que
es respectarà qui no ho vulga fer.

Caps de negociat C 16: passen a ser B/C 18
E026, sempre que l'ocupant siga del grup C.

Ens preguntem, hi ha ocupants que no són del
grup C? Com és això? I per què se'ls discrimi-
na?

Caps de secció A 22: passen a A 24 E042.
Com en el cas dels caps de negociat, passaran
els que vulguen a treballar 40 hores.

Nosaltres calculem que no hi haurà proble-
ma i que els llocs es classificaran a temps. De
totes formes, nosaltres mantenim el recurs con-
tenciós contra les anteriors RPT, per tal de
demanar el reconeixement d'aquests aconse-
guiments des de la publicació d'aquelles rela-
cions.

Concursos
Com ja està "arreglada" la Funció Pública,

almenys per una temporadeta (això és la lectu-
ra oficial), Funció Pública vol traure concursos.
Per això s'ha tomat a publicar les Relacions de
Llocs de Treball en agost, per tal de permetre
la convocatòria d'alguns concursos després del
canvi d'específics, que ha afectat uns 8.000
llocs de treball.

Fonts de Funció Pública ens han comunicat
que volen convocar els concursos generals de
trasllats de personal subaltern, grup E, i d'auxi-
liars administratius, grup D. La raó: encara res-
ten persones aprovades de les darreres oposi-
cions de 1994 que no han pres possessió de la
seua primera destinació definitiva. Aquests
concursos eixiran amb el barem vigent, és a
dir, el del Decret 117/91, i es podrien convocar
després del pont del Nou d'Octubre.

Posteriorment, tenen intenció de convocar-
ne uns altres, però sempre després de la publi-
cació de l'esmentat Reglament de Selecció i
Provisió i de la negociació dels barems (us
recorde que el Reglament diu que cada convo-
catòria determinarà el barem a aplicar, però
CCOO i UGT han pactat que es negociarà cada
barem amb ells). Això fa que la previsió de
nous concursos siga, com a molt prompte, per
al proper any.
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Negociacions amb
la Conselleria

Psicòlegs per a PESO
Dintre de l'última oferta de la

Conselleria sobre les plantilles de
Secundària -encara no hem acabat
les negociacions- s'ofertava atri-
buir les hores destinades a gabinet
d'orientació i les destinades a
l'atenció a l'alumnat amb necessi-
tats educatives especials (diversifi-
cació curricular), segons el quadre
següent:

Centre d'una línia: 12 h. i 12 h.,
respectivament.
Centre de dues línies: 24 h. i 18 h.
Centre de tres línies: 36 h. i 24 h.
Prèviament a la negociació, els

sindicats érem partidaris de juntar
les dues ftmcions per completar-li
la jornada al psicòleg o el psico-
pedagog, mentre que els tècnics
de la Conselleria oferien la possi-
bilitat d'ampliar la jornada dels
psicòlegs destinada a l'orientació
en Secundària a atendre alumnat
de Primària.

Nosaltres podríem estar
d'acord si aquesta ampliació fóra
a banda de la plantilla de primària
ja negociada.

En aquest moment, les nego-
ciacions estan parades a l'espera
de que la Conselleria d'Hisenda
done. llum verda a l'increment
proposat pels sindicats.

Homologació 99
En aquest moment, el compli-

ment de l'Acord sobre la implan-
tació de la Reforma Educativa
està per davall del que hauria de
ser, dos anys després de la signa-
tura i a dos anys de la fmalització
del seu compliment.

Per al proper any, l'homologa-
ció del professorat dels nivells
concertats amb els funcionaris
docents hauria de contemplar un
increment del 50% del que queda
per homologar, és a dir, un incre-
ment de l'ordre de les 10.000
ptes., aproximadament.

D'altra banda, l'increment de
les despeses de funcionament,
siga el que siga, esperem que,
sumat al d'enguany, supose una
quantitat suficient per a que el
PAS puga cobrar l'increment que
li correspon i que es mereix.

Quant a l'increment de l'ÍPC
previst en els Pressupostos del 99,
serà de 1'1,8%.

Última hora: En la Mesa de
seguiment del passat 2 d'octubre
se'ns va comunicar per part de la
Conselleria la proposta de pressu-
postos que han enviat a ia Conse-
lleria d'Hisenda per la el.labora-
ció del Pressupostos Generals de
la Generalitat Valenciana. Pel que
fa al compliment de l 'acord
d'aplicació de la Logse en concer-
tada les propostes son:

-Retribucions: increment en
totes les partides del l'8% més el
50% de la diferència actual entre
e] professorat de concertada i el
funcionaria! docent en concepte
d'homologació.

-Càrrecs unipersonals: dotació,
a partir de gener, del cap d'estu-
dis en tots els centre de primària
(recordeu que està pendent amb
caràcter retroactiu des de setem-
bre del 98 en els centres de primà-
ria de dos o niés limies) i a partir

de setembre del 99 dotació del
cap d 'estudis en centres de
secundària de 3 o més línies (a
més del de primària) i centres
amb FP o batxillerat amb més de
10 unitats. En centrtes de més de
tres línies hi haurà dues dotacions
de direcció, una per primària i
altra per Secundària. Encara no
està clar si açò també s'aplicarà a
centres de dues liníes.

- Despeses de funcionament:
han inclòs un increment addicio-
nal d'un 5% al que marquen el
Pressupostos Generals de l'Estat.

Ja vorem de tot açò que queda.

Increment de plantilles i
reducció de jornada
lectiva

És fàcil deduir que quan en un
centre hi ha més hores de profes-
sorat que hores curriculars (una
ràtio superior a 1:1) és impossible
que tot el personal impartesca 25
hores de pissarra. Açò és el que
ocorre als centres concertats amb
l'aplicació dels acords per a l'apli-
cació de la reforma.

Aquesta situació estava donant
lloc, per la mala redacció dels
articles referits a la jornada i de
l 'addicional 5 del conveni, a
actuacions que des de la nostra
perspectiva eren un frau de llei.
La interpretació que es feia en
molts casos és que les hores de
pissarra que s'alliberaven se li
"devien" a l'empresa. És per això
que se'l podia enviar a fer activi-
tats extraescolars, substitucions
en educació infantil, etc. Es per-
verteixen així els objectius bus-
cats en els acords de plantilles, a
més a més que es fa un ús fraudu-
lent dels fons públics al desviar
professorat pagat per l'Adminis-
tració per als nivells concertats a
activitats privades amb "ànim de
lucre".

Lògicament, açò està generant
conflictes als centres i, finalment,
ha arribat a la comissió paritària
del conveni. La consulta en con-
cret es referia a un docent de
Primària que alliberava dues
hores setmanals a l'entrar l'espe-
cialista d'Anglès en la seua classe,
i preguntava si aquestes dues
hores eren lectives o comple-
mentàries. Després d'un llarg
debat i a proposta d' Stes/CIG es
va aprovar per unanimita t la
següent resolució com a resposta:
"Atès que té jornada completa,
aqueixes dues hores es computen
com a lectives a efectes de salari i
jornada".

Està clar que aquesta resolu-
ció no soluciona tots els incom-
pliments que s'estan donant sobre
aquest tema, però sí que aclareix
moltes situacions i interpreta-
cions. En primer lloc, deixa clar
que al computar-se com a íecti-
ves no es podrà rebaixar el salari
a ningú. També ve a limitar les
potestats que a l 'empresar i li
donava l'addicional 5a del conve-
ni, i el que sí que està molt clar
és que ja no podran obligar el
professorat a donar classes extra-
escolars o d'infantil, ja que no li
"deuran" a l'empresa hores lecti-
ves.

Subvenció de les obres en col·legis de l'Arquebisbat
Coneixíem des de fa temps les negociacions que hi

havia entre la Generalitat Valenciana i l'Arquebisbat
de València per subvencionar els interessos dels crè-
dits que els centres dels que es titolar l'Arxidiòcesi de
València van obtindré mitjançant avals del professorat
i/o dels pares, per adaptar-los al que ordena la LOGSE.
Ara és ja un fet consumat i, a més a més, segons la res-
posta a les interpel·lacions parlamentàries, la subven-
ció afecta, no sols als interessos sinó també al mateix
capital del crèdit. Per altra part, el fet que tan sols
sigan els centres de l'Arquebisbat de València els con-
templats ha creat prou malestar en els altres centres
religiosos i laics, privats concertats, sobretot en aquells
que no han pogut adaptar els centres per manca de pos-

sibilitats financeres (els meins menuts i en poblacions
desafavorides).

Ignorem quines clàusules de salvaguarda tindrà eixa sub-
venció i perquè no s'ha fet mitjançant un concurs públics
(encara que pugem imaginar-ho). Què pasarà si cap dels cen-
tres beneficiats quan arribe la renovació dels concerts per
voluntat pròpia renuncia al concert? tornarà els diners?

Des de l'STEPV-Iv valorem molt negativament
l'anunci del Conseller Camps en aquest sentit. Per al
nostre sindicat, no és possible que es gaste diners públics
en l'increment de patrimoni privat,i molt menys mentres
els treballadors i treballadores de l'ensenyament concer-
tat pateixen uns salaris deshomologats i la precarietat és
cada dia més comú en les seues condicions laborals.

Reconversió de l'FP
L'aplicació progressiva (que no progressista) de la

LOGSE ha arribat enguany al primer d'FPl i de BUP,
generalitzant-se la implantació del 3er de l'ESO i dels
Cicles Formatius. Açò inicia la reconversió dels ensenya-
mentes secundaris que va establir l'LGE de 1970. Aquesta
reconversió és especialment dolenta en l'FP, ja que a la
reducció d'unitats s'afegeix la pèrdua d'hores lectives al
passar d'FP a Cicles Formatius, la pèrdua de les àrees
comunes i la manca de titulació adequada per a ESO o
Cicles Formatius de molts dels docents de l'actual FP.

Tot açò fa que la reconversió de l'FP siga molt més pro-
blemàtica que la de Primària, i més si pensem que encara
no hem negociat les plantilles de l'ESO ni la dels Cicles
Formatius.

Des del passat més de juliol -com sempre, tard- estem
negociant com absorbir totalment la pèrdua de llocs de tre-
ball, estudiant centre a centre i persona a persona la situa-
ció contractual en funció de les titulacions i les hores con-
tractades. Finalment, en la reunió del 30 de juliol vam
aconseguir, a proposta de l'STEPV-Iv, els següents acords:

- Els acomiadaments de l'FP serien amb data 21 de
setembre, i no 30 d'agost.

- Es crea un lloc de treball (25 hores) a cada centre de
l'ESO o d'FP específics per absorbir les hores que es per-
den al passar d'FP a Mòduls o per recol·locar el personal
que perda el seu lloc de treball.

Per altra part, quant a les titulacions, hem aconseguit
una interpretació flexible de l'ordre que regula les de
Secundària, de tal manera que tot aquell docent que impar-
tesca una àrea en l'antiga FP (amb una titulació aleshores
acceptada) estarà habilitat per a impartir l'àrea equivalent
en el nou sistema educatiu, tant a l'ESO com al Batxillerat.
Així, per exemple, un mestre de taller amb titulació d'FPII
que impartirà pràctiques en FP estarà habilitat per impartir
la tecnologia en tota l'ESO.

En aquest moment, encara estem revisant la situació de
cada centre per veure a quins s'autoritza a absorbir la seua
pròpia reconversió i quins hauran d'acomiadar professorat.

El calendari previst per la recol.locació, tant dels aco-
miadats de Primària com d'FP, serà el següent:

- Fins al 10 d'octubre, els centres sol·licitaran
l'avançament de plantilles de Primària i/o Secundària i
els sindicats elaborarem la llista de personal acomiadat.

- El 14 d'octubre, la Comissió de Seguiment apro-
varà ambdues llistes.

- Fins al 28 d'octubre el professorat acomiadat
podrà presentar els currículums als centres que desitge
de la llista.

- Fins al 4 de novembre, els centres remetran a la
Comissió de Seguiment la baremació de les persones
presentades.

- El 9 de novembre la Comissió procedirà a l'adju-
dicació dels llocs de treball.

- Fins el 12 de novembre hi haurà un termini per
presentar reclamacions.

- A partir del 15 de novembre es podran fer les con-
tractacions.

El proper dia 14 d'octubre farem una assemblea per
al personal afectat per tal de donar les llistes i explicar
la metodologia de la recol.locació.

ÚLTIMA HORA: En la reunió de la Mesa de
Seguiment del passat dia 2 d'octubre es va procedir a
la revisió de la pràctica totalitat dels centres amb
reconversió de la FP (vam revisar 76 i sols queden 4
per revisar) conseguint que la majoria del professorat
d'aquests centres es quede al seu propi amb la mateixa
jornada que l'any passat. Sols queden per recol.locar
un total de 31 professors/es dels quals 16 són de cen-
tres que tanquen enguany o l'any que ve (2 cada any) i
els altres 15 són de centres que tenen continuitat bé
amb cicles formatius, bé amb l'ESO.

La proposta de recol.locació, a la que contestarà la
Conselleria el proper dia 14, és recol.locar amb jornada
completa a tot el personal que tinguera mes de mitja
jornada contractada i als que tenien menys de mitja jor-
nada recol.locar-los amb les mateixes hores que tenien
contractades. Així mateix, si opten per l'indemnització
incentivada aquesta, a mes de la que legalment els per-
tany, serà proporcional a la jornada contractada.

Jornada continuada en Sr.d'ESO
Los "errores" de la actual administración educativa

Cuando no nos la hacen directamente, no dicen que son
"errores". El pasado 15 de Junio, reunido el Consejo Escolar
del Centro Jesús-Maria de Vistahermosa (Alicante), aprobó
por unanimidad solicitar la jornada intensiva para los alum-
nos de 3.° de E.S.O. para el curso 98/99, tal como hasta aho-
ra se había venido haciendo en 1." de BUP . La solicitud fue
unànime por parte de toda la Comunidad Escolar.

Ante dicha solicitud, la Dirección Territorial de Conse-
lleria de Educación comunico una resolución con fecha 4
de setiembre en la que, como era de esperar, se accedió a lo
solicitado. Però, porque siempre hay un però, unas cabezas
pensantes (Junta Permanente de la Asociación de Padres de
Alumnos) autonominadas para velar por el bien de toda la
Comunidad Educativa enviarón una carta a la Dirección
Territorial -por cierto, la copia que obra en nuestro poder
no lleva registro de entrada- en la cual entiendiàn que la
solicitud del Consejo Escolar solo era debida a la presión
del profesorado por intereses personales o profesionales
("así como de otras actividades profesionales que pudieran
desarrollar"-sic-). Consideraban, en su carta, que ió que
hay que hacer es radicalmente lo contrario, y "erradicar un
modelo de horario que consideran nada adecuado", que la
jornada continuada solo sirve para bajar los rendimientos y
por tanto, tanibien, los resultados académicos; es decir,
toda un rosario de razonamientos " pedagógicamente irre-
futables", y por lo tanto consideran que el Consejo Escolar
se ha equivocado y ellos (cuatro personas que se represen-
tan a si mismos) tienen razón.

Pues bien, la Administración -a quien creeis que ha

hecho caso?, lo hebeis acertado !!!. Con fecha 16 de sep-
tiembre remitió otra resolución en la que "habiéndose pro-
ducico un error" no accedia a lo solicitado. Y que favorece
con esta decisión, entre otros efectos, por ejemplo, que los
padres tengan que abonar unas 15.000 pts/mes en concepto
de comedor que hasta ahora no venian abonando, crear una
discriminación en cuanto que es el único centro de Alicante
que lo ha solicitado y se le ha negado, etc.

Creemos que caben pocos comentarios al respecto, sal-
vo advertir a quien corresponda que habrà un momento en
que los profesionales de la educación vuelvan a recuperar
su autoestima ante toda la sociedad, en que los centros edu-
cativos no seran los "pàrkings" del alumnado en que quie-
ren convertirlos algunas mentes pensantes, que la valora-
ción de la conveniència o no de lo que ocurra en un centro
corresponderà a la comunidad educativa de dicho centro y
mas concretamente ai Consejo Escolar del Centro, màximo
organo de decisión, de gestión y expresión democràtica de
dicha comunidad educativa.

Desde el STEPV-iv, queremos revalorizar los Consejos
Escolares de Centro, donde con la asistencia de todos los
sectores de la Comunidad Educativa se toman las decisio-
nes que democràticamente se consideran oportunas y
denunciamos a la Administración de tomar pattido a favor
de grupos de presión minoritarios frente a las decisiones
democràticas de los organos establecidos, con lo que íavo-
rece la crispación del ambiente en los centros, aunque con
ello deja bien a las claras cual es su modelo educativo y su
idea de la planifícación que tiene encomendada
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II Congreso Mundial
de la Internacional de la Educación
La educación: una alternativa a la sociedad globalizada

Entre los días 25 y 29 de julio
pasado hemos asistido en Washing-
ton al II Congreso Mundial de la
Internacional de la Educación (IE),
organización que agrupa a la casi
totalidad de los sindicatos que traba-
jan en el àmbito educativo en todo el
mundo.

Ha sido una ocasión única para
comprobar la vitalidad del movi-
miento sindical, compartir preocupa-
ciones comunes y elaborar alternati-
vas.

La participación de mas de mil
qiúnientas delegadas y delegades en
representación de casi dos centena-
res de organizaciones sindicales pro-
cedentes de la mayoría de los países
del mundo, la asistencia de delega-
ciones de países tan dispares por su
cultura o economia como Jibuti,
Nueva Zelanda, USA, Japón, Nica-
ragua..., podia hacer presagiar un
congreso con escasa capacidad de
trabajo y con pocos àmbitos comu-
nes sobre los que debatir y estable-
cer alternativas aprovechables para
las organizaciones asistentes.

Por otra parte, la asistencia de tra-
bajadores y trabajadoras de la ense-
fianza de diferente origen y situa-
ción, desde aquelles perseguides por
sus gobiernos o amenazados por
organizaciones paramiíitares, a
aquellos otros que no siempre
cobran su salario, basta quienes
tenemos problemàticas menos extre-
mas, però no por ello menos reales,
conferían al debaté una mayor rique-
za y universalidad.

Una vez iniciado el trabajo, las
dudas se fueron disipando, los pri-
meros contactos e intercambios evi-
denciaron que el espacio común era
mucho mas profundo que las dife-
rencias. Y así aparecieron tres ideas:

- La idea común de que optar por
un modelo educativo es optar por un
modelo social.

- La constatación de que, mas allà
de las palabras, la sociedad globali-
zada del pensamiento y mercado
únicos no està interesada en un siste-
ma educativo universal, basado en el
desarrollo integral de las personas y
los pueblos, sinó en un sistema com-
petitivo que condena a muchas
naciones a la dependència econòmi-
ca, ya no de otras, sinó de intereses
transnacionales difïciles de concre-
tar, y, dentro de cada cormmidad,
condena igualmeníe a amplios secto-
res de población a la exclusión
social.

- EI convencimiento de que solo
a través de un sistema publico ade-
cuadamente fmanciado, que abarque
desde la formación bàsica universal
a la formación permanente de la ciu-
dadanía, es posible contribuir a la
construcción de una sociedad mas
justa, libre y solidaria.

Fueron tres premisas compartidas
desde el comienzo y que constituye-
ron la base para el arranque del

Un primer interrogante: ^Qué
sociedad queremos para el futuro?
Cuestión imposible de resolver, però
a la que sí podemos aproximarnos.
Una sociedad donde el crecimiento
demogràfico no impida el desarrollo,
una sociedad respetuosa con los
recursos naturales, que no los derro-
che, e integrada en el medio ambien-
te, una sociedad donde los seres
humanos compartan proyectos
colectivos, donde se respeten los
derechos de las minorí as, y, desde
luego, una sociedad en la que no sea
posible que las especixlaciones eco-

nómicas de unos pocos puedan arrui-
nar los proyectos largamente trabaja-
dos por la mayoría.

A partir de estos espacios de
acuerdo se trataba de avanzar en
directrices aprovechabíes por las
diferentes organizaciones en sus
terrítorios, y también de acordar ini-
ciativas que permitan a la IE incidir
en las instituciones internacionales
con la fuerza que le otorga represen-
tar a millones de ensenantes en todo
el mundo, millones de ensenantes
con un proyecto común y que se
resisten a contemplar cómo la socie-
dad global se construye en sentido
contrario a los intereses de la mayo-
ría.

A partir de aquí, los debatés se
centraran en cuatro ejes:

La Educación a lo largo de la
vida (postulado suscrito por todos
y en todas partes, però con un sen-
tido bien diferente según quien lo
exprese). Para las organizaciones
que formamos parte de la IE, la
formación permanente ha de ir
mas allà de la perspectiva profe.-
sional, debe permitir a cada indivi-
duo mirar con confianza el futuro,
y estar en condiciones de ejercer
una ciudadanía responsable y acti-
va. Solo a partir de una educación
bàsica sólidamente establecida es
esto posible. Por ello, es funda-
mental generalizar al màximo la
educación bàsica desde las prime-
ras etapas de la infància.

Si la formación permanente se
nos presenta como selectiva, corre-
mos el riesgo de que se acentúe el
abismo entre una minoria capaz de
funcionar efieientemente en una
sociedad cambiante y una mayoría
cada vez mas marginada, incapaz de
influir en el destino colectivo y en el

suyo propio, con el riesgo que ello
supone para la democràcia.

En este sentido, el horizonte no
parece muy esperanzador. En los
paises llamados desarrollados, la for-
mación permanente se encuentra
foera del sistema general, orientada
en un sentido "profesional", mien-
tras que en los países con menor
poder económico, o no existe, o es
abandonada por los poderes públicos
al voluntarisme de las ONG.

Para evitarlo, es vita! la participa-
ción activa y firme de los docentes
junto a las organizaciones ciudada-
nas en el Sistema Publico de Ense-
nanza.

Un segundo eje de debaté fue la
Financiación de la Educación, un
elemento bàsico para garantizar el
desarrollo de los pueblos. La conso-
lidación de la fínanciación educativa
como una inversión a largo plazo y
la necesidad de que tenga un caràc-
ter publico constituyeri los elemen-
tos claves para analizar el tema.

En la mayor parte de los países
(especialmente en aquellos dirigidos
por partidos conservadores) los pre-
supuestos educatives estan en retro-
ceso en relación con la demanda cre-
ciente de necesidades educativas.
Baste decir que la estructura demo-
gràfica de muchos países del deno-
minado Tercer Mundo situa a mas
del 50% de la población en situación
de ser escolarizada.

Cuando estamos hablando sin
parar de la sociedad de la mforma-
ción y la tecnificación, es un contra-
sentido que los presupuestos educa-
tives se detraigan en todo el mundo.
Si no.se pone remedio, nos encontra-
remos con una sociedad fragmenta-
da, donde una minoria tiene a su
alcance todos los recursos y una
amplia mayoría no tendra acceso a la
comprensión del mundo en que vive.

El tercer eje de debaté se referia a
la armonización entre los intereses
laborales del profesorado y el interès
social. La conclusión no es otra que
la evidencia de que unos y otros no
solo son compatibles, sinó insepara-
bles. No es posible un sistema publi-

co educativo de calidad en el que el
profesorado se sienta maltratado,
menospreciado o desprestigiado. La
valoración social de la docència es
imprescindible para el desarrollo de
su función. Solo desde el respeto a la
dedicación profesional y el compro-
miso social de los ensenantes es
posibie un impulso transformador
para el sistema educativo.

Como cuarto tema central se
debatió acerca de la necesidad de
establecer acuerdos en las comuni-
dades educativas para resolver pro-
blemas y articular alternativas. Es
necesario elaborar estrategias comu-
nes con padres y madres, alumnado
e instituciones sociales para recon-
quistar el terreno perdido y inejorar
las condiciones de la Ensenanza
Pública, la única desde la que se
puede abordar una educación univer-
sal, laica, científica y solidaria.

Finalmente se aprobaron mas de
cuarenta resoluciones, algunas de
caràcter general, y otras de caràcter
mas concreto, como las condenas de
las pruebas nucleares en índia y
Pakistan, del genocidio de Kosovo y
del régimen taíibàn por su política
de maltrato institucionalizado a las
mujeres.

No tratamos de transcribir aquí
cinco días de debatés, tarea imposi-
ble por otra parte, solo de poner en
común las inquietudes de millones
de educadores de todo el mundo:
estamos seguros de que en el futuro
del sistema publico educativo se jue-
ga el futuro de la sociedad y la
democràcia.

Ahora nos toca hacer camino a
cada uno desde nuestra realidad,
però sabiéndonos participes de un
proyecto compartido por muchos
educadores en todo el mundo.

Antonio Nacle García
Delegado al Congreso en

representación de la Confederación
de Sindicatos de Trabajadores de la

Ensenanza
Miembro del Secretariado Nacional

delSTEPV-IV
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Viernes 23 de Octubre:

Recepcion y entreqa de matèria:
Descripcion ctel modelo de desarrollo rural se^uid

en el Rincón de Adernúz. Cesareo Casino, ADIRA.
Evolución yobjettvosa corto plazode la Plataforma

Rural. Ximo Bosch (PRPV),
Cena y distnbución del alojamiento

Sabado 24 de Octubre:.

• Problemàtica actual de los vertederos. Alternativas
y soluciones. Miquel Crespo (Plataforma Pro Resi-
duo Mínimo).
• Consecuencias para el Mundo Rural de la actual
política de las industrias mineras. José Luis Valero
(Centro de estudiós la Serrania).
• Productes de Calidad y Denorninación de Origen.
José Vicente Guillem (Instituto de Calidad Agroa-
limentaria).
• Foro de las Comarcas.
• Comida
• Exposiciones aportadas por los asistentes, acom-
paríadas de una breve explicación de los autores.
• Talleres de ceràmica, mimbre y bolillos.
• Exposiciones de fotografia, pintura y literatura.
• Teatro de calle. :
• Feria gastronòmica, turística y artesanal de la co-
marca.
• Actuación del srupo de Jotas "Aires del Rincón".
• Cena
• Verbena popular a cargo de un grupo comarcal.

Domingo 25 de Octubre:

Recorrido turístico por la comarca en el que se
dispondra de autobuses y guias locales.

Comida popular de la comarca.
Clausura de los Encuentros, a cargo de la Coral de

Inscripciones: Calle Mar, 22-1.46003 València.
Tel. 96 391 31 93

CONTAGIA AMB NOSALTRES

fiteft^
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El dit de la Sanitat
WÍ04 AHIR

Amb certa freqüència, els mitjans
de comunicació es fan ressò de
l'existència de casos de contracta-
cions, que podríem qualificar com
d'arbitràries, en les dependències del
Servei Valencià de Salut. És el cas,
per exemple, de les Unitats de Con-
ductes Addictives o, més recent-
ment, el de la regidora d 'Elda.
Aquesta situació es produeix per
l'aplicació "sui generis" d'un article
de les normes de funcionament de
les- borses de contractació temporal
pel qual l'Administració es reserva
el dret, en casos excepcionals
d'urgència o de condicions especials
del lloc de treball, de designar a la
persona que considere convenient.

Cal dir que aquest procediment
legal, expressat en l'acord de r any
93, publicat mitjançant resolució del
12 de gener de 1994, i anomenat
"acord (...) per al seguiment de la
contractació temporal", després rati-
ficat en el 97, amb el suport de les
organitzacions sindicals presents en
la Mesa Sectorial de Sanitat, deixa

de tenir aquesta condició quan qual-
sevol lloc de treball es considerat
"especial" i quan la seua provisió ja
no obeeix a criteris professionals,
sinó a l'afavoriment polític o de
familiars. Aquesta pràctica, en
aquest país, rep fa denominació
popular de col·locacions "a dit", i en
el món sanitari es coneix com l'apli-
cació del punt 1.4 dels acords
esmentats. Als diccionaris es diu
nepotisme.

Pel que sabem, des de l'any 95
fins ara s'han produït 480 contracta-
cions i nomenaments per aquest pro-
cediment i, això no obstant, sabem
ben bé que les vacants i substitu-
cions causades per permisos, vacan-
ces, llicències, excedències, jubila-
cions, i les places de nova creació,
es coneixen amb suficient antelació
com per no considerar la seua cober-
tura pel procediment urgent. Tan
sols aquelles vacants produïdes per
una incapacitat temporal, pel seu
caire imprevisible, podrien conside-
rar-se incloses en aquest supòsit;
però, precisament aquestes necessi-
tats són les que no es cobreixen de
cap manera, i la plantilla ha de fer-
se'n càrrec, tot i mantenint el mateix
volum de treball, durant una setma-
na, dues, o, com en alguns casos, 45
dies.

1 si la urgència no és tal o no es té
en compte, es podria pensar que es
fa servir l 'article 1.4 en aquells
casos en els que el lloc vacant reu-
neix una sèrie de condicions molt
especials, que requereixen, per
exemple, la designació d'una perso-
na amb molta experiència i amb una
formació professional excepcional.
Curiosament, aquestes condicions

excepcionals "es busquen" entre per-
sones sense currículum, mentre que
allò més lògic seria buscar-les entre
les 38.000 que, aproximadament, hi
ha en actiu dintre de la Sanitat públi-
ca. Aquesta obvietat no s'adiu, com
diguem, amb la realitat, perquè tots
saben que la major part dels contrac-
tes signats per aquest procediment
són per a cobrir places que tan sols
tenen d'especial el mateix procedi-
ment de provisió, i la hipotètica difi-
cultat rau en el procés de negociació
entre la Conselleria de Sanitat i els
sindicats presents en la Comissió de
Seguiment de la borsa de contracta-
ció temporal.

Perquè, en el manteniment
d'aquesta situació, no hem d'oblidar
que algunes organitzacions sindicals
són tan responsables com la mateixa
Administració, ja que, malgrat
l'experiència "digital" acumulada
des de l'any 94, han continuat
donant-li suport a un altre acord, el
del 97, que no modifica substancial-
ment l'esmentat article. La seua per-
manència silenciosa en la comissió
central o en les sectorials dóna legi-
timitat a aquestes irregularitats.

En l'STEPV-Intersindical Valen-
ciana estem convençuts de que aques-
tes pràctiques tradicionals i obscuran-
tistes, arrelades en el subconscient
col·lectiu dels treballadors i treballa-
dores de la Sanitat pública, podrien
acabar-se si la transparència i la
racionalitat presidirà la política de
gestió de personal de la Conselleria de
Sanitat, en lloc de considerar-la com
un gran pastís a repartir, moneda de
canvi que circula entre les converses
de corredor de la Conselleria.

Rafael Reig Valero

9

Portada del llibret editat per l'Associació Correspondència Impremta Escolar de
València i la Federació de Sindicats de Treballadors del País Valencià en 1978.

'Alacant a Part " (1966).
José Vicente Mateo

La darrera Escola Sindical de l'STEPV-Iv cel.lebrada a Sant Joan
(l'Alacantí) recentment, m'ha recordat que va ser el setembre del 97,
fruïnt d'unes excel·lents sopes mallorquines en un tradicional celler de
Palma, que vaig escoltar una sucosa reflexió sobre la qüestió alacantina.
L'autor de la divagació era David Garrido i Valls, un jove historiador ala-
cantí que ha publicat una interessant monografia sobre la conquesta de
Múrcia per Jaume I.

Venia a dir que... "les arrels d'aquesta especial debilitat (es referia a
la desvalendanització), i del particularisme del sud, cal buscar-los ja en
la creació en 13O4 del Rçgnum Valentiae ultra Sexonam, la Procurada
General d'Oriola. De fet cap altra ciutat li sembla tant a València en
aquest aspecte: l'aristocràcia i la burgesia es desvalencianitzen per les
mateixes dates i a la postguerra es generalitza el procés, la lluita per la.
democràcia també va lligada a la reconstrucció nacional (Cursos de llen-
gua al Club de la UNESCO, la Nova Cançó...). És clar que a més han
operat factors propis que han modelat l'Alacant actual: els comerciants
francesos o italians, el turisme; els pied-noirs, el port com a eixida de
Castella ".

La conversa s'allargà molt més, però després del cafè i les herbes
eivissenques em va quedar clar que l'antiga Leuka era recuperable, potser
d'una manera diferent a "l'ortodoxa." Vull dir que el que simbolitzen
Rafael Altamira, Gabriel Miró, o Azorín, és ben nostre i no només per les
intenses relacions que tots tres van tenir amb el món humà, cultural i polí-
tic català, sinó perquè el seu univers ens ha format i conformat tant com
el de " El Tió Cuc", Enric Valor, Emili Rodríguez-Bernabeu, "La Rella"
o el "Alacant a Part" que us presentem, veritable disseccció que el 1966
va fer José Vicente Mateo, a Instàncies de Fuster, sobre el "Cas d'Ala-
cant".

Ferran Pastor
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Eleccions sindicals 1998
Les eleccions sindicals a l'ensen-

yament públic són el proper dia 19
de novembre. Es trien representants
per a les Juntes de Personal. Els
sindicats que obtinguen eL 10% de
les de legades i delegats estaran
presents a la Mesa Sectorial d'Edu-
cació.

El m o d e l d ' e l e c c i o n s no és el
nostre. Sempre hem defensat l'elec-
ció per centre de treball, els dele-
gats i delegades de centre. Però
l 'Adminis t ració , amb l'acceptació
expressa d'alguns sindicats, va dis-
senyar, l ' any 1987, i recentment
ratificat en la negociació de l'Esta-
tut de la Funció Pública, aquest sis-
t e m a per p r o v í n c i e s . La Llei
d 'Òrgans de Representació (LOR,
1987) es va m o d i f i c a r l'estiu del
1994 amb un pacte entre UGT, CCOO
i el Govern, ratificat per les Corts
Generals, per to rnar a e n d u r i r les
condicions de representativitat de
la resta de les organitzacions sindi-
cals i afavorir les que, per llei, ja
estan declarades més representati-
ves per tal que ho siguen sempre,
independen tmen t del seu resultat
electoral. L 'esborrany de l'Estatut
de la F u n c i ó Públ ica pactat per
UGT, CSIF, CCOO i el Govern, que ara
es troba en tràmit parlamentari , és
c o n t i n u i s t a en a q u e s t a polí t ica
excloent.

El fet que a l ' en senyamen t es
facen Les eleccions d 'àmbit provin-
cial suposa que, malgra t ser els
ensenyants un dels grups de f u n -
cionaris més nombrós, triem menys
delegades i delegats. Així, mentre
que a Sanitat hi ha 21 àrees de
salut, amb les seues respectives
Juntes de Personal i Comitès d'Em-
presa, nosaltres en t en im 3, una
p e r p r o v í n c i a . M e n t r e u n
delegat/da de l 'ensenyament costa
més de 250 vots, en algunes àrees
de salut sols costa 8 vots. Així, es
desvirtua la voluntat del professo-
rat i se'l discrimina a la Mesa Gene-
ral de la Funció Pública.

És per açò que molt sovint els
acords que s'han pactat a la Mesa de
la Funció Pública ens han discrimi-
nat o s'han fet al marge de les orga-
nitzacions representatives del pro-
fessorat, com la nostra. Per exemple,
la deshomologació salarial és perquè
les organitzacions sindicals presents
a la Mesa General i l'Administració
han arribat a acords retributius que
han deixat fora l'ensenyament.

La nostra experiència a les Jun-
tes de Personal i a La Mesa Sectorial
d 'Educac ió ens demostra que s'ha
de fer un gran esforç per impulsar

el seu paper, per a que el professo-
rat s'hi reconega representat i per a
ser L'interLocutor davant l 'Adminis-
tració. Per això Les eleccions sindi-
cals són molt importants. On la
nostra organització té una majoria
suficient, la situació de la negocia-
ció, participació i cond ic ions de
treball són molt diferents.

Balanç des de les
passades eleccions
sindicals

Les eleccions sindicals de 1994 es
van caracteritzar per una gran parti-
cipació i pel suport majoritari del
professorat a l'STEPV, a un model
s ind ica l a u t ò n o m i pa r t i c ipa t iu ,
compromès arnb el treball per una
reforma progressista i crític amb la
política educativa i de personaL que
l'Administració, tant la del MEC com
de La Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Ciència, ha estat aplicant des
de 1990 amb la col·laboració d'algu-
nes forces sindicals.

Després de les d a r r e r e s elec-
c ions v a m c o n t i n u a r t r e b a l l a n t
per exigir a les Admin i s t r ac ions
la negoc i ac ió g loba l del procés
de la implantac ió de la LOGSE.
Hem exigit la negociació global
p e r q u è v o l í e m que e l r e su l t a t
f i n a l fóra un nou sistema educa-
tiu c larament progressista.

Malgra t la nostra pretensió, el
d e s p l e g a m e n t de la L O G S E que
s'ha anat fent per part del M E C ,
des de 1990, ha t ingut el suport
quasi total de CCOO i A N P E , mit-
j a n ç a n t acords parcials que han
condicionat totalment el seu des-
p legament i la negociació a Les
Comuni ta ts Autònomes amb com-
petències en Educació. Des del 90
s ' h a n f ixa t les bases de tot un
seguit de temes impor t an t s que
hem a r ro s sega t f i n s a ra , i ens
h e m t r o b a t a m b l ' o p o s i c i ó d e
l 'Adminis tració i dels sindicats en
q u a l s e v o l i n t e n t de renegoc ia r -
les o modificar-les. Ens referim a
acords com: el nou sistema retri-
but iu , La mobili tat des del Cos de
Mestres al de Secundària per opo-

sicions, l'accés a la Func ió Públi-
ca Docent per concurs-oposició ,
les j u b i l a c i o n s an t ic ipades , l'a-
cord de S e c u n d à r i a , l ' acord de
P r i m à r i a . Però en aque l l s temes
on no hi ha hagu t acords, la res-
ta de les organitzacions sindicals
han prac t ica t la política de no
bel·ligerància, evitant la mobili t-
zació del professorat quan el MEC
ha legislat en temes com: La con-
dició de catedràtic, la modif ica-
ció deLs concursos de trasllats, la
llei de par t ic ipac ió , ava luac ió i
govern dels centres ( L O P E G C E ) ,
L ' a d s c r i p c i ó de l p rofessora t de
Formació Professional.. .

Les eleccions generals de 1996
van suposar un punt d'inflexió en
les negociacions. La política del
nou Govern ha estat caracteritza-
da pel m a n t e n i m e n t de la Legisla-
ció de l ' an te r io r Govern per no
disposar de major ia en el Parla-
men t per canv ia r -La , pels retalls
pressupostaris i L 'atac a l 'ensen-
yament públic. Mentre, en aques-
ta nova etapa, a l 'Educació no hi
ha hagu t cap element de consens
ni de pacte, a nivell general s'ha
entrat en una política de concer-
tació social en g rans temes que
ens afecten com a treballadores i
treballadors, com l 'acord de pen-
s i o n s o la r e f o r m a l a b o r a l .
Aques t s acords han suposat , a l
nostre parer, una clara renúncia ,
una involució, un pas endarrera ,
en els drets i les prestacions dels
treballadors i treballadores, i tot
a canvi d ' avançar en el monopo l i
de les c ú p u l e s s ind ica l s i d ' u n a
concepció burocràtica i centralit-
zada de la negociació.

En aquest context cal si tuar l'a-
cord sobre l'Estatut de la Funció
Pública amb el Ministeri per a les
A d m i n i s t r a c i o n s P ú b l i q u e s (pen-
d e n t d e l t r à m i t p a r l a m e n t a r i ) ,
que està condic ionant la negocia-
c ió de l 'Es t a tu t de la F u n c i ó
Pública Docent.

Al País Valencià la situació de
l a n e g o c i a c i ó t a m b é ha estat
condicionada:

- Pel c a n v i d e l G o v e r n de la
Genera l i t a t V a l e n c i a n a en 1995.
Si des de L'aprovació de la LOGSE
h i h a v i a h a g u t tres c o n s e l l e r s
d 'Educació en el període 1990-95,
se n ' han de s u m a r tres més des
de les passades eleccions autonò-
miques. El canvi de govern i els
canvis success ius de consel lers
han suposat un retard impor tan t
en la negociació i en La implanta-
ció de La Reforma Educa t iva .
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- Per la política seguidista de la Con-
selleria de Cultura, Educació i Ciència
respecte del MEC: sistema retributiu
(sexennis); ajornaments en el calendari
d'aplicació de la LOGSE, en compte d'una
anticipació generalitzada, o aplicació
directa de normes copiades del MEC, en
són alguns exemples.

El nostre treball s 'ha basat en la
millora de les condicions de treball del
p ro fessora t i la de fensa de l 'escola
pública valenciana.

La negociació ha donat els seus fruits
en aLguns acords puntuals, ben pocs, els
quals l'STEPV ha subscrit, com el del
professorat interí (1993), que va acon-
seguir el manteniment de les actuals
borses de treball, La promulgació de La
Llei de Formació de Persones Adultes
(1995), o L'Acord sobre plantilles i con-
dicions laborals del professorat (1996),
que millora i supera amplament el signat
per Les altres organitzacions sindicals
amb el MEC i a la resta dels acords d'al-
tres CCAA.

Però malgrat aquests acords, hi ha
hagut molts desacords.

Estem en contra de La LOPEGCE, ens
hem oposat als Reglaments Orgànics i
Funcionals dels Centres, no hem arribat
a cap acord amb l'Administració Educati-
va sobre les instruccions d'inici de curs
dels diferents nivells educatius, no hem
acceptat el Mapa Escolar, hem estat en
desacord total amb el procés d'adscrip-
ció dels mestres aL primer cicle d'ESO i
hem reclamat, insistentment, La nego-
ciació global a Secundària, que contem-
ple les plantilles dels centres, les condi-
cions laborals del professorat, la norma-
tiva que regula el funcionament dels
centres, el pla de construcció i finança-
ment dels centres i la millora de L'oferta
pública. Aquesta lluita encara està en
marxa. Per aquests motius, hem impul-
sat i participat en totes Les mobilitza-
cions per reclamar que els Pressupostos
de la Generalitat Valenciana contempla-
ren majors inversions als serveis públics
i a l'ensenyament.

Les Plataformes Unitàries per L'Ensen-
yament Públic han estat una eina
imprescindible per engegar un ample
moviment de base en defensa de l'en-
senyament públic de qualitat.

Alhora hem treballat per a intentar
aconseguir obrir vies d'accés a la funció
pública docent al professorat interí i per
La millora de Les seues condicions de
treball. Però també hem fet un dels nos-
tres objectius centrals la creació d'ocu-
pació, per a que també el professorat
aturat poguera accedir als nous llocs de
treball creats.

La negociació d'un nou sistema retri-
butiu ha estat una de Les n o s t r e s
exigències a la Mesa Sectorial, un siste-
ma retributiu que no supose La divisió
salarial i la jerarquització del professo-
rat que tenim amb els sexennis.

Hem exigit La negociació d'un Pla de
Formació de Professorat i hem presentat

un projecte alternatiu als Centres de
Professorat.

També hem posat en marxa, en el curs
1997-98, una oferta pròpia de cursos
d'especialització per a l'adquisició de
noves especialitats. Els cursos han estat
adreçats a aquells col·lectius de profes-
sorat que s'han vist afectats més direc-
tament per L'aplicació de La LOGSE. Està
prevista la segona convocatòria de cur-
sos per al curs 1998-99.

La planificació lingüística en un siste-
ma educatiu bilingüe ha estat sempre un
dels nostres eixos de treball al llarg dels
darrers anys, i per això el nostre suport
a la Federació Escola Valenciana i L'as-
sumpció deL manifest "Una Llengua, cent
propostes".

Hem aturat els intents d'augmentar eL
nombre de dies lectius i de suprimir part
dels períodes vacacionals que tant L'Ad-
ministració com Les Patronals de L'ensen-
yament privat i eLs sectors conservadors
de les AMPEs pretenien amb la proposta
de calendari escolar.

Hem recorregut davant dels tribunals
el Decret d'admissió d'aLumnes perquè
permet la selecció de l'alumnat per part
dels centres.

Ens hem oposat a l'actitud sectària i
autoritària de L'Administració en posar
en marxa mesures de control ideològic
del sistema educatiu. Va començar amb
La deshomologació de Les titulacions, va
continuar prohibint i censurant llibres
de text, pressionant Les editorials per-
què "depuraren el vocabulari" dels Lli-
bres i fins i tot "recomanant" canviar
algunes fotografies, nomenant aL marge
del sistema de provisió ordinari una
gran part de la inspecció educativa, deL
personal dels CEFIRES, fent contracta-
cions irregulars, obrint expedients disci-
plinaris a professors..., i la darrera és no
acceptar la decisió democràtica del Con-
sell Escolar de L'IES de Castalla de posar-
li el nom d'Enric Valor.

No podem oblidar el nostre treball a La
Mesa dels Agents Socials per la Formació
de Persones Adultes, exigint el desple-
gament de La Llei; al Consell Escolar
Valencià i a nombrosos Consells Escolars
Municipals; l'Àrea de la Dona, que porta
més de 20 anys fent camí; a La Platafor-
ma Rural del País Valencià defensant el
món i L'escoLa rural; el treball per resol-
dre La problemàtica de La responsabilitat
civil del professorat; el treball per donar
solucions a la situació de L 'Educació
Especial, dels Serveis d'Orientació Psico-
pedagògica, les Escoles Infantils o els
Ensenyaments de Règim Especial.

En definitiva, hem treballat molt, i de
valent, però encara hi ha moLtes coses
per decidir i per fer, tant pel que fa a la
millora de la qualitat de l'ensenyament
com a les condicions de treball del pro-
fessorat. I per això són importants Les
eleccions sindicals. Cal canviar el signe
dels temps. L'STEPV treballarà, amb la
força deL professorat, per tal d'aconse-
guir-ho.

El nostt

I. PER L'ENSENYAMENT
PÚBLIC DE QUALITAT

1. Realització de Les inver-
sions necessàries per a una
òptima aplicació de la LOGSE
a tots els niveLLs educatius.
Inversió de, almenys, el 6%
del PIB en Educació. LLei de
Finançament per L'aplicació de
la LOGSE. Control democràtic,
per part de les Corts Valencia-
nes i de La comunitat educati-
va, dels fons destinats a Edu-
cació. Exigim un PLa territorial
de construcció i adaptació de
centres, amb les inversions
temporalitzades i partides
pressupostàries anuals.

2. Negociació global del
procés de reconversió.

3. Negociació de la xarxa de
centres i Mapa Escolar. No als
criteris ni al Mapa Escolar pre-
sentats per la Generalitat
Valenciana.

4. Augment de les dota-
cions de personal docent, que
permeta milLorar la interven-
ció educativa i l'atenció a la
diversitat, i de personal
d'administració i serveis a tots
els centres, per miLLorar La
gestió i L'atenció a la comuni-
tat educativa.

5. Desplegament del títol V
de La LOGSE, sobre La compen-
sació de desigualtats, progra-
mació dels recursos necessaris
i acabar amb La selecció de
l'alumnat pels centres que
estiguen sostinguts amb fons
públics.

6. Compliment total de
L'Acord de PLantilles deLs cen-
tres d'Educació Infantil i
Primària entre les organitza-
cions sindicals i La Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència.

7. Negociació global de
l'aplicació de la LOGSE a
l'Ensenyament Secundari i
Ensenyaments Especialitzats:
Escoles Oficials d'Idiomes,
Escoles d'Arts Aplicats i Oficis
Artístics, Escoles d'Art Dramà-
tic i Conservatoris de Música.

8. Establiment dels Catàlegs

de Llocs de Treball dels cen-
tres d'Infantil, Primària i
Secundària, que asseguren de
forma definitiva L'aprenentat-
ge d'ambdues llengües ofi-
cials, mitjançant el programa
bilingüe adient.

9. Millora dels serveis
d'atenció a L'usuari en Les
diverses dependències públi-
ques.

10. Oferta per les Adminis-
tracions públiques de places
d'Educació Infantil de 0-6
anys, especialment en els sec-
tors més desafavorits, d'acord
amb les demandes socials.
Exigim La milLora i l'adaptació,
immediata, dels centres,
dotant-los dels necessaris
recursos materials i, sobretot,
dels humans, plantilles sufi-
cients, per a garantir una edu-
cació infantil de qualitat, en
contra de l'actual concepció,
emmagatzemadora, d'aquesta
etapa educativa.

II. PER L'ESTABILITAT EN
L'OCUPACIÓ

11. Negociació amb les Jun-
tes de Personal de totes les
creacions, supressions, amor-
titzacions i habilitacions de
tots els sectors i centres edu-
catius.

12. No als trasllats forçosos
fora de la localitat o zona
educativa. En cas de supressió
de Llocs de treball, manteni-
ment, amb caràcter voluntari,
de La destinació al mateix
centre, en tasques de suport o
impartint Les especialitats que
es posseesquen, aprofitant
aquestes situacions per
avançar en La millora del ser-
vei educatiu mitjançant La
tipificació de noves necessi-
tats, reducció de ràtios, des-
doblaments... Dret a romandre
en la situació de provisionali-
tat fins a l'obtenció de desti-
nació definitiva amb caràcter
voluntari, mitjançant l'ús del
dret preferent a la localitat o
a la zona. Regulació negocia-



n.2133-octubre 1998 £$&&&& eleccions sindicals 1998

STES
T BLIC

da de Les comissions de serveis, de for-
ma que s'impedesca el seu ús abusiu i
indiscriminat.

13. Titulació única per accedir a La
docència en tots eLs niveLLs educatius,
amb programes diferenciats segons el
cicle educatiu i l'especialitat. Pel Cos
Únic d'Ensenyants.

14. Mobilitat del professorat entre
els diferents deies i nivells educatius,
mitjançant Concurs de Trasllats, sem-
pre que es tinga la formació i especia-
Lització adequada per al lloc al qual
s'opte. Accés indefinit del professorat
del Cos de Mestres al primer cicle de
LTducació Secundària Obligatòria.

15. Accés del professorat d'altres
nivells educatius a la docència univer-
sitària.

16. Pacte d'estabilitat per al profes-
sorat interí fins la seua funcionaritza-
ció. No vinculació entre oposicions i
accés a les llistes d'interinitat; llistes
per antiguitat. Accés lligat a la forma-
ció, que garantesca la funcionarització
del professorat interí, després de tres
anys d'experiència docent.

17. Cobertura de totes les vacants,
des de principi de curs, mitjançant
adjudicació pública i requisit d'espe-
cialitat i modalitat lingüística. Dotació
suficient per a cobrir totes les substi-
tucions i el suport en tots els nivells i
programes educatius.

18. Solució definitiva als processos
de funcionarització del personal Labo-
ral docent. Negociació en La Mesa Sec-
torial d'Educació derivada de la funcio-
narització d'aquest personal i de la
situació dels seus centres de treball.

19. Garantir l'estabilitat Laboral del
professorat tècnic de Formació Profes-
sional, del professorat de Secundària i
del Cos de Mestres, i altres col·lectius
afectats per problemes de titulacions
derivats de l'aplicació de la LOGSE.

III. PER LA REDUCCIÓ DEL TEMPS DE
TREBALL I LA MILLORA DE LES
RETRIBUCIONS

20. Negociació d'un nou sistema
retributiu amb un Complement Especí-
fic Únic per a tot el professorat, que
impedesca la estratificació, jerarquitza-
ció i divisió del professorat. Desvincu-
lació de les retribucions i la formació,

en tant que aquesta és un dret i un
deure del professorat. Homologació
amb la resta del funcionariat No als
sexennis.

21. Transitòriament, nivell 24 per a
tot el professorat del Cos de Mestres i
nivell 26 per a tot el professorat dels
Cossos de Secundària.

22. Recuperació del poder adquisitiu
perdut en els darrers anys. Augments
salarials lineals iguals a l'IPC real.
Clàusula de revisió salarial semestral.
Dret a la negociació col·lectiva sobre
els nostres salaris.

23. Retribució salarial amb dos
únics conceptes: salari igual per tot-
hom i complement per antiguitat
(triennis). Les pagues extraordinàries
han de ser d'igual quantia a una men-
sualitat ordinària.

24. Regulació de les condicions
econòmiques per a determinades
situacions i llocs de treball (itinerari -
cies, centres compartits i llocs d'espe-
cial dificultat).

25. Divuit hores Lectives, com a
màxim, per a tot el professorat dels
distints nivells educatius. Reducció de
la jornada laboral de 37 hores i mitja
fins les 35 hores.

26. Consideració com a hores Lecti-
ves de Les de docència directa, les
dedicades a activitats amb alumnat
(biblioteques, laboratoris...), les de
tutoria, els desplaçaments del profes-
sorat itinerant i les dedicades al des-
plegament de projectes d'investigació.

27. Horari suficient per desenvolu-
par les tasques encomanades com a
única compensació per L'exercici d'un
càrrec. No a la compensació amb retri-
bucions específiques, puntuació per
concursar, mèrits...

28. No a Les hores extres i als con-
tractes a temps parciaL

29. Reducció de l'horari lectiu a Les
persones majors de 55 anys. Reducció
de jornada per estudis, salut i
embaràs. Reducció horària de la jorna-
da per a aquelles persones que ho
sol. li citen i en condicions similars a
les existents en L'actualitat per cura de
familiars.

30. Implantació de L'any sabàtic.
Establiment d'un pla plurianual per a
que el professorat que ho soLlicite, de
forma voluntària, puga acollir-se a la

possibilitat d'un any de lliure disposi-
ció.

31. Jubilació voluntària als trenta
anys de serveis o als seixanta d'edat.
En qualsevol dels casos, amb el 100%,
com a mínim, deL salari que tenia en
actiu.

32. Cap pensió per sota del salari
mínim interprofessional. RevaLoració
fins el 100% del salari en actiu, com a
mínim.

IV. PEL TREBALL I LA PROMOCIÓ DE
LES DONES

33. Creació d'una xarxa d'escoles
infantils públiques i gratuïtes que pos-
sibiliten L'accés de la dona al món
laboral, professional i de formació.

34. Funcionament flexible dels cen-
tres, que permeta, per part de Les
dones, l'assumpció de les tasques de
gestió i coordinació, potenciant La
informació i La formadó en l'horari lec-
tiu.

35. Dotació de tots els centres edu-
catius de professorat suficient i de per-
sonal administratiu i de serveis, amb La
finalitat de possibilitar una millor
atenció a la comunitat educativa i La
realització de les tasques de coordina-
ció pedagògica, el treball en equip, les
reunions de cicle, L'organització del
centre...

36. Dotació de professorat substitut
per cobrir la reducció de jornada o els
permisos reconeguts.

37. Adaptació de Les condicions de
treball per a les dones embarassades o
en període de lactància, quan puguen
influir negativament en La salut de les
treballadores, del fetus o del Lactant.

38. Igualar Les condicions de les
Llicències per maternitat i per adopció.

39. Dret a La baixa maternal per un
període de 26 setmanes, amb el 100%
del sou.

40. Dret a l'excedència per cura de
fill. o filla durant tres anys, amb reserva
del mateix Lloc de treball, i reconeixe-
ment de L'antiguitat i la resta d'efectes
administratius.

41. Igualtat de drets per protecció a
la maternitat de Les funcionàries inte-
rines i les de carrera, incloent-hi eL
dret a excedència per cura de fill o filla
menor i a demanar vacant o substitu-

ció quan li corresponga, respectant la
seua baixa maternal, antiguitat i retri-
bucions pertinents.

V. PER LES GARANTIES I LA
SEGURETAT EN EL TREBALL

42. Creació de Comissions de Salut
Laboral, amb participació de Les Juntes
de Personal i Comitès d'Empresa en
tots els àmbits, tal i com contempla la
legislació vigent.

43. Supervisió i compliment en tots
els centres de les mesures de Seguretat
i Higiene contemplades en la legislació
laboral.

44. Garanties i assistència en tots
els casos de responsabilitat civil i
penal.

45. Possibilitat de reducció de
l'horari lectiu per motius de salut o
realització d'activitats que no impli-
quen docència directa, sense reducció
de les retribucions. Assegurança de
Vida i Accidents, a càrrec de l'Adminis-
tració, per a tot el professorat.

46. Per un Servei de Salut únic i
públic. Per una Llei de Seguretat SociaL
que contemple: 100% del sou en actiu
en cas de malaltia o accident, igualtat
d'homes i dones; reconeixements
mèdics periòdics (almenys, bianuals) i
gratuïts; catàleg de malalties profes-
sionals i pla de prevenció; atenció
total a Les malalties psíquiques, bucals
i de la vista; tractament i reeducació
de la veu; garantir el dret a escollir
tractaments alternatius (homeopatia,
acupuntura, medicina natural...); solu-
ció immediata al problema de l'atenció
ginecològica.

VI. PER LA COMPENSACIÓ DE LES
DESIGUALTATS SOCIALS I
EDUCATIVES: MESURES SOBRE
ESCOLARITZACIÓ I PLANIFICACIÓ
ESCOLAR

47. Pla de construcció i adequació
de centres d'acord amb Les necessitats
que implica L'aplicació de La LOGSE.

48. Reducció de les ràtios en tots
els nivells educatius, aplicant amb
caràcter progressista els criteris que
conté la LOGSE. 0-1 anys: 5 alumnes;
1-2 anys: 8; 3 anys: 15; 4-5 anys: 18;
Primària: 20; Escola Rural (amb varis
nivells): màxim 15; Secundària Obli-
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gatòria: 25; Pràctiques i FP: 15; Batxi-
llerats: màxim 28. Desmassificació deis
centres d'Ensenyaments Especialitzats.

49. Professorat de substitució per a
les baixes per malaltia, permisos, etc.,
i professorat de suport suficient en
els centres, que permeta el desplega-
ment de programes educatius especí-
fics, com ara d'immersió lingüística,
L'educació infantil, etc,

50. Elaboració d'un Pla Valencià
d'Educació Especial que contemple la
dotació de professorat, personal i ser-
veis especialitzats per atendre les
xiquetes i xiquets amb necessitats
educatives especials. Adequació de
Les condicions arquitectòniques, físi-
ques i materials dels centres educa-
tius per a afavorir La integració de
L'alumnat. Reducció de les ràtios a
les aules amb alumnat amb NEE. Ser-
vei de Transport escolar adaptat.

51. Negociació deL desplegament
del Decret dels Serveis d'Orientació
Educativa, Psicopedagògica i Profes-
sional. Dotació de plantilles sufi-
cients. Departament d'Orientació en
tots els centres. Serveis Psicopedagò-
gics i d'Orientació que atenguen, mit-
jançant un pla coordinat, L'alumnat
d'Infantil, Primària i Secundària.

52. Escolarització de La població de
tres anys en espais adequats i amb
personal suficient i qualificat. Creació
de les Escoles Infantils, que cobres-
quen les demandes entre O i 6 anys.

53. Dotació de personal per aten-
dre tots els serveis que necessita
l'ensenyament: biblioteques, labo-
ratoris, administració, departament
d'orientació...

54. Desplegament de la Llei de For-
mació de Persones Adultes. Ampliació
de l'oferta d'educació per a persones
adultes, amb modalitat presencial i
plantilla pròpia.

55. Atenció a La diversitat en l'ESO
mitjançant una oferta adequada
d'optativitats per a L'alumnat que ho
necessite, dintre del currículum comú
0 troncal. Diversificacions curriculars
individualitzades per a l'alumnat que
ho necessite al llarg de tota l'ESO. No
aLs trajectes formatius diferenciats i
amb agrupaments segregadors de
L'alumnat

56. Augment suficient de centres
1 plantilles per eliminar els dobles
torns.

57. Implantació de la nova Forma-
ció Professional de forma negociada,
amb participació dels diversos agents
socials i d'acord amb criteris de com-
pensació social

58. Retribució de les pràctiques en
empreses (FCT). No a La utilització de
L'alumnat en pràctiques d'FP com a mà
d'obra barata.

59. Gratuïtat dels materials escolars
en nivells obligatoris. Augment deL
nombre de beques per garantir la gra-
tuïtat de L'ensenyament.

60. PLans integrals d'intervenció

coordinats amb Ajuntaments, Diputa-
cions, AMPA, per a generar mitjans
econòmics i humans per al desenvolu-
pament d'activitats complementàries
gratuïtes.

61. Implantació del servei de
menjadors escolars en tots els cen-
tres públics amb personal específic
i a càrrec de l'Administració. Crea-
ció de la figura d 'encarregat de
menjador i dotació d'educadors per-
què el professorat deixe de realitzar
aquestes tasques. Disminució de les
ràtios en els menjadors escolars. No
a la privatització dels serveis com-
plementaris (neteja, menjadors,
vigilància,...).

62. Funcionament deL transport
escolar en condicions materials
segures i dignes, amb horari adequat
i personal qualificat per assistir
l'alumnat.

63. Atenció especial a l'Escola
Rural, a Les escoles unitàries i centres
incomplets, mitjançant formació
específica per al professorat destinat,
suport material específic i serveis
compensatoris.

64. Atenció especial a Les zones
urbanes més deprimides: Plans inte-
grals d'intervenció que impliquen
totes les Administracions públiques
que actuen sobre el territori: Educa-
ció, Sanitat, Municipal, amb la finali-
tat de subsanar carències de serveis
públics, compensar desigualtats i pre-
venir el desarrelament i la marginació
social.

65. Nova distribució del calendari
escolar, amb períodes vacacionals
cada trimestre, que permetan una
millor regulació dels ritmes escolars.

66. Autonomia a les comunitats
educatives per prendre decisions
democràtiques sobre el model de Jor-
nada Escolar, d'acord amb el Projecte
de Centre.

67. Atenció sanitària pública i gra-
tuïta i dotació del personal en tots
els Centres Educatius.

68. Configurar un sistema educa-
tiu integrat des de les Esco les
Infantils a la Universitat, tot inclo-
ent-hi La Formació Permanent de la
població adulta.

VIL PER LA GESTIÓ DEMOCRÀTICA
DELS CENTRES: AUTONOMIA I
PARTICIPACIÓ

69. Derogació de la Llei de Partici-
pació, Avaluació i Gestió dels Centres
Docents.

70. Modificació negociada dels
Reglaments Orgànics de funcionament
dels centres, per propiciar models de
gestió democràtica. Participació
democràtica i activa de tots els sec-
tors. Potenciació de Claustres i Con-
sells Escolars, dotant-Los de majors
competències.

71. Descentralització dels serveis
educatius, dotant de major capaci-

tat d'actuació a unitats territorials
menors.

72. Creació i potenciació dels Con-
sells Escolars Municipals i Territorials.

73. Potenciació deL Consell Escolar
Valencià, per a una planificació edu-
cativa participativa i democràtica,

74. Foment de L'edició de materials
educatius propis. Potenciació de L'edi-
ció de LLibres de text i materials esco-
lars realitzats d'acord amb la realitat
sociolingüística de cada lloc, amb
caràcter coeducatiu i adequat a Les
necessitats de xiquets i xiquetes.

75. Campanyes que presenten la
importància de l'educació com a ser-
vei públic, la idoneïtat dels programes
bilingües, La participació i La revalora-
ció social del trebalL docent.

76. Fomentar La identitat cultural,
mitjançant el coneixement de L'entorn
i des de La multiculturalitat com a tret
característic de la societat actual,
com a principi educatiu progressista.

77. Subratllar La importància dels
temes transversals com a eix vertebra-
dor de l'acció educativa. Desenvolu-
pament de programes de coeducació,
educació sexual, educació mediam-
bientaL, educació per el consum,
educació per a La pau, per a La
democràcia...

78. Propiciar una educació basada
en valors, crítica i solidària, i en
L'acceptació de La diversitat ètnica i
intercuLtural.

79. Propiciar una educació que
fomente L'autonomia personal i els
aspectes sòcio-afectius.

80. Autonomia deLs centres per a
determinar el seu model de gestió i La
seua jornada escolar.

VIII. PER LA FORMACIÓ PERMANENT
EN HORARI LECTIU. SUPORT A LA
RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

81. Progressiva implantació d'activi-
tats de formació per al conjunt del
professorat, gratuïtes i en L'horari lec-
tiu.

82. Participació del professorat en
l'elaboració dels Plans de Formació.
Programes de formació i especialitza-
ció específics per al personal afectat
per La reconversió.

83. Potenciar La formació d'equips
el treball dels quals incidesca directa-
ment a L'aula i estiga Lligat aLs projec-
tes educatius dels centres.

84. Formació en el propi centre, din-
tre de L'horari Lectiu, conjugant els
aspectes teòrics amb La pràctica
docent.

85. Atenció especial a l'adquisició
de competència Lingüística en valen-
cià, preparació tutorial, metodoLògica
i científica.

86. Democratització dels CEFIRES.
Provisió dels Llocs de treball mit-
jançant concurs públic. Els llocs
d 'assesso rs pedagòg i cs t indran
caràcter temporal i no comportaran

mèrits ni puntuacions addicionals
que configuren un nou model de
carrera docent.

87. Compliment deL compromís de
L'Administració d'ofertar cursos per al
professorat mal adscrit sense habilita-
ció adequada.
- 88. Ampliació i generalització de
Les llicències per estudis. Retribució
íntegra.

89. L'Administració ofertarà al pro-
fessorat interí activitats de formació
en les mateixes condicions que a la
resta del professorat, sense excloure'L
d'ofertes específiques.

90. Les taxes acadèmiques univer-
sitàries del professorat i els seus fills
hauran de ser finançades per l'Admi-
nistració Educativa, com a retribució
indirecta deL professorat i promoció
de La seua formació permanent.

91. L'Administració recolzarà amb
recursos econòmics, materials i
humans els Moviments de Renovació
Pedagògica i els coLlectius que treba-
LLen per La millora de l'ensenyament
públic.

92. Ampliació del servei d'assesso-
ria de valencià.

IX. PER UN SINDICALISME
VALENCIÀ, AUTÒNOM,
ASSEMBLEARI, DEMOCRÀTIC I
CONFEDERAL

93. Descentralització del marc
actual de relacions Laborals i de la
Negociació Col·lectiva.

94. Creació de les diverses Meses
de Negociació a tots els àmbits terri-
tori aLs.

95. Augment de competències a Les
Juntes de Personal, dotant-les de
mitjans adequats per a L'exercici de
les seues tasques.

96. Mesures que faciliten L'exercici
de Les tasques sindicals.

97. No a la LLei de Vaga. No als
decrets de serveis mínims, per L'auto-
regulació de la vaga.

98. Repartiment equitatiu i just
entre tots els sindicats del patrimoni
sindical acumulat, procedent de Les
quotes obligatòries del conjunt dels
treballadors i treballadores.

99. Modificació de la Llei que regula
Les Eleccions Sindicals, per aconseguir
una major participació real de tot el
professorat mitjançant Les eleccions
per centres de treball i delegats de
centre.

X. PER UNA RECUPERACIÓ
LINGÜÍSTICA I CULTURAL QUE
ÍNTEGRE TOTS ELS VALENCIANS I
VALENCIANES EN UNA
COMUNITAT VERTEBRADA

100. Desenrotllament de La propos-
ta "Una llengua, 100 propostes" de la
Federació Escola Valenciana, a L'àmbit
educatiu, polític, social i als mitjans
de comunicació.


