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A la primavera, flors i trobades.
Com cada any, l'esclat d'optimisme, la feina ben feta,
l'Ensenyament renovador, l'escola valenciana.
Agafeu l'agenda i apunteu la vostra, cadascú la seua i dues
millor que una.
Ara que entre molts s'ha fet la feina, ens toca gaudir-les a
tots i totes.

Aldaia (L'Horta Sud) 18 d'abril
Benilloba (L'Alcoià i El Comptat) 15 de maig
Burjassot (L'Horta Nord) 28 de març
Fontanars dels Alforins (La Vall d'Albaida) 24 d'abril
Moixent (La Costera) 8 de maig
Novelda (Les Valls del Vinalopó) 25 d'abril
Oliva (La Safor-Valldigna) 22 de maig
Polinyà (La Ribera) 25 d'abril
Quartell (El Camp de Morvedre) 18 d'abril
Santa Pola (El Baix Vinalopó i Segura) 25 d'abril
Sella (La Marina Baixa) 16 de maig
Torre de les Maçanes (L'Alacantí) 25 d'abril
Torreblanca (Plana Alta) 2 de maig
Xàbia (La Marina Alta) 25 d'abril

Recuperem la negociació,
però encara no eixim del laberint

Entre el 20 i el 29 de gener vam passar de
tenir bloquejades les possibilitats d'avançar
ni un pas més en la negociació a tenir la
possibilitat de jugar la darrera partida
negociadora abans de les eleccions
autonòmiques. No hi ha ni un gram de
trionfalisme en aquestes paraules. Ni
d'ingenuïtat. Entre el deixar passar el
temps del conseller Francisco Camps i el
rebuig de la interinitat que s'ha apressat a
manifestar el conseller Manuel Tarancón,
no hi haurà més diferència que la dels seus
fets. Si alguna cosa ens han de retraure els
treballadors i les treballadores als sindicats
és que no fem el possible perquè els fets
siguen els que han de ser.
Que el conseller Manuel Tarancón haja donat

llum verda al 90% de les nostres propostes
per a la negociació no és ni de lluny tenir a la
vista la foto final de com ha de quedar
l'Educació Secundària al nostre país. Però ho
fa possible. Que el conseller aconseguesca
fer-ho creïble per a la comunitat educativa i la
societat valenciana és de la seua exclusiva
responsabilitat. Nosaltres farem les dues
coses: ajudarem a fer-ho possible amb les
nostres propostes i li exigirem eixa
responsabilitat. El conseller està obligat a
treure l'ensenyament públic d'aquesta situació
de transitorietat permanent que hipoteca el
seu futur i deteriora la seua imatge a ulls dels
ciutadans i ciutadanes. No en té cap altra,
d'altemativa (a no ser que vaja a ser el quart
conseller, però abans del cinquè).
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L'all...
Per al Govern Valencià, perquè
des de 1995 no ha complit amb
el manament de les Corts
Valencianes per desenvolupar la
Llei de la Formació de les
Persones Adultes.

...i l'oli1
Per a l'esforç col·lectiu que va
fer possible, ara fa quatre anys,
l'aprovació de la Llei de la
Formació de Persones Adultes,
un exemple de modernitat i de
democratització de l'educació.

Col·laboren en aquest número: Carme Berruezo, Joan Pau Cimarro,
Adel Francés, Emili Gonga, Pilar Gonzalbes, José Herrero, Vicent Mauri,
Joan Moliner, Eloi Moreno, Juan M. Mufïoz, Ferran Pastor, Joan V. Pérez.

Alacant: Gtorieta Poeta Vte. Mogica. 5, (C.P. 03005). Tel. 96 522 80 88. Alcoi: JorcS de Sant Jordi, 16, {C.P. 03804). Tel. 96 552 3151
Alzira: Avgtía. Luis Suner, 284 (C.P, 46600). Tel. 96 240 02 21. Castelló: R. País Valencià, 6,3. [C.P, 12002). Tel. 964 2158 00. Gandia: PI. Escotes Pies, 5,1.' (C.P. 46700). TelTFax: 96 295 07 54

Xàtiva: Vicente Boa, 2, Ser pis, porta 5 (CP. 4680Q).TeL 96 228 30 67 València: Juan de Mena, 14, (C.P. 46008). Tel. 96 3919147.



n.° 135-febrer 1999
d'interès

EN DEFENSA DE L'ESCOLA PUBLICA
- El proper dijous 18 de febrer de 1999, a les

18.30 hores, tindrà lloc a la Plaça de l'Ajuntament
de València una marxa fins al Palau de la Genera-
litat Valenciana, convocada per l 'Agrupació
Comarcal d'APAs/AMPAs de València ciutat, a la
qual dóna suport el nostre sindicat.

La marxa es fa per a exigir de l'Administració
valenciana una implantació racional de la LOGSE
a la ciutat i per a defensar l'escola pública.

- La Plataforma Unitària per l'Ensenyament
Públic ha convocat una MANIFESTACIÓ per al
proper 22 d'abril. La manifestació eixirà des de la
PI. de Sant Agustí i finalitzarà a la PI. de Manises.
La Plataforma agrupa a la FAPA, els sindicats
estudiantils, els MRPs, el moviment veïnal, els sin-
dicats de treballadors de l'Ensenyament...

La manifestació té com a lema: "Aturem les
agressions a l'Ensenyament públic valencià".

Com a sindicat progressista, com a treballadors
i treballadores, com a usuaris del sistema educa-
tiu, com a pares i mares, com a alumnes, cal difon-
dre aquestes convocatòries, cal fer un esforç expli-
catiu, cal anar.

La Hoya de Bunol,
por la Escuela Pública

Desde que comenzó a implantarse la Reforma Educativa, con la extensión de la ensenan-
za obligatòria hasta los 16 anos, en los distintos pueblos de la comarca se ha planteado la
necesidad de ampliar los institutos ya existentes, ó de construir otros, según los casos. Por
otraparte, en las distintas comunidades educativas, se tenia conciencia de que era necesaria
una nueva PLANIFICACIÓN EDUCATIVA, que asegurase la existència de todos los niveles
educativos en las principales poblaciones y en lasmejores condiciones posibles.

Bajo estos paràmetros empieza a funcionar la Plataforma en Defensa de la Ensenanza
Pública Hoyade Bunol-Chiva, que a lo largo de estos dos últimos anos ha venido realizando
diferentes actividades. Después de muchos esfuerzos, todavía no hemos conseguido respuesta
a las demandas bàsicas, y que se concretan bàsicamente en:

- Adecuación del Instituto de Cheste.
- Adecuación del centro de FP de Chivay construcción de un institiito nuevo.
- Adecuación del actual instituto de Bunol y construcción de otro nuevo.
Se sabé por diferentes cauces (sindicatos, partidos políticos, inspección educativa...) que

la Conselleria no tiene prevista ninguna inversión en la comarca en elpróximo bienio (1999-
2001). Esto supone que durante muchos anos, si noforzamos lo contrario, seguiremos pade-
ciendo los problemas derivados de una situación que para nada nos satisface.

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA ENSENANZA PÚBLICA creemos que va a
•ser necesaria una gran movilizacion social para que la Conselleria modifique su postu-
ra. Así pues, os invitamos a participar y a promover la participación en todos los actos
programados, que, desde mediados defebrero, son los siguientes:
FEBRERO

,- Viernes 12: de las 20 h. a las 3 de la madrugada,
ENCIERRO en el Ayuntamiento de Yàtova.

- Viernes 19: de las 20 h. a las 3 de la madrugada,
ENCIERRO en el Ayuntamiento de Macastre.

- Viernes 26: de las 20 h. a las 3 de la madrugada,
ENCIERRO en el Ayuntamiento deAlborache.

MARZO
- Domingo 7: a las 12 del mediodía,

CADENA HUMANA;
empezaremos en el Ayuntamiento de Cheste y continuaremos hacia Chiva...

ABRIL
- Miércoles 28: CONCENTRACIÓNEN VALÈNCIA.

MAYO
- Miércoles 12: CONCENTRACIÓN EN VALÈNCIA.
- Domingo 30: Este ano, en Cheste, DÏA DE LA ESCUELA PÚBLICA.

Todos y todas somos necesarios. Tenemos mucho que decir.

Constituïdes les Juntes de Personal Docent no Universitari
Les Juntes de Personal Docent no Universitari es van constituir el dilluns 8 de febrer,

a Alacant, Castelló i València, segons els resultats de les eleccions sindicals del passat 19
de novembre.

En la sessió de constitució es van votar les úniques candidatures presentades per l'STEPV-
Iv a la presidència i la secretària de les tres Juntes de Personal.

A Alacant va ser elegit com a president Antonio Nacle, i com a secretari, José Luis Arnés.
A Castelló, el president és Manel Collado, i la secretària, Manuela Renau.
A València, va ser elegit com a president Vicent Mauri, i com a secretari, Joan Pau

Cimarro.

País Valencià
La Direcció General de Personal de la

Conselleria d'Educació ha fet públic l'esbo-
rrany de la proposta d'oferta d'ocupació
pública docent per a l'any 1999, que consta
de 1.222 places.

Cos de Mestres: 975 places.
La distribució per especialitats és la

següent: E. Infantil, 400; E. Primària, 50;
E. Física, 200; Anglès, 30; Música, 125;
Pedagogia Terapèutica, 90; Audició i
Llenguatge, 30; Matemàtiques i Ciències
Naturals, 25; i Ciències Socials-Geografia
i Història, 25.

Cos de Professorat de Secundària: 206
places.

La distribució per especialitats és: Agrà-
ria, 1; Informàtica, 60; Psicologia, 30; Tec-
nologia, 60; FOL, 10; Hostaleria i Turisme,

3; Química Industrial, 1; Fabricació Mecà-
nica, 3; Automoció, 5; Música, 20; Edifica-
ció, 3; Intervenció Sociocomunitària, 5; i
Sistemes Electrotècnics, 5.

Escoles Oficials d'Idiomes: 15 places.
Alemany, 6; Anglès, 4; Àrab, 2; i Italià, 3.
Professorat Tècnic de Formació Pro-

fessional: 26 places.
Cuina i pastisseria, 3; Estètica, 1; Fabri-

cació i instal·lació de fusta, 2; Laboratori, 3;
Mecanitzat i manteniment de màquines, 2;
Oficina de projectes de construccions, 8;
Oficina de projectes de fabricació, 2; Opera-
cions de producció agrària, 2; i Sistemes i
aplicacions informàtiques, 3.

L'Administració haurà de convocar en
els propers dies la Mesa Negociadora per
tractar sobre aquesta proposta.

Cos de mestres: 205.
Anglès, 30; Audició i Llenguatge, 10;

Educació Física, 80; Música, 60; Educació
Especial, 25. .. ,

Cos de Professorat de Secundària: 561.
Alemany, 2; Anglès, 30; Biol·ogia-

Geologia, 30; Dibuix, 30; Economia, 20;
Educació Física, 40; Física -i Química,
40; Francès, 15; Grec, 10; Llatí, 10;

Matemàtiques, 60; Música, 50; Psicolo-
gia i Pedagogia, 50; Tecnologia, 70;
Org. i Projecte de fabricació mecànica,
15; Sistema Electrònic i Automàtic, 20;
Sistema Electrònic, 20; Organització i
processos de manteniment de vehicles,
15; Anàlisi i química industrial, 10;
Intervenció Sociocomunitària, 9;
Informàtica, 15.

Cos de mestres: 1.000.
E. Infantil, 500; E. Física, 150; Pedagogia

Terapèutica, 125; Anglès, 125; Música, 100.
Cos de Professorat de Secundària: 360.
Unes 60 places per a cadascuna de les

següents especialitats: Dibuix, Música, E.
Física, Llengua i Literatura, Francès, i Psi-
cologia i Pedagogia.

Escoles Oficials d'Idiomes: 22.
Alemany, 7; Francès, 7; Anglès, 8.
Conservatoris: 116.
Harmonia, 6; Clarinet, 6; Contrabaix, 4;

Fagot, 4; Flauta Travessera, 4; Flauta de
"Pico", 2; Guitarra, 12; Oboè, 8; Piano,
20; Saxofó, 4; Trombó, 4; Trompeta, 4;
Viola, 10; Violí, 20; i Violoncel, 8.

Illes Balears
Cos de mestres:

Pedagogia Terapèutica, 25; Educació
Infantil, 30; Educació Física, 10; Educació
Musical, 25.

Cos de Professorat de Secundària:
Biologia, 12; Llengua Castellana, 10;

Matemàtiques, 10; Física i Química, 10;
Dibuix, 10; Anglès, 16; Alemany, 12;
FOL, 14; Tecnologia, 15; Economia, 6;
Música, 14; Llengua Catalana, 10; Orga-
nització i manteniment de vehicles, 3; Sis-

temes electrònics i automàtics, 6; Educa-
ció Física, 5; Hostaleria i Turisme, 2.

Cos de professorat tècnic d'FP:
Instal·lacions electròniques, 4; Equips

electrònics, 2; Manteniment equips tèr-
mics i fluids, 2; Manteniment de vehicles,
2; Cuina i Pastisseria, 2; Servei de Restau-
ració, 2; Operacions Producció Agrària, 2;
Processos de Gestió Administrativa, 3.

Escola Oficial d'Idiomes: Anglès, 5;
Alemany, 5.
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Després de les eleccions sindicals
Constituïda la nova Mesa

Sectorial d'Educació
La Mesa Sectorial d'Educació es va constituir el passat

20 de gener, amb la representació corresponent dels sin-
dicats STEPV-lv, CCOO, UGT, ANPE i CSIF. La compo-
sició de la Mesa Sectorial que s'ha establert en funció
dels resultats electorals de les eleccions sindicals cele-
brades el 19 de novembre és la següent:

- STEPV-lv 42% 6 representants
- CCOO 21,4% 4 representants

3 representants
3 representants
2 representants

Així mateix, en la mateixa sessió s'aprovaren els crite-
ris de funcionament de la Mesa Sectorial.

Amb posterioritat a la constitució de la Mesa Sectorial
d'Educació, es va celebrar una primera reunió per establir
el calendari de negociació. En aquesta reunió s'evidencià
un desacord total i absolut entre l'Administració i les pro-
postes sindicals. Els responsables de l'Administració pro-
posaren una metodologia i un calendari de negociació, que
van ser totalment rebutjats pel conjunt de les organitza-
cions sindicals, ja que suposaven continuar ajornant la
negociació de l'aplicació de la reforma a Secundària i
substituir-la per mesures provisionals i parcials.

-ANPE
-UGT
-CSIF

16,6%
14,2%
5,5%

L'STEPV-lv es reuneix
amb el nou Conseller,
Manuel Tarancón

El nostre sindicat es va reunir el 26 de
gener amb el Conseller de Cultura, Educa-
ció i Ciència, Manuel Tarancón, amb la
finalitat, en paraules del propi Conseller,
d'arreplegar les preocupacions, si més no
les que requereixen actuacions més
urgents, dels representants del professo-
rat.

En la reunió,, que va transcórrer en un
clima cordial, el Conseller es va limitar a
escoltar els representants d'aquesta orga-
nització sindical i va oferir diàleg perma-
nent per abordar la millora del sistema
educatiu.

L'STEPV-lv li va presentar deu propos-
tes per a una intervenció urgent i sostingu-
da sobre el sistema educatiu valencià que
resumeixen la situació actual.

L'STEPV-lv li manifestà al Conseller
que la seua oferta de diàleg s'havia de
veure, en primer lloc, en la Mesa Sectorial,
reconduint la situació de desacord sobre el
calendari de negociacions.

Comença la negociació

Proposta de l'STEPV-lv per a una
intervenció urgent i sostinguda
en el sistema educatiu
El postre sindicat, arran del radical desacord sobre la nego-

ciació en què acabà la primera reunió de la Mesa Sectorial, i ate-
sa la nova situació que obria el canvi de Conseller, va presentar
a l'Administració una proposta de temes sobre la qual, en la reu-
nió de la Mesa Sectorial del passat 29 de gener, es va produir,
finalment, un acord satisfactori per tal com l'Administració va
acceptar el 90% dels temes proposats. Els sindicats van afegir
algun tema més, com ara les retribucions, mitjançant una pro-
posta unitària de calendari que serà estudiada per la Conselleria,
i que es concreta en:

1. Negociació abans del 30 d'abril de 1999.
- Negociació global de l'aplicació del conjunt de la reforma

educativa a l'Educació Secundària i els Ensenyaments Especia-
litzats (plantilles, normativa per l'organització i funcionament dels
centres, desplegament dels R.D. 777/98 i 1.635/95, planificació
lingüística, mesures per a la qualitat de l'Ensenyament i condi-
cions laborals i retributives.

- Oferta d'ocupació pública i negociació d'un pacte d'estabilitat
per al professorat interí.

- Retribucions del professorat: pagament d'una quantitat lineal
per a tot el professorat valencià.

2. Convocatòria d'una reunió abans del 15 de febrer per a
tractar sobre l'Acord de Plantilles dels centres d'Educació Infantil
i Primària signat el 6 de juny de 1996.

3. Convocatòria d'una reunió per a tractar sobre la planificació
educativa per al curs 1999-2000.

4. Temes pendents de concretar les dates de la negociació:
- Negociació del desplegament de diferents normes: llei de for-

mació de persones adultes, inspecció educativa, decret dels
SPEs, decret de l'alumnat amb NEE, educació infantil, educa-
ció compensatòria i planificació de la xarxa de centres d'Ensen-
yament especialitzats.

- Negociació de) procés, de funcionarització del persona!
laboral.

- Augment de l'oferta de l'Ensenyament en valencià, coordi-
nant l'oferta des de l'Educació Infantil fins l'Educació Secundària.

- Regulació de l'oferta i de la capacitació del professorat de
Secundària.

- Cohesionar el sistema mitjançant la formació contínua, la for-
mació inicial del professorat de les borses de treball, la provisió
de materials als centres, l'extensió de l'assessoria i una coherent
regulació del requisit lingüístic al professorat.

L'STEPV-lv valora positivament el canvi de posició de la Con-
selleria, ja que arreplega la negociació de la major part dels
temes proposats pel nostre sindicat al Conseller Manuel Taran-
cón, i ho considera un primer pas que obri la negociació.

VII CONGRES
STEPV - Iv

Els dies 14, 15 i 16 del
mes de maig tindrà lloc al
Palau de Congressos de
València el VII Congrés
de l'STEPV-lv.

Han passat quatre
anys des del VI Congrés

(Morella, juny 1995) i set
des del V (Guardamar, maig
1992), dos congressos impor-

tants per què en ells es va
decidir la nostra disposició a

treballar en un possible procés
d'unitat sindical amb altres sindi-
cats de classe, així com,
paralel.lament, obrir les estructu-

res a altres col·lectius, més enllà de l'ensenyament, que
compartiren el nostre model i que estigueren interessats
en un treball conjunt en el camí de contruir un refrent de
caràcter intersindical. Hui el nostre sindicat està pre-
sent, amb un ressò important com estan demostrat les
eleccions sindicals, al conjunt dels serveis públics: de
l'ensenyament públic i privat a la sanitat, de l'administra-
ció pública a l'administració local, de correus a la uni-
versitat,...

Ara cal estructurar eixe compromís de treball de
milers de companys i companyes que s'han incorporat. I
això és el que anem a fer en aquest Congrés.

Però a més tenim altres debats igual d'importants:
- Un debat sobre la vigència dels pressupostos de la

LOGSE en el sistema educatiu, l'adequació al moment
actual i l'especial situació que travessa l'ensenyament

secundari.
- ^Quin és el paper dels moviments socials?

ha de ser el paper de l'STEPV-lv, que participa de la
importància del treball solidari, de l'alliberament de les
persones Í els pobles, de defensa de la nostra terra,...?

- La definició de les línies bàsiques de treball en la
sanitat pública ï,Quin model sanitari?

- Després de quatre anys de treball en el sector cal
aprofondir en una política de defensa dels serveis
públics.

Tots i totes esteu especialment convidats a participar
en aquest procés, ara en el debat precongressual que
s'encetarà en unes setmanes, i e!14, 15 i 16 de maig
participant directament en les sessions en el Auditori del
Palau de Congressos.

Ara és l'hora. Esperem la vostra participació.
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Per l'estabilitat i l'accés

La lluita del professorat interí continua

En els propers dies el professorat interí iniciarà una sèrie de mobi-
litzacions per a aconseguir millorar les seues condicions laborals. La
plataforma reivindicativa aprovada pel conjunt de les assemblees con-
vocades al llarg del procés iniciat en el mes de gener és la següent:

- Volem aconseguir 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 formació i a l'experiència docent, que
reconega que el professorat interí ja fornia part del sistema educa-
tiu. En aquest sentit, qualsevol oferta d'ocupació pública ha d'estar
condicionada a la solució prèvia de l'accés del professorat interí.

- Estem pel manteniment de les actuals borses de treball i la pre-
ferència del professoraí interí per obtindré vacants i substitucions,
incorporant a les borses de treball al personal que preste serveis, per
primera vegada, aquest curs 1998-99. En concret, ens referim al
personal de totes les noves borses de Secundària obertes aquest curs
i de tot el personal de la borsa de mestres del 1998.

- Demanem avançar respecte a la situació actual ^mitjançant la
negociació d'un PACTE D'ESTABILITAT laboral mentre s'aconse-
gueix l'accés.

- Exigim la millora de les nostres condicions laborals i retributi-
ves, equiparant-les a les que té el funcionariat de carrera.

- Ens preocupa especialment garantir l'estabilitat dels col·lectius
afectats per problemes de titulacions o d'especialitats derivades de
l'aplicació de la LOGSE.

Les actuacions es concreten en:
- Setmana del 8 al 12 de febrer. Convocatòria d'ASSEMBLEES

COMARCALS de PROFESSORAT INTERÍ.
- Setmana del 15 al 19 de febrer. Mesures de pressió d'àmbit

local i/o comarcal (concentracions, tancaments...), que es decidiran
a les assemblees comarcals.
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SPEs
El passat 3 de febrer es va celebrar a Alacant la Jornada InterSPEs,

amb l'assistència de representants de diferents SPEs, sindicats i partits
polítics. Es va acordar exigir de l'Administració Educativa la negociació
de les plantilles dels serveis, del departament d'Orientació i la convocatò-
ria d'un torn especial per l'accés del professorat especialista en Psicope-
dagogia al cos de professorat de Secundària.

EI proper 16 de febrer tindrà lloc una nova reunió del col·lectiu per
decidir les mesures de pressió en cas de no obtindré una resposta positiva
de PAdministració valenciana.

L'STEPV-Iv organitza una jornada de treball oberta
a tot el professorat sobre l'Ensenyament Secundari sota
el títol: "L'aplicació del nou sistema educatiu a
l'Ensenyament Secundari", el dissabte 27 de febrer.

Fem la jornada amb l'objectiu de fer un diagnòstic
sobre la situació del sector a partir de la realitat dels
centres educatius i les preocupacions del professorat.

La iniciativa cobra una especial importància en
aquest moment, per la situació que travessa l'Ensenya-
ment Secundari, la manca de negociació de les planti-
lles i de les condicions laborals del professorat, la gene-
ralització del quart curs de l'ESO el proper mes de
setembre, l'anunciada reforma del currículum...

Amb aquesta jornada es pretén aconseguir, a més a
més de l'anàlisi de la situació, una proposta de consens
per oferir-la al conjunt de la comunitat educativa i iniciar
la pressió necessària davant l'Administració per aconse-
guir que la negociació anunciada i acordada a la darrera
Mesa Sectorial supose una millora de l'Ensenyament
públic i de les condicions de treball del professorat.

La Jornada es farà a la seu del sindicat a València
(C/ Juan de Mena, 14, baix).

Si voleu participar, poseu-vos en contacte amb qual-
sevol de les nostres seus.

REGULACIÓ DE LES SUBSTITUCIONS
Us informem de la resolució de la,Direcció General

de Personal per la qual es dicten les normes per a les
substitucions. Aquesta resolució és de data 20 de
gener de 1998 i s'hauria d'estar complint per les
Direccions Territorials d'Educació; en cas contrari,
cal pressionar per a que es done compliment.

"Resolución de la Dirección General de Perso-
nal por la que se dictan instrucciones en matèria
de sustituciones del personal docente en centros
públicos.

La agilidad en la tramitación de los procedimien-
tos deprovisión depuestos de trabajo constituye uno
de lospilares bàsicos de la gestión de personal y uno
de los objetivos de toda Administración. Las garantí-
as reglamentarias establecidas en orden a asegurar
que laprovisión de los mismos se efectúe por el per-
sonal idóneo para su desempeno, garantizando, a su
vez, que la selección del indicada personal respete
los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como la normativa establecida en
matèria presupuestaria, obligan a la Administración

a seguir unos tramites procedimentales que se deben
reducir en la medida de loposible.

Por ello,y afin derecoger las pretensiones con-
templadas en el número 9 del Acuerdo suscrito en
el ano 1996 con las organizaciones sindicales de la
Ensenanza, sobre plantillas y condiciones de tra-
bajo del profesorado no universitario en centros
docentes públicos dependientes de esta Conselle-
ria, y en uso de las facultades conferidas en el arti-
culo 14 del Decreto 32/97 (DOGVde 1 de marzo).

Resuelvo:
Articulo Único. Por cada Dirección Territorial

se cuidarà que la gestión delproceso de sustitucio-
nes por incapacidad laboral se efectúe en el termi-
no de siete días a partir de la recepción en la mis-
ma delparte de boja.

El indicado termino se procurarà se reduzca al
mínimo en los supuestos en que la causa de la boja
por incapacidad laboral permita su comunicación
anticipada por los distintos centros."
A veure si és veritat.

Quan en gener del 96 va eixir la proposta de
Mapa Escolar, es concretà en un document oficial
la construcció d'un Institut d'Educació Secundària
a La Pobla Llarga, projecte que ja constava en la
planificació escolar de l'anterior Administració
socialista. Però després de tres anys, aquest pro-
jecte encara no ha arribat a la fase de licitació. La
darrera notícia és que el projecte d'execució de
l'institut ha entrat en el registre de l'Ajuntament de
La Pobla. Les constants reivindicacions de la
comunitat educativa i de les corporacions locals
afectades, Rafelguaraf, Manuel, L'Ènova, Sant
Joan i La Pobla Llarga, així com d'organitzacions
polítiques i sindicals, han estat decisives per
avançar una miqueta en el tema. Només una
miqueta, perquè ja el passat 13 de maig del 98 el

Director Territorial d'Educació informava a repre-
sentants de la Junta de Personal que de PIES de
La Pobla Llarga se n'havia aprovat el projecte
bàsic (el pas anterior a la fase actual). Es a dir,
encara poden passar uns 20 mesos fins que la
silueta de l'Institut ens acompanye als poblatans i
poblatanes.

Els 20 mesos esmentats serien els normals si
hi haguera partida específica per a aquest institut
en els pressupostos del 99, que no és el cas. Des
del Partit Popular de La Pobla s'ha explicat en un
escrit fet públic que: "Existe partida abierta presu-
puestaria (...) hemos de explicar que el importe
que obedece a la construcción del instituto de La
Pobla Llarga y otros (...) figuran en una partida
global por importe de mas de 12.000 millones de
pesetas". El que no diu el PP és que la Conselle-
ria no té obligació legal de destinar diners a la
construcció de l'institut de La Pobla si no hi ha
partida específica. A més, totes les ampliacions,
adequacions i dotació de materials bàsics de tots
els IES del País van a càrrec dels 12.000 milions,
partida absolutament insuficient per a atendre
totes les demandes.

Per això no ens acabem de fiar de les prome-
ses del Partit Popular i ens preguntem si es
poden prioritzar altres projectes d'aquesta partida
de 12.000 milions a costa del de La Pobla Llarga
atenent a "criteris polítics", eufemisme de "paga-
ment de lleialtats i favors".

Ferran Pastor (La Pobla Llarga)
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Al "Butlletí Oficial de l'Estat" (BOE) núm. 26, del dissabte 30 de
gener de 1999, es va publicar l'Ordre de 14 de gener de L999, per la qual
es nomenen funcionaris de carrera del Cos de Mestres les persones selec-
cionades per a l'ingrés al Cos de Mestres convocat per Ordre de la Con-
selleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana de 14
de maig de 1997.

L'Ordre nomena funcionaris de carrera del Cos de Mestres, a efectes
de I'l de setembre de 1998, a les persones seleccionades que apareixen a
l'annex de l'Ordre abans esmentada. Aquestes persones hauran d'obtin-
dre la seua primera destinació definitiva a l'àmbit de l'Administració
educativa convocant, és a dir, dins del País Valencià, mitjançant la seua
participació en els successius concursos ordinaris de trasllats.

Segons l'Ordre per a l'adquisició de la condició de funcionaris de
carrera, les persones nomenades hauran de prestar jurament o promesa de
fidelitat a la Corona i a la Constitució, hauran de realitzar la declaració a
efectes d'incompatibilitats, tot per escrit i en el termini d'un mes.

Ara, després del nomenament com a funcionariat de carrera, cal que es
regularitze la situació administrativa del personal seleccionat. En concret,
s'ha de sol·licitar, en el cas de no haver-ho fet ó d'haver estat denegat
expressament per l'Administració, el reconeixement de serveis previs
com a interins o en pràctiques (model de sol·licitud anomenat Annex I) o
dels triennis (Annex II) i/o dels sexennis per aquelles persones que hi
tenen complits aquests períodes.

Després d'any i mig de la publicació al DOGV de l'ordre que regula la
constitució de Col·legis Rurals Agrupats (CRA), la Conselleria ens va
convocar per donar-nos un projecte d'ordre que adapta el Reglament
Orgànic i Funcional (ROF) als CRA.

Aquesta ordre adapta, dins del marc del ROF, dos aspectes: els òrgans
unipersonals i els òrgans col·legiats de govern.

Respecte al primer, arreplega, quan en un aulari local no estiga desti-
nat alguns dels òrgans unipersonals del centre, la designació d'un coordi-
nador/a d'aulari, que assumirà les seues funcions en absència de la direc-
ció. Aquesta és una de les preocupacions dels companys i companyes
d'aqueixos centres i sembla que s'accepta per part de Conselleria. Ara,
però, caldrà reivindicar els drets que tindran les persones que ocupen
aquest càrrec. El primer que la Conselleria ha acceptat, en principi, és
que, de cara al barem del concurs general de trasllats, tinguen la conside-
ració de figura anàloga a la de la coordinació de cicíe.

Respecte als òrgans col·legiats, intenta solucionar el problema de la
representativitat del professorat, dels pares i mares, de l'alumnat i del
municipi, ja que, en estar format el CRA per municipis diferents, i atès
que el nombre de la representació dels distints sectors és el que marca
amb caràcter general el ROF, es podria donar el cas que una o més d'una
localitat del CRA es quedarà sense representació en el consell escolar de
centre. Aquesta ordre, i sempre sense variar el ROF, fa que l'elecció de la
representació es faça per aulari, assegurant que del conjunt dels represen-
tants del professorat n'hi haurà de formar part, com a mínim, un dels
mestres de cada aulari, i si açò no fóra possible, s'assegura, en el pitjor
del casos, que puga haver-hi representació de cada aulari/localitat amb
veu però sense vot. Si no es triaren les representacions per manca de can-
didats, no es perdria la representació, sinó que passaria a un aulari que no
estigués representat, i si no n'hi hagués tampoc, s'acumularia a r aulari
de més unitats. Igual tractament té la representació del sector de pares i
mares.

Respecte a la representació del municipi, el ROF ja diu que es farà de
manera rotatòria; la novetat és que, igual que en pares, mares i professo-
rat, hi podrà assistir representació d'altres localitats amb veu i sense vot.
Ara estudien la possibilitat que pedanies d'un mateix ajuntament siguen
considerades a efectes de representació, incloent-les en la rotativitat de
què parla el ROF.

Aprofitant la reunió, la Conselleria va informar que els CRA tindrien
prioritat absoluta en el programa "Infocole" í que, en allò què respecta al
pagament del professorat itinerant, intentaria avançar els terminis
burocràtics per possibilitar que s'agilitzaren els tràmits i els diners pogue-
ren estar als centres durant el primer quadrimestre.

Tot açò podem considerar-ho com una primera porta que se'ns obri,
un poc de llum en aquest tema tan específic; ara bé, encara en queden
moltes més per obrir per tal de tindré la casa, en aquest cas el CRA, ben
il·luminada.

.'ARRANJAMENT ESCOLAR 1999
La Conselleria

d'Educació ha pre-
sentat la seua propos-
ta provisional de
modificació de les
unitats i llocs de tre-
ball per als centres
docents públics
d'Educació Infantil,
Primària i Educació
Especial per al curs
1999-2000, més
coneguda com arran-
jament escolar.

L'STEPV-Ivjava
manifestar el seu
desacord amb el document dels criteris per diversos
motius que vam explicar detingudament al darrer "All-
i-oli"(n.° 134, gener 1999).

Com a exemple, a hores d'ara, a molt poques set-
manes de l'inici del període de matriculació, no sabem
quins instituts d'Educació Secundària escolaritzaran
l'alumnat del primer cicle d'ESO. Ni tampoc quines
escoles escolaritzaran l'alumnat de tres anys. Tot açò
posa en evidència la manca de planificació de l'actual
Administració educativa respecte l'aplicació del nou
sistema educatiu i que l'educació no és una prioritat
del Govern valencià.

Podem dir que sols hi ha hagut avanços respecte
l'inici de la negociació en la creació del lloc de treball
catorzè i vint-i-sisé en tots els centres públics.

Per tots aquests
motius ens hem opo-
sat, en el marc de la
Mesa Sectorial de
Negociació, a la pro-
posta de l 'arranja-
ment escolar presen-
tada per l'Administra-
ció educativa.

Ara, els Consells
Escolars Municipals,
els de centre i les Jun-
tes de Personal tenen
la paraula. En arribar
els documents, cal
estudiar-los i fer les

propostes alternatives en funció de criteris de qualitat i
de millora de l'Ensenyament Públic.

És important que el conjunt de l'afiliació, del
professorat i de la representació a cada Consell
Escoíar Municipal treballe per aconseguir que la
proposta de planificació educativa i de l'arranja-
ment es base en una correcta aplicació de la LOG-
SE, basada en els criteris de qualitat de l'Ensenya-
ment i en el compliment total de l'Acord de Planti-
lles signat l'any 1996.

Per tot açò, cal que traslladem les nostres reivin-
dicacions sobre la planificació educativa i l'arranja-
ment escolar a tots els òrgans de representació i de
participació per a aconseguir la millora del servei
educatiu públic.

LES NOSTRES REIVINDICACIONS

Les nostres demandes davant la proposta de
selleria es concreten en tota una sèrie de mesures, com
ara les següents:

- La negociació de la planificació educativa
des de l'Educació Infantil fins a la Secundària per
part de la Comunitat Educativa a cada àmbit
territorial, garantint un ' l loc escolar públic a tot
l'alumnat.

- L'escolarització immediata de l'alumnat del pri-
mer cicle d'ESO als instituts d'Educació Secundària.

- La generalització de l'oferta de llocs escolars per
a l'alumnat de 3 anys en tots els centres públics.

- La realització d'una campanya d'informació i
promoció adreçada al conjunt de la Comunitat Escolar
per part de les Administracions Públiques (Conselleria
i Ajuntaments), dels Consells Escolars de Centre i
Municipals. Aquesta oferta ha de coincidir amb el
període de matriculació ordinari.

- L'adequació de les intal.lacions dels centres edu-
catius ajustant-se als requisits mínims establerts per a

garantir una correcta escolarització abans de l'inici del
curs escolar 1999-2000.

- La creació en el curs 1999-2000 de tots els llocs
previstos en l'Acord de Plantilles. Compliment total de
l'Acord, de forma que els centres d'una línia tinguen 14
llocs de treball; els de dos línies, 26, i els de tres, 37.

-La reducció de les ràtios establertes en els centres
incomplets, en les unitats i centres específics d'Educa-
ció Especial i en els programes d'Educació Compen-
satòria.

- La dotació de professorat de suport en els centres
que tinguen programes d'immersió lingüística i
d'acció compensatòria.

- La dotació de professorat especialista de Tecnolo-
gia i de Plàstica i Visual en els centres d'Infantil i
Primària on s'impartesca transitòriament el primer
cicle d'ESO.

- La negociació de les plantilles dels SPEs.
- La negociació de les plantilles dels llocs corres-

ponents al Cos de Mestres en els IES.

COSES QUE S'HAN DE SABER SOBRE L'ARRANJAMENT ESCOLAR

L'Ordre de 10 de gener de 1997 (DOGV del 24-01-
97) de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per
la qual es publiquen les plantilles tipus de les escoles
d'Educació Infantil (2n. Cicle) i col·legis d'Educació
Primària de titularitat de la Generalitat Valenciana,
determina els llocs de treball docent dels diferents
models de centres.

Per al curs 1999-2000 s'han de generalitzar, comple-
tar, les plantilles, és a dir, dotar els llocs de treball de
tots els centres en funció dels criteris establerts per
l'esmentada ordre.

En concret, els canvis en les dotacions dels centres
han de ser:

- En compliment del punt 7 de l'Acord de Plantilles
de 7-06-96, s'ha de generalitzar l'oferta de llocs esco-
lars públics per a l'escolarització de l'alumnat de tres
anys, creant-se les unitats necessàries.

- Tots els centres d'una línia, sempre que no ho tin-
gueren, completaran la seua plantilla amb la creació
d'un lloc de treball més (catorzè). Aquest serà dotat
amb caràcter general com d'Educació Infantil. No obs-
tant, en lloc d'aquesta especialitat podrà ser-ne d'altra si
el Consell Escolar del Centre així ho sol·licita, sempre
que la petició estiga adreçada a resoldre problemes
estructurals organitzatius del centre.

- Tots els centres de dues línies, sempre que no ho
tingueren, completaran la seua plantilla amb la creació
d'un lloc de treball més (vint-i-sisé). Per a determinar

l'especialitat es recabarà la sol·licitud del Consell Esco-
lar, i tindrà caràcter preferent l'atenció de l'alumnat
amb necessitats educatives especials.

- Els centres d'Acció Educativa Singular mantindran
la dotació d'acció compensatòria.

- Els centres d'immersió lingüística mantindran la
plantilla de què disposaven en el curs 1998-99. Per a
determinar les necessitats de professorat del primer cicle
s'estarà a allò que disposa l'Ordre de 10 de gener de
1997.

- Els centres d'Educació Infantil i Primària que, tran-
sitòriament, escolaritzen alumnat d'Educació Secundà-
ria Obligatòria i estiguen catalogats amb 6 unitats
d'aquest nivell seran dotats amb un professor de Tecno-
logia.

- D'acord amb allò establert per l'Ordre de 15 de
maig de 1997 (DOGV de 4 de juliol), sobre Col·legis
Rurals Agrupats, un CRA haurà d'estar conformat per
la suma de les unitats de cadascun dels aularis de les
localitats que el constitueixen. Les plantilles d'aquests
centres es fixaran tenint en compte les necessitats a
cobrir generades pels desplaçaments del professorat. En
tot cas, com a mínim, seran les que figuren a l'Acord de
7 de juny de 1996.

Finalment, recordem que els centres d'Educació
Infantil i Primària, amb caràcter general, tindran els
llocs de treball que figuren en el quadre publicat en
T'All-i-oli" anterior.
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RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DOCENT
Després de les vagues a l'ensenyament públic de l'any 1988, es van anar
signant diferents acords entre sindicats i Administracions educatives que
intentaven donar compliment a la demanda d'una homologació retributiva en
la línea, òbviament, d'aconseguir una important millora salarial per a la
funció docent.
No anem a entrar ací ni en un estudi històric o comparatiu dels diferents
acords ni en cap valoració política dels mateixos, per bé que tothom sap que
la Confederació d'STEs rebutja el sistema de sexennis. La finalitat d'aquest
treball és il·lustrar sobre la seua conseqüència en les retribucions, segons
els diferents acords de l'Estat, per tal que aquestes dades ens servesquen
per al debat i la reclamació d'un nou sistema retributiu per a la funció docent
al País Valencià.

NÒMINES 1998
Al B.O.E de 3 de gener de 1998, núm. 3, es va publicar la "Resolución de 2 de enero
de 1998 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan
instrucciones en relacion con las nominas de funcionarios incluidos en el àmbito de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para 1998 las cuantías..." a partir de la
qual anem a centrar-nos, en aquesta primera aproximació, en 4 conceptes retributius
del personal docent públic no universitari Í que són:

Retribucions bàsiques: Sou i Trienni.
Complement de destí {depèn del nivell assignat).
Complement específic (valga la redundància, aquest és "específic" del personal
docent públic no universitari, diferent del universitari i de la resta de la funció pública).

Més endavant parlarem d'un altre complement, l'anomenat "sexenni", "grau" o "estadi",
segons les Administracions educatives.
En aquest estudi comparatiu de les retribucions de tot l'Estat, no entrarem a revisar els
complement específics corresponents als òrgans unipersonals de govern ni els llocs
docents singulars.
El personal docent que treballa a les Illes Canàries i Balears, a la Vall d'Ara, Ceuta Í
Melilla, tenen un altre complement anomenat "indemnización por residència en territorio
nacional", del qual donem compte en el punt 4.1 .d'aquest treball.

1. RETRIBUCIONS MÉS COMUNES
CONCEPTE
v
Sou base

COS-*

Trienni
Comp. destí *

Mestres

131.748
4.769

66.600 (nivell 21)

Prof. Tècnic FP,
Mestres Taller

131.748
4.769

82.01 8 {nivell 24)

Secundària, fns.
Especialitzats

155.230
5.961

82.01 8 {nivell 24)

Catedràtic,
Catedràtica
155.230

5.961
98.240 (nivell 26)

Les Retribucions Bàsiques (Sou i Trienni) són idèntiques a totes les Comunitats Autònomes amb
competències i al territori MEC, excepte Navarra.
* El Comp. de Destí, també és idèntic, excepte a Navarra {no en té), i al País Basc.

1.1 .COMPLEMENT DE DESTÍ AL PAÍS BASC

Comp. Destí *

Mestres

73.763

Prof. Tècnic f P,
Mestres Taller

89.181

Secundària, Ens.
Especialitzats

89.181

Catedràtic,
Catedràtica
105.403

Ací s'inclouen 7.052 ptes. per a tot el professorat en concepte de "repartiment de sexennis".

1.2.RETRIBUCIONS BÀSIQUES A NAVARRA

Sou base
Quinqueni (no trienni)

193.298
2.343

ProL Tècnic FP,

193.298
2.343

Secundària, Ens,
ts

234.300
2.343

Catedràtica
234.300
2.343

2. COMPLEMENTS ESPECÍFICS COMPARATS
CONCEPTE
^

MEC

COS-*

Illes Balears
Canàries
Catalunya
País Valencià
Andalusia
Galícia
País Basc*
Navarra

Mestres

32.738
32.738
86.41 1
45.601
40.026
32.816
46.245
70.188
57.989

Prof. Tècnic FP,
Mestres Taller

32.739
32.739
81 .470
45.601
40^10 v
33.165
46.245
99.731
67.659

Secundària, Ens.
Especialitzats

32.739
32.739
81.147
45.601
40,538'
33.165
46.245
75.040
63.261

Catedràtic,
Catedràtica

39.701
39.701
87.839
52.564

::\'fHBI:v;··'
39.788
53.206
94.886
82.005

: Augmenta en 11.401 ptes. mos mensuals, als quatre cossos igual, si s'arriba al 1er. Sexenni.

3. COMPLEMENT FORMACIÓ/SEXENNIS/ESTADI (1998)
Territori
v

Període
->

MEC
País Valencià
Andalusia
Galícia
Catalunya

Jer.

7.803
5.573
7.794
8.246
12.178

2on.

9.845
8,750
9.843
10.601
12.032

3er.

13.125
14.218
13.125
14.135
13.125

4art.

17.965
17.964
17.964
20.027
17.965

5é.

5.284
5.284
5.281
5.890
5.284

3.1. PAÍS BASC
El pagament de les quantitats corresponents als sexennis responen a una fórmula
peculiar, què, en síntesi, fa que l'anomenat "sexenni O" s'afegeix al Comp. de Destí, i
a qui assoleix el 1er. Grau, la quantitat corresponent se l'incorpora al Comp. Específic.

3.2. NAVARRA
Al professorat del grup B, cada 7 anys, se li acumula a la nòmina mensual, en concepte
de GRAU, 17.398 ptes. Al del grup A, per cada GRAU, són 21.088 ptes. mensuals.

3.3.CANÀRIES
Aquest concepte va inclòs en el Complement Específic per a tothom.

3.4. EL CAS DE BALEARS
Des que el 16 de gener de 1998 es publica al B.O.E. el R.D. de Transferències
educatives a les Illes Balears, s'inicia un procés de negociació entre sindicats i
Administració autonòmica. Encara que a hores d'ara no hi ha hagut un acord, el Consell
de Govern Balear, aprovà, el 23 d'octubre de 1998, un increment salarial (amb caràcter
retroactiu des de l'1 de gener) per als docents de la xarxa pública que, a efectes de les
retribucions de 1998, implicava el següent:
S'incorpora un nou (provisional) concepte retributiu que podríem anomenar "increment
a compte de l'equiparació retributiva". Així, a les retribucions bàsiques, Complement de
Destí, Complement Específic i Sexenni del MEC (les que tenien), caldrà afegir
mensualment unes quantitats d'acord amb el quadre que reproduïm a continuació.

INCREMENT PROVISIONAL (A SUMAR ALS SEXENNIS)

Professorat interí Í en pràctiques
1 a 6 anys (d'antiguitat)
6 a 1 2 anys
1 2 a 1 8 anys
1 8 a 24 anys
24 a 30 anys
Més de 30 anys

INCREMENT MENSUAL 1998
+ 4.000
+4.400
+5.840
+6.870
+7.245
+ 6.652
+ 8.596

4. COMPAREM NÒMINES
A) Quant cobraria un mestre o una mestra, amb 12 de anys de servei, en cada
Administració educativa?

MEC*
I. Balears*
Canàries*
Catalunya
P,Va!enefà
Andalusia
Galícia
P. Basc**
Navarra

Sou
131.748
131.748
131.748
131.748
131,748
131.748
131.748
131.748
193.298

4 Triennis

19.076
19.076
19.076
19.076
19,076
19.076
19.076
19.076

2 quinq.
=4.686

CDestí
66.600
66.600
66.600
66.600
66.600
66.600
66.600
73.763

0

CEspecífíc

32.738
32.738
86.411
45.601
40.040
32.816
46.245
81 .589
57.989

2 sexennis

17.648
23.488

24.210
K ·ai'a»+*%%?'
17.637
18.847

1 Sept.
-17.398

Tolal brut/Mes

267.810

273.650
303.835
287.235
271J93
267.877
282.516
306.176
273.371

B) I quant cobraria un professor o una professora d'Educació Secundària en
el mateix cas?

MEC*
I. Balears *
Canàries *
Catalunya
P.Valencïà
Andalusia
Galícia
P.Basc **
Navarra

Sou
155.230
155.230
155.230
155.230
155.230
155.230
155.230
155.230
234.300

4 Triennis
23.844
23.844
23.844
23.844
23,844
23.844
23.844
23.844

2 quinq.
-4.686

CDestí
82.018
82.018
82.018
82.018
82,018
82.018
82.01 8
89.181

0

CEspedfic
32.739
32.739
81.147
45.601
40,538
33.165
46.245
86.441
63.261

2 sexennis
17.648
23.488

24.210
^14.323

17.637
18.847

1 Sept.
=21.088

Total brut/Mes

311.479
317.319
342.239
330.903
315,953
311.894
326.184
354.696
323.335

A les nòmines d'aquestes comunitats cal sumar les quantitats corresponents al concepte de
"indernnización por residència en territorio nacional".
** Com ja hem indicat, les quantitats en concepte de "sexenni O i 1", s'incorporen al Complement de
Destí i Específic respectivament.

4.1. INDEMNITZACIÓ PER RESIDÈNCIA EN TERRITORI NACIONAL (mensual)

Gran Canària i Tenerife Grup A: 21.820. Grup B: 15.714
Resta de Canàries: Grup A: 72.736 (+ 4.854 per trienni). Grup B: 52.368 (+ 3.669 per trienni)
Balears i Vali d'Ara: Grup A: 10.912 Grup B: 7.860
Ceuta i Melilla: Grup A: 93.314. (+ 6.229 per trienni) Grup B: 67.185 (+ 4.708 per trienni)

5. RETRIBUCIONS 1999: UN PRIMER AVANÇ
Encara que en un proper article actualitzarem les quantitats corresponents a les
retribucions de 1999, no voldríem deixar d'apuntar algunes novetats previstes.

CANTÀBRIA: Tots els sindicats representatius i la Consejería de Educación, van signar
un Acord el 4 de desembre de 1998 (vegeu Escuela Espanola 3.390, del 10/12/98) que
implica que a partir de l'1 de gener de 1999, el Complement Específic de tot el
professorat augmentarà en 13.000 ptes. mensuals.

CANÀRIES: En compliment de dues sentències del T.S.J. de Canàries, guanyades per
CCOO, es va signar un Acord el 9 d'octubre de 1998 entre aquest sindicat i
l'Administració canària (vegeu Escuela Espanola n9 3.383, del 22/10/98) pel qual les
retribucions de 1999 s'haurien d'augmentar. El deute de 1998 s'ingresà en la nòmina
d'octubre d'eixe any: 52.728 ptes. per a mestres, 48.936 ptes. per al PTFP, 49.680 per
al professorat de Secundària i 49.836 per a qui té una càtedra.
El cost d'aquest acord està calculat en 4.268 milions i afectaria a 23.000 docents.

PAÍS BASC: Arran d'una sentència del Tribunal Suprem que dóna la raó a un recurs,
també promogut per CCOO, el Govern Basc haurà d'abonar uns 8.000 milions als
20.000 docents afectats, en concepte d'homologació del Complement de Destí del
professorat al de la resta de personal de l'Administració general. A hores d'ara, no s'han
acordat les quantitats ni e! seu pagament (vegeu Escuela Espanola n^ 3.393, 14/1/99).
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la nostra gent

Entrevistem o

Director de l'Escola d'Arts i Oficis de València
L'Escola d'Arts Í Oficis de València arriba enguany al 150 ani-

versari. Des que en 1849 es van crear els ensenyaments elemen-
tals de dibuix, segregats de La Acadèmia de San Carlos, amb la
finalitat de formar l'artesanat artístic, fins arribar a ser la institu-
ció de la que han eixit entre el 60 i el 74% dels dissenyadors
actuals del País Valencià, Arts i Oficis ha format més de 80.000
professionals. Amb tot, és una institució educativa poc coneguda
per la societat valenciana, per bé que ha sabut teixir una bona
xarxa de relacions amb les institucions i el món empresarial.

La celebració del 150 aniversari, que ha de servir per rei-
vindicar la titulació superior per als estudis de disseny,
arrancarà amb un acte públic previst per al 1 2 d'abril i com-
prèn activitats tan diverses com ara un seminari, un desfile
de moda, exposicions, una òpera, publicacions, intercanvis
d'alumnes, tallers didàctics, xerrades al voltant de la relació
empresa-escola, a més de presentar el projecte d'una escola
mediterrània de disseny, la seu espanyola de la qual es vol a
la ciutat de València.

Genaro Lahuerta Galiana és professor de
dibuix. De formació científica
•és químic- ben bé podria ser una mostra
personal d'eixa síntesi que reclama pera
les arts plàstiques, a la manera
renaixentista. Porta 30 anys treballant a
l'Escola d'Arts i Oficis de València i n'és el
director de de l'any 92, un director que,
com ell diu, vol exerciries seues funcions
de forma col·legiada i dins d'un projecte
col·lectiu. Fora de l'Escola no té temps
més que per intentar recopii.lar, ordenar i
arxivar l'obra de son pare, el pintor
Genaro Talens López. Perquè quede
clara la seua vocació, diu que "quan siga
gran, vol ser professor".

En el sistema educatiu actual, on cal situar
l'opció d'Arts i Oficis?

Ací es pot estudiar tot allò referit al disseny:
industrial, gràfic, d'interiors i disseny de moda,
a més de ceràmica i fotografia. Segons la llei,
hi pot accedir qualsevol alumne amb estudis
obligatoris. Però normalment, per la transfor-
mació progressiva de l'escola, un 90% de
l'alumnat arriba amb el COU. El fet que
l'alumnat després d'estar ací cinc anys acabe
amb una titulació equivalent a la mateixa amb
què va entrar vol dir que busca una bona for-
mació dins del camp del disseny i de les arts
plàstiques, al marge del nivell de la titulació.

Arts i Oficis espera de la Conselleria d'Edu-
cació una decisió clau per al futur del cen-
tre, en el sentit d'arribar a o ser l'Escola
Superior de Disseny prevista a la LOGSE
que, de fet, és ara mateix. Què s'hi juga el
centre i com és d'important açò per al siste-
ma educatiu valencià?

Jo no entenc que en una ciutat com la nostra
no es desenrotllen totes les espectatives que
preveu la LOGSE. L'Escola té un grup de pro-
fessors molt ben formats dins del camp del dis-
seny, d'altres, per ser la seua tradició, miren
cap a la conservació patrimonial, també n'hi ha
qui mira, exclusivament, per expressar-se amb
un concepte plàstic pur, i n'hi ha d'altres que el
que han de formar són oficis, ara anomenats
cicles formatius. Es tracta de donar-li a aquesta
ciutat, ubicada en l'arc mediterrani i amb una
tradició artística i creativa, totes les possibili-
tats. L'Escola ha mostrat més interès pel dis-
seny i per les arts plàstiques. Espere que el
catàleg de possibilitats s'obriga amb el temps.
Em consta que el MEC està treballant sobre el
vidre, el tapís, els sistemes de reproducció,
però amb uns ritmes que retarden els calenda-
ris d'aplicació. Actualment, només s'ha publi-
cat allò relatiu a la conservació de béns cultu-
rals, i ara, el 2 de desembre, el de ceràmica, a
nivells superiors. Estem esperant, per a març-
novembre, els títols referits a l'ensenyament
superior de disseny.

L'Escola esta lluitant perquè la nostra
comunitat, i València en particular, desenrotlle
tot el conjunt que complementa una visió de
les arts més integradora en un títol, d'una

manera més europea, més renaixentista. Falta
que Madrid legisle i que ací el nostre govern
decidesca que és el que n'hi haurà de tot això:
ahí ha d'estar el compromís polític de les nos-
tres autoritats.

L'Escola va passar una crisi, diguem-ne
d'identitat, en 1988, com a resultat de la
qual el professorat i l'alumnat consensuareu
un pla d'estudis propi que, pel que sembla,
ha servit per situar el centre com una de les
escoles de disseny més importants de l'Estat
espanyol. Com va ser això?

L'Escola sempre ha estat connectada amb
el seu entorn. En els anys 80 es donà una evo-
lució social molt ràpida i l'Escola se n'adonà
que la seua oferta anava quedant curta per a les
espectatives de l'empresa i de les institucions.
Així és com, mentre va durar la vaga del 88,
l'Escola fa una reflexió sobre el projecte edu-
catiu i la manera de rendibilitzar els recursos
dels que disposava. Estudiarem els programes
pedagògics de la Bauhaus, de l'Escola de Ulm,

nectats amb empreses i institucions del nostre
entorn. Estem rendibilitzant el projecte educatiu
per a que al mateix temps servesca com a bene-
fici cultural per a la societat, es tracta de fer que
la nostra societat siga més exigent amb el pro-
ducte i que això repercutesca sobre el propi
ensenyament. Amb el projecte com a eix s'ha
varietat l'oferta d'assignatures, s'ha creat una
estructura pedagògica més àgil, cada trimestre
els alumnes fan assignatures diferents, s'acce-
deix a un projecte diferent. El pla anterior era
més estàtic, ara es més variat, l'alumne va pas-
sant per tots els professors de l'Escola, les notes
estan diseminades per moltes ofertes de crèdits
repartits en moltes assignatures.

En el nostre pla està fer un seguiment de
l'alumnat mitjançant una borsa de treball. A
través de les pràctiques en alternança hem fet
una projecció d'alumnes que estan treballant a
les empreses. D'alumnes nostres, n'hi ha en els
millors equips de disseny de dins i de fora de
la ciutat. A la TVV fan escenografia i caràtula
de programa. A la empresa editorial en tenim

de les escoles punteres de disseny d'Italià,
durant uns mesos estiguérem com en assem-
blea permanent, amb la participació dels alum-
nes. Finalment, quan acabaren de treballar les
comissions, ho aprovàrem en un claustre que
va durar 3 sessions. Va ser una situació molt
complexa perquè el referent era el segle XXI i
això cal imaginar-ho. I d'ahí va nàixer el pro-
jecte actual que és un projecte d'actualització
de continguts que fimciona sobre el pla del 63,
tenim l'estructura del 63, però actualitzada en
continguts, arrelats a r entorn social i produc-
tiu. Una transformació d'aquest tipus sols era
possible des d'un compromís col·lectiu.

Vosaltres digueu que l'element central en
l'ensenyament del disseny és el projecte i ho
vinculeu a l'èxit de l'alumnat.

Nosaltres entenem el projecte com la ferra-
menta per la qual l'art s'aplica a un producte
social compromès, per al consum de la societat.
Ara mateix el final dels projectes els fem con-

maquetant publicacions diàries o llibres, ara se
n'ha anat gent a la Philips, a Holanda, en tenim
al món de la moda, a l'espectacle, al propi
Palau. Per exemple, gent nostra ha format el
primer equip estable dins de l'ÏVAM, en els
tallers didàctics. Fem una gran tasca i encara
que és prompte per veure la seua projecció
rigorosament constatada, les espectatives són
extraordinàries.

També podriem parlar dels intercanvis
d'alumnes amb centres superiors europeus. Els
nostres alumnes se n'han anat amb la seua car-
peta de treball i el seu títol de COU a Europa i
els han donat la diplomatura amb un curs pont.
Perquè avui la condició administrativa del títol
que s'obté ací no està homologada a la que
tenen aquests ensenyaments en l'entorn euro-
peu, en detriment del nostre alumnat. Afortuna-
dament, les empreses valoren els equips profes-
sionals que són capaços de resoldre problemes,
amb imaginació. Un equip humà cal formar-lo,
no s'improvisa, i això és el que fem nosaltres.

Parlem de qualitat i de quantitat. L'oferta
de l'ensenyament del disseny és suficient?

La indústria del moble, del joguet, del tèxtil,
l'interiorisme, la ceràmica, la gent que ix d'ací
va a treballar a eixos camps, tenim molta
demanda. Ara mateix, al saló Gaudí, a Barce-
lona, va un grup que ha passat per l'Escola. És
un camp emergent, cada vegada més necessari,
estem segurs que aquesta demanda tindrà una
progressió geomètrica. Fa 15 anys teniem un
museu, el San Pio V, mentre avui tenim
l'I VAM, un Palau de la Musica, la ciutat de les
Arts i les Ciències, a tot això cal donar-li una
vida, una continuïtat, mitjançant un producte
autòcton, nostre, encara que importem de fora
per no perdre la referència del que s'hi fa. Cal,
doncs, parlar de projectes interdisciplinars.

Hi ha un deute històric amb el que podria
ser una facultat d'Arts per al nostre país, una
família de les arts plàstiques que faria conviure
tots els codis, però utilitzats amb diferents fina-
litats. Belles Arts té una finalitat artística en si
mateixa, l'art per l'art, però el nostre cas té un
component diferent segons el qual eixos codis
estètics, plàstics, de textures diverses, són uti-
litzats amb un concepte d'utilitat social. En un
cas, l'encàrrec el fa el comprador individual, i
en l'altre, l'empresa i les institucions. No tenen
res a veure uns ensenyaments amb els altres,
en tot cas, la seua existència és complementà-
ria. Per això diguem que la reestructuració no
ha sigut l'adequada. En eixe sentit diguem que
hi ha un deute històric. I per això ens cal un
nivell de titulació superior.

Finalment, quins objectius volen cobrir
amb els actes del 150 aniversari?

Els 150 anys és una reflexió sobre el passat,
però també ho és sobre el futur. Volem fer-nos
majors, adults. Fins ara l'Escola d'Arts i Oficis
i el seu professorat ha fet una transformació
interna molt profunda i molt positiva, que la
situen entre les millors del país amb tota segu-
retat i que, en comparació amb d'altres centres
europeus, dóna un ensenyament equiparable, i
això que són centres superiors, mentre nosal-
tres som encara un centre de "mitges".

Els ensenyaments d'Arts i Oficis, per a que
ho entenga tothom, són molt antics, comença-
ren amb els gremis, i cadascuna de les 80 o 90
escoles que hi ha ara a tot el país són molt
diverses, s'han anat desenrotllant amb el seu
entorn. D'ahí l'evolució que ha fet el nostre
centre, en una ciutat com València i en un
territori que ha necessitat del disseny des de
molt antic, per a vendre les taronges, en els
anys 30 i 40, fins avui en dia, amb un entorn
productiu que podriem dir "californià" o
"milanès", en el sentit que és molt plural, amb
empresa petita, però molt agressiva. I ara, com
en els mitjans de comunicació has d'eixir o no
existeixes, calia fer un nou esforç col·lectiu
aprofitant el 150 aniversari. Volem aconseguir
una titulació superior, però també cal dir que el
compromís d'aquest centre i d'aquest col·lectiu
docent és desenrotllar totes les possibilitats
d'ensenyaments que dóna la LOGSE.
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all4-pebre
Eleccions, eleccions...

Ja sabeu que hi ha eleccions sindicals
per al personal laboral al servei de la
Generalitat Valenciana des de comença-
ment d'any. Això fa que, com és obvi, els
representants del sindicat en eixe sector hi
estem dedicats en un percentatge gran del
nostre temps. De totes formes, hi ha algu-
nes qüestions en marxa que convé recor-
dar. A continuació ho expliquem. Respecte
a les eleccions, hem fet el balanç que ens
ha de servir per fer nou camí i, com és
habitual, us demanem que aju4eu: tu ets la
nostra força.

On ens presentem?
De moment, a l'hora de tancar l'edició,

a la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, en les tres províncies (ja ho
férem fa quatre anys); en eixos comitès
d'empresa els nostres representants han
treballat molt: és l'hora de saber si aques-
ta faena ha agradat al personal laboral.

També presentem candidatura, per pri-
mera vegada, al comitè d'empresa de la
Conselleria de Medi Ambient a València,
encara que només al col·legi d'especialis-
tes i no qualificats.

En el comitè d'empresa de la Conselle-
ria d'Obres Públiques, Urbanisme i
Transports de València presentem candi-
datura en els dos col·legis: tècnics i espe-
cialistes; i el mateix succeeix a la Conse-
lleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Encara no han acabat els processos. De
fet, hi ha conselleries on encara no s'han
iniciat les eleccions. Continuarem infor-
mani-vos d'on es presenta el sindicat. De
moment, hem doblat el nombre de candi-
datures... i seguirem.

Sula
S'han celebrat les eleccions sindicals en

l'Ajuntament de Silla. Els nostres represen-
tants van obtindré un delegat en Junta de
Personal (encara que amb dos vots més ens
pertocava un altre), i en el personal laboral
empatàrem amb CCOO, que es va endur el
representant per ser més antic. Desitgem
molta sort als companys i companyes de
Silla que enceten la seua tasca com a repre-

. . sentants dels treballadors.

Ontinyent
També estan a punt de celebrar-se

les eleccions a l'Ajuntament d'Ontin-
yent Només cal, a hores d'ara, desitjar
sort als companys i companyes.

Reglaments de Jornada i Horari i de Selecció i Provisió
El Decret de Jornada i Horari, del

que esperem la publicació des d'abans
de l'estiu, sembla que finalment es pot
publicar aquest mes de febrer, segons
fonts aparentment ben informades. No
coneguem els possibles canvis que
s'hi poden haver inclòs, però sabem
que es dirà "reglament de condicions
de treball" o alguna cosa pareguda. El
de selecció i provisió, també està en el
paquet. Si finalment es publica, caldrà
parlar-ne molt: dels nous barems per a
concursos, de les noves borses de tre-
ball per a personal interí o per a perso-
nal de millora d'ocupació, etc.

Noves retencions de l'IRPF
Les retencions de l'IRPF

d'enguany són molt diferents de les
que coneixíem fins ara. Cal una
explicació molt llarga, de forma que
pensem que és millor que truqueu al
sindicat si teniu algun dubte. Si teniu
Internet, mireu el simulador de reten-
cions que hi ha a la nostra Web
(mireu l'adreça en la portada de
VAll-i-oiï).

Les eleccions de 1995 van suposar l'inici del nos-
tre treball sindical a la Generalitat. La nostra repre-
sentació, encara que escassa, ens va deixar a punt
d'estar en la Mesa Sectorial de negociació de Fun-
ció Pública, ja que feien falta 9 representants i ens
quedàrem amb només 8. Era, de totes formes, tot
un èxit, que, a més, suposava un repte terrible: eren
vots de confiança, d'aposta per la capacitat tècnica,
però també de qualitats humanes, d'un grapat de
gent.

El primer que vam fer va ser encetar una dinàmi-
ca diferent del que es coneixia fins el moment: vam
intentar informar a la gent! La tradició del sindicat
era la realització de cartells informatius i la realitza-
ció d'assemblees periòdiques als centres de treball.
Dit i fet: la tasca pels concursos (o la falta de con-
cursos), les diferents regulacions de l'horari, i el pro-
cés de funcionarització i laboralització, van ser uns
dels primers cartells que editàrem.

Poc a poc començàrem a fer assemblees. Al
principi ho férem en uns pocs centres, i de Valèn-
cia, però ja la segona ronda l'ampliàrem a Caste-
lló i Alacant. Hem fet dos tipus d'assemblees: les
ordinàries, cada tres o quatre mesos, per tal
d'informar de tot allò que coneguem del que pas-
sa al món de la Funció Pública, i les extraordinà-
ries, en èpoques de mobilitzacions, quan les
assemblees adquireixen un poder decisori davant
les grans qüestions.

Les assemblees ens han donat sens dubte els
moments més gratificants de la nostra tasca sindi-
cal. A banda del contacte humà amb les persones
per les quals es suposa que treballes, les assem-
blees ens han ensenyat els nostres encerts, quan la
gent acudia i participava, però també, els desen-
certs, quan la gent no volia parlar del que els pro-
posàvem, sinó d'altres coses. Perquè eixa és la
gran virtut de les assemblees: els treballadors i les
treballadores podem parlar, comunicar-nos les
inquietuds, intercanviar informacions o reflexions,
formar opinions i transmetre-les als representants
sindicals. A més, la gent sap el que fas i el que dius.
Hi ha contacte, hi ha veritable representació. Fent
aquestes assemblees ens trobàrem amb la sorpre-
sa de ser els primers sindicalistes en anar a alguns
centres a explicar coses.

Amb tot, encara no estem satisfets. Esperem
poder dedicar més gent a fer rondes per tots (ara
sí que tots) els centres de treball de la Generalitat,

amb una major freqüència. Va a dependre molt de
la teua ajuda i del teu vot.

També hem tingut algunes assemblees extraor-
dinàries: començàrem a la tardor del 1996, quan al
Director de la "Modernització" no se li va ocórrer
una altra cosa que proposar una jornada contínua
quatre dies a la setmana, i vam continuar amb les
mobilitzacions d'octubre, novembre i desembre con-
tra la congelació salarial. Ens costà de fer entendre
a alguns companys el sentit d'aquelles reunions. No
entenien que anàrem amb propostes obertes, que
preguntàrem si creien positiu o convenient convocar
vaga. Molts volien saber què oferíem com a sindi-
cat, per a agafar-ho o no. Tanmateix, creiem que a
partir d'eixe moment, a la majoria els va quedar clar
el nostre model sindical.

Estem segurs que us ha agradat el que hem fet.
Ara necessitem la teua col·laboració i el teu vot per
a continuar fent-ho. Ara, és la teua oportunitat per
tal que continuem fent camí.

Las noticias que vienen apareciendo en los medios
de comunicación desde hace un tiempo sobre los ser-
vicios públicos, sobre su calidad, y sobre si su gestión
debe ser o no pública, son muy preocupantes. La
intranquilidad la crea la Administración cuando lanza
globos sonda sobre estos temas para poder analizar el
estado de opinión que se genera sobre ellos.

Últimamente, se està cuestionando la función y
tareas que desempena el personal del Grupo E. Parece
ser que, si seguimos la opinión de los "técnicos", las
funciones que desartollan las categorías enmarcadas
en este grupo profesional no son necesarias para el
correcto funcionamiento de los servicios públicos. La
opinión que la Administración quiere .que la sociedad
asuma, y que constantemente nos hace llegar por
todos los medios a su alcance, es que, si bien las tare-
as que realizan estos trabajadores son necesarias para
dar un servicio óptimo, no es imprescindible que estàs
tareas sean desarrolladas por personal de la pròpia
Administración. Con esta opinión justifícan la privati-
zación de determinados servicios públicos.

Así pues, que la Administración origine intranquili-
dad entre sus empleados al formular determinadas
propuestas viene siendo habitual. Sin embargo, no tie-
ne lògica que precisamente los sindicatos que se arro-
gan en exclusiva la condición de sindicatos de clase
coincidan con la Administración en extender esta
estratègia. En este punto, lo lógico se convierte en iló-
gico y la intranquilidad en preocupación.

Resulta muy preocupante que estos sindicatos coin-
cidan con las propuestas que plantea el responsable de
la administración, el Subsecretario para la Moderniza-
ción de la Administración Pública, en las mesas de
negociación.

Estos sindicatos y la Administración coinciden en la

aparente necesidad de introducir medidas como via
para mejorar la productividad en los servicios públicos
y consideran que la formación permanente se debe
incentivar, por ser un componente bàsico e imprescin-
dible de la misma. También coinciden en quién debe
impartir la formación continua. Podria abrirse un deba-
té sobre quién debe formar a los empleados públicos,
però esto ni se plantea, se da por hecho que la forma-
ción la deben impartir ellos y que para elío se presu-
puesten partidas cuantiosas. ^Casualidad o necesidad?

Otra coincidència, y esta es de mas calado, es con-
siderar obsoleto que la Administración contrate perso-
nal para puestos del grupo E (^justifica ésto la oferta
de empleo publico cero en estos arios pasados para
este grupo?), cuando "estos dineros podrían destinarse
a mejorar las prestaciones al ciudadano a través de la
formación del personal"; por supuesto, ya sabemos
quienes serían los encargados de estàs tareas: ellos.
/.Casualidad o necesidad?

El hecho de coincidir debe considerarse como algo
posible y no debería significar nada grave. La grave-
dad en este caso radica en que coinciden en la concep-
ción de la estructura de plantillas que debe tener el
organigrama de la Administración y en los trabajos
que deben ser realizados por empleados públicos, den-
tro de la actividad laboral que genera todo servicio
publico. Se acepta la privatización de todos estos tra-
bajos. Esto es lo grave, porque, o se considera que el
trabajo que realizan las categorías del Grupo E no es
necesario para dar un servicio de calidad, cosa poco
defendible, o se coincide en que estos trabajos los tie-
nen que realizar empresas privadas. Es grave que se
proponga hacer desaparecer unas determinadas cate-
gorías profesionales a cambio de dinero para forma-
ción. Preocupante, sí, muy preocupante.



n.2135-febrer 1999
de l'ensenyament privat

NEGOCIACIÓ LABORAL AUTONÒMICA

JA ES EL MOMENT
L'aprovació dels Pressupostos

Generals de la Generalitat Valencia-
na per a l'any 99 ha suposat un nou
pas endavant en el desenvolupament
de "l'Acord per l'apíicació de la
reforma educativa als centres concer-
tats de la Comunitat Valenciana". En
ells es preveu, com ja us vàrem
informar, qüestions com el pagament
del cap d'estudis en tots els centres
de Primària i en els de Secundària de
més de tres línies, la inclusió en
pagament delegat del personal del
Gabinet d'Orientació en Secundària,
els increments d'homologació
(enguany el 50% de la diferència
amb els funcionaris docents) o
l'increment de les despeses de fun-
cionament dels centres (els centres
del PV estan cobrant ja un 5% més
que els de ía resta de l'Estat).

L'aplicació de tots aquests aspec-
tes ens situen als treballadors i treba-
lladores fora del marc laboral que
estableix el Conveni Estatal, ja que
des d'ell no es dóna cobertura a les
millores que tenim al PV i açò sols
es pot superar amb un acord laboral
autonòmic que arreplegue totes
aquestes millores.

En esta línia, des de l'STEPV-Iv,
hem plantejat a la resta de sindicats
la següent plataforma unitària, per tal
de obrir d'una vegada la negociació
autonòmica mitjançant un acord
laboral que deu contindré almenys
els següents continguts:

-Definir els àmbits temporal (1
any), territorial (País Valencià) i
funcional (tots els centres que
apliquen el III Conveni de Con-
certada).

-Constituir i articular una Comis-
sió Paritària de seguiment de l'acord.

Jornada laboral:
-Docents: Redefínir els conceptes

de jornada lectiva i complementària.
-Fixar la jornada laboral setmanal

(25 i 5) i la corresponent anual.
-Suprimir l'apartat 5é. de l'article

25 del conveni estatal.
-Titulats no docents: 30 hores set-

manals.
-PAS: 35 hores setmanals.
-Descans setmanal: 48 hores inin-

terrompudes.
-Classificació del personal:
-Classificar l'orientador d'ESO

com personal docent.
-Crear la categoria funcional-tem-

poral de Coordinador de Cicle.
Retribucions:
-Personal docent concertat. Els

increments pactats amb la Conselle-
ria d'Educació i arreplegats als Pres-
supostots Generals de la Generalitat
Valenciana.

-PAS. Increment del 6'8% sobre
el salari base de 1998 a partir de la
nòmina de gener.

-Personal docent de nivells no
concertats. Establir un calendari
d'homologació amb els correspo-
nents nivells concertats.

NEGOCIACIÓ AMB LA CONSELLERIA

El passat 26 de gener es va reunir
la Comissió de Seguiment de
l'Acord de l'Aplicació de la LOG-
SE en els Centres Concertats. Com
a punt nou es va tractar la inclusió
en pagament delegat dels professors
sol·licitats en els projectes presen-
tats pels centres denominats PAEPs
(veure l'anterior "All-i-oli"). La
Direcció General de Centres va
acceptar aquesta proposta. Per tant,
els diners que en un principi estaven
destinats al pagament d'aquest pro-
fessorat, dins del muntant de la sub-
venció, es podran repartir entre tots
els centres PAEPs, el que tindrà
com a conseqüència que podran
rebre la totalitat -o quasi- dels
diners demanats en el projecte per a
material.

Tan sols a 5 centres no se'ls ha
donat el professorat sol·licitat, i des
de l'STEPV-Iv hem demanat a la
Comissió que en la propera reunió
estiga present una persona respon-
sable dels projectes per tal d'expli-
car quin és el criteri que han seguit
per a l'adjudicació del professorat,
tot i que demanarem que tots els
centres tinguen el professorat neces-
sari, dins del pagament delegat, per
dur a terme els projectes.

El professorat esmentat
s'inclourà dins del pagament dele-
gat a partir del dia 26 de gener de
1999 i se li pagarà l'antiguitat en
aquells casos que la justifiquen.

La distribució ha quedat de la
següent manera:

Casa Larga (Alicante), 2. Naza-
ret (Alicante), 3. La Presentación
(Alcoy), 3. Hogar Infantil Santa
Anà (Alcoy), 1. San José Obrero

(Oriola), 2. Jesús Obrero (Gandia),
0. M.a Angeles Suàrez Calderón
(Gandia), 0. Santa Cruz (Mislata),
1. Madre Petra (Torrent), 1. Asun-
ción de Ntra. Sra. (Ribarroja), 0. CE
Europa (València), 0. Jesús María-
Fuensanta (València), 1. Nino Jesús
(València), 1. Ntra. Sra. Desampa-
rados (València), 1. Sta. Magdalena
Sofía (València), 0. Santiago Apòs-
tol (València), 1. Obispo Pont
(Vila-real), 1.

Per a la propera reunió de la
Comissió de Seguiment de l'Acord,
que serà el 5 de febrer, s'inclourà en
l'ordre del dia la regulació dels caps
d'estudi i el seu pagament, í la regu-
lació de la nova figura en pagament
delegat de l'orientador de l'ESO.

Pel que fa a l'ordre que regularà
els caps d'estudi, ja podem avançar
que contempla el pagament a partir
de setembre del 98 per a tots el cen-
tres de Primària de 2 o més línies; el
pagament a partir de gener del 99
per a la resta de centres de Primària;
a partir de setembre del 99, per als
centres que tinguen almenys 12 uni-
tats d'ESO, per als centres d'FP
d'almenys amb 10 unitats, i per als
centres de Batxillerat que tinguen
almenys 10 unitats o siga aquest
l'únic nivell que impartesca el cen-
tre.

Pel que fa a l'orientador de
l'ESO, ja sabeu que a partir del
moment en què en un centre estiga
implantada tota Í'ESO (els que
tenen anticipació des de gener, i els
que no, des de setembre del 99)
podrà contractar amb pagament
delegat tantes hores com unitats
d'ESO tinga el centre.

Revisión salarial para el ano 99 del UI Convenia Estatal de Empresas de
Ensenanza Privada sostenidas total o pardalmente con fondos públicos

El pasado dia 11 se constituyó la mesa negociadora
para la revisión salarial, en la que EyG presento una
propuesta que, bàsicamente, es la siguiente:

- Incremento salarial generalizado: l'8% en salario
base.

- Incremento para niveles no concertades de Secun-
daria: 2'3% en salario base.

- Creación de un nuevo complemento de Bachille-
rato LOGSE, que sustituirà al actual de COU cuando
este nivel desaparezca, equivalente al 50% del actual
para cada curso de Bachillerato.

- Congelación del complemento de COU.
- Congelación de todos los conceptos de antigüe-

dad, excepto el trienio del PAS, que se incrementaria
enunO'5%.

Esta propuesta fue rechazada por la representación
de CIG/STEs, fundamentalmente por la congelación
de la antigüedad y por considerar que el salario del
PAS debería tener un incremento superior al IPC pre-
visto.

En la segunda reunión, que tuvo lugar el pasado 27
de enero, tras una valoración mas profunda de la pro-
puesta de EyG por parte de todas las organizaciones, la
patronal modifico su propuesta, planteando un incre-
mento del 1% en la antigüedad. Esta nueva propuesta,
aunque se valoro como positiva la descongelación de
la antigüedad, se considero insuficiente.

La situación en que nos encontramos es que esta
última propuesta de EyG -tal vez con alguna pequena
modificación- pueda ser firmada en la pròxima reu-
nión, prevista para el 2 de febrero.

De ella hay que destacar como elementos positivos
la descongelación de la antigüedad (ya sabéis que la
patronal lleva varios anos intentando eliminar este

concepto salarial, y ya lo ha conseguido en algunos
convenies), el que se inicie el proceso de homologa-
cíón de íos niveles no concertades de Secundaria con
los concertades y la creación del complemento de
Bachillerato LOGSE. Por contra, hay que destacar que
si bien se han ajustado a las previsiones del IPC en
general, la Patronal EyG ha sido poco o nada sensible
con el PAS, ya que una coyuntura econòmica como la
actual debería ser aprovechada para que estàs categorí-
as recuperaran poder adquisitivo.

ÚLTIMA HORA
El passat dia 2 de febrer es va reunir la Mesa per la

Revisió Salarial de l'any 99 del Ser. Conveni de Cen-
tres Privats sostinguts totalment o parcial amb fons
públics. En aquesta, les patronals EyG i Serveis Edu-
catius de Catalunya van mantindré la proposta feta en
l'anterior reunió. Tots els sindicats valoràrem els
avanços de la proposta com insuficients, tenint com
denominador comú el rebuig a l'increment de l'anti-
guitat per al PAS (oferien Tl% quan els mòduls de
concert s'incrementen en un l'8%). Per part de
CIG/STEs, a mes a mes, vam plantejar que en pareixia
insuficient l'increment del salari base, tant per al PAS
com per als docents no concertats de Secundària; res-
pecte aquests, plantejàrem establir un calendari
d'homologació. També vam plantejar el nostre rebuig
a que cap treballador tinguera una pèrdua del poder
adquisitiu per un increment inferior a Ï'IPC previst en
qualsevol dels conceptes salarials.

En resum, en aquest moment la negociació es troba
bloquejada fonamentalment per l'increment de l'anti-
guitat del PAS, és a dir, unes 80 ptes. per trienni. La
propera reunió serà el 17 de febrer.

Convenio de Centros de Ensenanza Privada Reglada sin ningún nivel
mantenido con fondos públicos (ACADE)

Este convenio (hablamos del convenio del ano
98) se encuentra bloqueado desde hace mucho
tiempo. La última reunión, prevista para el pasado
21 de diciembre, fue desconvocada unilateralmente
por la patronal mayoritaria (ACADE) y hasta hoy
no se ha fíjado nueva fecha de reunión. Las pro-
puestas que hay encima de la mesa por parte de la
patronal no pueden ser mas decabelladas ni regre-
sivas para las condiciones y los derechos laborales.
Así, plantean la desregulación de la jornada,
pudiendo pasar horas complementarias a lectivas
(de 27 a 31), incremento salarial para el ano 98 del
l'6% (hay que recordar que el IPC previsió era del
2'1%), supresión de ía antigüedad, aunque final-

mente aceptaban la congelación Qqué esfuerzo!),
eliminar la jornada continuada para el PAS en
verano, incrementar hasta diez meses el período de
prueba en las nuevas contrataciones, etc. Creemos
que tanto las propuestas de la Patronal como la
actitud de la misma son una clara provocación y
que los sindicatos mayoritarios de este sector
(USO y UGT) tienen la responsabilidad de movili-
zar a los trabajadores y trabajadoras del sector, ya
que la situación es insostenible con sueldos del ano
97. No queremos creer que esta situación responda
a una estratègia de esperar a que pasen las eleccio-
nes sindicales en el sector. Si deciden iniciar movi-
lizaciones, pueden contar con nosotros.

III Convenio Colectivo Estatal de Ensenanza y Formación no reglada

El pasado 12 de enero se publico en el BOE este
convenio, que fue firmado el pasado 12 de noviem-
bre por las patronales CECE, ACADE y ANCED y
por los sindicatos UGT, USO y CCOO. Desde
CIG/STEs fue rechazado el texto final, fundamen-

talmente por los incrementes salariales, que han sido
inferiores al IPC previsto para el ano 98, y por no
contemplar la reducción de la jornada, tanto para los
docentes como para los no docentes. Si deseàis tener
el texto del mismo, solo tenéis que comunicàrnoslo.

Otros convenios

En este momento se encuentran denunciados y
pendientes de constitución de las mesas negociado-
ras los siguientes convenios:

- Convenio colectivo estatal para los centros de
ensenanza de peluquería y estètica, de ensenanzas

musicales y de artes aplicadas y oficiós artísticos.
- Convenio colectivo de àmbito estatal de centros

de asistencia y educación infantil.
- Convenio colectivo de àmbito estatal de cole-

gios mayores universitarios.

La Ensenanza Privada en EUROPA
Los próximos días 19, 20 y

21 de marzo tendra lugar en
Atenas una conferencia sobre la
Ensenanza Privada en la Union
Europea, organizada por la
Federación de Profesorado de

Ensenanza Privada de Grècia
(OIELE), en la que participan
sindicatos de Ensenanza Priva-
da de Grècia, Reino Unido,
Francia, Alemania, Italià y
Espana. Por el Estado espanol

asistiremos únicamente los
STEs.

Esta primera conferencia pre-
tende poner en común la situación
de los diversos sistemas educati-
vos en los diferentes estados de la
Union Europea, y posiblemente de
lugar a futuras conferencias, cada
vez con objetivos mas concretes.
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OBSERVACIONS A L'ESBORRANY DE DECRET MEC QUE MODIFICA
EL CURRÍCULUM DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Introducció
Aquest avantprojecte pot significar una destrucció

dels principis assolits en l'actual marc jurídic expressat
a la LOGSE. El nou sistema educatiu, actualment en
un moment crucial de generalització en el nivell de 3r
d'ESO, s'orienta des dels principis de Comprensivitat,
no segregació i Atenció a la Diversitat. No es tracta de
la primera agressió que pateix el model genèric que
inspirava la LOGSE. Els desplegaments organitzatius
expressats a la LOPEG i ROC són exemples contun-
dents del retall radical que han patit les expectatives
progressistes del nou sistema educatiu, junt a la manca
d'inversions i el desinterès rea! per part de l'Administra-
ció en els temes educatius. Els plans inclosos a aquest
esborrany de modificació del currículum ESO poden
significar la destrucció ja total d'aquestes expectatives
al segregar, amb una dubtosa i ambigua "opcionalitat",
al nivell de 4t d'ESO. Aquest intent de frustrar ja de for-
ma global la generalització d'un nou sistema educatiu
inspirat inicialment en models progressistes no resulta
cap sorpresa. Ja en 1994, la Fundación Santa Maria,
associació vinculada a l'Editorial SM i a sectors
intel·lectuals afins al partit governant, ja provosaven
correccions substancials del sistema de Secundària
Obligatòria en la línia concretada per l'esborrany
d'avantprojecte ara publicat. El sindicat CSIF ja va
anunciar en 1996 la realització de compromisos amb
els responsables del MEC en la mateixa línia de trans-
formar el segon cicle d'ESO en aquesta línia netament
contrareformista.

La urgència amb què es vol aprovar el decret ama-
ga massa evidències. Conculca els dret de l'actual
alumnat de 3r d'ESO de saber què dimonis faran amb
les seues vides. Es burla dels importants sectors del
Professorat que han treballat i treballen en projectes
educatius que ara volen destruir. A hores d'ara, mitjans
de gener de 1999, molts equips educatius i equips
directius estan preparant el curs 1999-2000, ^pensa
aprovar en juliol l'Administració educativa valenciana
disposicions que haurien d'aplicar-se de forma imme-
diata? Al·lucina.

Primer
Malgrat que els intents antireforma són ja antics, el

Document conté deficiències niolt greus, no únicament
conceptuals, sinó de redacció, amb errors d'expressió i
sintaxi inclosos. Els autors (?) no sols desconeixen les
disposicions vigents sobre organització administrativa i
acadèmica de la Secundària i els elements bàsics que
volen articular el nou sistema educatiu. També desco-
neixen les regles bàsiques d'una correcta expressió
escrita que hipotèticament treballaren en BUP i siste-
mes educatius franquistes anteriors.

Les disposicions derogatòries signifiquen un frau i
una ambigüitat irritants. iCom derogar les disposicions
anteriors que entren en contradicció amb el nou docu-
ment sense modificar totes les disposicions existents,
tant les organitzatives com les acadèmiques? A tall
d'exemple, cal recordar les disposicions sobre Avalua-
ció en Secundària, Diversificació Curricular, competèn-
cies dels organismes col·legiats com equips educatius,
Comissió de Coordinació Pedagògica, Equips avalua-
dors, etc. ^Com corregir les contradiccions sense alte-
rar substancialment el ROC i el mateix marc jurídic
exposat a la LOGSE?

Segon
El recordatori, present al document, de l'autonomia

pedagògica i organitzativa del professorat esdevé una
burla. El fixar els continguts de les àrees de forma total
oblida l'autonomia del professorat i el mateix concepte
de Disseny Curricular com a marc orientatiu de referèn-
cia de la investigació docent. Concentrar tota l'atenció
en e!s continguts margina la necessitat, inclosa en la
idea original de currículum, d'articular procediments i
actituds de forma intel·ligent. Fixar els criteris d'avalua-
ció (Art. 10) i promoció de l'alumnat trenca l'autonomia
organitzativa i pedagògica dels equips educatius.

Tercer
La compartimentació del 4t curs en "opcions" aposta

per la destrucció d'un nivell educatiu que es proposa la
comprensivitat i la no segregació com a criteris orienta-
dors del treball educatiu. Assenyalar que aquestes
"opcions" no condicionaran les tries posteriors en Bat-

xillerat o Cicles Formatius no
sembla altra cosa que una
falsa promesa. El document
argumenta que aquestes
modif icacions faci l i ten la
mediació entre la Secundària
i els itineraris posteriors,
però <,no significa aques-
ta separació una tria
prematura?

Quart
Les diposicions

relatives a trans-
versals modifi-
quen de forma
infumable els
r e d a c t a t s
anteriors, que,
com el cas de
I' E d u c a c i ó
per a la Pau,
corresponen
als enunciats
reconeguts
per la UNES-
CO.

Cinquè
El docu-

ment oblida
de forma fla-
grant que
('alternativa a
Religió és, en
territori MEC,
Sociedad, Cul-
tura y Religión, i
no Actividades
de Estudio, tal
com va decidir la
mateixa Adminis-
tració després de la
sentència del Tribu-
nal Constitucional.

Sisè
El document justifica

les previstes modifica-
cions del currículum ESO
basant-se en les supo-
sades deficiències
observades a l'estu-
di i diagnòstic del
sistema educatiu
espanyol realit-
zat per l'INCE
(Instituto Na-
cional de
Calidad y
E va I u a -
ción), pu-
blicat
e n

avanç als inicis de 1998. Tanmateix aquest estudi, que
avalua de forma molt rigorosa diferents vessants del
sistema, com el Professorat i la situació de diferents
àrees, ja explica al preàmbul que no és un balanç del
nou sistema educatiu, ja que a les enquestes realitza-

des a alumnat 14-16 anys s'inclou, a més d'alumnat
de la nova Secundària Obligatòria, alumnes de

l'antic sistema, és a dir, de BUP i FP. A més
a més, assenyala l'estudi de l'INCE, un
balanç seria inviable, ja que el nou siste-

ma educatiu es troba en ple procés
d'implantació, resultant prematur qual-
sevol balanç.

Setè
L'altra base argumental utilitzada

per a justif icar la modificació del
currículum ESO està lligada al famós
"Dictamen sobre la Ensehanza de las
Humanidades en la En se nan za
Secundaria". En la segona part del
Dictamen, diferents experts provinents

dels cercles universitaris afins al partit
governant operen sempre amb una òbvia

conclusió: defensar l'ampliació dels horaris
curriculars de les seues especialitats respecti-

ves. Aquesta correcció no es pot fer, evidentment,
sense perjudicar altres àrees de coneixement. L'altra

correcció està lligada a una intensiva concreció dels
continguts temàtics, provocant la pràctica destrucció

de l'autonomia pedagògica i organitzativa del Pro-
fessorat i dels centres d'ensenyament, ta! com es

va indicar al punt 2n.
Per acabar d'adobar-la, la part on es realitza

un important estudi comparatiu dels sistemes
educatius de la Unió Europea conclou que al
nou sistema educatiu espanyol la presència de
les anomenades Humanitats no és major ni
menor que a la resta de sistemes educatius,
com l'italià, el francès o l'alemany.

Els savis responsables de la segona part
del Dictamen no sols ignoren l'actual situació
acadèmica dels instituts. Ignoren l'articulació
genèrica, normativa i organitzativa del nou
sistema educatiu. Ignoren a més a més una
qüestió pedagògica elemental: no per incre-
mentar una hora d'una àrea, com Llengua,

- millora substancialment la situació, sense
tenir present que Llengua és responsabili-
tat de totes les àrees. Sense entrar en
debats sobre l'horari curricular, en un cas
es realitza una pujada de quatre a cinc
hores del currículum, mentre que en altre
cas es resta de dues hores a una. Visca
la racionalitat i l'equitibri.

Setè
La Diversificació Curricular no consta

al document que projecta modificar el
currículum ESO. S'entén que l'alumnat
que no puga acomplir els objectius de
l'etapa, que per cert també són ignorats
al document, és senzillament expulsat del
sistema.

Vuitè
El document preveu també canvis

importants al futur Batxillerat. Encara ens
és desconegut l'abast real d'aquestos can-
vis, al no presentar-se cap document
públic. A més a més, encara és pendent la
reforma de les Proves d'Accés a la Univer-
sitat, qüestió íntimam.ent connectada amb
la anterior i sobre la qual no s'ha pres cap
decisió.

Amb aquest paisatge únicament se'ns
pot presentar una expressió suau per qua-
lificar la conducta de les administracions
educatives, la valenciana i la central:
negligència.

Gener de 1999

Joan Pau Cimarro
Àrea de Secundària
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"
"El Magrib, la riba Sud de la Medi-

terrània" és un material didàctic que
intenta abordar, amb tota la comple-
xitat possible, el moment actual de
les societats magribines.

Els problemes plantejats tenen
una rellevància social indubtable i
poden ser significatius de cara a
aquestes societats i per als nostres
joves en la mida en què els immi-
grants magribins són un element visi-
ble en la nostra societat.

Quant a la seua ubicació en el
currículum, es correspon amb un
dels blocs de contingut del disseny
curricular base de l'àrea de Ciències
Socials, Geografia i Història; Les
societats actuals. Com diu el DBC,
aquestos són "processos socials el
desenvolupament dels quals no s'ha
completat", roman obert, la qual cosa
li afegeix complexitat i requereix un
tractament específic. Aquesta com-
plexitat ens fa recomanar-lo per al
segon cicle d'ESO o bé per a
l'Ensenyament Post-obligatori.

Aquest material, editat per Nau Lli-
bres en la col·lecció GEA-CLIO, va
ser realitzat per Anna Ros i Miragall
en la seua presentació per a l'alum-
nat, i, a més, per José Antonio Antón
Valero, Joan Lacomba i Gema Mar-
tín Munoz, pel que fa al professorat,
al preu de 700 i 1.500 pessetes, res-
pectivament.

El podeu trobar també a la nostra
seu de València.

Marionetàrium
Estem d'enhorabona a

la ciutat de València. El
passat dimarts 26 de
gener s'obriren les portes
del primer Marionetàrium,
Tranquil.litzeu-vos... per
fer-ho no s'ha hagut
d'expropiar les terres
d'horta a cap llaurador o
llauradora. Es troba en un
acollidor baix del carrer
Túria, al n.- 41, i com
diuen les iniciadores del
projecte, es tracta d'un
espai de difusió, forma-
ció, creació i experimen-
tació, lúdico-pedagògic,
i... el que vaja sorgint
envers la seua/nostra
estimada Marioneta.
Poder comptar amb un
teatre estable i una biblio-
teca els i les amants de
les Marionetes són algu-
nes coses més de les
que pretenen. Per començar, ja tenim el programa del mes de
febrer:

- Dia 10, dimecres, a les 6 de la vesprada: Trobada d'experièn-
cies "Marioneta i teràpia", dirigida a psicòlegs/gues,
pedagogs/gues, docents, terapeutes, logopedes, etc.

- Dia 17, dimecres, a les 6 de la vesprada: Curs de Teatre
d'Objectes, per Empar Claramunt. Dirigit a docents d'Educació
Infantil, Primària i Secundària, actors i actrius, animadors/es i per-
sones interessades.

- Dia 25, dijous, a les 6.30 de la vesprada: Conferència-Audiovi-
sual sobre Escenografia i Posada en Escena, organitzada amb la
col.laboració d'UNIMA del País Valencià, a càrrec de l'escenografa
Nilda Varela.

Gràcies, Empar i Carme, per la vostra iniciativa!
Marionetàrium. C/ Túria, 41. 46008 València. Tel.: 96 392 52 90.

IV aniversari de la promulgació de la Llei d'FPA
El passat 20 de gener es va complir el 4t aniversari de

la promulgació de la Llei 1/95, de Formació de Persones
Adultes, coneguda més popularment com la Llei
d'Adults, una llei que estableix els mecanismes Í els ins-
truments per a l'estructuració i desenvolupament del dret
a la formació al llarg de tota la vida.

La consecució d'aquesta Llei al nostre País va ser
possible per la resposta positiva de les Corts Valencia-
nes a una gran demanda social canalitzada a través de
la Mesa dels Agents Socials per l'EPA. Per això podem
afirmar que el tret que més la caracteritza és el de ser
una llei de consens,social.

Des del mateix moment de la seua constitució, en
octubre de 1992, la Mesa dels Agents Socials va iniciar
una campanya en pro de la necessitat de promulgació
d'una llei d'adults que, per una banda, clarificarà la situa-
ció que aleshores travessava aquesta modalitat educati-
va (recordeu: retalls pressupostaris, congelació de planti-
lles, desaparició de la Unitat Programa d'EPA de la Con-
selleria...) i, per altra, possibilitarà una eixida positiva a
les necessitats i demandes de la població adulta valen-
ciana. Durant aquesta campanya inicial es va aconseguir
el suport de més de 50.000 signatures, les adhesions de
més de 1.000 col·lectius, associacions i diferents entitats
de la Comunitat Valenciana, i les mocions de més de 80
ajuntaments demanant al Govern Valencià la promulga-
ció de la llei.

Per fi, es va aprovar una Llei amplament consensua-
da entre les instàncies polítiques i el moviment social i
que és posseïdora d'un gran ventall d'aspectes positius,
ja que possibilita el dret de totes les persones a la forma-
ció al llarg de tota la vida, donant atenció preferent als
sectors socials més desafavorits, estableix un marc legal
per a facilitar la necessària col.laboració i coordinació
entre les actuacions formatives dirigides a les persones
adultes promogudes per les diferents administracions i
entitats, afavoreix la participació social i està en con-
sonància amb els plantejaments dels fòrums interna-
cionals, la qual cosa ens col·loca al nivell dels països
més desenvolupats d'Europa.

Ja tenim llei! Estem tots d'enhorabona! Van ser
aquestes algunes de les expressions que vam escoltar
en la celebració de la I Festa de la Llei a Castelló, Valèn-
cia i Alacant. Van ser moltes les manifestacions de grati-

tud i de reconeixement de la Mesa i de la FEVAEPA a
totes les persones, institucions i col·lectius que havien
donat el seu suport i havien col·laborat en la recerca
d'una eixida positiva i de futur per a la Formació de,Per-
sones Adultes al País Valencià.

Però tots sabíem que quedava molt de camí per recó-
rrer, faltava el seu desplegament. Hui, quatre anys des-
prés de la seua promulgació, la llei encara no s'ha des-
plegat, queden moltes coses per resoldre:

- No es disposa, encara, d'un Disseny de Programes
Formatius que regule l'aplicació de tots els contemplats.

- No s'ha elaborat el Pla General d'Actuacions per a la
Formació de Persones Adultes per part de la Comissió
Interdepartamental.

- No s'ha regulat la normativa de creació de centres
específics de formació de persones adultes, ni està pre-
vista una planificació que garantesca la possibilitat d'o-
fertar el Graduat de Secundària, de manera presencial,
en tots els centres.

- No està previst un Pla de Dignificació de les
instal·lacions dels actuals centres d'FPA.

- No s'ha previst una provisió de vacants, atenent a
l'especificitat dels llocs de treball.

- No s'ha establit la conformació dels equips multipro-
fessionais adequats per tal que siguen ateses, com cal,
l'orientació i la promoció de la formació integral de les
persones adultes.

- No s'ha elaborat una normativa específica que asse-
gure i potencie la participació i l'associacionisme i conso-
lide els drets expressats pels participants.

- No s'ha establit el Conveni General Multilateral per
determinar la contribució de la Generalitat Valenciana al
manteniment de les iniciatives formatives de les corpora-
cions locals i les entitats titulars de centres d'iniciativa
social.

- No s'ha regulat la creació dels Consells de Formació
de Persones Adultes a nivell local i/o mancomunal per a
l'establiment i desenrotllament dels,Plans Locals per a
l'FPA.

- No s'ha procedit a la transferència del centre d'EPA
de la Diputació de València.

Enguany, que celebrem l'entrada del nostre País en el
"tren" de la moneda única, hem d'adonar-nos més que
mai que l'Educació d'Adults ha de ser considerada, cada
vegada més, com una peça fonamental per al desenvo-
lupament social i econòmic d'una comunitat. És per això
que hem d'exigir a qui pertoque i on corresponga l'adop-
ció de quantes mesures siguen necessàries per aconse-
guir una Educació d'Adults de qualitat, en consonància
amb la realitat que ens envolta.

La Mesa dels Agents Socials, igual que ha fet aquests
quatre anys, ha organitzat una sèrie d'actes per celebrar
la promulgació de la Llei. El dia 18 de gener, i en
col.laboració amb el "Club Diario Información", es va
celebrar a Alacant, a l'Auditori de la CAM, una conferèn-
cia-col.loqui al voltant del tema: "Perspectives mundials
en Educació d'Adults: reptes per al proper mil·lenni", a
càrrec del professor José Manuel Asún Jordàn, Dr. en
Educació d'Adults per la Universitat de Colúmbia, de
Nova York1; així mateix, el dia 20, en el Centre Tómbola,
d'Alacant, va tenir lloc una festa amb un marcat caràcter
reivindicatiu. En la lectura del comunicat es va tornar a
demanar al Govern de la Generalitat Valenciana el
desenvolupament de la Llei i es va recordar que, preci-
sament, la formació permanent és la clau per a entrar
amb dignitat en el segle XXI.

Joan V. Pérez i Albero

1 VEURE DIARI "INFORMACIÓN" DEL DIA 21 DE GENER DE 1999, PAG. 10.
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Iniciativa Legislativa Popular
Diverses organitzacions, entre les quals es troba la Confederació d'STEs han presentat una ini-
ciativa legislativa popular per a que el Parlament Espanyol aprove la regulació per llei de les
35 hores en tots els àmbits laborals.
Per a que això siga possible cal arreplegar 500*000 signatures, de les quals la nostra confe-
deració s'ha compromès a obtindré'n 100.000.
Reproduïm ací l'exposició de motius que justifica la proposta i el seu articulat. Ara/ a treballar.

PER LLEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El problema social i econòmic

més important amb què s'enfron-
ten els països europeus és la deso-
cupació i la precarietat que afecta
una bona part d'assalariats i assa-
lariades. La Unió Europea que es
construeix segons criteris moneta-
ris i allunyada d'altres prioritats
econòmiques i socials, llença un
saldo de 18 milions de persones en
desocupació, el que suposa un
11% de la població activa comu-
nitària.

I el nostre país, que presenta
cada cop quadres macroeconomies
més "sanejats", té, tanmateix, una
taxa de desocupació doble a la
comunitària i una taxa de precarie-
tat tres voltes major, i presenta un
percentatge també superior en atu-
rats/des de llarga durada i desocu-
pats/des amb baixa qualificació.
Una situació especialment greu
entre joves i dones, immigrants i
disc apa citats/des.

Els Plans d'Ocupació presentats
i aprovats a la passada Cimera de
Cardiff han insistit en les políti-
ques de fíexibilització i precaritza-
ció del mercat de treball.

L'ortodòxia econòmica i dife-
rents governs insisteixen fins a la
sacietat en la moderació salarial i
l'anomenada consolidació del pro-
cés de reformes estructurals -pri-
vatitzacions, control del dèficit
públic, control de la inflació- i les

polítiques de desregulació laboral
com a receptes per crear ocupació.
Però, curiosament, si fóra veritat
que la moderació salarial crea ocu-
pació, Espanya no tindria la taxa
d'atur més elevada de la UE, i si
fóra veritat que la desregulació
laboral crea ocupació, el nostre
país no tindria niés de tres milions
d'aturats.

D'altra banda, observem amb
preocupació que algunes mesures
que es van pensar útils per limitar
la precarietat no han ajudat a solu-
cionar el problema. Restem estan-
cats en xifres preocupants, que
llencen seriosos dubtes sobre el
que ocorrerà al mercat laboral
quan la recessió econòmica cride a
les nostres portes. Si a açò afegim
la caiguda en la taxa de cobertura
en l'assegurança de desocupació,
hem de pensar que existeixen
raons sobrades per proposar unes
altres solucions, unes altres respos-
tes. No volem per més temps
seguir condemnats a elegir entre
atur o precarietat.

La Llei per les 35 Hores, és a
dir, la reducció de la jornada labo-
ral, és una peça essencial per a la
creació d 'ocupació, que ha
d'acompanyar-se d'altres mesures
que asseguren un canvi radical al
nostre actual mercat laboral: la
supressió de les hores extraordinà-
ries, la prohibició de les Empreses
de Treball Temporal, l'avançament

de l'edat de jubilació, la penalitza-
ció dels contractes temporals, la
garantia d'una cobertura total de la
desocupació i el dret a un Salari
Social o Renda Bàsica per a qui no
tinga accés a eixa cobertura, mesu-
res formatives, inversió pública en
projectes socialment i ambiental
substentables, o desenvolupar el
paper del sector públic en noves
fonts d'ocupació.

A més, la nostra proposta
coneix ja una suficient quantitat de
casos i exemples com per a que la
seua aplicació haja de ser conside-
rada amb tota seriositat. La segure-
tat de la Llei i el període d'adapta-
ció ajudarà els agents socials a
proposar-ne una aplicació realista.

Una aplicació que haurà de tin-
dré en consideració les característi-
ques del nostre teixit empresarial,
per tal d'assegurar propostes que
facen viable l'aplicació de la llei i
un increment significatiu de la
contractació de qualitat.

En fi, la reivindicació d'una llei
que reduïsca la jornada laboral a
35 hores setmanals és una proposta
contra l'atur, contra la pobresa i
l'exclusió social, però també un
desafiament per aconseguir un
model de societat democràtica i
igualitària, ecològicament substen-
table, és a dir, un model de pro-
ducció i consum de baix impacte
ambiental i per una nova relació
entre gèneres, per l'aprofundiment
i l'extensió de la democràcia polí-
tica. En síntesi, per una opció de
civilització.

Per tot això, proposem la
següent Iniciativa Legislativa
Popular:

Article 1. Jornada laboral.
La durada màxima de la jornada

ordinària de treball, a partir de I'l
de gener de l'any 2001, serà de
trenta-cinc hores de còmput setma-
nal de treball efectiu. Aquesta
mesura no suposarà en cap cas i
per cap concepte una pèrdua sala-
rial.

Article 2. Hores extraordinà-
ries.

A partir de l'entrada en vigor de
la present Llei no podran realitzar-
se hores extraordinàries, excepte
les que es realitzen per causa de
força major.

Disposició Addicional.
Fins I'l de gener de l'any 2001

i mitjançant la negociació col.lecti-
va es tendirà a adequar la jornada
de treball al nou marc laboral esta-
blert en aquest article.

Disposició Derogatòria.
Queda derogat el paràgraf

segon de l'apartat primer de l'arti-
cle 34 de l'Estatut dels Treballa-
dors. Igualment, queden derogades
quantes normes legals d'igual o
inferior rang s'oposen a allò dispo-
sat en la present Llei.

Disposició final.
La present Llei entrarà en vigor

el mateix dia de la seua publicació
al "Boletín Oficial del Estado".

ESCRIT AHIR

EDITORIAL

EL MOVIMENT DE L'ESCOLA MODERNA.- Ferran Zurriaga

LES TÈCNIQUES FREDïET.- Joan Tortajada

CONSELLS PER ALS MESTRES.- FREINET

PERPINYÀ: UN ESPERIT.- Carmen Miquel

UN LLIBRE.- Adela Costa

TREBALL D'EQUIP: PROGRAMA DEL CURS

DE TOT EL MON

ACTUALITAT ALS SETMANARIS

XIQUETS

DIÀLEG.- TOTS
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ESCOLA (1966). IDENTITY MAGAZINE (1966)
Als darrers 50, un país convulsionat per l'èxode a les veremes pro-

vençals i catastròfiques riuades i gelades assistia a la posada de llarg
d'una generació criada amb l'OJE, CIFESA i les cartilles de racionament.
D'aquells jòvens futbolers i motoritzats amb ulleres de sol n'eren ben pocs
els qui, com Joan Garcés, devoraven les cròniques europeistes del
malaguanyat Ventura a "Jornada" o com el Vicent Alvarez vibraven amb
la llunyana revolució d'uns barbuts a l'Havana. Tot i això, una inquietud i
ràbia difusa es respirava a l'ofesa ciutat del Tramvia a la Malva-rosa",
malgrat la dolçor de la Conxita Piquer, la gràcia de Berlanga i les cítriques
divises. I si la consigna de les petainistes i panxa-contentes classes domi-
nants era "Cuando los hombres callan, habfan las piedras", la dels més
conscients no en podia ser altra que l'activisme.

En aquestes circumstàncies, just a l'albada de la primavera del 59, un
acte al Paranimf de la Universitat congregà totes les generacions en actiu
del valencianisme. Es commemorava el setè centenari de la mort
d'Ausiàs Marc, i en aquesta cerimònia es passà la flama de la nacionalitat
als Raimon, Mira, Marqués, Aracil, Ardit, Ninyoles, Cucó, Pérez Casado,
Vicent Alvarez, Climent, els Miquel, Blasco, J. Picó, Garcés, Rodríguez
Bernabeu, Alpera, Clara Simó... Em pense que no cal insistir en la
importància que han tingut en les darreres dècades. Per a mi ha estat la
generació més solvent i rellevant del segle que s'esmicola. Per exemple,
han estat els màxims responsables que per primera vegada a l'Època
Contemporània un canvi polític "estructural" s'haja fet en clau valencianis-
ta, o que hi haja una Llei d'Ús. I sense deixar d'estar al vent del món dels
drets de les dones, l'ecologisme, el socialisme o l'anti-militarisme. Sobta,
en fi, la seua capacitat d'influència, mitjançant tantes empreses culturals,
per als qui hem vingut darrere. En presentem un parell que expressen bé
la vessant valenciana i universal d'aquestos rebels dels 60.

I ara, en el vostre quarantè aniversari d'activisme, no puc deixar de feli-
citar-vos per la feina feta.

Ferran Pastor i Belda


