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plantilles de Secundària,
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Una primavera

Aquesta ha de ser una primavera fecunda, d'esclat,
d'enrenou, farcida com és d'esdeveniments, cites impor-
tants, circumstàncies ben significades.

Aquest mes d'abril s'acabarà d'enllestir, amb acord o desa-
cord, una negociació sobre l'Educació Secundària que hagué-
rem volgut tancar amb èxit ja fa molt de temps. En aquest con-
text, però ampliant l'abast al conjunt del sistema educatiu, la
Plataforma Unitària per l'Ensenyament Públic Valencià convo-
ca una manifestació per al dia 22 d'abril, conscients que assis-
tim a una erosió constant del model d'Escola Pública Valencia-
na que hem d'aturar, perquè l'escola que construïm avui serà
la societat en què viurem demà. De seguida començarà la
matrícula escolar, així que cal dur la iniciativa. Per això, el pas-
sat 28 de març, i fins el mes de maig, van començar les Troba-
des, per donar a conèixer que l'Escola en Valencià és una
esplèndida realitat que hem d'eixamplar a tot arreu i la nostra
millor aposta pel futur.

En maig, el dia 1, ens manifestarem per les 35 hores, i el
dia 9, ens n'anirem a Madrid, amb la Plataforma Cívica
"Segura Limpio", per tal d'acabar amb dècades d'abandona-
ment i irresponsabilitat governamental.

En juny seran les eleccions municipals i autonòmiques.
Aleshores veurem com tracten l'ensenyament, i tots els ser-
veis públics, el nostre patrimoni natural, cultural i lingüístic,
els nostres drets individuals i col·lectius, cadascuna de les
candidatures que s'hi presenten. Serà el moment de parar
atenció al que s'ha fet, al que s'ha dit; serà el moment de
veure si s'han prioritzat els interessos de la majoria social o
s'ha treballat sols per a uns o en benefici propi. Serà el
moment que com a valencians i valencianes busquem aliats
als nostres esforços, a les nostres esperances.

En qualsevol d'aquestes fites, davant de tots aquest fets,
nosaltres serem actius i actives, exigents, manifestarem el
nostre compromís í, des de la nostra autonomia, celebrarem
la trobada amb qui faça el mateix camí que nosaltres.

L'all.**
Per als governs centrals i
autonòmics que han permès
l'enverinament del riu Segura
durant dècades i han hipotecat la
vida i l'economia de les
comarques valencianes i
murcianes.

...i l'oli
Per a la Plataforma Cívica
"Segura Limpio", pels vint anys
de lluita dels ciutadans i
ciutadanes de la comarca de la
Vega Baja, els quals han aixecat
un moviment cívic unitari
exemplar.
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Xàtiva: Vicente Boix, 2,3er pfe, porta 5 (CP. 46800).Tel, 96 228 30 67 València: Juan de Mena, 14, (C.P. 46008). Tel. 96 3919147,



'interès n.2139-abril 1999

CONTIGO, CON TU FIRMA

1.- de Mayo:
35 horas semanales por ley

El 1.° de Mayo de 1999 debe marcar un
nuevo hito en la lucha de los trabaj adores
y trabajadoras por seguir avanzando en la
reducción del tiempo de trabajo, es el
momento de dar el impulso defïnitivo a la
Iniciativa Legislativa Popular para conse-
guir las 35 horas semanales por ley y sin
reducción del salario. Esta iniciativa, que
estamos promoviendo los Sindicatos de
Trabajadores y Trabajadoras de la
Ensenanza que formamos la Confedera-
ción de STEs junto con otras organizacio-
nes, nos permitirà llevar esta reivindica-
ción al Parlamen-
to.

El desempleo y
la precariedad
laboral constitu-
yen tal vez la
mayor expresión
de injustícia que
actualmente sufre
nuestro país. Se
nos quiere hacer
creer que el paro
es algo inevitable.
No es cierto. Exis-
ten alternativas
que nos pueden y
nos deben condu-
cir al pleno
empleo o a la ple-
na protección por
desempleo. La
reducción de la
jornada laboral es
una de ellas.

El pleno
empleo que pro-
pugnamos debe contribuir al desarrollo
integro de las personas, y debe estar ligado
tanto al reparto de la riqueza como al
reparto de trabajo. Al reparto de la
riqueza, en esa dimensión solidaria de tra-
baj adores y trabajadoras frente a los gran-
des poderes del capital que buscan solo su
rentabilidad; al reparto de trabajo (que no
solo del empleo) como contribución a una
mejora en la calidad de vida, donde hom-
bres y mujeres puedan compartir, ademàs
del empleo, el trabajo domestico y el tiem-
po de ocio.

La reivindicación de una ley que reduz-
ca la jornada semanal a 35 horas es un fïr-
me paso adelante en la lucha contra el
paro, contra la pobreza y la exclusión
social, y, al mismo tiempo, un desafio que
nos aproxima a una Sociedad mas demo-
cràtica e igualitària.

Para la reducción de la jornada labo-
ral en la ensenanza proponemos las
siguientes medidas:

* La reducción de la jornada en el Pro-
fesorado debería repecutir, sobre todo, en
la disminución del número de horas lecti-

PER LLEI

vas, y no en el tiempo dedicado a otras
actividades, necesarias para el buen fun-
cionamiento de los centros.

• El número de horas lectivas para el
profesorado de todos los niveles debe
reducirse a 18, incluyendo en ellas no solo
las de docència directa, sinó también las
de tutoria y coordinación pedagògica, las
dedicadas a otras actividades complemen-
tarias con alumnas y alumnos, los despla-
zamientos de itinerantes, parte del tiempo
dedicado a la formación permanente.

• A partir de los 55 anos, posibilidad de
solicitar 4 horas
lectivas de reduc-
ción.

• El horario del
Personal Laboral y
de Administración
y Servicios se
computarà sema-
nalmente como
medida para esta-
blecer una jornada
racional.

• Derecho a
baja maternal por
un período de 26
semanas, con el
100% de sueldo
durante las 16 pri-
meras y con el
85% las 10
siguientes.

• Derecho a
excedència por
cuidado de hijo o
hija menor, duran-
te tres anos.

• Igualdad de derechos de las funciona-
rias interinas y las de carrera.

• Jubilación voluntària a los treinta anos
de servicio o sesenta de edad.

• Dotación de profesorado y personal
sustituto, cuando se solicite reducción de
jornada o permisos legalmente reconoci-
dos.

La puesta en pràctica de estàs medidas,
unidas a la estabilidad del profesorado
interino, eliminando la actual rotación en
el empleo, supondría un considerable
aumento de profesorado y del personal
laboral, con la consiguiente reducción de
la tasa de paro, así como la contribución a
un fomento de la participación activa en la
organización de los centros educatives.

Desde la Confederación de STEs Ha-
mamos a todos los trabajadores y traba-
jadoras a colaborar en la recogida de fir-
mas, pues contigo, con tu firma, es posi-
ble llevar esta ILP al Parlamento, y a par-
ticipar en la jornada de la lucha del 1.°
de Mayo acudiendo a las movilizaciones
que se convoquen.

Secretaríado Confedera! de STEs

ULTIMA HORA
En el moment de tancar l'edició, ens hem assabentat per l'associació progressista de

la Inspecció Educativa, ADIDE-País Valencià, que el cap de la Inspecció de València ha
cursat instruccions per donar compliment a la Proposició no de Llei del passat 21 d'octu-
bre, aprovada per les Corts Valencianes, per tal de fiscalitzar el professorat de valencià i,
concretament, per impedir que es faca ús del terme País Valencià i s'explique la unitat
de la llengua catalana.

Des de l'STEPV-Iv no consentirem que recaiga sobre cap professor o professora cap
acció punitiva i ens mostrarem bel·ligerants fins on calga per defensar la dignitat de la
tasca docent i la llibertat de càtedra. En aquest sentit, la Conselleria ja disposa de
"l'autoinculpació" de molts membres del nostre sindicat per començar a executar
l'absurda i il·legal ordre del cap de la Inspecció Educativa. Però, a més a més, des de
l'acció unitària mampresa per la Mesa per l'Ensenyament del Valencià, presentarem en
els propers dies la resposta de milers de professors i professores de tots els nivells educa-
tius, universitats valencianes i d'arreu del món, claustres, associacions, escriptors i
escriptores i personalitats de la política.

ensenyament

Oferta pública d'ocupació
A continuació publiquem el que ens ha arribat a l'hora del tancament
de l'edició sobre l'oferta pública d'ocupació d'ensenyament i, en el
seu cas, de les respectives convocatòries d'oposicions.

ANDALUSIA: Sense convocatòria
(places, veure AH-i-OKn.°l35).

ARAGÓ: Proposta definitiva de places.
Sense convocatòria.
- Cos de Mestres: Primària 25, P. Terapèuti-

ca 25, Audició i Llenguatge 18, Anglès 34, E.
Física 21, Música 18, Infantil 21.

- Cos d'Arts Pràctiques i Disseny: Dibuix
artístic 1, Dibuix lineal 1, Disseny per Ordina-
dor 2, Elements Constructius 1, Modelat i bui-
dat 3, Projectes d'art decoratiu 3, Tècniques de
disseny gràfic 3, Tècniques audiovisuals 1,
Teoria i Pràctica de la Fotografia 1.

- Cos de Pràctiques de Formació Professio-
nal: Cuina 3, Equips Electrònics 1, Fabricació
Carpinteria i Moble 2, ïnstal. Equips Tèrmics
1, ïnstal. Electròniques 9, Manteniment de
vehicles 10, Mecanitzat i Manteniment de
Màquines 1, Proc. Diag. Clínic i Ortoprotèsic
1 i Serveis de Restauració 1, Prod. Arts Gràfi-
ques 2, Strnes. i Aplic. Informàtiques 2 i Tec.
i Porc. Imatge i So 2

BALEARS: Proposta definitiva.
Sense convocatòria (veure places en All-i-

O//n.°135).
CATALUNYA: Convocatòria, termini del
24.3.99 al 12.4.99 (veure places, All-i-Oli
135).

GALÍCIA: Convocatòria, termini del
23.3.99 a T 11.4.99.

Places sense prova de Llengua amb accés
lliure:

- Cos de Mestres: Anglès 22, E. Física 25.
- Cos de Secundària: Grec 4, Llatí 4,

Llengua 8, Matemàtiques 8, Dibuix 16,
Francès 27, Música 27, E. Física 21.

- EE OO II: Alemany 3, Francès 6, Portu-
guès 2.

- Conservatori: Flauta 3, M. de Càmara
3, Violí i Percussió 3, Piano 6, Saxofon
2, Trombó 2, Trompa 2, Trompeta 2 i Vio-
la 2.
TERRITORI MEC: En negociació, unes
1.000 places del cos de mestres: Astúries
9, Castilla-La Mancha 236, Castilla y
León 157, Extremadura 135, Madrid 324,
Murcià 118, Ceuta 8 i Melilla 13.
PAÍS BASC: No en convoquen fins el 2001.

P. VALENCIÀ: Proposta definitiva de pla-
ces, amb algunes modificacions d'última
hora respecte al que vam publicar a rAll~i-
Oli n.° 135: desapareixen les 50 places d'E.
Primària, les 25 de Matemàtiques i C. Natu-
rals i les 25 de C. Socials-Geografïa i H.a.
Aquestes 100 places es redistribuiran entre
d'altres especialitats. Encara no hi ha convo-
catòria.

PROVES PER A L'ADQUISICIÓ D'ESPECIALITATS
La Conselleria de Cultura, Educació i

Ciència convocarà, dins la propera convo-
catòria de concurs-oposició del Cos de
Mestres, proves per a l'adquisició de noves
especialitats, en compliment de l'apartat 13

de l'Acord de Plantilles signat per
l'STEPV-Iv, UGT, CSIF i ANPE el 7 de
juny de 1996.

Per a més informació, poseu-vos en con-
tacte amb les seus del sindicat.

ELECCIONS SINDICALS:
ARA, L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Les eleccions sindicals continuen
celebrant-se.

Després de l'ampli nivell de reconei-
xement que el nostre sindicat va obtin-
dré en l'ensenyament públic i la Univer-
sitat, els processos electorals han conti-
nuat.

A l'ensenyament privat, encara sense
acabar el procés electoral, podem afir-
mar que avancem-respecte les ante-
riors eleccions, fonamentalment en el
sector de l'ensenyament concertat, des-
tacant que som majoria en alguns dels
comitès d'empresa més grans.

En la Sanitat, l'STEPV-Iv s'ha presen-
tat per primera vegada. Més de 200 per-
sones, de tots els sectors de la Sanitat,
han avalat amb la seua candidatura el
compromís d'encetar un treball en
aquest sector. Hem obtingut representa-
ció en tres àrees, la de l'Hospital Peset
de València, la de Gandia i la d'Alcoi, El
dia 20 de febrer va tindré lloc a la seu
de València la constitució del sector de
la Sanitat pública, amb l'assistència de
delegats i delegades de la major part de
les àrees de salut.

Ca! també destacar la millora entre el
personal laboral de la Generalitat i la
forta entrada en sectors nous, com
l'Agència Tributària, on a València ens
constituïm en la tercera força (molt per
davant d'organitzacions ja implantades,
com l'UGT, la CSIF, la CGT...) i a tan

sols un vot de la segona i dèsset de la
primera.

I cal també destacar els resultats del
Sindicat de Treballadors de l'Administra-
ció, en el cas de l'Administració local,
amb qui el nostre sindicat ha decidit fer
camí junts en aquestes eleccions, de
manera que les persones afiliades del
sector s'han integrat en les seues llistes.

I ara?
El proper dia 27 d'abril seran les elec-

cions en l'àmbit del personal funcionari
de la Generalitat Valenciana. Per sego-
na vegada, el nostre sindicat estarà pre-
sent amb unes candidatures que arre-
pleguen quatre anys de treball, d'il.lusió
i de voluntat per construir un nou sindi-
calisme en els serveis públics.

Des de l'ensenyament, i també des
de la resta de sectors, hem de contribuir
a que els resultats siguen excel·lents,
com excel·lent ha estat el treball del
sector al llarg dels darrers quatre anys.

En els instituts, els SPEs, CEPs,
escoles..., treballen moltes companyes i
companys que pertanyen a l'àmbit fun-
cionarial. Parlem amb ells, parlem amb
elles, expliquem què és el nostre sindi-
cat, quina ha estat la nostra evolució, el
nostre treball.

Entre tots i entre totes ho anem a
aconseguir.
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APLICACIÓ DE LA LOGSE

QUÈ HA PASSAT EN SECUNDÀRIA ELS ÚLTIMS TRES CURSOS?

Antecedents: 1996-1999,
breu història d'una negociació que
mai no va existir

Des de l'any 1996, que i'STEPV-lv va
signar l'acord de plantilles dels centres
d'Educació Infantil i Primària, la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència no ha obert
una vertadera negociació de Secundària,
tot i que la Disposició Addicional d'aquell
acord diu: "La Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Ciència es compromet a negociar
amb anterioritat a l'inici del curs escolar
1996/97 les plantilles d'Educació Secundà-
ria, i també les garanties laborals i les con-
dicions de treball de l'esmentat professorat,
garantint la permanència en la localitat de
destinació al llarg del procés d'implantació
de la LOGSE". S'ha incomplit reiterada-
ment eixa part de l'acord en tots el seus
continguts.

En el curs 1997-98, l'Administració ens
va sorprendre amb una oferta original: un
nou model de plantilles de Secundària. Es
pretenia dissenyar unes plantilles estables
en funció del nombre d'unitats dels IES.
Aquesta proposta va centrar tant el debat
de les Jornades de Secundària organitza-
des pel nostre sindicat els darrers anys
com de la nostra acció sindical, amb la con-
següent elaboració de documents d'estudi
de les diferents propostes. La Conselleria
va proposar una sèrie de reunions tècni-
ques per tal d'explicar el nou model i inter-
canviar opinions que havien de precedir a
la negociació real. Però quan eixes reu-
nions haurien d'haver deixat pas a les
negociacions en la Mesa Sectorial, es
varen creuar, un darrere l'altre, diferents
temes i situacions que "aparcaren" la nego-
ciació fins arribar a la situació actual. A part
dels temes previsibles, com el Concurs de
Trasllats o les instruccions d'inici de curs,
va haver dos temes més que serviren la
Conselleria per desviar l'atenció en dos
moments claus del procés, quan la pressió
sindical havia aconseguit que, almenys a
efectes de calendari, les plantilles tornaren
a estar damunt la mesa de negociació. El
providencial conflicte de l'ordre de calendari
escolar, primer, i l'esborrany de l'ordre que
desenvoluparà el ROF de Secundària, qua-
lificada pel sindicat com una autèntica pro-
vocació, després. En les dues ocasions, la
primera conseqüència va ser la paralització
de la "negociació de les plantilles". La pro-
posta de modificació del calendari es va
neutralitzar i l'esborrany del ROF va desa-
parèixer com un "document viu", però un
dels seus objectius, la paralització del pro-
cés negociador de les plantilles de
Secundària, estava assegurat.

Paral·lelament, la publicació dels Reials

Decrets d'IFP va donar lloc a la creació
d'una comissió per estudiar de quina mane-
ra haurien d'aplicar-se a les borses de pro-
fessorat interí afectat. No cal recordar que
estiguérem en contra de gran part de les
mesures adoptades per eixa comissió.

Des del sindicat, i durant tot el curs
1998-1999, començàrem una campanya
informativa al professorat, denunciant la
situació de paràlisi de la negociació de tots
els temes relacionats amb la Secundària.

És clar que, fins ara, la Conselleria ha
preferit deixar que les coses passen, que
es problematitzen, a planificar tot el tram
educatiu de la Secundària.

Les conseqüències d'eixa política dels
fets consumats té, des del nostre punt de
vista, dos grans vessants dins l'estratègia
del Govern. Per una banda, la sensació de
caos als IES, amb el tram educatiu de
l'ESO partit, en la major part dels casos,

entre col·legis i instituts, i el professorat
descontent i amb la preocupació pel futur
del seu lloc de treball i per les condicions
en què ha de realitzar-lo, i, en segon lloc, la
derivació de l'alumnat a l'ensenyament pri-
vat, potenciada per les facilitats donades a
aquesta i per les percepcions dels pares i
mares respecte les diferències, en bona
mesura fictícies, entre l'ensenyament públic
i privat.

El curs vinent 1999-2000, amb la gene-
ralització del 4t de l'ESO, els ensenya-
ments obligatoris previstos per la LOGSE
estaran complets, no així els centres
necessaris per a una adequada escolaritza-
ció de l'alumnat. Les tasques del professo-
rat de Secundària hauran canviat substan-
cialment sense que hi haja hagut un pla de
formació per part de l'Administració, sense
que els canvis en les condicions de treball
estiguen reconeguts ni regulats i sense que

el professorat especialista i de suport estiga
als centres.

Els reptes, doncs, han d'anar en dues
direccions:

- Aconseguir que els ensenyaments
públics de Secundària funcionen amb la
qualitat que han tingut i que ara, cada volta
més, estan intervinguts i mediatitzats per
una deficient planificació i implantació dels
nous ensenyaments per part de l'Adminis-
tració.

- Aconseguir els mitjans humans, tècnics
i materials per tal que la tasca docent es
puga realitzar en condicions.

1999: recuperem la negociació?

La Mesa Sectorial d'Educació es va reu-
nir el passat 1 de març, per negociar les
Plantilles de Secundària. La situació de la
negociació en aquests moments, després
de vàries reunions, està estancada.

Aquest nou document ha estat qualificat
per la nostra organització com a insuficient
-perquè no contempla tots els elements
que, segons nosaltres, han de configurar
les plantilles- i com a incomplet, perquè
manquen elements fonamentals: un pla
temporalitzat per a la construcció i adequa-
ció, com a mínim, de tots els centres pre-
vistos al Mapa Escolar, amb el correspo-
nent crèdit pressupostari; unes plantilles
suficients per a garantir les noves necessi-
tats educatives derivades de la LOGSE; la
millora de les condicions de treball del pro-
fessorat; el pagament d'un complement
específic per a tot el professorat; l'escolarit-
zació de l'alumnat del primer cicle d'ESO
als IES en unes bones condicions; la plani-
ficació lingüística; un pla de formació del
professorat; l'avançament cap a una verta-
dera autonomia dels centres, que supose
una millora en la seua organització i apro-
fundir en la gestió democràtica.

Hem demanat l'Administració educativa
que aporte d'una vegada tots els docu-
ments amb les propostes que fan falta per
poder fer una negociació en condicions,
que avance en els seus criteris i que els
modifique tot atenent les reivindicacions
sindicals per a garantir una millora del sis-
tema educatiu públic, una aplicació correc-
ta de la LOGSE i la millora de les condi-
cions laborals i retributives. Si no és així, la
negociació està abocada al fracàs i l'Admi-
nistració en serà la responsable.

Nosaltres continuarem fent propostes i,
com a sindicat majoritari i perquè així ho
desitja el conjunt del professorat, continua-
rem treballant sobre la base de la unitat sin-
dical, la unitat del professorat, la confluència
amb totes les associacions i col·lectius que
defensen la millora del sistema educatiu
públic i de les nostres condicions laborals.

PNL: Per a evolucionar positivament

En el Practicant en PNL, trobaràs: intel·ligència emocional, canvi d'hàbits, comunicació
personal, autoestima, aprenentatges creatius, etc. De I'l al 14 d'agost en un agradable i fresc
paratge de l'Alt Palència. Curs Introductori: 6 de juny. Demana informació ara mateix.

PeNeLers
Font d'En Corts, 87, baix
46013 València
Tel. 9633431 90

Si esteu interessats i interessades a rebre
informació per correu de publicacions en

català, feu-nos arribar les uostres dades a:

E. G. C.
Apartat de Correus 303

46080 València
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ARRANJAMENT ESCOLAR 1999

La Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Ciència publicarà en els propers
dies la proposta definitiva de Parran-
jament escolar per al curs 1999-2000
-modificació de les unitats escolars i
llocs de treball per als centres públics
d'Educació Infantil, Primària i Edu-
cació Especial- després d'haver con-
sultat, que no negociat i pactat, els
Consells Escolars i les Juntes de Per-
sonal Docent. Poques seran les
al·legacions acceptades per l'Admi-
nistració, sols s'han tinguí en compte
aquelles que tenen a veure a l'aplica-
ció dels criteris; per exemple, la
determinació de l'especialitat del lloc
de treball catorzè (als centres d'una
línia) o vint-i-sisé (als centres de
dues), i poca cosa més.

No s'ha avançat en el trasllat de
l'alumnat de primer cicle d'ESO als
IES, ans el contrari, algunes localitats
on estava previst no ho faran.

Respecte a l'escolarització de
l'alumnat de tres anys, està condicio-

nada als espais dels centres, espais
que no existeixen en molts casos per
la continuïtat de l'alumnat de primer
cicle d'ESO o per la manca de plani-
ficació, i, per tant, a localitats com
València hi haurà un nombre consi-
derable de centres que no ofertaran
llocs escolars de tres anys malgrat
disposar de demanda suficient.

No s'ha tingut en compte allò que
diu l'Acord de Plantilles respecte els
centres que tenen 4 unitats d'Educa-
ció Infantil en no crear un lloc de tre-
ball més. Se'ns ha contestat que tots
els centres de 4 unitats d'Educació
Infantil tindran l'any 2000-2001 un
lloc de treball més.

S'ha fet una interpretació restricti-
va de l'Acord de Plantilles en no
considerar els centres amb 3 unitats
d'Infantil i 7 de Primària com a cen-
tres complets, i no crear, per tant, un
lloc de treball més.

S'està escolaritzant l'alumnat de
tres anys sense tenir en compte, a

més dels aspectes quantitatius,
l'adaptació dels espais als requisits
mínims, la dotació de mobiliari, la
dotació de personal de suport, la
reducció de les ràtios, les mesures
organitzat!ves que permetesquen la
reducció del temps de treball lectiu
del personal d'Educació Infantil...

L'Administració és l'única res-
ponsable de tot açò, i per això ha de
modificar l'actual política respecte
aquesta etapa educativa, que sols està
beneficiant el sector privat. En aquest
moment, per exemple, hi ha més
alumnat de 3 anys a la privada que a
la pública a la ciutat de València.

Tampoc no s'ha dotat els centres
amb programes específics de profes-
sorat de suport, ni de professorat de
Plàstica i Visual ni de Tecnologia...

En definitiva, ens trobem davant
d'un arranjament escolar que no
podem acceptar, encara que gràcies a
l'Acord de Plantilles es dota els cen-
tres de més professorat.

Professorat interí
Carta oberta ai Conseller d'Educació,

Manuel Tarancón

El dissabte 6 de març, 1.500 professors i professores interines van reite-
rar, davant del Palau de la Generalitat Valenciana, la seua precària situació
laboral i les seues reivindicacions per tal d'anar superant-la fins ía seua
plena incorporació a la funció pública docent.

Així és com una bona part dels 7.000 interines i interins que hi ha al
sistema educatiu valencià es neguen a acceptar la falta de voluntat nego-
ciadora que l'Administració Educativa va mostrar envers la seua situació
laboral el passat 19 de febrer, l'última reunió de la Mesa Sectorial que va
tractar el tema.

El professorat interí no pretén solucions a la seua situació que no hagen
estat possibles en els darrers vint anys al si de la funció pública i en el
marc de l'actual Constitució: una estabilitat en el treball a la manera que
en aquest moments hi ha a d'altres comunitats autònomes, mentre s'arriba
a una normativa que, una vegada més, tal com va ser possible als anys 80,
i darrerament en 1990, en el context de l'aprovació de la LOGSE, possibi-
lite l'accés del professorat interí a la condició de funcionariat de carrera.

Precisament, en aquests moments, es dóna la circumstància que hi ha
en projecte la reforma de la legislació bàsica en matèria de funció pública
i, en paral·lel, la voluntat del Govern espanyol de procedir a restabliment
d'un estatut de la funció pública docent per primera vegada. Es, per tant,
una bona ocasió per a buscar fórmules adequades per resoldre el problema
del nombrosíssim professorat interí que hi ha arreu de r Estat i, concreta-
ment, a la nostra comunitat autònoma. I mentrestant, repetim, cal una esta-
bilitat per a aquest professorat.

És per açò que l'STEPV-lv convoca tot el professorat
inferia participar en les següents

CONCENTRACIONS, el dimarts 13 d'abril:

ALACANT: Serveis Territorials d'Educació. C/Carratalà, 47.
18 hores.

CASTELLÓ: Serveis Territorials d'Educació. Avda. del Mar, 23.
18 hores.

VALÈNCIA: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Avda. Campanar, 32.18 hores.

Formació de Persones Adultes:

Desplegament de la Llei

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència va fer públics dos
documents força importants per a la Formació de Persones Adultes
al nostre país.

El primer, que s'ha presentat al Consell Valencià de la Formació
de Persones Adultes, fixa els criteris generals per a l'elaboració
del Mapa de Formació de Persones Adultes.

El segon és el projecte de Decret pel qual es crea l'Institut
Valencià per al Desenrotllament de l'Educació a Distància (IVA-
DED), presentat al Consell Escolar Valencià (CEV). El CEV va
aparcar, el passat 12 de març, l'elaboració del dictamen fins que es
debata, prèviament, al Consell Valencià de la Formació de Persones
Adultes i es negocie a la Mesa Sectorial d'Educació, segons una
proposta formulada pel nostre sindicat.

Per a l'STEPV-lv, una i altra proposta suposen una involució en
el model de Formació de Persones Adultes (FPA), ja que parteix
d'una concepció compensatòria de l'FPA, contrària a la concepció
moderna del que ha de ser la formació permanent dels ciutadans i
ciutadanes continguda a la Llei de Formació de Persones Adultes.
Però n'hi ha més, l'esborrany de desenrotllament de l'IVADED
suposa un pas més en el control polític del sistema educatiu, en
aquest cas de l'FPA, ja que estarà dirigit per un gerent nomenat
directament per la Conselleria, sense cap control democràtic per part
de la Comunitat Educativa.

Respecte al document de "criteris generals per a l'elaboració del
Mapa de Formació de Persones Adultes", pel qual es fixen els crite-
ris de l'Administració Valenciana per als propers tres cursos esco-
lars, considerem, en una primera valoració, que és inacceptable. La
proposta de l'Administració suposa que sols s'impartirà el Graduat
d'Educació Secundària en la modalitat presencial en els centres que
estiguen ubicats en les localitats de més de 25.000 habitants, és a
dir, en 20 localitats: València, Alacant, Elx, Castelló, Torrent, Alcoi,
Sagunt, Gandia, Elda, Orihuela, Benidorm, Paterna, Alzira, Mislata,
Vila-real, Torrevieja, Sant Vicent del Raspeig, Burjassot, Villena,
Ontinyent, La Vall d'Uixó, Dénia, Quart de Poblet, Petrer, Villena,
Alaquàs, Manises i Algemesí. L'oferta es posarà en funcionament
en aquestes poblacions en els propers dos cursos escolars.

Per contra, l'Administració no dóna cap garantia que en la resta
de poblacions s'impartesca el Graduat d'Educació Secundària, ja
que en la seua proposta sols es diu que podran impartir la preparació
per a l'obtenció del Graduat en la modalitat d'entitat vinculada -a
qui?- o mitjançant la modalitat de "prova lliure". En conclusió, en

molts d'aquest centres es farà una oferta d'ensenyament a distància
vinculat al futur centre específic d'educació a distància (IVADED).
Aquesta política afectaria negativament als actuals centres d'adults
de moltes poblacions valencianes, que veurien el futur dels seus cen-
tre en perill de desmantellament per no poder ofertar en la modalitat
d'ensenyament presencial el Graduat. Per donar dades: les localitats
que tenen de 5.001 a 25.000 habitants són 105, entre les que figuren:
Sueca, Xàtiva, Crevillent, Aldaia, Novelda, La Vila Joiosa, Xàbia,
Ibi, Vinaròs, Oliva, Catarroja, Cullera, Carcaixent, Alfafar, Segorbe,
Onda, Ayora, L'Alcora o Villar del Arzobispo.

En aquesta perspectiva, per al curs 1999-2000, la població valen-
ciana que tindria accés a cursar estudis d'educació secundària
correspondria a un total de 1.796.704 persones (44.8%), mentre que
la població exclosa de tal dret suposaria un total de 2.212.625
(55.2%).

Per altra part, la proposta, en si mateixa, és incompleta, per no
anar acompanyada de dades sobre població, centres afectats en les
diferents etapes que s'anuncien, professorat de cada nivell..., com a
elements bàsics per a poder deduir les necessitats reals, l'oferta de
l'Administració, el cost econòmic...

Tampoc es tenen en compte els centres públics de titularitat
municipal, que queden exclosos de la proposta. Cal precisar que en
el País Valencià hi ha 178 centres de titularitat municipal (amb uns
400 professors i professores), alguns dels quals s'ubiquen en pobla-
cions de més de 20.000 habitants: Cullera, Catarroja, Alfafar...

A més a més, no hi ha cap referència a les xarxes de les zones
rurals, excloent-hi, per tant, les comarques de l'interior, com El
Valle de Ayora, La Serranía, El Alto Palancia, El Alto Millares,
L'Alcalatén o la Plana de Requena-Utiel.

El document, finalment, té una important vessant contradictòria
entre allò que diu -increment de plantilles, eficàcia-, allò que és la
realitat de la intervenció del Govern Valencià en matèria d'FPA
-retall pressupostari, paralització del desplegament de la Llei, des-
coordinació, absència d'inversions en construcció i d'adaptació dels
centres, desinterès per l'FPA- i allò que és la política educativa
general del Govern.

Per tot açò, ens oposem a les pretensions de l'Administració Edu-
cativa, hem exigit la convocatòria d'una Mesa Sectorial d'Educació
per tractar sobre la situació de l'FPA al País Valencià i obrir una
vertadera negociació sobre tots els aspectes que tenen a veure amb
aquests ensenyaments.

El passat 25 de març, a la seu de
l'STEPV-lv de València, va tenir lloc la
presentació del monogràfic de la nostra
revista All-i-oli dedicat a commemorar el
IV Aniversari de la Llei de la Formació de
Persones Adultes. A Tacte hi va assistir
professorat del sector, la presidenta de la
Federació d'Associacions d'Alumnes
d'EPA, Orlanda Gandia; Mercedes
Madrid, secretària d'Educació del PSPV-
PSOE; M.a Angeles Martínez, i Glòria
Marcos, diputades d'EU-Els Verds; el
president del Consell Escolar Valencià,
José Luis Narciso, i el director general
d'Ordenació de la Conselleria d'Educació,
Josep Vicent Felip, en nom propi, del con-
seller d'Educació i del sots-secretari gene-
ral, L'acte va ser presentat pel director de
la revista, Vicent Esteve, i va comptar
amb la intervenció de Josep Antoni
Puchades, president de la Mesa d'Agents
Socials per la Formació de Persones Adul-
tes. En acabar vam xarrar amistosament
durant l'aperitiu del migdia. *
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Concurs de Trasllats de Secundària:
Així no en serveixen per a res

de l'ensenyament públic A

Les vacants
Hem exigit la negociació de les

vacants que s'ofertaran en el con-
curs de trasllats del professorat de
Secundària d'enguany. Hem reite-
rat, en diferents meses sectorials,
la necessitat que es negocien qui-
nes i q u a n t e s vacants s 'han
d'ofertar al concurs de trasllats,
trobant-nos amb la negativa sis-
temàtica de T Administració, que
aplica unilateralment els seus cri-
teris, que en la pràctica suposen la
impossibilitat que el professorat
puga exercir el seu dret a la
mobilitat. Ni el professorat defini-
tiu pot canviar d'institut ni el pro-
fessorat en expectativa pot acce-
dir a la seua primera destinació
definitiva.

Segons els nostres estudis, hi
ha 3.644 vacants als instituts, de
les quals 2.059 són vacants pures
d ' e spec ia l i t a t s . Doncs bé,
l 'Adminis t ració Educativa sols
preveu treure al concurs de tras-
llats unes 700 places, una cosa
inacceptable.

El nombre de professorat en
expectativa de destinació és de
1,869 persones. Per especialitats
destaquen: 218 d'anglès, 183 de
matemàtiques, 159 de física i quí-
mica, 146 de valencià, 118 de
castellà, 148 de geografia i histò-
ria, 142 d'administració d'empre-
ses, 71 de filosofia, 97 d'educa-
ció física, 56 de pràctiques admi-
nistratives, 45 de procediments
sanitaris, 46 d'equips electrònics
i 50 de dibuix. En d'altres espe-
cialitats, el nombre de professorat
en expectativa és menor, però
també és cert que les places són
menys. Per exemple: en cuina i
pastisseria hi ha 5 persones en
expectativa per a 19 vacants
pures, o en sistemes d'informàti-
ca, 6 professors per a 20 vacants
pures. Inexplicable.

Els cursos
Hem pogut comprovar en la

resolució provisional de la barema-
ció del professorat participant en el
Concurs General de Trasllats que la
Direcció General de Personal no ha
atès la proposta que li vam fer des
de l'STEPV-ïv en el sentit de bare-
mar TOTS els cursos de formació
que tinguen incidència sobre
l'exercici de la docència, i no sols
el que feren referència expressa a
l'especialitat de cadascú.

L'Administració no ho ha vol-
gut considerar, ja que, segons diu,
és un acord de totes les Adminis-
tracions educatives de l'Estat, a
excepció de la de Canàries. Amb
acord o sense, és un despropòsit
que les activitats de formació que
programa la Direcció General
d'Ordenació no siguen reconegu-
des per la de Personal, a més de
ser injust i discriminatori i contri-
buir a desmotivar el professorat
perquè realitze cursos de formació.

Des del nostre punt de vista,
s'hauria de puntuar tots aquells cur-
sos que tenen una aplicació trans-
versal al sistema educatiu i que, per
tant, tenen una incidència en la
pràctica docent de qualsevol espe-
cialitat. Per exemple: els cursos de
formació, que no la titulació, de
valencià, els relacionats amb l'ava-
luació, l'atenció a la diversitat, etc.

S'ha de tenir en compte que
molts dels participants ho fan des
de l'opció de la rebaremació dels
mèrits d'altres anys (quan sí que es
puntuava tots els cursos de forma-
ció), que hi ha especialitats amb
una oferta molt reduïda de cursos
de formació específics, el que dei-
xa poques possibilitats al professo-
rat de determinades especialitats, a
més a més de considerar que al
llarg del temps l'oferta ha anat
canviant i actualment pot ser pràc-
ticament inexistent.

El procediment d'adscripció del
professorat del cos de mestres als
llocs de treball de primer cicle
d'ESO que es creen als instituts
d'Educació Secundària per al curs
1999-2000 serà, segons declara-
cions de la pròpia Administració
Educativa, el mateix que es va uti-
litzar els anys 1997 i 1998, és a dir,
les prioritats vindran donades per la
següent ordenació:

1. El professorat de la zona que
haja accedit al cos de professorat de
secundària.

2. La resta del professorat de la
zona.

3. La resta del professorat del
País Valencià.

El professorat que es quede
sense destinació definitiva arran
aquesta nova adscripció, parti-
ciparà en els actes d'adjudicació
de places que convocarà l'Admi-
nistració abans de l'inici del curs
1999-2000 i podrà obtindré, de
forma voluntària, una nova desti-
nació definitiva, en els supòsits
que esíablesca la normativa que a
tal efecte promulgue l'Adminis-
tració.

En qualsevol cas, per evitar sor-
preses d'última hora, caldrà confir-
mar aquesta informació quan
l'Administració presente l'esbo-
rrany del procediment a la Mesa
Sectorial d'Educació.

Oposició de 1991 - Secundària

L'execució de la sentència
L'última sentència sobre el contenciós que

s'arrossegava des de 1991 sobre la convocatòria
de les oposicions d'Educació Secundària la va
dictar e! 9 de desembre de 1997 el Tribunal
Suprem, i va estar oportunament comunicada pel
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana el 8 d'octubre de 1998. Amb aquesta
formalitat va començar el termini de 6 mesos que
tenia l'Administració per executar la dita senten-
cia i ha quedat tancat amb la resolució de la
Conselleria d'Educació de 31 de març de 1999,

En reíació a aquesta sentència, l'STEPV-lv ve
mantenint les següents posicions:

1. Entenem que, des d'un punt vista jurídic,
l'execució de ía sentència comporta ia pèrdua de
la condició de funcionaris de carrera d'aquelles
persones que no van ser seleccionades en fun-
ció del barem de la convocatòria.

2. No cabia ajornar indefinidament el restabli-
ment de ía legalitat de les oposicions de 1991,
per tal com eixe retard no sols va contra la llei,
sinó que també manté eí sistema educatiu públic
en una situació d'interinitat que causa seriosos
perjudicis generals i particulars des de fa anys.

3. Les conseqüències laborals de l'execució
de la sentència s'han d'abordar en la Mesa Sec-
torial d'Educació, que és e! marc jurídic establert
per a que l'Administració i els sindicats negocien
solucions als problemes de naturalesa laboral.

Per altra part, paral·lelament, hem exigit a
l'Administració valenciana i també hem interpo-
sat els oportuns recursos davant els tribunals de
Justícia per a la restitució de tots els drets de les
persones seieccionades segons el barem de la

convocatòria deí concurs-oposició i del Reial
Decret: nomenament com a funcionaris/es de
carrera amb data 1 de setembre de 1992 i 1
d'octubre de 1992( per al professorat del Cos de
Mestres i per aí de Secundària, respectivament, i
el pagament de les quantitats que se li deuen
des de les dates abans referides.

El dia 31 de març, l'Administració Educativa
ens ha comunicat als sindicats la resolució del
director general de Personal que executa íes
sentències del Tribunal Suprem Í del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i
que, en síntesi, consisteix a "declarar ejecutada
la sentencia del Tribunal Supremo deí 14 de jufïo
de 1998", "declarar ejecutada la sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1997" i
"declarar ejecutada la sentencia n.8 654/94 de 5
de julio del Tribunal Superior de Justícia". En
definitiva, la Conselleria entén que amb la situa-
ció actual ja s'han executat les sentències referi-
des.

Considerem que la posició de la Conselleria
és eminentment de naturalesa política, jurídica-
ment incorrecta, i a més no restitueix els drets
dels opositors aprovats segons la convocatòria.

L'STEPV-lv s'adreçarà en els propers dies a
les persones que formen part del procés judicial
per tal de requerir la seua opinió al respecte i per
proporcionar-los els mitjans adequats per conti-
nuar davant els tribunals la restitució pendent de
tots els seus drets, si així ho decideixen. Igual-
ment, iniciarà un procés assembleari per valorar
l'abast i el contingut de la resolució de la Conse-
lleria.

de centres

La Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Ciència ha lliurat un docu-
ment anomenat "Previsión de la
ejecución de infraestructura educa-
tiva", que concreta les actuacions
que té previstes de fer al llarg dels
propers anys, fins el 2001.

Respecte la previsió de cons-
trucció dels Instituts d'Educació
Secundària, no apareixen 45 ÍES
nous, dels 107 que estaven previs-
tos al Mapa Escolar presentat per
l'Administració l'any 1996, dels
quals no hi ha cap previsió
d'actuació, almenys fins l 'any
2002. A més a més, tampoc no es
fa esment de les obres de transfor-
macions d'un centre actual en un
institut, el que allarga el llistat a
vora 60 centres dels que res no es
diu. En el millor dels casos, si
s'iniciarà la seua actuació l'any
2002, es tardaria entre 3 o 4 anys
en estar construïts.

D'altres centres, 62 en concret,
tenen prevista la seua adequació o
la seua construcció, de forma que,
segons les fonts de la pròpia
Administració, entrarien en funcio-

nament l 'any 2001. Sols en 27
casos està previst que estiguen en
funcionament l'any 1999. De la
resta, 35, les previsions s'allarguen
a partir del 2000.

Per a l'STEPV-lv, la previsió
de ía Conselleria és insuficient i
f ic t íc ia . És insuf ic ient per no
aparèixer tots els centres previstos
al Mapa Escolar, la qual cosa
suposa que no entra en les previ-
sions de l'Administració complir
el seu propi Mapa Escolar i, per
tant, els centres no estaran cons-
truïts/adequats simultàniament al
procés de la implantació de la
LOGSE, que és quan la comunitat
educativa demanda llocs escolars a
la xarxa pública. I fictici, perquè
en molts casos les dates de previ-
sió d'entrada en funcionament són
clarament irreals, com, per exem-
ple, els ÍES de Tavernes Blanques
o el Camp de Morvedre de Sagunt.

Última hora
Un cop la Conselleria va conèi-

xer la nostra valoració, no li ha cos-
tat res de fer un llistat amb 41 insti-

tuts davant "í'oblit inicial" de fer-
ne referència, però ara sense especi-
ficar pressupost ni data referida a
cap fase del projecte de construc-
ció. Així, amb aquesta relació nova,
la Conselleria fa esment del seu
propi mapa escolar, però no ens
deixa convençuts de que farà el que
cal fer i quan cal fer-ho.

Els centres esmentats són els
ÍES de les localitats de: Albal,
Albalat de la Ribera, Aldaia,
Alpuente, Benaguasil, Bocairent,
Godella, Llosa de Ranes, Manises,
Mislata, Museros, Ontinyent,
Sagunt, Soüana, Torrent, Turís,
València (sis centres), a la provín-
cia de València. Castelló de la Pla-
na, Onda i la Vall d'Uixó, a la de
Castelló. I Alacant, Benilloba,
Catral, Elx (3 centres), Gata de
Gorgos, Morforte del Cid, Los
Montesinos, La Nucia, Orba,
Pedreguer, Petrer, Redovan, Sant
Vicent del Raspeig i la Vila Joiosa,
a la d'Alacant.

Aquesta última hora no canvia
la nostra valoració inicial.
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Sobre les
retribucions
del
professorat

El passat 29 de gener es va
acordar un calendari de temes
per a la negociació, entre els
quals estan les retribucions del
professorat. A hores d'ara,
encara no s 'ha obert aquesta
negociació.

Per al nostre sindicat, la modi-
ficació de l'actual sistema retri-
butiu, basat en el sistema de
sexennis pactat en 1991 per
CCOO, UGT, CSIF i ANPE, és
una prioritat, i així ho vam mani-
festar en el nostre programa elec-
toral.

Des de la signatura de l'Acord
de Sexennis, existeixen grans
diferències entre les retribucions
del professorat valencià i el de la
resta de l'Estat, i sobretot amb el
professorat canari, que sí es va
homologar. Però aquestes
diferències no són les mateixes
per a tot el professorat valencià,
segons siga interí/a o funcionari/a
i, entre aquests, segons els anys
d'antiguitat que es tinguen. Sols
estan homologats aquells que
cobren des del principi el sexenni
5é, la resta no.

El nostre model es basa en el
cobrament d 'un complement
específic lineal igual per a tot el
professorat, independentment de
la seua antiguitat. Açò suposaria
acabar amb el sistema de sexen-
nis, cobrant tot el professorat
valencià una quantitat equiva-

lent al 5é sexenni: 93.467 pesse-
tes mensuals com a complement
específic mínim generalitzat per
al Cos de Mestres; 93.655 per al
Professorat Tècnic de Formació
Professional; 93.989 per al pro-
fessorat del Cos de Secundària,
i 101.360 per al professorat amb
la condició de Catedràtic/a.

En aquest moment, continuem
trobant-nos amb l'oposició fron-
tal de la resta de les organitza-
cions sindicals, que representen
entre totes el 58% de la Mesa
Sectorial -l'STEPV-iv representa
el 42%-, a qualsevol intent de
canviar-lo.

En aquesta conjuntura, hem
proposat la possibilitat de millo-
rar les nostres retribucions en
dues fases:

l . a : Un primer cobrament
d'una quantitat d'unes 26.000
pessetes mensuals per a tot el
professorat. S'hauria de negociar
abans de l'acabament d'aquest
curs escolar i estaríem oberts a la
seua temporali tzació, que no
seria superior a tres anys (2001).

2.a: Posteriorment, acabar amb
el sistema de sexennis.

Per aconseguir els nostres
objectius, cal pressionar l'actual
Administració per a que inicie la
negociació, ja que sembla no
estar interessada a moure fitxa.
De totes i de tots nosaltres depèn
aconseguir-ho.

Rèplica o CCOO
Volem contestar l'afirmació de CCOO, publicada a diferents mit-

jans de comunicació, referida a les retribucions del professoral valen-
cià, quan diu que "a diferencia de otras cormmidades, en el País
Valençíano se perdió en 1996, con la firma dei acuerdo de plantillas
."de Educsd&vljftíiiriiil y Primària, la posibilïdad de que los macstros y
maestras qut: trabujan en el primer cicló de la ESO pudieran pereibir
el ÜÏMO complemento de destino deíprofesorado de Secundaria". :

Bl ho i ceri ú-;:; que; T-%;ürd esmentat arreplega en el seu article 17

l'ESO les condicions retribuíives de/. Cos d? M as í res com a conse-
qüència de l'aplicació de la LQGSFVIa i|ua! cosa no soís compromet
I* Administració a fer-ho, sinó que-peimd. Í5eg0d<ú; les" retribucions "de
la·tòfcüífaí vM pmfessonrt qw periíw.y aTOw, ík ïvte?tfíï% i HO sols
dels adscrits al trumer cicle- d'ESíl com pretén CCOO., •disenminant
14: resta. En xifres, la seua pretensió abastaria unes 2.600 persones,
mentre que ' l'acord comprèn les 21 .000 del Cos de Mestra

Per a nosaltres, és evident que les millors possibilitats de negociar
les retribucions del professorat estan en cl compliment de F Acord, i.
no en els intents de desacreditar-lo,

Per altra banda, una exposició deíalkda de les retribucions de! pro-
fessorat del conjunt de l'Estat (vegeu-ne All-i-oll n° 135) deixa clar
que "cl complement de destinació del Cos de Mestres no presenta
nivells superiors en la resta de l'Estat, a excepció del País Basc, on és
més alt perquè s'ha incorporat part del sexennis per a la totalitat
d'aquest professorat, tal i com ens agradaria que fóra possible al País
Valencià.

Hs lamentable que la possibilitat d'una acció sindical unitària en la
línia de reclamar un augment lineal en les retribucions de tot ei pro-
fessorat Fentrebanque CCOO per la seua permanent campanya elec-
toral en contra d'un acord que no sols ha suposat un dels pocs
avanços que ha experimentat l'escola pública en els últims tres anys,
sinó que ha rebut el suport de la majoria del professorat en les passa-
des eleccions sindicals,

El projecte ha entrat al Consell Escolar Valencià

INSTITUT VALENCIÀ D'AVALUACIÓ I QUALITAT
El projecte presenta un Institut de

caire tècnic i administratiu; de fet, és
un òrgan de l'Administració adscrit
a la Sots-secretaria General però,
fins Í tot des d'aquest punt de vista,
els seus òrgans són d'una excessiva
naturalesa "política", en la mesura
que tots els seus membres, sense
excepció, són nomenats directament
pel Conseller d'Educació.

És raonable que r Administració
educativa dispose d'un instrument
per tal de saber quins són els resul-
tats d'allò que es fa des del departa-
ment, però també cal que la comuni-
tat educativa puga sol·licitar la
investigació del funcionament del
sistema educatiu d'acord amb uns
interessos propis, que poden o no
coincidir en cada moment amb els
de qui gestiona el sistema. A més,
cal que estíga garantit que la investi-
gació estiga assistida per criteris
científics, amb la major objectivitat i
rigor possibles, un paper per al qual
és de sentit comú que es compte
amb les universitats.

És per açò que al projecte presen-
tat caldria fer-li modificacions
importants, si més no en els següents
aspectes:

1. A la Comissió Rectora de
l'Instituí, composada pel sots-secre-
tari general, dos directors generals,
el president del Consell Escolar
Valencià (CEV) i el director de
l'Institut, ha d'haver una representa-
ció del Consell Escolar Valencià,
més enllà de la que està prevista
amb la figura del seu president. Així,
es donaria entrada als diversos sec-
tors de la comunitat educativa del
propi CEV. L'experiència demostra
que són aquests els que fan propos-
tes al CEV i fan possible el debat i la
participació.

2. Al Consell Assessor de l'Insti-
tut, composat per quatre persones de
reconegut prestigi nomenades pel
Conseller, ha d'estar també una
representació de les Universitats
valencianes, de manera que el pes
específic de la part científica estiga

garantint d'entrada, independent-
ment de les persones que nomene el
Conseller.

En resum, ha de poder ser possi-
ble que tant l'Administració com la
comunitat educativa (mitjançant una
representació adequada dels sectors
del Consell Escolar Valencià, per
exemple) puguen tenir la iniciativa
per investigar el funcionament del
sistema educatiu. Així mateix, el
caràcter científic d'aqueixa investi-
gació requereix una ampla partici-
pació de les Universitats valencianes
a l'òrgan assessor del futur Institut.
A l'excessiva naturalesa política de
l'Institut cal afegir elements de parti-
cipació social i científica.

De moment, durant la tramitació
del projecte a la Comissió de Projec-
tes Legislatius, ha hagut consens per
incorporar a la Comissió Rectora els

sectors bàsics de la comunitat educa-
tiva; professorat, alumnat, pares i
mares. No obstant, no hi hagué con-
sens per acceptar la representació
directa de les universitats valencia-
nes en el Consell Assesor. A conti-
nuació, el projecte passarà per la
Comissió Permanent i després pel
Ple del Consell.

No ha faltat una opinió, emesa
des de l'àmbit sindical, en el sentit
que l'Institut Valencià d'Avaluació i
Qualitat no calia perquè ja existeix
la mateixa institució per a l'Estat.
Nosaltres, independentment que les
institucions valencianes estiguen
complint adequadament les seues
funcions, volem que s'aprofondesca
en l'autogovern i, per tant, el sistema
educatiu valencià ha de tenir carac-
terístiques pròpies avaluades per ins-
titucions pròpies.

Sobre l'accés dels especialistes dels SPEs
al cos de Secundària

La Direcció General de Perso-
nal s'ha negat a complir l'apartat
18 de l'acord de plantilles de 7 de
juny de 1996, que diu: "La Con-
selleria de Cultura, Educació i
Ciència aplicarà els canvis legals
que permeten el professorat espe-
cialitzat en Psicopedagogia Esco-
lar que va accedir als serveis psi-
copedagògics escolars, mitjançant
les corresponents convocatòries
de concurs de mèrits de 1989,
1990 i 1991, accedir al Cos
d ' E n s e n y a m e n t Secundar i en
1*especialitat de Psicologia i
Pedagogia, mitjançant la realitza-
ció d'un concurs-oposició en un
torn especial".

L'argumentació d'aquesta Direc-
ció General és que el MEC encara
no ha realitzat les modificacions
reglamentàries per a poder complir
aquest apartat. El MEC es va com-
prometre l'any 1995 a fer-ho, va

signar un acord amb les organit-
zacions sindicals, i encara no ho
ha fet.

Tampoc no va acceptar la pro-
posta de rSTEPV-Jv d'introduir al
Decret d'oferta d'ocupació pública
docent per a 1999 un nou article
que donarà solució a la problemà-
tica d'aquest professorat.

Sorprenentment, uns dies més
tard, en una reunió amb totes les
organitzacions sindicals, ens va
proposar que mitjançant la convo-
catòria de les oposicions de 1999
el professorat especialista en Psi-
copedagogia Escolar poguera
accedir al Cos de Professorat de
Secundària, especialitat Psicolo-
gia i Pedagogia Escolar, sense
consumir places de l'oferta d'ocu-
pació públ ica , però sense que
siga, en el sentit literal, un torn
especial.

Aquesta proposta de la Direc-

ció General de Personal va ser
debatuda i acceptada per l'assem-
blea de professorat dels SPEs
celebrada el mateix dia.

A hores d'ara, encara no se'ns
ha lliurat la redacció concreta que
ha d'aparèixer en la convocatòria
i, per tant, tampoc no sabem si va
ser un intent a la desesperada de
la Direcció General de Personal
per evi tar la mobilització del
col·lectiu. Esperem que la propos-
ta siga una realitat, ja que en cas
contrari caldrà exigir ía depuració
de responsabilitats polítiques.

Respecte la negociació de les
plantilles dels SPEs, del Departa-
ment d'Orientació i d'altres temes
que afecten el col·lectiu, sols s'ha
produït la presentació, dins el pro-
jec te de Reglament Orgànic i
Funcional dels 1ES, de ía proposta
de Departament d'Orientació. De
la resta, no s'ha negociat res.
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Entrevistarem a

Les candidatures a les eleccions
autonòmiques

En el proper número del A//-/-O/I obrirem les seues pàgines als partits polítics perquè ens expliquen
les seues propostes en relació a l'ensenyament i al conjunt dels serveis públics, com hem fet tradicio-
nalment. A continuació, fem una primera concreció del que nosaltres considerem pnorïtari, per al
camp de l'ensenyament, com a referent per a qui presente un programa electoral. En l'enquesta que,
en el proper número, adreçarem als partits polítics, acabarem d'afinar les nostres prioritats per con-
trastar-les amb les seues.
Aquest espai ha substituït l'entrevista que és habitual a la nostra revista.

Propostes, en matèria d'ensenyament, que KSTEPV-lv adreça als partits polítics que
participen en les eleccions autonòmiques de juny de 1999

1. Des de l'aprovació de la LOGSE, en
1990, hem reclamat una Llei de finança-
ment de la reforma educativa per tai
com, sense un finançament suficient i
degudament programat en el temps, el
nou sistema educatiu s'està implantant
de forma deficient i la lletra i l'esperit de
la LOGSE, sobretot en aquelles aporta-
cions més progressistes, no s'acomplei-
xen.

2. Del que diem en el punt anterior, es
pot concretar, per exemple, la falta
d'infrastructura educativa. Hui, l'estat de
les instal·lacions escolars de la xarxa
pública ens diu que un 57% dels centres
d'Educació Primària no estan adaptats a
les exigències de la Llei o presenten
deficiències en les seues instal·lacions.
Això mateix ocorre en els instituts de
Secundària, però amb una proporció
major, que arriba al 76%. Així mateix, cal
construir nous centres, sobretot instituts
de Secundària, ja que, actualment, el
75% de l'alumnat del primer cicle d'ESO
encara està a les escoles de Primària.
Segons dades de la pròpia Administració
Educativa, s'han posat en marxa accions
administratives encaminades a la cons-
trucció i adequació de 60 instituts d'ací a
l'any 2002, però no es diu res dels 45
restants, tenint en compte els 107 cen-
tres previstos en el Mapa Escolar.

Així mateix, encara falta per implantar
un 25% de les unitats de 3 anys en els
centres públics, principalment per falta
de instal·lacions.

3. També cal atenció pressupostària
important per establir unes noves planti-
lles dels instituts de Secundària, com ja
s'ha fet amb els centres de Primària,
L'increment de professorat ha de ser

suficient i l'adequat per atendre noves
concepcions educatives, com ara l'aten-
ció a la diversitat de l'alumnat, la flexibili-
tat del currículum, la tutoria, l'educació
especial, etc.

4. Proposem una modificació a la bai-
xa de les ràtios alumnat/professorat en
tots els nivells educatius, com una mesu-
ra clau per a la qualitat, la millora de
l'atenció a la diversitat de l'alumnat i el
manteniment dels actuals nivells del ser-
vei educatiu.

5. El canvi del sistema educatiu s'està
fent sense una adequada formació del
professorat. Una nova concepció del
paper del professorat s'ha de preparar
mitjançant un vast pla de formació
d'ampli abast i sostingut en el temps.
Igualment, reclamem que es torne a
donar llicències per estudis, desaparegu-
des des de fa tres anys, i que se subven-
cione adequadament les activitats de for-
mació dels Moviments de Renovació
Pedagògica. Els plans de formació de
l'Administració han de tenir un caràcter
institucional i no transliadar la seua ges-
tió a entitats privades. Cal retornar als
centres de la formació del professorat
l'autonomia i e! funcionament democràtic
que han tingut en altres temps, per tal de
fer compatibles els plans de formació
institucionals i els derivats de íes neces-
sitats dels centres educatius.

6. Pel que fa al valencià, i atès que
només que el 17% de l'alumnat d'Educa-
ció Infantil, Primària i primer cicle de
Secundària està escolaritzat en valencià,
cal impulsar decididament la implantació

de noves línies en valencià. Igualment, cal
potenciar la realització de materials curri-
culars Í de suport, dotació de biblioteques
escolars, etc. També cal regular adequa-
dament l'accés del professorat als cossos
docents pel que fa al coneixement de les
dues llengües oficials: el coneixement del
valencià ha de ser un requisit, igual com
ho és el del castellà. Així mateix, s'han de
catalogar com a bilingües els llocs de tre-
ball dels instituts de Secundària i, conse-
qüentment, ampliar els cursos de valencià
per a formar tot el professorat, tant el que
està en actiu com el de les borses d'inte-
rins. S'ha de regular la reciprocitat de
l'homologació de les titulacions adminis-
tratives de valencià i català expedides per
les administracions educatives del País
Valencià, Catalunya i les Illes Balears,
com correspon al fet que existeix una úni-
ca llicenciatura de filologia catalana per a
tot l'Estat espanyol. Això permetria la lliure
circulació de professorat entre les tres
comunitats autònomes i facilitaria el retorn
a casa nostra del nombrós professorat
valencià que hi ha a Catalunya i les Illes.

S'ha d'acabar amb la censura dels lli-
bres de text i la fiscalització de la tasca
docent. L'ens normatiu per al valencià ha
de tenir una composició d'un inequívoc
perfil científic en el camp de ía filologia
catalana.

7. L'aplicació del nou sistema educatiu
en els nivells obligatoris no ens ha de fer
oblidar que és urgent i absolutament
necessari que totes les modalitats
d'ensenyament tinguen un desenrotlla-
ment normal i adequat a les necessitats
de la societat valenciana. En aquest sentit,
cal regular els estudis d'Arts i Oficis,
homologant-los al rang de titulació univer-
sitària. Cal adequar la xarxa actual i cons-

truir nous conservatoris de Música, Dansa
i Art Dramàtic, Escoles d'Idiomes, etc. Cal
desenrotllar la Uei de la Formació de Per-
sones Adultes, regular l'Educació Infantil i
construir una xarxa pública per al primer
cicle (0-3 anys).

8. S'ha de modificar l'actual sistema de
finançament a les Universitats Valencia-
nes, per tal que aquestes puguen assolir
una autèntica autonomia financera que
garantesca un funcionament realment
autònom pel que fa als seus plans de for-
mació i investigació. Així mateix, recla-
mem una nova universitat a Cheste, per
tal de desmassificar els campus de la ciu-
tat de València.

9. Les retribucions del professorat
valencià són actualment de les més bai-
xes de l'Estat, el que justifica que des de
la Generalitat Valenciana s'haja de fer un
esforç per situar-les en un lloc destacat,
però que en tot cas represente la mitjana
del conjunt, doncs no té sentit que hi haja
grans diferències retributives entre comu-
nitats autònomes quan la funció docent és
la mateixa a tot arreu.

10. Pel que fa a l'ensenyament privat
concertat, cal actuar en les següents
línies: eliminació de l'autorització provisio-
nal d'activitats en Secundària, la nego-
ciació de la reconversió en Educació
Infantil, l'homologació completa de les
retribucions del professorat, ia negociació
de les plantilles de l'Educació Secundària
obligatòria i post-obligatòria, la recol.ioca-
ció dels excedents de la reconversió del
sistema educatiu i la negociació d'un pla
de jubilacions anticipades. Proposem
l'establiment d'un marc de negociació
laboral específic del País Valencià.
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CONVOCATÒRIES INSTITUCIONALS
DEFORMACIÓ

Any 1999
i Curs Escolar

1999/2000

Com en cursos anteriors, la Conselleria d'Educació i Ciència ens ha remés l'esborrany de les convocatòries de formació, bé per a l'any 99, bé per al curs 99-00
(segons els casos). El primer fet o considerar és la congelació de les ajudes ofertades en, pràcticament, totes les convocatòries i la manca de receptivitat a les
propostes sindicals. Enguany hi ha dues novetats: la convocatòria de cursos preparatoris per a les proves prèvies en determinats cursos d'especialització
(convocatòria 4) que valorem moh positivament i la convocatòria dek Premis 1999 a la Innovació Educativa (convocatòria 6). Per contra, i com ja ve succeint en
els darrers cursos, tampoc hi haurà convocatòria de Llicències per estudi, la qual cosa és un clar retrocés. Passem a reproduir els aspectes més significatius de
cada convocatòria, tenint sempre present que són esborranys i algunes coses podrien variar en la publicació definitiva. També incloguem l'oferta institucional de
cursos de formació contínua ja publicada en el DOGV.

CONVOCATÒRIA
Ordre per la quaí
s'ofereixen ajudes
econòmiques

DESTINATARIS

activitats de formació
permanent del
professorat.

Personal docent en situació d'actiu o que exerceix funcions de
suport escolar en centres públics i privats concertats de nivell no
universitari.
- Personal laboral especialista depenent de Ea Conselleria de C5

Educació, que preste servei als seus centres.
- Personal que exerceix la fundo inspectora o que ocupe lloc de
treball classificat com a docent.
- Per a la modalitat D, si les disponibilitats pressupostàries no
permeteren atendre totes les sol·licituds presentades, tindran
preferència ds funcionaris de carrera respecte els interins.

TERMINIS
Modalitats A, B i C:
Des de la publicació de l'Ordre en
elDOGVifinsel30-ÍX-99si
l'activitat s'ha realitzat entre I'l
de gener i el 30-IX-99, o correspon
al curs escolar 98/99, en el cas
d'activitats bianuals.
Fins el 22-X-99 les que es realitzen
enírePl-X-99iei30-XII-99.
Modalitat D: Un mes des del dia se-
güent a la publicació en DOGV

AJUDES/PLACES
A. Jornades, congressos, seminaris, cursos de
formació i perfeccionament i d'altres activitats de
formació. S'inclouen els cursos d'especialització
convocats o autoritzats por lo D.G. a'Ordenació:
Màx.110.000 ptes.
B. Activitats dei punt A a realizar a l'estranger:
Màx.150.000 ptes.
C. Màsters, cursos de postgrau i estudis acadèmics
per a l'obtenció del doctorat: Màx.125.000 ptes..
D. Estudis per a obtenir una titulació universitària:
Móx.75.000 ptes..

AIJRKDADKD'INJÍRÍS
- Cas de sol·licitar ajuda per més d'una modalitat, A, B o C, sols es podrà
concedir, si es seleccionada, la de més quantitat.
- Rebre una ajuda no implicarà la concessió de permís dins de l'horari laboral.
- La D és compatible amo la resta de les modalitats i es sol·licitarà mitjançant
un altre model d'instància.
-Import total per modalitat:
A +B + C: 80.500.000 ptes.
D: 10.000.000 ptes.
- Seran desestimades las sol·licituds d'ajuda que comporten despeses inferiors
a 15.000 ptes.

Resolució de 7-1-99,
per la qual es
convoquen 13 cursos
de formada per a
í exercia de la
direcció.
(DOGV núm 3.414)

- Ser funcionari de carrera en s. actiu Í amb destinada definitiva.
- Mínim 3 anys prestats com a funcionari de carrera i docència durant un
període mínim d' igual durada. Queda exempt el profesorat definitiu en
un centre en el qual no hi hagué candidats a la direcció en les darreres
eleccions durant d curs 97/98.
- Exercir docència directa amb alumnes durant el curs 1998/99.
Excepcionalment, també ho podrà fer si acompleix els requisits de
participació i ho sol·licita davant el cap de servei corresponent.
- Ho bover sigut acreditat per les D. Territorials.

20 dies hàbils a partir del de la
publicació de l'Ordre en el
DOGV.

- Sis cursos de 35 places cadascun, adreçats al
professorat d'E. Infantil, Primària i EPA,
- Set cursos de 35 places cadascun, per al
professorat de Secundària i de règim especial (al
menys 3 places de cada curs correspondran a
professora) de règim especial).
- Si no n'hi ha un mínim de 20 participants podrà
ser anul·lat i passarà a ofertar-se en aquella
província-nivell de major sol.liciíuds.

- Es participarà en els cursos que s'impartesquen en l'àmbit territorial
on es trobe el centre de destinació. La Direcció General d'Ordenació
podrà autoritzar canvis de places per a àmbits territorials diferents del
centre de destinació, prèvia petició expressa de la persona interessada.

Ordre de 22-111-99, per
la qual es convoquen
ajudes a projectes
de formació del
professorat en
centres.

Tipus d- un so! centre. Els projectes de centres públics seran proposats
per un equip docent i formulats en un projecte comú assumit i ratificat
pel claustre, amb d v-i-p de l'equip directiu i aprovat pel Consell Escolar.
Ek projectes de centres concertats i d' EPA municipal, seron proposats per
la direcció o titular dd centre. Els projectes que es presenten hauran
d'estar inserits a la programada genera! anual.
Tipus B- més d' un centre, que tenen característiques comuns: Àmbit

rural, CAES, PAEP, EPA, Ed. Infantil, Ed. Especial.
Tipus C- centres de primària i secundària en relació al P. Curricular d'ESO
- Seró aprovat pels seus claustres í consells escolars.

un mes a partir del dia següent
al de la publicació de P Ordre en
el DOGV.

- La quantitat màxima per a un projecte serà
de 300.000 ptes.

- El projecte es realizarà al llarg del curs 99*00, per un mínim de 30 hores i un
màxim de 60 hores. Si les característiques del projecte exigeixen una durada
superior, s'indicaran les etapes i els resultats a obtenir en cada curs acadèmic.
L'ajuda per a un projecte no podrà ser prorrogada a la següent convocatòria
- Es presentarà memòria al CEFIRE de la seua zona obons del 31-7-00.
- S'adjuntaran actes d'assistència.
- Es pot certificar a criteri de la comissió d'avaluació: màxim 60 i mínim 30 h.
- Per a sol·licitar l'adaptació de l'horari docent a les necessitats de formació,
s'hauran d'acollir al que disposen les instruccions corresponents.

Resolució de 24-111-99
per Eo qual es convoquen
6 corsos preparatoris
à* òptims í de
coneixements bàsics
per o la superació de les
proves prediques de selecció
als cursos d'espedalitzarió
d" E. Física, E. Musical i
Anglès.

- Els cursos es dirigeixen afprofessorat que té previst sol·licitar lo
seua participació en un curs d'especialització d'Educació Física,
Angles o Educació Musical dels ofertats en la convocatòria 5.

El termini de presentació de
sol.lidtudsenelsCEFIRES
finalitzarà el 19 d'abril de
1999.

- 3 cursos de cada especialitat a Alacant i 3 a
València.
- Es realitzaran del 3 de maig a P11 de juny
de 1999.
- La duració és de 25 h.

Ordre de 25-111-99 per
la qual es convoquen
cursos
d1 especialització &fí
E. Infantil, E. Física, E.
Musical, Anglès i E.
Especial (PJ.)

A. Funcionaria! de carrera o en practicas, en servei actiu i
professorat interí del Cos de Mestres.
B. Funàonariat de l'Administració local que estjguen prestant
serveis docents en centres d'educació primària que depenen de
l'esmentada Administració local.
C Contractats laborals de centres privats de Preescolar o Infantil i
Primària inscrits en el Registre de Centres Docents de la C.V. que
reunesquen els requisits de Htuladó de P ANNEX II de l'G.M.
d'li de gènere 1996 (BOE 23.01.96)

25 dies naturals a partir del dia
en que es pubüque aquesta
Ordre en el DOGV

- E. Infantil: 4 cursos. (1 Aiac.; 1 Casí.; 2 Val.)
- E. Musical: 1 curs.
- Anglès: 2 cursos. {Alacant i València)
- E. Física: I curs. (València)
- P. Terapèutica: 1 curs. (València j
- Cada curs tindrà 35 places.
- Reserva del 25 % de places per a al persona!
de centres privats i d'Administració local.
- Durada total: 500 hs en Ed. Infantil, E. Física i
Anglès, i 540 hores en E. Musical i P.t.
- Habilitaran en l'especialitat.

- La matrícula serà gratuïta.
- Per a participar en E. Musical, E. Física i Anglès ca! superar unes
proves d'accés.
- Obligació d'assistir a totes les sessions de formació i realitzar totes
les activitats.
- A més de la documentació específica per a cada especialitat, s'haurà
de presentar un escrit de lo direcció on haurà de constar la
compatibilidad de l'horari íectiu amb les activitats de! curs.

Ordre. Ajudes
econòmiques per a
projectes
d'investigació i
innovació educativa
(curs 99-2000) i é
Premis 1999 a la I. E.

- Personal docent en situació d'activitat o que exercesca funcions
de suport escolar en centres públics i privats concertats de nivell
no universitari.
- Personal laboral espedalista depenent de lo (?Educadó i que
preste servei ah seus centres.
- Personal que exerceix la fundo inspectora o que ocupe llocs de
treball classificat coma a docent.

* Projectes: 30 dies naturals a
partir del següent a la seua
publicació en el DOGV
-Premis: fins el 15-10-99

* Projectes: Quantitat màxima per a la
realització de la I9 fase serà de 300.000 ptes.
- Ei total de la subvenció és de 5.500.000 ptes.
* Premis :lr. 700.000 ptes. 2n. 500.000 ptes
- 3r.: 300.000 ptes. - Cinc 4r.: 200.000 ptes.
Es podran concedir mencions honorífiques,
sense dotació econòmica.

- B podrà participar individualment o com a grup de treball.
- Seran seleccionats tots els projectes que obíinguen un mínim de 5 pfs
en el barem. No podran ser seleccionats els projectes ía temàtica dels
quals siga objecte de convocatòria específica per part de la C9 Educació.
- Els projectes seleccionats es realitzaran en dues fases:

ls: fins a desembre de 1998
T: primer semestre de 1999

Ordre per la qual es
convoquen ajudes
econòmiques a
entitats sense ànim
defocrepera
l'organització
d'activitats de
renovada pedagògica i
de formació dd
professorat.

- Entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i que actuen
en la Comunitat Valenciana.
-Les activitats que s'organitzen hauran de realitzar-se entre Pi
de gener i d 31 d' octubre de 1999,
- Es finançaran les activitats superiors a 10 h.
- Tindran preferència les convocades per entitats que tinguen la
condició de coi.laboradores per a la formació del professorat.

Un mes a partir del dia següent
a la data de publicació en el

Import total: 25.931.000 ptes. - El p!a d'activitats haurà d'adequar-se a allò establert en l'Ordre de
9-6-1994 (DOGV 17.8.94)
- Es finançaran aquelles activitats que contribuesquen a la formació de!
professoral en els aspectes fonamentals establerts en la LOGSE, com:
- Relacionats amb la implantació del sistema.
- Relacionats amb l'adequadó en valors Í tenies transversals.
- Que tracten aspectes que no cobresquen els programes de formació

de P Administrada.
- Que potencien e! treball en equip i fomenten els equips educatius

- Tindran preferència les entitats que hagen signat un conveni per a la
realització d'activitats de formació.

8.- Resolució d'l de març de 1999, del sotssecreíari per a la Modernització de les
Administracions Públiques, per la qual es convoquen ds cursos del Pla de Formació
Contínua dds empleats públics al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana per
a l'any 1999. (DOGV 23-3-99)

Aquesta és l'oferta de formació institucional per a tots els empleats i empleades que treballen al servei de l'administració valenciana.
En l'Annex I figuren els 177 cursos que oferta la Dir.General d'Ordenació Í Innovació Educativa i Política Lingüística per al personal docent no universitari.
En cadascun dds cursos s'especifiquen totes les dades (hores, lloc de realització, condicions de participació, etc.)
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Negociación colectiva

III Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Ensenyament
privat sostingudes totalment o parcial amb fons
públics: hem signat la revisió salarial

El passat 24 de febrer es varen signar les taules salarials per a l'any
1999, corresponents al III Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Ensenya-
ment Privat, sostingudes totalment o parcial amb fons públics, per les
patronals Educación y Gestión i ASPEC i pels sindicats CIG/STEs,
CCOO, FSIE i USO. L'únic sindicat que no ha signat ha sigut l'UGT,
cosa que ens costa d'entendrer i que només es pot explicar des d'una
actitud electoralista, ja que s'han aconseguit avanços substancials en
alguns temes i no es retrocedeix en cap. Tant de bo que hagueren pres
aquesta actitud d'altres vegades, quan han signat vertaders retrocessos
per als treballadors i treballadores. Pel que fa a la CECE, no varen sig-
nar, ja que, segons ells, la crisi en què està immers el sector (sic) no
sols no els permet d'assumir el que s'ha signat, sinó que proposen
increments per davall de FIPC previst (V8%) per al personal no con-
certat, docent o no docent.

Quant el que hem signat per a enguany, cal destacar, com a ele-
ments novedosos que venim reivindicant des de fa temps, l'inici de
l'homologació dels nivells de Secundària no concertada amb els
nivells concertats (un increment del 2'3% front al 1*8% dels concer-
tats) i la creació del complement de Batxillerat LOGSE, que vindrà a
substituir el complement de COU. Pel que fa a ía resta, l'increment del
salari base és del l'8%, i el de l'antiguitat, d'un 1% per als docents i
d'un 1'8% per al PAS.

Les assemblees de l'STEPV-Iv van valorar positivament la propos-
ta en tant que, per al personal depenent dels pressupostos públics,
donava els incremets previstos als mateixos, i per al personal depenent
directament de les empreses es supera FIPC previst.

Així les coses, hem signat aquesta revisió salarial, ja que és una
proposta positiva i conté dos avanços: el complement de Batxillerat i
l'inici de l'homologació de nivells no concertats d'Ensenyament
Secundari.

V Convenio de empresas de ensenanza privada de
régimen general o ensenanza reglada sin ningún nivel
concertado o subvencionado

Después de tres meses, la Mesa se volvió a reunir el pasado 2 de
marzo. La negociación no avanzo en absoluto, manteniéndose en los
siguientes términos: adaptación al sector de las modalidades de contra-
tación, supresión del computo semanal de la jornada lectiva, jornada
semanal de 31 horas, supresión de la antigüedad, Hmitación de la jor-
nada continuada del PAS en Julio y Agosto, limitación de las vacacio-
nes anuales a 30 días naturales, supresión de las prestaciones por IT,
transformación de las horas complementarias en lectivas, l'6% de
incremento salarial, período de prueba de 10 meses.

III Convenio estatal para los centros de ensenanza de
peluquería y estètica, de ensenanzas musicales y de
artes aplicadas y oficiós artísticos

En estos momentos, la Mesa de Negociación todavía no se ha cons-
ti tui do.

III Convenio colectivo de ensenanza y formación no
reglada

La vigència de este convenio finaliza el 31 de diciembre de 1999;
por lo tanto, durante este ano lo que hay que negociar es la revisión
salarial. La Mesa Negociadora, en estos momentos, aún no se ha cons-
ti tuido.

III Convenio colectivo nacional de colegios mayores
universitarios

La Mesa Negociadora de este convenio se constituyó el pasado 3 de
marzo. La primera reunión tuvo lugar el dia 9 de marzo, los sindicatos
entregaron la plataforma unitària a las patronales y estàs dieron a
conocer su propuesta, cuyo contenido se puede resumir en: la duración
del convenio serà de tres aos, modiflcacianes en los artículos 8 (con-
tratación), 26 (ropa de trabajo) y 28 (becas); en cuanto a salaries, para
el ano 99, l'4%, y para el 2000 y 2001, el IPC que fije el Gobierno,
mas congelación de la antigüedad. Las reuniones se han fijado en vier-
nes, fíjàndose las dos primeras para los días 9 y 16 de abril.

Abono mediante pago delegado de los complí
cargos de dirección y jefatura de estudiós

Jefatura de departamento,
^el ano que viene?

Eï pasado 26 de febrero, se discu-
tió en la Mesa de seguimiento del
acuerdo el proyecto de orden de la
Conselleria que regula el abono,
mediante pago delegado, de los
complementes de cargos uniperso-
nales de dirección y jefatura de estu-
diós. Pensamos que este proyecto
tiene una gran importància para
regular el funcionamiento de los
centros, ademàs de responder a una
de las rei vindi caci ones históricas de
nuestro sindicato, junto con el pago
de la jefatura de departamento, que,
a petición del STEPV-Iv, la Conse-
lleria se ha comprometido a incluir
en el proyecto de presupuestos del
ano que viene.

Creemos, ademàs, que es una
oportunidad para que nuestros dele-
gados y delegadas se impliquen en
el funcionamiento del centro. El
nombramiento de estos cargos pasa
necesariamente por su inclusión en
el Reglamento Interno del Centro, el
cual, a propuesta de la titularidad, ha
de ser aprobado por el Consejo
Escolar. En la Comisión de Segui-
miento se acordo que tanto los sindi-
catos como las patronales asesoràra-
mos a los centros sobre este tema, ya
que se aceptaba -tàcitamente- que
muchos centros ni siquiera lo tienen
regulado en su Reglamento de Régi-
men Interno.

El proyecto, que en dos o tres

meses podria estar publicado en el
DOGV, se resume en:

Cargo de Dirección
1. Un director por centro.
2. Centros con Educación Primà-

ria y 12 Unidades de ESO (3 líneas),
Bachillerato y/o FP, un director de
Primària y otro de ESO.

3. Centros con Educación Primà-
ria y menos de 12 unidades de ESO,
el director podrà ser de cualquiera de
los niveles.

Cargo de Jefatura de
Estudiós

1. Centros con 12 unidades de
Educación Primària, un Jefe de
Estudiós de Primària con efectos, si
estaba nombrado, del 1-9-98.

2. Centros de 6 unidades de Pri-
mària, un Jefe de Estudiós con efec-
tos desde el 1-1-99.

3. Centros con 12 o mas unidades
de ESO, un Jefe de Estudiós de ESO
con efectos desde el 1-9-99.

4. Centros con 10 unidades o mas
de FP, un Jefe de Estudiós de FP con
efectos desde el 1-9-99.

5. Centros con 10 unidades o
mas de Bachillerato, un Jefe de
Estudiós de Bachillerato con efec-
tos desde el 1-9-99.

6. Opcionalmente, para centros
con un rninimo de 6 unidades de Pri-
mària, però con insuficientes unida-
des en los demàs niveles para dispo-
ner de mas Jefes de Estudiós, podrà
optarse por el abono de un solo Jefe

de Estudiós para todos los niveles,
però de procedència del nivel de
Educación Secundaria.

7. Para centros con conciertos
únicamente de ESO y FP, inde-
pendientemente del número de
unidades, un Jefe de Estudiós de
ESO y FP.

Esta Orden también se aplicarà
para centros concertades no acogi-
dos al pago delegado, con cargo al
apartado de gastos variables.

El STEPV-Iv, igual que algun
otro sindicato y las patronales, pro-
puso modificaciones al contenido de
la orden, que seran estudiadas por la
Administración para su inclusión.
Las principales modificaciones pro-
puestas, ademàs de otras de tipo téc-
nico, son:

- Que esta orden se aplique tam-
bién a los Centros de Educación
Especial.

- Que para los centros de dos
líneas se contemple un segundo jefe
de estudiós para la ESO.

- Que en los centros con Bachille-
rato Logse y Ciclos Formatives que
no superen las 10 unidades en cada
nivel se puedan agrupar para tener
un jefe de estudiós para los niveles
postobligatorios.

- Que si un centro tiene nombrada
la jefatura de estudiós desde hace
anos y la justifica fehacientemente
(nombramiento, pago del comple-
mento y Seguridad Social, etc.) se
abone también el complemento de
antigüedad

Reunión con las patronales

El dia 15 de marzo se produjo una reunión bilateral -y
esperamos que no sea la última- de los sindicatos y las
patronales, de la que lo mas destacable fue la forma en
que se convoco. Convocada previamente el dia 26 de
febrero, para el dia 15 de marzo, aprovechando una reu-
nión en la Conselleria, fue desconvocada posteriormente
por la patronal CECE (aunque no se nos comunico a los
sindicatos). debido a su Congreso estatal, que terminaba
el dia anterior. Posteriormente, la convocatòria fue man-
tenida y la patronal CECE no fue convocada -o explíci-
tamente ignorada- en la comunicación que el sindicato
FSIE se encargó de hacer por petición (?) de la otra
patronal del sector EyG. Esto supuso una protesta formal
por parte de CECE al inicio de la reunión, antes de reti-
rarse de la misma por asumir su no convocatòria; esíe
hecho fue aprovechado por FETE-UGT para manifestar
que no se prommciarían sobre ningún punto a discutir en
ninguna reunión que se mantuviera sin la presencia de
ambas patronales.

Una vez entendido que la reunión solo era una toma
de contacto entre la patronal EyG y los sindicatos para
adelantar ideas sobre los problemas -que nosotros cree-
mos urgentes - del sector, esta patronal nos planteó que
solo hablaríamos de homologación y que los puntos que
a su entender debíamos discutir eran:

a) Marco: el del convenio estatal y el acuerdo firmado
el ano pasado por las patronales y tres sindicatos.

b) Contenido, solo los complementes retributivos del
PAS y de los docentes concertades.

c) Incrementos para el PAS en función de los incre-
mentos de la partida de gastos de funcionamiento del ano
anterior, y negociando a la baja debido a que solo sube la
Primària. Eso supondría empezar a negociar partiendo
para este ano del l'4% a la baja. En cuanto a los incre-
mentos de los docentes concertades, lo previsto en los
Presupuestos para homologación.

La rueda de los sindicatos comenzó por FSIE, acep-
tando el marco propuesto por EyG y mostrando su extra-
neza ante la propuesta de incremento para el PAS, ya que
le parecía escasa la cantidad de partida, que ellos consi-
deraban debía ser de un 3% o 3'5 %. A esta propuesta se
sumo USO.

Desde el STEPV-iv mantuvimos las propuestas ya
planteadas el ano pasado y que consisten en:

a) Abrir un marco negociador al País Valenciano, ya
que consideramos de dudosa legalidad el marco propuesto
por la patronal; al menos no es el adecuado para negociar
la subida salarial del PAS en cantidades superiores a las
negociadas en el convenio estatal, así como para afrontar
otras modificaciones del articulado del convenio.

b) Tratar, ademàs de los complementos y la subida
salarial, otros temas urgeníes, como son la reclasificación
del orientador de la ESO (pasarlo de titulades no docen-
tes a docentes), de cara a la dotación de horas para los
citados profesionales en pago delegado el curso que vie-
ne, regular el pago de dietas y kilometraje (tutores de for-
mación en centros de trabajo) y la redefínición de hora
lectiva, entre otros temas

c) Todo esto como paso previo a negociar posterior-
mente las cantidades, ya que consideràbamos que no era
el momento ni el lugar al faltar la representación de la
otra patronal. Aun así, sí manifestamos que nos parecía
ridícula la propuesta de negociación de EyG para incre-
mentar los salaries del PAS, cuando la partida del modu-
lo de concierto ya es un 5% superior a la del resto del
Estado,

CC.OO se apunto a estàs propuestas, manifestando
que, igual que nosotros, tampoco firmaren las tablas del
ano pasado por los mismos motives y adelantando el
problema anadido este ano de las diferencias tan acusa-
das que se estan produciendo entre los salaries de los
docentes concertades y los maestres de la educación
infantil y de otros niveles no concertades, creando un cli-
ma de tensión en los centros.

USO se manifesto en este punto, dejando claro que no
iban a permitir que se mezclaran las reivindicaciones de
la educación infantil en esta negociación si elío conlleva-
ba un retraso en la firma de los incrementes del PAS y de
los docentes concertades.

UGT, como hemos dicho antes, no opino al no estar la
otra patronal.

La reunión se dio por conduïda y se convoco a
todas las partes para una pròxima. Os seguiremos
informando.
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I JORNADES DE L'INSTITUT EUROPEU D'IMMERSIÓ

INSTITUT EUROPEU DE
PROGRAMES D'IMMERSIÓ

"INDICADORS DE QUALITAT
ALS PROGRAMES D'IMMERSIÓ

LINGÜÍSTICA."

Universitat d'Alacant, 28 i 29 de maig de
1999.

Organitza:
Escola Valenciana. Federació d'Associacions

per la Llengua.
Institut Europeu d'Immersió.
Col·labora:
UNIVERSITAT D'ALACANT.
INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES.
VICE-RECTORAT D'EXTENSIÓ UNIVER-

SITÀRIA.

JORNADES D'IMMERSIÓ.
ALACANT, MAIG DEL 99.

En e! i Congrés d'Escola Valenciana, cele-
brat a València, organitzat per la FEV el desem-
bre del 93, tingué Hoc Tacte d'adhesió de la
FEV a l'Institut Europeu de Programes d'Immer-
sió. Però no sols fou aquest un acte
protocol·lari puix per allí passaren, parlant
d'educació bilingüe, professionals de reconegu-
da vàlua internacional, entre altres: Jim Cum-
mins, Joaquim Dolz, Joaquim Arnau, Josep M.-
Artigal, Christopher Lauren, Ignasi Vila...

S'exposaren una bona mostra d'experiències
pel que fa a la immersió lingüística, bastants
d'elles provinents del migjorn valencià .

En les resolucions d'aquell I Congrés reco-
llírem la necessitat de planificar lingüística-
ment, especialment els programes d'immersió;
reclamàvem l'acompliment de la presència del
professorat de suport a la immersió i demanà-
vem la realització d'estudis empírics que per-
meteren l'avaluació de la qualitat escaient,
punt aquest últim que ens convoca, entre
altres, hui ací.

Passà el temps i membres de la FEV assisti-
ren a les jornades de Vitòria-Gasteiz, a les acti-
vitats anuals de bilingüisme a Sitges, al Con-
grés que convocà l'Institut Europeu a Barcelo-
na, i visitaren les ikastoles... fins arribar, el
març del 97, al II Congrés de l'Escola Valencia-
na, on de nou es refermaren els postulats sobre
la immersió lingüística i la seua importància
educativa i social.

Aquesta Federació assumí, en la darrera
reunió de l'Institut Europeu de Programes
d'Immersió Lingüística, l'organització de les jor-
nades que hui presentem, gràcies al suport
incondicional de la Universitat d'Alacant í de
totes les entitats col·laboradores.

Dediquem les jornades als i a les excel·lents
professionals que fan possible, malgrat tot, el
programa educatiu més útil i necessari: la
immersió lingüística.

Vicent Romans Noguera
President d'Escola Valenciana

ESCOLA VALENCIANA
Federació d'Associacions

per la Llengua

DIVENDRES 28-05-99

19.00 h. Acte d'inauguració. A càrrec de: Sr.
Andrés Pedreno, rector de la Universitat d'Ala-
cant; Sr. Vicent Romans, president d'Escola
Valenciana-Federació d'Associacions per la
Llengua, i Sr. Joaquim Arnau, president de
l'Institut Europeu d'Immersió.

Conferència de Vicent Pascual i Graneu:
"Reptes actuals de l'educació bilingüe al País
Valencià."

20.30 h. Presentació de l'Institut Europeu
d'Immersió: objectius i activitats.

DISSABTE 29-05-99

9.30 h. Conferència. Joaquim Arnau. "Els
Programes d'Immersió Lingüística: Marc de
qualitat'

10.30 h. Aportacions metodològiques i
estratègiques del Programa d'Immersió Lingüís-
tica. Comunicacions d'experiències al País
Valencià, Balears i Catalunya.

11.30-12.00 h. Pausa-café.
12.00-14.00 h. Taula rodona. Caps de ser-

vei dels diferents territoris de llengua catalana.
"Els Programes d'Immersió Lingüística milloren
ei sistema educatiu? Quins són els indicadors
de qualitat en els programes d'immersió lingüís-
tica?'

Moderador: Vicent Brotons.
14.00-16.00 h. Dinar.
16.00 h. Taula rodona. Aportacions dels

centres entorn als següents indicadors de qua-
litat:

La introducció primerenca d'una llengua
estrangera des del 1r. cicle de l'educació primà-
ria (CP Gabriel Miró ,de Calp).

L'èxit escolar des de la perspectiva d'escoles
situades en zones populars (CP Guitarrista
Tàrrega. Castelló).

La Innovació Pedagògica(CP Blasco Ibànez.
Elx).

La satisfacció de pares, mestres i alumnat
(CP Cronista Chabret. Sagunt).

Moderadora: Tudi Torró.
18.00 h. Inauguració d'aparadors.
Els aparadors tenen per objectiu apropar a

aquestes jornades els materials innovadors i el
treball d'aula.

20.00 h. Cloenda. Sopar.

Lloc de realització: Universitat d'Alacant.
Informació: Escola Valenciana: Tel. 96 347

27 83 - Fax 96 347 26 60. - e-mail:
escola.v@fev.org - Http://www.fev.org. Institut Joan lluís
Vives. Http://www.ijlv.es

Matriculació: Preu: 2.000 PTES. Termini de
formalització de la matrícula: 15 de maig de
1999. Lloc: ESCOLA VALENCIANA. Federació
d'Associacions per la Llengua. Tel. 96 347 27
83. Conchita Piquer, 2-8-23. 46015 València.

Certificacions: La Universitat d'Alacant cer-
tificarà l'assistència als participants.

XXIV ESCOLA D'ESTIU DEL PAÍS VALENCIÀ
EL SALER (L'HORTA) - JULIOL 1999

"REINVENTEM EL FUTUR"
"REINVENTEM EL FUTUR" és el Tema General de la XXIV Escola
d'Estiu, cue celebrarem del dijous 1 al dimecres 7 de juliol de 1999.

ESTRUCTURA GENERAL:

• 9 a 10: Presentació d'EXPERIÈNCIES al voltant del TEMA DEL DIA.
• 10 a 11.30: AULA-DEBAT (TEMA DEL DIA).
•11.30 a 12: Esmorzar.
• 12 a 14: GRUPS DE DEBAT sobre el tema del dia.
•14 a 15.30: Dinar.
• 15.30 a 16.30: Fira Pedagògica (I Part).

/ Presentació d'experiències simultànies.
/ Assemblees informatives.
/ Raconets.

• 16.30 a 18.45: Fira Pedagògica (II Part).
/ Les atraccions de la Fira.

Els TEMES DEL DIA seran:
/ L'Estat de la coeducació.
/ Democràcia i espai escolar.
/ Interculturalisme, diversitat i comprensivitat.
/ Formació del professorat.

Perquè pensem que tens molt a dir i volem escoltar-ho,
t'adjuntem aquesta fitxa per si vols exposar alguna expe-
riència que estigues realitzant (si és al voltant dels temes
del dia, millor). En ella hauràs d'explicar les seues línies
bàsiques per poder-la incloure al llibret de la XXIV Escola
d'Estiu, si ens arriba amb la suficient antelació. Per a l'expo-
sició disposaràs d'un màxim de 30 minuts.

Cal enviar les fitxes d'experiències el més aviat possible a:

MRP ESCOLA D'ESTIU DEL PAÍS VALENCIÀ - COMARQUES CENTRALS
Facultat de Filosofia i CC de l'Educació
Av. Blasco Ibànez, 21 - 46010 València

I també al nostre e-mail: eeccJmrppv@xarxaneta.org
Més informació al.Tel. 96 389 07 32
http ://www.xarxaneta.org/fmrpp v

Base de Dades d'Experiències

XIV ENCOLA "D'ESTIU ML PAÍS VALENCIÀ-EL SALER

V-"-'ï. : . ," FITXA BÀSICA .
Títol de l'-expertència:-

Finalitat (objectius principals):

Descripció (màxim 250 paraules):

A quin sector es destina (alumnat, professorat):

Tipologia del Centre (CP, IES):

Nivell o etapa (Infantil, 2n cicle Primària, ESO...):

Curs acadèmic en què es realitza:

Observacions/INFORMACIÓ: Lloc on s'ha portat a terme. Adreça
completa d'aquest lloc. Telèfon. Nom i cognoms de la persona de
contacte. Adreça i/o telèfon de contacte (es poden fer públics?):
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VINT-I-CINC ANYS
D'ESCOLA COMARCAL

ESCOM
COMAPCXL

L'any 1972 un grup de gent
pensa en la possibilitat de fundar
una escola amb uns trets ben defi-
nits (valenciana, popular, arrelada
al medi, democràtica...), i l'any
següent, el 1973, obria les portes la
nostra Escola Comarcal.

Es tractava de parelles joves,
amb fïlls/es i implicades directa-
ment en distintes associacions pro-
gressistes (partits polítics, sindi-
cats, moviments catòlics de base...)
que abastaven una important plura-
litat d'idees i, alhora, coincidien en
moltes altres com ara la necessitat
d'un estat de dret o la de potenciar
la nostra cultura.

Totes les persones que heu vis-
cut les primeres passes d'una insti-
tució, siga quina siga (una coope-

rativa, un sindicat, un grup de
rock, un club esportiu...), recor-
dareu perfectament el seu naixe-
ment com un temps amerat per
l'eufòria, el voluntarisme, la crea-
tivitat...

En el nostre cas, articulada al
voltant d'un centenar de mares i
pares, l'Escola esdevingué una
experiència única a les comarques
valencianes, de cooperativa
d'ensenyament gestionada pels
usuaris. Comptàvem, això sí, amb
nombrosos precedents a Catalunya
i, especialment, a Euskadi.

I en els primers moments, el
mateix fet de ser tants/es socis i
sòcies implicava multiplicar per
moltes mans les idees, les hores de
voluntarisme, les reunions.

La Comarcal començà amb
pocs diners (és que ara en tenim?,
dirà més d'alguna persona, escèp-
tica o realista, veges a saber), però
amb un cabal humà, de debò,
impressionant. D'aquests inicis
recordem perfectament com ens
bellugàvem entre gent amb una
mentalitat molt oberta, generosa,
amb veritable sentit de la gestió
compartida, amb ganes de trans-
formar aquella societat impregna-
da de totalitarisme que començava
a creure en la democràcia.

I, certament, després d'haver
passat aquells temps, que la llun-
yania pinta de facilitat i felicitat,
mires endarrere i et preguntes si,
des de llavors, ha canviat tant la
societat, si som nosaltres els/les
qui hem canviat o si tant la societat
com nosaltres hem canviat, però en
un sentit ben diferent del que haví-
em imaginat.

I potser cap d'aquestes pregun-
tes interesse, perquè és quan mires

endavant que veus com els matei-
xos fonaments que suporten la
Comarcal continuen essent de
completa actualitat, i veus en la
gent, entre la joventut sobretot,
idèntic voluntarisme, les mateixes
ganes de col·laborar (penseu, si no,
en tants moviments espontanis
com hi ha arreu al país), un enor-
me interès per la gestió compartida
(la natura, per exemple, aquest
espai de tota la humanitat i que
genera tant preocupació i ocupació
al voltant de la seua cura), un sen-
tit de la responsabilitat cada vega-
da més fort perquè la situació
mundial no fa sinó mostrar la seua
necessitat; un desig, en fi, de can-
viar aquesta societat que cada dia
es mostra més eficaç per crear
diferències, més professional a
l'hora d'un repartiment inversa-
ment proporcional de la riquesa o
niés decidida a expoliar eí planeta.

És per açò que a l'ensenyament
en general, l'àmbit on es produeix
una connexió més sistemàtica
entre distintes generacions, l'espai
on la societat es pregunta què cal
aprendre, possiblement torna a
produir-se la mateixa sintonia que
l'any 1972 portà a la creació d'una
escola i que, potser hui, pren altres
camins de participació. El fona-
ment, però, és el mateix.

Perquè siga al 1972, o al 2002,
o al 2222, tant se val, viure en
aquest món és comprendre imme-
diatament la necessitat de la uto-
pia. Compartida, això sí. Una uto-
pia que des de les escoles intentem
acréixer o, almenys, transmetre.

Vinga, ens veiem dins d'altres
vint-i-cinc anys.

O demà mateix, per què no?
Us esperem.

DISSABTE. 17 d'abril

FESTA ORGANITZADA PELS ANTICS/GUES
ALUMNES

• Exposicions, jocs populars, tallers, gimcana
tecnològica, malabars, maquillatge... des de les
11.00 h.

• Constitució de Fassociació d'antics/gues alumnes.
• Paella a preus molt populars.
• Dolçaina, teatre, òpera... tota la vesprada.
•Nit de jazz.

DIVENDRES, 23 d'abril

FESTA ORGANITZADA PELS ANTICS/GUES
PARES I MARES

A partir de les 19.30 h.
• "Història d'un viatge", "Taula quadrada", amb la

participació de tots els presidents de la cooperativa.
Clausura de Tacte pel director general d'Ocupació
i Economia Social.

• Recital poètic i concert.
• Sopar a preus molt populars i bombons casolans.
• Revetlla marxosa, amb una àmplia selecció

musical dels 70 (com a mínim).

DIVENDRES, 7 de maig

"Dels menuts als més grans, totes i tots ballant"
• Actuació de tots els nivells que estudien en aquest

moment a l'escola (des dels dos anys): Danses i
balls, grup d'expressió musical...
A partir de les 20.00 h.

DISSABTE. 8 de maig

FESTA DE LA PRIMAVERA
Des de les 11.00 h.

Guia de educación para el desarrollo
Y to... £cómo lo ves?

Guia de educación
para el desarrol·Io

Aquest llibre està des-
tinat a educadors interes-
sats, com nosaltres, en la
formació d'una cons-
ciència social crítica.

Hi comprèn tres parts:
1. Una guia per posar

en pràctica un programa
d'educació per al desen-
volupament en els cen-
tres educatius o asso-
ciacions.

2. Una guia d'orienta-
cions didàctiques per a
l'educació formal. In-
clou casos pràctics
d'unitats didàctiques de
gènere i ecologia, tot en
context Nord-Sud.

3. Una sèrie d'orien-
tacions didàctiques per a
l'educació no formal.

ACSUD-LAS SEGOVIAS
C/Puerto Rico, 28-2. 46006 València

Tf. 963806482
Plaça St. Pasqual, 19. 12540 Vila-real

Tf. 964 53 57 62

//I

VIII JORNADES DE SOCIOLINGÜÍSTICA
la política lingüística en la Unió Europea"

Centre Cultural d'Alcoi, 7 i 8 de maig de 1999

DIVENDRES. 7 DE MAIG

1730 h. Presentació de les Jornades.
18.00 h. Descripció sociolingüística de la Unió Europea. Realitat geogràfica, política i social, a càrrec de Ned

Thomas, director del Programa Europeu Mercator Media a la Universitat del País de Gal.les
d'Aberystwyth.

19.15 h. La comunitat lingüística catalana dins del marc europeu.
23.30 h. "Els nostres poetes" (d'Ausiàs March als nostres dies), concert interpretat per Lluís Miquel, Juli

Mira i Paco Munoz. Lloc: Plaça de Dins.

DISSABTE. 8 DE MAIG

10.00 h. Les llengües de les institucions comunitàries, a càrrec de Manuel Alcaraz, professor titular de Dret Consti-
tucional de la Universitat d'Alacant i diputat a les Corts Generals per Nova Esquerra.

11.15 h. Esmorzar.
11.45 h. Reptes lingüístics de la Unió Europea. Models, programes i estratègies, a càrrec d'Isidor Marí, director

dels Estudis d'Humanitats i Filologia a la Universitat Oberta de Catalunya.
13.00 h. Models d'organització estatal i moviments populars, a càrrec de José Luis Àlvarez Enparantza, Txillardegi

professor de Sociolingüística a la Universitat del País Basc.
15.00 h. Dinar de germanor a la filà Judíos.
18.00 h. Una llengua, dues llengües, tres llengües... Problemes de definició de les llengües en el context romànic,

a càrrec de Xavier Lamuela, professor de Lingüística Occitana a la Universitat de Tolosa Lo Miralh.
1930 h. Taula rodona: El Parlament Europeu i la normalització lingüística. Hi participen candidats dels diferents

partits que concorren a les eleccions europees. Modera: Rafael Miralles.

Per a més informació: Gabinet Municipal de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Alcoi. Tel. 96 554 52 11
(extensió 239). Fax: 96 554 23 76. E-mail: ximoanna@teleline.es.
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14,15,16 de maig de 1999
Palau de Congressos. València

intersindical valenciana

VII CONCRES

Fent camí
Ja estan en el carrer les ponències del VII Congrés.
Ja ha començat el debat congressual.
El dia 27 de març tingué lloc a Xàtiva e! Consell Nacional,

on es va valorar el resultat de la primera ronda d'assemblees.
Ara començarà la segona ronda d'assemblees comarcals i/o

sectorials. En elles es donarà difusió a les aportacions que
s'han fet en les reunions celebrades fins ara.

Us recordem que també podem fer reunions locals o de
centre de treball, només cal dir-li-ho a qui coordine la comarca
o el sector. Quant més se'n parle, millor.

I es tracta igualment de participar durant els dies del Con-
grés, tant si sou delegades i delegats nomenats per la*vostra
assemblea com si, simplement, voleu assistir-hi. Hem triat el
Palau de Congressos perquè hi haja espai i bones condicions
per a les persones afiliades, les que ens voten, les que formen
part de les nostres candidatures... perquè tothom hi participe.
Hi haurà servei de guarderia infantil els dies 15 i 16. Es podrà
demanar permís a la feina per assistir-hi des del dia 14, diven-
dres.

Us demanem que sumeu el vostre esforç al que cal per
organitzar el Congrés. Anoteu a l'agenda les dates. Arreple-
gueu les ponències. Estudieu-les. Assistiu a les assemblees.
Proposeu els canvis oportuns. Nomeneu les persones que
voleu que us representen. Reserveu un espai i un temps per al
vostre sindicat. Que ningú decidesca per tu. Vine i participa.

CALENDARI D'ASSEMBLEES

CONGRESSUALS

UNIÓ INTERCOMARCAL D'ALACANT
Seu del sindicat AlcoiL'Alcoià

La Marina Alta

Valls del Vinalopó I.E.S. Azorín

29 abril 18 h.

C.P. L'Alfàs Pedreguer 29 abril 18 h.
Elda

La Vega Baja
L'Alacantí

La Marina Baixa

El Baix Vinalopó

C.P. Cervantes Algorfa
Seu del sindicat Alacant
C.P. Hispanitat La Vila
C.P. Cervantes Elx

29 abril 18 h.

28 abril 18 h.
28 abril 18 h.
28 abril 18 h.
28 abril 18 h.

UNIÓ INTERCOMARCAL DE CASTELLÓ
Baix Maestrat-Ports
La Plana Baixa

Plana Alta-Alcalatén
L'Alt Palència

C.P. L'Assumpció Vinaròs
C.P. La Moleta Vall d'Uixó
Seu del sindicat Castelló
C.P. P. Camarón Segorbe

UNIÓ INTERCOMARCAL DE VALENCIÀ
Universitat
Enseny. Privat
Func. Pública
Sanitat

València- Horta
Camp de Túria
La Ribera
La Costera

La Vall d'Albaida
Valle de Ayora
La Safor

Camp Morvedre
Plana Requena-Utiel

Secció sindical
Seu del sindicat
Seu del sindicat
Seu del sindicat
Seu del sindicat

C.P. S. Vicent
Seu del sindicat
Seu del sindicat
C.P. Lluís Vives

C.P. Isidro Girant
Seu del sindicat

C.P. Mediterrani
C.P. Lucio Gil

València
València

València
València

València
Llíria
Alzira
Xàtiva
Ontinyent
Ayora
Gandia
Port Sagunt

Requena

28 abril
28 abril
28 abril
29 abril
29 abril
28 abril
28 abril

29 abril
28 abril

28 abril
29 abril
29 abril
29 abril

28 abril 17.30 h.
28 abril 17.30 h.
29 abril 17.30 h.

29 abril 17. 30 h.

11 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18h.
18h.
18 h.
13 h.
18 h.
18 h.
18 h.

ESCRIT AHIR
"Diario de
Valencià" (1803)

•oït

Una de les imatges més entranyable
que recorde de la meua època d'estu-
diant a València és la dels voltants de
l'entrada de la Biblioteca del carrer de
l'Hospital, al barri de Velluters, Sota la
placa "Calle del Editor Cabrerizo" s'hi
fonia una curiosa barreja d'estudiants i
vianants procedents de "La Pobla de
les fembres pecadrius", com ho dirien
els nostres avantpassats medievals. En
aquell temps, aquest editor no m'evo-
cava res, però ara sé que els llibres del
liberal Cabrerizo eren traduccions fres-
ques i de primera mà de la flor i la nata
del que s'editava en el món romàntic i
liberal europeu durant el primer terç del
segle passat.

També el "Diario de Valencià" era fill
del seu temps i de la gloriosa tradició de
la imprempta valenciana. Però, sobretot,
era un producte de la necessitat d'un
mitjà de comunicació escrit i regular per
a unes classes burgeses i urbanes en
plena expansió i que tan tenaçment
combatiren i enderrocaren l'Antic Règim,
la qual cosa, al Regne de València,
tenia un mèrit especial perquè, a banda
de la superior importància proporcional
que ací tenien les relacions de produc-
ció feudal respecte a d'altres contrades de la
monarquia, la reacció nobiliària als escacs de
les Germanies, expulsió dels moriscs i la guerra
de Successió corregí t augmentà el seu poder i
també la seua audàcia, que demostraren, per
exemple, pactant, fins i tot, amb els generals de
Napoleó.

Així, i seguint el corrent de la història, el
"Diario de Valencià" passà de ser una mena
de "parte" oficial de preus i d'altres informa-
cions inofensives a françassar-se quan guanyà
Suchet, a defensar la Constitució en 1820-23
(quan es publicaren dos diaris amb el mateix
nom) amb els redactors Lamarca, Salvà i Clèri-
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Senor M, J, S.
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íivay?) totào la f /urna farà ta-
viarlè quàtrò /ettaï , únleo rega-
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gues, per al final caure en mans dels absolu-
tistes í de l'impressor Brusola.

L'exemplar que us presentem publica una de
les famoses cartes que es creuaren, al diari,
Sanelo i Escorihuela. En aquest aspecte, el dia-
ri també es feia ressò de la recuperació que de
l'ús culte del valencià s'estava fent en un sector
dels qui "sabien de lletra". Aquesta sensibilitat,
en uns moments tan difícils en la història social
de la llengua, va ser decisiva en la formació
d'un ambient pre-renaixentísta, que tan exhaus-
tivament analitza l'alginetí Simbor en "Els orí-
gens de la Renaixença Valenciana".

Ferran Pastor

9 de mayo
mnniFESTnción en mnorno

Río Sefíura
Saneamiento Integral, Iva!

77.30 h. Concentradón. PI. Atocha

Recorrido: Atocha - Jacinto Benavente - Carretas - Sol
- Carrera San Jerónimo, Congreso de los Diputados

Convoca: Plataforma Cívica "Segura Limpio"

El STEPV-IV pondrà autobuses a disposición de toda la
afiliación y de quien quiera acompanarnos, con salida y

regreso el mismo dia 9 de mayo.
En solidaridad con la comarca de la Vega Baja,

ven con nosotros.

AVDA. BLASCO IBANEZ, 142
• TEL. 96 372 03 52
46022 VALENCIÀ
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8 DE MARC
Un any més, després de tantes batalles sostingudes

per dones, després de tots els avanços socials que
aquestes han aconseguit, no podem seguir dient sinó:
dóna la cara! "

Aquest és un eslògan que pretén reflectir la necessi-
tat de que totes les persones sensibilitzades amb el
tema continuem aportant el nostre gra de sorra en el
desenvolupament d'un altre model humà, basat en una
nova ètica i que col.labore amb la construcció d'una
societat solidària.

Perquè els canvis socials són molts lents, i seguei-
xen succeint massa casos de maltractaments a les
dones, massa agressions i violacions. I és en qualse-
vol moment de la vida quotidiana on, encara que no
ocorren alguns d'aquest fets considerats extrems,
seguim trobant multitud d'actituds i fets basats en la
mateixa concepció de la dona, una concepció comple-
tament estereotipada. Com a mostra anem a enume-
rar-ne alguns en diferents àmbits.

Fa unes setmanes, algunes dones, diputades al
Congrés, utilitzaven per a l'el.laboració d'un cartell,
que pretenia ser reivindicatiu, una imatge completa-
ment sexista que representava la dona com un objec-
te. Dies enrere, també ens va sorprendre una sentèn-
cia d'un jutge italià que afirmava que una dona no pot
ser violada si porta pantalons vaquers, forma realment
original de concedir a l'home el domini sobre la dona.
Podríem seguir enumerant una sèrie de fets que ens
demostren que la societat segueix estant jerarquitzada
entre gèneres. Per això és important seguir sent part
activa en els diferents espais en els quals ens movem,
per tal d'eliminar falsos prejudicis i que s'entenga el
feminisme com el que és: una cultura que no pretén
cap tipus de subordinació, sinó una nova redistribució

de papers on homes i dones consensuem per tal de fer
una societat més justa.

Actualment, la nostra situació col·lectiva és molt
millor que la de les nostres mares i per suposat que la
de les nostres àvies, però encara queda molt de camí
per recórrer. Les noves generacions poden aconseguir
veure més pròxima eixa realitat; per tant, caldrà afavo-
rir nous canvis a partir de la nostra actitud i la relació
amb la xicalla i joventut amb què tenim contacte (fills i
filles, alumnat, familiars...).

Una especial felicitació a qui segueix treballant, tant
individualment com col·lectiva, per a aconseguir una
societat més justa:

- Si practiques la igualtat eliminant estereotipus
sexisíes, formaràs persones completes, íntegres,
il·limitades...

- Si controles que el material que s'edita al teu entorn
no siga sexista i rebutges el que ho siga, estaràs contri-
buint a que s'elaboren materials de qualitat.

- Si tens cura que els espais siguen compartits
igualment pels dos sexes, ajudaràs a que vegen les
coses des del mateix angle.

- Si t'esforces per esmentar les dones i xiques, amb
el teu llenguatge estaràs fent visibles les que mai han
sigut esmentades.

- Si valores el sentiment, l'afecíe, el respecte del
cos, estaràs sent una peça clau per a erradicar la
violència.

Dóna la cara amb nosaltres i agafa el compromís
per aconseguir una societat més igualitària, més justa
i, per damunt de tot, més solidària, en la qual dones i
homes puguem tenir els mateixos somnis i les matei-
xes possibilitats.

La violència de gènere ha estat un fet present en la
Història de la Humanitat, variable quant a la seva inten-
sitat, durada i formes de manifestació. Actualment, és
generadora de greus problemes que afecten tota la
societat, però de la que són víctimes especialment les
dones, sols pel fet de ser-ho.

Si observem amb atenció el context sociocultural,
advertijn fàcilment que aquesta violència és símptoma
d'un sistema social i cultural, històric, en crisi. Amb-
dós sexes han desenvolupat papers socials diferents
d'acord amb l'organització patriarcal de la societat.
Açò ha suposat el predomini de l'home a totes les esfe-
res de la vida, mentre la dona ha quedat reclosa a
l'esfera d'allò privat, de la família, amb l'especial missió
de tenir cura de la seua vida, i de la reproducció.
Aquest repartiment de papers ha permès que la dona
haja estat considerada, i encara ho siga, arreu del món,
una propietat de l'home.

Els canvis introduïts en aquestes situacions de desi-
gualtat estructural són molt recents i tan sols apareixen
en certes societats més desenvolupades. La consecu-

Violència de gènere
Àrea de la Dona STEPV-Iv

ció dels drets polítics i ciutadans de les dones és relati-
vament recent en les societats occidentals, no més
enllà del segon terç del segle XX, i l'accés al treball, a
l'educació i la cultura en termes d'igualtat d'oportuni-
tats, no és encara una realitat.

No és estrany que en aquest context generalitzat
de desigualtat, que és una forma de violència social,
siga la dona la víctima molt més freqüent de la
violència exercida dins les relacions familiars. El
paper subordinat que té dins la família, la seua
dependència econòmica Í l'assumpció del seu paper
depenent a través de fes pautes culturals i socials
encara imperants en la nostra societat, provoquen
que aquestes situacions siguen, per un costat, fre-
qüents i, per un altre, desconegudes. No s'ha d'obli-
dar que fins fa pocs anys no existia consciència
social que la violència física o psíquica exercida dins
ràmbit familiar o domèstic fóra un delicte que atemp-
tarà contra la integritat i seguretat de les persones,
sinó, en tot cas, "assumptes privats", de les parelles,
"coses de dos".

Podem dir que la violència que sofreixen les dones
dins la família és tan sols un dels extrems dramàtics
que ens porta la situació de desigualtat estructural en
què es troba la dona a la nostra societat. La magni-
tud d'aquesta violència domèstica és tal que, tenint
en compte que tan sols es denuncien entre un 5% i un
10% de les agressions comeses contra les dones, en
l'any 1997 es varen presentar 18.535 denúncies per
maltractaments, i 91 dones varen morir com a conse-
qüència d'aquestes agressions.

Per tant, per a lluitar contra la violència de gènere
no és suficient, encara que necessari, reformar les
lleis civils i penals, que és l'àmbit tradicional de les
reformes, sinó que cal plantejar el tema en la seua
globalitat, partint de fa necessitat de potenciar les
dones, facilitant la seua capacitació i formació
necessàries, proporcionar-les seguretat i autoestima,
el coneixement i exercici dels seus drets en igualtat
de condicions que els homes, com a ciutadanes de
ple dret i com a partíceps i corresponsables en la
societat.
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MÏNÍSTERIO Dfc ASUNTOS SOC I ALES

Les dones i l'activitat sindical:
més fàcil o més difícil que per als homes?

Per motivar i animar la
participació

Sempre és oportú parlar i refle-
xionar sobre la participació en el
nostre sindicat, tot i que tenim com
a principi i provem cada dia com
dur a la pràctica l'assemblearisme i
la consulta permanent al conjunt
dels treballadors i treballadores,
però quan s'acosta el mes de març
és el millor moment per a pregun-
tar-nos sobre la participació de les
dones en la nostra organització.
Aquestes són unes reflexions fetes
en veu alta i posades per escrit que
esperem siguen útils per a debatre
í millorar, que a la fi és el que sem-
pre volem, igualar les possibilitats
de participació de les dones i

homes en la vida sindical quotidia-
na.

Un punt de partida potser
diferent

Quan les dones participem en la
vida sindical, la nostra intenció sol
ser més l'aportació de les nostres
idees a les globals de l'organització,
que el desig de convèncer la resta
dels nostres companys i compan-
yes que la idea bona és la nostra i
els altres estan equivocats i equivo-
cades. Diríem que la nostra aporta-
ció sol ser més reflexiva i sumativa.

Un aitre aspecte característic a
considerar és la molta o poca pres-
sa per conseguir els canvis: és
més probable que les dones ten-

dim a proposar canvis pausats,
però constants, què ràpids i de cur-
ta durada.

Així, sembla que quan partici-
pem en una organització sindical,
en el seu funcionament intern, el
nostre desig no és tant "canviar les
coses que no van bé" com "partici-
par per a millorar en el possible la
pràctica".

La intervenció en les
dinàmiques de les reunions

Les dones acudim a una
assemblea sindical, a un secreta-
riat comarcal o intercomarcal, i
segurament anem-hi amb unes
determinades expectatives, unes
hipòtesis sobre què esperem de la
reunió, quin serà allí el nostre
paper i quin serà el producte final
de la reunió. Aquestes qüestions,
que solen ser diferents entre
homes i dones en molts casos,
tenen a veure amb la necessitat de
comptar amb tota la informació
abans de decidir sobre un tema,
esperar a escoltar l'opinió de totes
les persones que hi estan en la
reunió, prendre decisions que esti-
guen consensuades i que suposen
tindré en compte totes les vessants
del tema, no deixar excloses opi-
nions que per ser divergents no
siguen majoritàries, etcètera.

Un altre aspecte seria les inter-
vencions orals de les dones, que
solen ser més curtes, no tendeixen
a ocupar el temps amb arguments
ja explicitats, i solem intentar que
s'arribe a propostes finals amb les
nostres idees i afegir el que trobem
de positiu en d'altres.

Per arribar a acords, és més
fàcil sí s'ha escoltat totes les postu-
res que si s'està pendent de que
s'accepte la teua opinió, t les dones
som capaces de ser més flexibles
amb les nostres propostes inclo-
ent-hi idees d'altres.

Les dones tendim a exemplifi-
car, si és vol a personificar, i això,
que pot ser positiu o negatiu, con-
dueix a que ells, que tendeixen a
generalitzar, si és vol a pontificar,
també en positiu o negatiu, no ens
escolten de la mateixa manera.
Potser hi ha una relació directa
entre la nostra manera d'expres-
sar-nos i la relació diferent que
establim amb el món privat i el
públic.

Les pors i les inseguretats
Totes les actuacions en públic

tenen almenys dues eixides:

l'acceptació generalitzada o parcial
de la teua idea o el rebuig total o
parcial d'aquesta, el que exigeix ja
d'entrada una capacitat d'acceptar
el possible fracàs. Aquesta capaci-
tat suposa una dosi de seguretat
personal per a entendre que si la
teua idea fracassa no passa res, tu-
n'exposaràs d'altres que seran
millors i seran acceptades, o bé
conclouràs que les persones que
t'escolten no pensen igual com tu.
Per a aquestes tasques és per a
les que les dones hem estat molt
menys preparades i patim moltes
deficiències: menys acostumades
a parlar en públic, menys segures
de superar la dificultat d'un rebuig
a ta nostra exposició.

Una altra inseguretat és la difi-
cultat de mostrar la mateixa
'Vehemència" o "força" en les nos-
tres afirmacions: sabem que en les
discussions sobre temes político-
sindicals, les argumentacions
consten de les paraules i de la "for-
talesa" que mostre qui exposa la
idea. De manera que per a les
dones això és un cercle viciós, ja
que, com parlem menys, se'ns
escolta amb menor interès, la qual
cosa condueix a que parlem
menys encara.

I les dones que no participen
habitualment en la dinàmica
sindical, per què no ho fan?

Els interessos de les dones
tenen relació amb la dinàmica sin-
dical? La nostra interacció amb
l'entorn privat, dificulta les actua-
cions en l'esfera pública? Què li
pot interessar a les dones dels
temes sindicals?

Creiem que ens preocupem
més pels problemes que ens afec-
ten directament, com les condi-
cions de treball, les qüestions que
afecten l'entom laboral pròxim, és
a dir, la gestió del centre, el currí-
culum, el projecte educatiu, la
catalogació de llocs de treball:..

Participaríem més en proble-
mes que tinguen una solució rela-
tivament fàcil o ràpida, que
siguen solucionables a curí o mig
termini.

Així, seria fàcil comprovar com
després d'una anàlisi de la pro-
blemàtica més propera, de segui-
da ve la conclusió que és neces-
sari proposar canvis més amples
per a que les solucions a les qües-
tions més properes es puguen
donar. El que pensem és que la
participació seria un procés que

"enganxaria" més si anem d'allò
més pròxim als grans temes
sociopolítics.

Què exigeix la dinàmica
sindical?

En el cas concret del nostre sin-
dicat, sempre està la participació,
però caldria delimitar algunes res-
postes que la facilitarien, com: per
a què?, per alguna cosa concre-
ta?, per a prendre decisions en
cada reunió (o en quasi totes}?, i
a més, s'acaba concretant
accions?

Un altre aspecte bàsic és el
compromís, però aquest cal també
delimitar-lo: és amb una tasca con-
creta? amb totes les tasques? es
repartixen les possibles accions
entre els/les assistents?

Què faria falta per ampliar
la participació d'e dones i
homes en una organització
sociopolítica com és el
sindicat?

Pensem que cal parlar d'alguns
punts bàsics, com ara tindré una
recompensa per l'acció realitzada:
saber què es fa, què s'ha fet, i el
resultat obtingut, i la tasca que
queda per fer. Sentir-se part d'un
grup que té uns objectius i unes
idees clares en comú.

Que els debats i el treball socio-
polític es complemente amb una
part lúdica, on es comprove que
realment formem part d'un grup
cohesionat, que hi ha acceptació
mútua, i de vegades que també
sabem, podem i ens agrada fer
festes... per què no?

I a nivell personal, cal superar
les pors, tenint en compte que el
compromís amb tasques sociopolí-
tiques suposa encetar activitats
que no tenim la seguretat de fer-
ies bé, però una vegada enceta-
des, tots i totes som capaços de
portar-les endavant. En este sentit,
és possible í convenient que el
sindicat es plantege estratègies
clares i concretes per a fomentar
la participació, plans de formació,
etc., per a que la participació de
les dones siga major.

Esperem que el debat i la refle-
xió sobre aquests temes siguen
prou engrescadors per començar
ja des d'aquest mes de març, i
que ens aporten moltes més idees
que segur ens faran créixer a nivell
tant personal com sindical.
Rosario Trives i Assumpció Boix

EL CONTRACTE DE TREBALL A TEMPS PARCIAL NO ENS SERVEIX
La contractació a temps parcial

no ens serveix a les dones. I no
ens serveix ací í ara, en aquest
model de societat en què ens tro-
bem, perquè no provoca cap canvi
en els papers socials d'hornes i
dones, perquè no ajuda a trencar
els compartiments estancs entre
l'àmbit públic i e! privat, perquè
perpetua el paper de la dona com a
responsable d'allò domèstic.

Que la majoria de les persones
que accedeixen a contractes de tre-
ball a temps parcial són dones és
un fet ja provat. A Espanya, segons
dades que es varen presentar en el
Congrés Internacional sobre Ocu-
pació "Las mujeres construimos
Europa", un 21% de dones conten

amb aquesta modalitat de contrac-
te, davant un 3% d'homes. A paï-
sos europeus més avançats en
polítiques d'ocupació (Suècia,
França...) s'exposaren dades enca-
ra més alarmants en aquest sentit.
Els homes, en general, no utilitzen
aquest tipus de contracte i, si ho
fan, és per un període determinat,
per a poder realitzar estudis o per-
feccionament professional; les
dones, ben bé al contrari, han tro-
bat en aquest mitjà la forma de
compatibilitzar la jornada labora! i la
domèstica.

Suposa un gran perill perquè
porta a dividir les persones ocupa-
des entre les que treballen a temps
total o parcial, contribuint a la crea-

ció de diferències salarials i de pen-
sions, Per altra banda, i pel que fa a
la necessitat d'una reorganització
del treball, amb aquesta mesura
s'està induint que siguen les dones
les que resolguen de nou la qüestió
i compatibilitzen els treballs. La
solució és clarament continuïsta
des del punt de vista d'una societat
en la qual els drets de la dona
segueixen sense reconèixer-se: tre-
ballaran a jornada completa, però
cobrant so!s pel que fan en una part
d'ella.

El mercat laboral ha de regular
els seus temps, no pot funcionar al
marge de la vida; en l'actualitat, el
mercat de treball s'organitza sense
tenir en compte la vida personal. La

distribució ha d'incloure tant el
domèstic com el treball productiu i
assumir-se com a un plantejament
polític de benestar social.

Per tant, la reducció de la jorna-
da laboral per a tot el món es
necessària, no tan sols com a con-
tribució al repartiment de trebai! en
una societat amb un alt nivell de
desocupació, sinó també com a for-
ma d'elevar la nostra qualitat de
vida, per a afavorir els temps d'oci i
la corresponsabilitat de tasques en
l'àmbit domèstic. És un mitjà que
suposa una major contribució al
canvi de comportaments culturals i,
per tant, al de modificació d'estruc-
tures socials que tinguen en comp-
te els drets de totes les persones.
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De caure en braços dels homes a caure en mans
dels homes, hi ha una gran diferència. El pèndol de la
violència s'alça sobre les dones, com l'espasa de
Damocles, i tan sols quan la brutalitat s'extralimita i
adquireix caràcter de succés a la notícia ocupa algu-
na columna als periòdics, algun que altre comentari.

Mentres el temps va avançant i la justícia va adap-
tant-se a aquesta realitat quotidiana, les dones van
pagant l'alt preu amb les seues vides. Urgeixen res-
postes.

Són necessàries mesures legislatives amb tot el
seu rigor, adequar-les a fa realitat, exigir l'ètica en les
sentències, mobilitzar tots els sectors.

La justícia té com a símbol una dona amb els ulls
tapats, no sabem si perquè no vol veure la realitat i
prefereix ignorar-la o perquè voluntàriament s'ha
posat la bena per no desentonar amb la superficialitat
en què ens movem o perquè la realitat és tan espan-
tosa i cruel, els crims tan impunes, que la fereixen.

Negar-se a veure la realitat o ignorar-la és una for-
ma d'autocontrol que impedeix manifestar-nos contra
efla, autonegar-nos, negar que la violència existeix en
la nostra experiència vital.

L'any passat, el nombre de víctimes de la violència
domèstica va ser molt superior a les víctimes def
terrorisme, més de noranta dones van ser assassina-
des pels seus companys o marits, cròniques de morts
anunciades, però és poca la gent que ix al carrer per
demanar justícia.

Mentres seguim consentint aquesta negació de la
realitat, estarem embenant-nos els ulls; caminarem,
conscientment o inconscient, pel camí del silenci, de
l'oblit i de la impunitat. Si volem actuar com a conjunt
de la societat, si volem formar part d'ella, hem de fer-
nos visibles. Hem de desemmascarar que aquests
crims no són qüestions domèstiques, "relacions priva-
des", perquè no ho són quant que afecten al conjunt
de la societat.

Les pèrdues de vides per fets violents afecten prin-

cipalment els sectors més desfavorits de la societat:
dones, xiquets i xiquetes, immigrants, sectors margi-
nals... Hem d'intervindre amb tota rotunditat, perquè
les xifres estan aní i encara que no vulguem parlar,
encara que seguim callant, parlen per totes les
morts.

Sabem que hem de traure'ns la bena. Sabem
molt bé que aquesta violència estructural la tenim
incorporada, assimilada, interioritzada, i és per això
que no reclamem justícia. Una justícia que exigesca
que no es diluesquen els crims com una part més
de la violència, unificant-la, sinó que els sexualitze,
que siguen codificats com a delictes i crims contra
les dones. Una justícia que torne la dignitat, (a
paraula, el valor de ser dona, de sentir-se una per-
sona, no un objecte de canvi amb ei qual es pacta la
por per la força imposada a través de l'empaita-
ment, de les violacions, del maltractament, dels
assassinats, del crims de guerra.

Sabem molt bé que la violència imposa pensa-
ments i valors perversos amb eixa llarga tradició de
valorar l'home, per la seva força, pel seu domini del
món i, dins el món, a les dones, que no és altra
cosa que l'ús i l'abús d'eixa situació de privilegi a
què estan acostumats.

Tal vegada siga eixe temor, eixa por a reaccionar,
eixe món de somnis amb missatges contradictoris,
eixa dificultat per a reconèixer les coses i dir-les
com són, eixe tancar els ulls, el que paralitza les
dones.

És eixe resignar-se de les víctimes, eixa pre-
potència dels homes, eixos plans d'actuació que no
arriben, eixa misèria pressupostària per a les políti-
ques d'atenció, eixes pèssimes actuacions en la
coordinació entre institucions i entre jutges, eixa
gran indefensió legal i social, eixa por, eixa indi-
ferència, eixa necessitat de modificar o reinventar ei
Codi Penal, eixa hipocresia, el que ha ferit els ulls
d'eixa dona a la que un dia van nomenar Justícia.

LAS JUNTAS DE PERSONAL Y LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES

Las Juntas de Personal Docente no Universitario
estan constituidas por los representantes de los tra-
bajadores y trabajadoras elegidos democràticamente
en las elecciones sindicales. Y hay que decir que són
represeníantes de un sector calificado por muchos de
'feminizado", es decir, formado mayoritariamente por
mujeres.

La última Junta de Personal de la provincià de Ali-
cante, que concluyó su mandato en diciembre, estaba
formada por 43 personas, 15 de las cuales eran
mujeres; dos de ellas ocupaban las responsabilida-
des de Presidència y Secretaria. Los portavoces de
todas las organizaciones sindicaies eran hombres.
^Pueden servir estos datos como punto de partida
para mantener viva la reflexión sobre la participación
de las mujeres en las estructuras sociales? ^Resulta
trasnochado plantearnos estos temas?

Las mujeres que participamos pensamos que
estos datos pueden servir de inicio y motivación para
una posible reflexión sobre la vida pública de las
mujeres, sobre su participación en las estructuras
sociales de representación y negociación.

ï,Por què a las mujeres nos cuesta asumir un
papel social? ^Por què dudamos de nuestra capaci-
dad de plantear y negociar propuestas e iniciaíivas?
i Por què no sornos portavoces de nuestras reivindi-
caciones laborates? Tratando de buscar razones, y
siendo conscientes de su complejidad y diversidad, intenta-
mos sobre todo que estos temas no pierdan actualidad y
nos ayuden a avanzar por el camino lento y pedregoso de
ia participación de las mujeres en las estructuras sociales.

Ser representante de los trabajadores y trabajadoras y,
por tanto, formar parte de una Junta de Personal implica, en
primer lugar, ser afiliada y participante activa de una organi--
zación sindical; en segundo, aceptar ser candidata y formar
parte de una lista, que se hace pública, y asumir, por tanto,
los compromisos que de ello se pueden derivar. Estar aní,
metidas en este entramado, formar parte de' esta coyuntura,
implica que hemos dado el salto de la vida privada a la públi-
ca, que seamos capaces y que tengamos muy claro que
debemos repartir espacios y tiempos entre ambas vidas.

Existe una cuestión que, a nuestro entender, sigue
marcando y condicionando nuesíra presencia; es el
hecho de la necesidad que plantea inexcusabíemente
la participación: "hablar en publico", un hecho que a las
mujeres nos sigue costando. Inseguras, en muchos
casos, de nuestras ideas, plantearnos nuestras íniciati-
vas y propuestas con timidez. Nos supone un gran
esfuerzo sosíener nuesíras opiniones y soltar, con
satisfacción, grandes discursos, algo muy habitual en la
dinàmica sindical y en la relación con los cargos de !a
Administración. Es posible que a muchas de nosotras
nos falte autoestima.

Todo esto tiene muchos aspectes negatives, però pue-
de tener otros positivos; por ejemplo, que humanicemos la

vida sindical y que en las reuniones restemos la
agresividad muchas veces manifiesta en los deba-
tés, que restemos protagonismos personales; en
definitiva, que establezcamos relaciones de cola-
boración, de consenso, de acciones conjuntas.

Constatamos que la presencia de las mujeres
en estos espacios públicos sigue siendo escasa y
las que lo hacemos es posible que aportemos
menos temas de debaté, però tenemos mayor
capacidad para centrar y concretar las cuestiones
importantes y marcarnos metas mas a corto plazo.
También queremos destacar un hecho, que podrí-
amos apoyar estadísticamente: es que somos
cumplidoras en la asistencia, por ejempio, y en lle-
var a cabo y dar cuenta de aquello a !o que nos
comprometemos.

Lo que hemos intentado en estos cuatro anos,
desde la Presidència y Secretaria de la Junta de
Personal de Alicaníe, junto con todas las personas
representantes de nuestro sindicato, ha sido llevar
a la pràctica la dinàmica de la colaboración, y con-
sideramos que ha tenido éxito en algunos aspec-
tos, como llegar a un gran número de acuerdos en
las resoluciones y evitar las votaciones de ganar o
perder, sin abandonar nuestros principios. Hemos
realizado actividades conjuntas de todas las orga-
nizaciones sindicales y hemos llevado propuestas

concretas y consensuadas ante la Administración educati-
va. También ha sido posible disponer de un reglamento
de funcionamiento interno.

A finales del 98 hemos vuelto a participar en otras elec-
ciones sindicaies para renovar las Juntas de Personal.
Estamos seguras de que en todas las organizaciones sin-
dicales se planteó la misma cuestión; ï,Hay mujeres dis-
puestas a ir en las listas?, ^y en los puestos de respon-
sabiiidad, con posibilidades de salir? El clamor serà gene-
ralizado por parte de hombres y mujeres, però segura-
meníe no volveremos a tratar el tema hasta que dentro de
otros cuatros anos se repita el proceso.

Rosario Trives y Assumpció Boix
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Ressenya "Mujer, amor, sexo en el cine
espanol de los 90"

Pilar Aguilar. Ed. Fundamentos. Colección Arte, 1998
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L'autora del llibre Manual del espec-
tador inteligente fa ara un estudi, des
del punt de vista femení, de la imatge
de la dona espanyola dels 90 al cine.
L'anàlisi del medi audiovisual és de nou
l'objecte de la mirada de Pilar Aguilar,
atesa la gran influència que té a i'entra-
mat emotiu, simbòlic i imaginatiu dels
espectadors i espectadores. Al llibre
s'anaíitzen el cine i la televisió, com a
grans comunicadors de models i imat-
ges femenines. Faré un breu resum
dels programes i pel·lícules tractats.

Un exemple d'absència d'imatge a
la televisió és el programa /Què gran-
de es el cine!, de José Luis Garci, en
e! que tots els convidats que participen
al debat són homes Í els comentaris
que fan són moltes vegades ridículs
respecte les dones, i com que no hi ha
cap dona, no es pot contestar directa-
ment. Afortunadament, han sorgit
d'altres programes de cine espanyol
amb presentadores, pel que ens
donem l'enhorabona.

Quant a l'anàlisi pròpiament dita de
les pel·lícules al llibre, de les 165 que
han sigut rodades a Espanya, se
n'analitzen 55, elegides a l 'atzar,
segons l'oferta de difusió per vídeo o
televisió.

Un dels paràmetres analitzats és
l'edat, ocupació i estatus dels perso-
natges, i podem observar que la
diferència d'edat de í'home en relació
a la de la dona és normalment de
majoria i es veu com a "normal". Quant
a la d i ferència sòcio-econòmica,
aquesta és "sempre" a favor de
l'home, mentre que, en el tema dels
oficis, la professió recurrent en la dona
és la prostitució, la qual moltes voltes
és mostrada com a "vocacional".

Pe! que fa al sexe, es fa un estudi de
les maneres, tòpics, homosexualitat i
llocs que apareixen a les pel·lícules.
S'analitza també la violència sexual al
cine, però pocs són els films que la mos-
tren tal com és, sinó que aquesta apareix
justificada per la provocació de la dona,
així que queda l'home com a víctima.

La dona, en qualsevol cas, es con-
verteix en un objecte contemplatiu i la
seua presència interromp el normal
desenvolupament de l'escena, no la
protagonitza, encara que siga ella la
protagonista.

En relació a l'estat de salut de la
relació de parella, siga matrimoni o
parella de fet, reflecteix un estat de
crisi permanent, pràcticament no exis-
teixen escenes d'amor o de tendresa.
De fet, són vàries les pel·lícules que
parlen del deteriorament que sofreixen
amb el temps les relacions de parella.
Fins i tot entre dones es donen rela-
cions de rivalitat i de manca de com-
panyonia. Però en la majoria d'elles
es dóna com a solució l'amistat entre
persones del mateix sexe, front a la
crisi de parella.

En conclusió, la majoria dels films
analitzats neguen la dona el paper de
protagonista i se la relega a un segon
plànol, açò és, la dona no ha aportat
al cine les seues pròpies vivències,
per no haver pogut accedir plenament
al món de la direcció i realització cine-
matogràfiques. Per tant, es reflecteix
la mirada masculina de la realitat, i no
la femenina. L'autora espera que en la
pròxima dècada les dones puguen
reflectir la seua pròpia imatge i no es
conformen amb ser reflectides.

Cristina Lledó López

No hi ha marxa enrere!
"Es tracta de fer emergir un nou
ordre social en el qual nosaltres/
les dones/ estem destinades a ser
locomotores/'

Són paraules de Victoria Sau, que, com
tantes vegades, ha clarificat el sentit i la llui-
ta feminista. Les dones del segle XX, recol-
zades en les lluites d'altres dones anteriors,
ens trobem en un trajecte important d'eixe
llarg camí quedés el ser ciutadanes del món
amb tota la responsabilitat, amb tots els
drets i totes les obligacions, amb tota l'auto-
ritat de ser una dona, de ser una persona.
Recolzades amb dones com Oiympe de
Gouges, que en 1793 va morir a França,
guillotinada per defensar els drets de les
dones com a ciutadanes, en una revolució
que sols ho va ser per als homes; recolza-
des també en dones que varen ser atrope-
llades per defensar els seus drets com a
treballadores, per exemple, en les fàbriques
tèxtils a Nova York a principi de segle, i,
malgrat tot açò, van aconseguir un augment
de salaris, la reducció de jornada laboral, el
dret ai vot, etcètera.

Nosaltres tenim una important herència,
que ha posat de manifest i ha tret a la llum
la discriminació del col·lectiu de dones en
tot el planeta. Eixa lluita de les dones, avui,
és diferent a cada país, i tant les lluites indi-
viduals com les col·lectives són necessàries
per fer front a la dominació. Aquesta és la
gran revolució: ningú ha de dominar, ningu-
na ha d'estar sotmesa. Totes les persones
tenim dret a existir, a desenvoiupar-nos i a
ser emprenedores, segons les nostres
capacitats, interessos... Açò exigeix un
ordre social. Molts homes i moltes dones
estan a favor d'aquesta idea, i.per açò és
important sumar tots els esforços, amb
estudi, amb comprensió, amb anàlisi, amb
mesures, amb fermesa, sense por a un
futur que hem de construir amb altres
mires:

• On "l'economia internacional i la
domèstica" han de contemplar també ies

necessitats de les dones, les nostres apor-
tacions, la nostra realitat.

• On els mitjans de comunicació serves-
quen per a transmetre idees, missatges,
notícies, fets de tota la humanitat, amb rigor
i objectivitat, amb la finalitat d'apropar-nos i
entendre'ns, i no per a manipular-nos i divi-
dir-nos.

• On ei bé col·lectiu d'homes i dones esti-
ga per damunt de qualsevol assumpte pri-
vat dels "poderosos"

• On la paraula s'arme de raó i evite la
guerra. En llocs com Kabul, Kosovo o Serra
Lleona, les dones no han declarat la guerra,
però ía sofreixen, i moltes d'elles amb ràbia.

• On e! treball siga un bé compartit i
repartit per a que totes i tots treballem en
condicions d'igualtat.

Les dones, davant el segle XXI, tenim un
doble repte: personal i col·lectiu. En el
terreny personal, és saber exactament què
desitgem. Cristina Peri Rossi diu que el
desig de les dones "ha estat tapat sota
l'imperatiu categòric permanent: Què he de
fer?", i açò, que és compartit per moltes
dones, no ens ha deixat sentir-nos a nosal-
tres mateixes. La nostra existència ha estat
en funció dels altres, d'una manera imposa-
da, des d'una visió androcèntrica de la vida.

En el terreny col·lectiu, el nostre repte és
participar activament en la transformació
d'aquest ordre social. No hem de tancar-
nos en la responsabilitat de l'àmbit domès-
tic, familiar o personal. Aquestes responsa-
bilitats són importants, i també les altres: la
lluita per una escola pública de qualitat, per
uns mitjans culturals i d'oci per a totes les
persones, per un barri, poble o ciutat amb
serveis adequats i humanitzats; per uns ser-
veis sanitaris preventius, racionals i d'acord
amb les necessitats d'avui; pel repartiment
del treball, per l'erradicació de la violència,
per la justícia, per la solidaritat interna-
cional.

Nosaltres, les dones, tenim molt a apor-
tar a aquest nou ordre social.

Siguem les locomotores d'aquest tren!

jYo también soy feminista!
Cuando escuchamos la palabra feminismo, ̂ con què

ia asociamos?, ^nos limitamos a contraponerla al termi-
no machismo?

La palabra machismo se relaciona cada vez mas con
violència, ataque, injustícia, prepotència, y, en todo caso,
parte de una subordinación de la mujer al hombre.

Però el feminismo no es la "vuelta a la tortilla" del
machismo, no se trata de que las mujeres asumamos el
papel de superioridad que históricamente han protagoni-
zado los hombres.-

En el diccionario de la Real Acadèmia encontramos
las siguientes definiciones: Machismo: "Actitud de prepo-
tència de los varones frente a las mujeres". Feminismo:
"Doctrina social favorable a la mujer, a la que concede
capacidad y derechos reservades antes a los hombres.
Movimiento que exige para las mujeres iguales dere-
chos que para los hombres".

Por lo tanto, al utilizar la típica frase "No soy ni
machista ni feminista", hemos de ser conscientes de
que el no consíderarnos machistas supone rechazar la
injustícia, lo autoritario, lo jeràrquico, però no es lo mis-
mo negar el feminismo, ya que éste supone reivindicar la
igualdad de derechos y la equidad.

En el feminismo no discriminamos a los hombres, no
los situamos en una posición de inferioridad. En el femi-
nismo queremos que mujeres y hombres consensuemos
para crear una Sociedad mas justa, mas ètica, menos
marcada por las diferencias de genero, donde las perso-
nas podamos desarrollar nuestras capacidades y dese-
os, sin discriminaciones y estereotipes; en la que a cada
persona se le respeíe en su individualliad y sus preferen-
cias. Deseamos que las etiquetas no nos marquen des-
de que nacemos nihas o nihos.

Sin embargo, la palabra feminismo se usa en muchas
ocasiones como un insulto: "Ésa, como es feminista...".
Todos los colectivos que en algun momento han luchado
contra el sistema ínjusto que les oprimia y les marginaba
han sufrido la incompresión y el rechazo del resto de la
sociedad.

Ése fue el caso de las mujeres cuando comenzaron a
reivindicar la igualdad de derechos, pidiendo el reconoci-
mienio de su ciudadanía, el derecho al voto, a la herèn-
cia, al divorcio, a que simple y llanamente se las consi-
derarà personas con capacidad de decidir y cuidar de
ellas mismas.

En aquelles momentos se pensaba que "por naturale-
za" su única función en la vida era ser madres y esposas
y, en el caso de no lograrlo, vivir para los demàs.

Las mujeres que reivindicaban ir a ía universidad, ser
independientes, intervenir en la política, recibieron cali-
ficativos tales como locas, feas, extremistas, raras, agre-
sivas {todo lo que se alejaba del estereotipo de mujer:
modosita, guapa, pasiva y disponible sexualmente para
el hombre).

Pues bien, gracias a íodas las mujeres, pasadas y
presentes, que han sabido crear fisuras en esta Socie-
dad tan patriarcal y androcèntrica, mujeres como noso-
tras hemos podido ir a la universidad, ser independien-
tes, votar, decidir sobre nuestra sexuatidad, sobre nues-
tra maternidad, sobre nuestra dedicación profesional, y
expresar nuestras opiniones. Y es a ellas a las que que-
remos dedicar este articulo.

No queremos dejar de mencionar tampoco a íos hom-
bres, presentes o pasados, que no se han identificado
con ía idea de la inferioridad y subordinación de las
mujeres y las han apoyado en estàs causas.

Però aún hoy, en nuestra sociedad occidental, a fina-
les del siglo XX, es necesario seguir afirmando que "soy
feminista", porque, aunque hemos conseguido algunos
logros, sigue quedando mucho por cambiar y por conse-
guir: Discriminación laboral, otra organización de tiem-
pos y espacios, corresponsabilidad en las tareas domés-
ticas y en el cuidado de la família, mito de ia maternidad
como necesaria para la realización de las mujeres,
representatividad paritaria, escuela coeducativa, erradi-
cación de los maíos tratos y del acoso sexual.

Por estos temas, y por muchos mas, necesitamos
seguir utilizando la paíabra feminista con el orgullo con el

que se nombra a todo el colectivo que coníribuye a
crear una sociedad mas igualitària, mas comunicativa,
porque las jerarquías no crean autentico bienesíar ni
para unas ni para otros. En una sociedad que permita
mayores posibilidades a todas y a todos, indepen-
dientemente de su sexo, la convivència serà mas pací-
fica y las personas mas felices.

Però las trampas a las que nos enfrentamos las muje-
res que iniciamos el siglo XXI son muchas. Nos centrare-
mos en una.

Por un lado, en nuestra educación sentimental, a tra-
vés de juegos, juguetes, cuentos..., se nos dirigen men-
sajes como: "espera al príncipe azul", "la maternidad es
fundamental", "hay que estar presentable y atractiva";
però al mismo tiempo también se nos exige "dar la talla"
en el àmbito de lo publico (en lo profesional, en las insti-
tuciones). Aquí hemos de serfuertes, enérgicas, atrevi-
das, tenemos que demostrar continuamente de què
somos capaces, se nos permiten menos errores (si no,
tenemos que escuchar la frase "Mujer tenia que ser").
Una mujer completa debe ser estupenda en lo publico y
en lo domestico. De no abarcarlo todo perfectamente, se
nos hace sentir culpables. La culpa ha sido siempre un
instrumento de poder.

Y, para colmo, se intenta culpabilizar a las mujeres de
un sistema del que somos víctimas, ya que es mas fàcil
culpabilizar y exigir a alguien que luchar por cambiar las
cosas, que asumir responsabilidades, que ceder privile-
gios.

Por todo ello, porque estamos orgullosas de ser muje-
res y feministas, creemos que es necesario recordar y
celebrar cada ano el dia de la mujer.
i Y cuando serà el dia del hombre?, nos dicen

muchos con sarcasmo. Pues, por desgracia para todos y
todas, en una sociedad androcèntrica como la nuestra,
los días del hombre son todos.

Por ello, seguiremos hablando de feminismo.

Lourdes García Cebriàn y Mariquina Sànchez. USTEA


