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Després del VII Congrés:
Fent camí per la

Intersindical Valenciana
Durant el 14, 15 i 16 de

maig es va celebrar el VII
Congrés de l'STEPV-lv al
Palau de Congressos de
València.

Al llarg de les sessions
vam abordar les ponències
sobre el nostre model sindi-
cal (De l'STEPV a la Intersin-
dical Valenciana), la partici-
pació en els Moviments
Socials (Una altra forma de
fer sindicalisme), Els treba-
lladors i treballadores de la
salut, L'Administració Pública
i la Política Educativa.

Com es pot veure, sense
deixar de ser com som, ara
ens adrecem a d'altres
àmbits laborals on estem
extenent el sindicalisme
autònom, participatiu i
assembleari, nacional i con-
federal, que ens caracteritza.
Ara en som més i més diver-
sos i tanmateix, units com
sempre. Conseqüentment,
hem fet els canvis organitza-
tius i estatutaris necessaris
per adequar-nos al present i
preparar millor el futur.
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VII CONGRES

13 de juny,
eleccions autonòmiques

Hem treballat de valent al
llarg d'aquesta legislatura.
Com a treballadores i treballa-
dors, hem obtingut fruits i
també hem encaixat pèrdues.
Hem redoblat els esforços per
protegir els serveis públics,
perquè hi haguera més tre-
ball,.per millorar les condi-
cions d'eixe. treball o, al
menys, per no empitjorar-les.
Com a ensenyants, ens hem
compromès amb el conjunt de
la comunitat educativa per tal
que l'aplicació de la reforma
educativa comporte un

reforçament de la xarxa públi-
ca i també perquè no tinga
costos laborals per als com-
panys i companyes del sector
privat. I sí hem aconseguit
alguns èxits, també ens hem
hagut d'oposar a una planifi-
cació educativa que té com a
objectiu invertir l'equilibri entre
escola pública i privada. I a
una política educativa que
margina la renovació pedagò-
gica. Que tracta la nostra llen-
gua de forma partidista, com
un ostatge electoral. Ara cal
votar, i continuar treballant.

stepv@intersindical.org
http://www.intersindical.or9/stepv

Les plantilles de Secundària:

Un bon acord
El passat 25 de maig,

l'STEPV-lv, i la resta de sindi-
cats, va subscriure, en el marc
de la Mesa Sectorial d'Educa-
ció, un acord mitjançant el qual
es determinen les plantilles
dels instituts d'Educació
Secundària. L'STEPV-lv va
procedir a subscriure aquest
acord una vegada que va
conèixer la valoració positiva
que en va fer el professorat del
sector.

En l'acord destaca que la
plantilla que s'estableix és ade-
quada per a poder atendre fes
exigències i necessitats educa-
tives actuals. En aquest sentit,

està prevista la creació neta de
3.200 llocs de treball en els
propers cursos. Fixa una dota-
ció mínima de 1.200 professors
més abans d'iniciar la nego-
ciació de la dotació dels cicles
formatius. Garanteix l'estabilitat
del professorat definitiu en la
localitat on té actualment la
seua destinació. Aborda, per
primera vegada, la catalogació
lingüística dels llocs de treball
dels instituts per tal de donar
compliment a la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià i
assegurar la continuïtat de les
línies en valencià entre l'Edu-
cació Primària i Secundària.

El VII Congrés de la Confederació d'STEs
se celebrarà a Los Alcazares, Murcià,

entre el 25 i el 27 de juny

L'all...
Per a l'equip rectoral de la UJI-
Castelló, pel seu comportament
antisindical i autoritari contra la nostra
afiliació, entrebancant les accions
sindicals que intentem desenvolupar
en favor dels treballadors i
treballadores de la Universitat

...i l'oli
Per a l'Escola d'Estiu del País
Valencià, per la seua XXIV
Aventura Pedagògica, per
donar-nos l'oportunitat de
pensar l'escola junts perquè no
se'ns quede marcida de
mediocritat.

Col·laboren en aquest número: Carme Berruezo, Manolo Cabanillasjoan Pau Cimarro,
José Herrero, Joan Bta. Malonda, Alejandro Martínez, Vicent Mauri, Joan Moliner, Juan M. Munoz, Antonio Nacle, Ferran Pastor, Antoni Vinas, Col·lectiu de Castelló.
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L' STEPV-lv

denuncia

l'antisindicalisme
de l'equip rectoral
de la UJI

L'STEPV-lv denuncia el com-
portament antisindical i autoritari
de l'equip rectoral de la Universi-
tat Jaume I, de Castelló, contra la
nostra afiliació, entrebancant
contínuament les accions sindi-
cals que intentem desenvolupar
en favor dels treballadors i les
treballadores de la UJI, compor-
tament més propi d'altres èpo-
ques que no pas del present.

L'equip rectoral ha prohibit no
sols les reunions sindicals de
l'STEPV-lv, sinó que també ha
impossibilitat el treball dels i de
les representants d'aquest sindi-
cat elegits democràticament en
les darreres eleccions sindicals,
en no permetre que cap
d'aquests puga alliberar-se com
a representant sindical per poder
desenvolupar les seues tasques.
Aquesta actuació constitueix una
agressió a la llibertat sindical.
Així mateix, denunciem la man-
ca de convocatòria de la Mesa
d-e Negociació, la qual només
s'ha reunit una vegada -el 25 de
març- i no va concloure l'ordre
del dia perquè el Vice-rector, Sr.
Toledo, tenia altra reunió "més
important", i mai més no s'ha tor-
nat a convocar!

El nostre sindicat fa molt de
temps que ha demanat una
entrevista amb el Rector, Sr.
Romero, per plantejar-li tota
aquesta problemàtica, i ha obtin-
gut el silenci més absolut per res-
posta.

Així les coses, el passat 20 de
maig, l'afiliació del nostre sindi-
cat va rebre una amenaça verbal
d'obertura d'expedient per part
del Cap de Recursos Humans si
tornaven a assistir a cap reunió
convocada per l'STEPV-lv, però
es va negar a donar aquesta
ordre per escrit.

L'STEPV-lv apel·la a la res-
ponsabilitat del propi Rector per-
què pose fi a aquesta mena
d'actuacions, i adverteix que no
consentirà atacs a la llibertat sin-
dical, promourà mobilitzacions al
campus i denunciarà per la via
administrativa i jurídica les actua-
cions de l'equip rectoral.

Concluye el periodo electoral en el àmbito de la Funciòn Pública Valenciana

El STEPV-lv, con 10.915 votos, es el sindicato mas votado
y estarà presente en la Mesa General de la Funciòn Pública

El proceso electoral en el àmbito de la
Generalitat Valenciana concluyó con la
elección de las Juntas de Personal de Ser-
vicios Centrales y las Juntas de los Servi-
cios Territoriales de Alicante, Castellón y
Valencià. Los resultados nos llevan a ser el
sindicato mas votado en toda la Funciòn
Pública, aun sumando los votos del àrea de
Justícia, donde nosotros no nos hemos pre-
sentado. La injusta y enorme diferencia
entre el número de delegados y delegadas
que corresponden a cada sector hace que,
a pesar de ser el sindicato mas votado, no
obtengamos una representatividad pareja,
aunque sí suficiente.

La Mesa General tiene todas las compe-
tencias en la negociación sobre las condi-
ciones de trabajo de todos los funcionarios.
En teoria, articula la negociación en todos
los àmbitos y tiene que supervisar los
acuerdos que se puedan tomar en otras
mesas. Es decir, delega la negociación de
temas específicos a las mesas sectoriales
correspondientes. Todo muy jerarquizado y,
cuanto mas alejado del àmbito de trabajo,
mejor para los disehadores del invento. De
ella dependen: la Mesa Sectorial de Educa-
ción, la de Sanidad y la de Administración
Pública. La Mesa Sectorial de Justícia aún
no està montada bajo el paraguas de la
Mesa General, por lo que su funcionamiento
es autónomo.

El sistema representativo està estructura-
do de tal forma que para tener derecho a

Por el saneamiento
integral del Río Segura.

Estuvimos en Madrid
Mas de 10.000 personas, en

su mayoría de las comarcas de
la Vega Baja del Segura y del
Baix Vinalopó se manifestaren
en Madrid en defensa del
saneamiento integral de! Segu-
ra. A lo largo de mas de tres
horas recorrienron el trayecto
entre la Plaza de Atocha y las
Cortes. Entre los asistentes
destaco una nutrida represen-
tación del STEPV-lv, que acu-
dió desde diversas comarcas,
con autobuses propios desde
València.

formar parte de la Mesa General necesitas
tener una representación mínima del 10%
del total de los miembros de Juntas de per-
sonal de todos los funcionarios públicos.
Una vez conseguido esto, íienes derecho a
formar parte de todas las mesas de nego-
ciación -técnicas o sectoriales- que para el
personal funcionario se articulen, aunque no
te hayas presentado a las elecciones en un
àmbito determinado. Así, para formar parte
de las mesas sectoriales, los sindicatos
deben tener una representatividad electoral
del 10% de los miembros de las juntas de
personal elegides en el àmbito respectivo, o
haber obtenido el 10% de la representación
de la Mesa General.

Personal Laboral
Para el Personal Laboral de la Generali-

tat Valenciana el màximo àmbito de nego-
ciación colectíva es la Mesa del Convenio
Colectivo. Esta mesa de negociación se
monta en función de los resultados electo-
rales que cada sindicato haya obtenido en
los diferentes Comitès de Empresa y Dele-
gados de Personal elegidos. A pesar de ser

un convenio de empresa, no se ha elegido
un Comitè de Empresa por cada provincià,
sinó que se ha definido como centro de tra-
bajo cada una de las Conselleries, tomando
todas las dependencias que cada una tiene
en cada provincià.

En la actualidad està const i tuïda la
Mesa del III Convenio Colectivo en función
de los resultados electorales del ano
1995. Esta mesa se constituyó en diciem-
bre de 1998, con la Administración y cin-
co sindicatos. Con la connivencia entre la
Administración y los sindicatos de "clase",
esta mesa no se ha reunido desde el dia
de su constitución. Aquella y estos consti-
tuyen la CIVE (Comisión de Interpretación,
Vigilància y Estudio), montada tomando
como base los resultados electorales del
ano 1991, donde llevan a cabo la nego-
ciación colectiva del Personal Laboral de
la Generalitat, apropiàndose de la repre-
sentatividad que corresponde a todos los
sindicatos que constituyen la Mesa del
Convenio, incluida, por supuesto, la nues-
tra. De esta manera entienden la demo-
cràcia social.

RESULTATS TOTALS EN L'ÀMBIT DE LA
MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

i
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SINDICAT

STEPV-lv

CC.OO.

UGT

CEMSATSE

CSI-CSIF

ANPE

5AE

USO

AFID

SI

CGT

SI-USO

SIMAP

SIPTECV

SVTS

FPAP

ASFHAVI

EHSENYAMEN1

VOTS delegats

9.732 53

5.262 27

3.271 18

-

1.609 7

3.621 21

-

799 2

1.276 3

102

178

-

-

-

-

-

-

25.850 131

SANITAT

VOTS delegats

354 5

3.858 91

3.659 83

4.594 106

1.821 43

-

2.084 46

666 13

-

698 10

261 5

-

331 6

282 4

162 2

-

56 2

18.826 416

FVJIC. PUBLia

VOTS delegats

829 14

962 18

1096 22

-

865 19

-

-
.

-

-

344 7

409 8

-

-

-

136 2

-

4.641 90

JUSTÍCIA

VOTS delegats

-

814 20

405 11

-

817 23

-

-

84 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.120 55

TOTALS
VOTS delegats

10.915 72

10.896 156

8A3Í 134

4.594 106

5.112 92

3.621 21

2.084 46

1.549 16

1.276 3

800 10

783 12

409 8

331 6

282 4

162 2

136 2

56 2

51437 692

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 Palància. 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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L'acord sobre les plantilles d'Educació Secundària

Fent camí en l'Educació Secundària
Arribar fins ací

1990, la LOGSE
S'aprova la LOGSE. Els planteja-

ments progressistes de la Llei es veuen
supeditats des de bon començament a:

- Mai no ha existit una Llei de
Finançament, ni abans ni ara.

- El calendari d'aplicació s'ha modifi-
cat fins a tres vegades, sempre per
retardar-la, sempre per manca de plani-
ficació i de recursos disponibles.

- L'oposició de la dreta política i
social.

1996, un any fonamental
La dreta, que s'oposava a la LOGSE,

està en el poder i no ha perdut l'ocasió
per deixar clar que aquesta llei no és
seua.

Però, on governen els seus socis
d'investidura, la reforma ja està en mar-
xa, la qual cosa no li permet fer molts
canvis legislatius.

Per contra, a casa nostra, es dóna un
retard considerable.

L'anterior govern deixà la Generalitat
sense haver tancat cap acord amb els
sindicats en res del que suposa l'aplica-
ció de la LOGSE.

El mapa escolar i els seus efectes
"El mapa escolar es va presentar el

23 de gener de 1996 i va estar fortament
contestat per la comunitat educativa,
que, a més a més, va reaccionar exigint
l'acompliment de la LOGSE i la consoli-
dació d'un ensenyament públic de quali-
tat.

La mobilització, sota la iniciativa de la
comunitat educativa, amb el suport
importantíssim dels sectors^ progressis-
tes de la societat valenciana, ha anat
creant en la Conselleria la necessitat
d'explicar-se, de desmentir, o dissimular
almenys, els aspectes més criticats de
la seua política." ("All-i-oli" n.5 112. Juny
1996.)

Per a nosaltres, que ens hern implicat
com els primers a mantenir aquesta
mobilització social, alguns acords -pocs-
han sigut possibles, enmig de molts més
desacords, precisament perquè la socie-
tat no ha renunciat a tenir un servei
públic educatiu de qualitat.

Les plantilles dels col·legis
d'Educació Infantil i Primària

Afavorida per la mobilització popular,
la negociació de les plantilles d'Infantil i
Primària conclou, en juny de 1996, amb
un acord entre l'Administració i els sindi-
cats ANPE, CSI-CSIF, FETE-UGT i
STEPV. La plantilla pactada és la millor
de l'Estat i l'acord arriba quan s'està
acabant d'aplicar la reforma en aquests
trams educatius. Era, per tant, molt
necessari. En aquest acord ja s'inclou el
compromís de procedir immediatament a
la negociació de la plantilla per a
Secundària, amb la salvaguarda que, en
tot cas, el professorat d'aquest sector no
seria desplaçat de la localitat on tingue-
ra el seu destí definitiu.

Amb tot, e! nostre sindicat tenia molt
clar que la lluita per l'Escola Pública
continuava. Per tant, no renunciàrem a
res, com hem demostrat durant aquests
anys.

Les plantilles de Secundària: el
llarg camí de la negociació

Com hem dit, en l'Acord de Plantilles
d'Infantil i Primària ja s'arreplegava el
següent: "La Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència es compromet a
negociar amb anterioritat a l'inici del
curs 1996/97 les plantilles d'Educació
Secundària, i també les garanties labo-
rals i les condicions de treball de

l'esmentat professorat, garantint la per-
manència en la localitat de destinació al
llarg del procés d'implantació de la LOG-
SE';.

És clar que la negociació s'inicia amb
un clar incompliment dels terminis. A la
fi, en la segona meitat d'eixe curs, la
Conselleria presenta una proposta de
treball novedosa: en dos fulls, s'apunten
12 indicadors per definir les plantilles
dels centres de Secundària. Apareix el
concepte de plantilla estable dels insti-
tuts. Després d'un fum de meses tècni-
ques, es tanca amb un total desacord.

Al mateix temps, l'STEPV-lv presentà
al professorat la seua proposta de plan-
tilles de Secundària, elaborada a partir
de les aportacions de les assemblees de
professorat.

La negociació no es reprendrà fins
que finalitzen les darreres eleccions sin-
dicals, celebrades el passat novembre.
L'STEPV-lv, com a sindicat majoritari,
s'adreçà a la resta de sindicats amb una
proposta de temes que precisen actua-
cions urgents, amb la finalitat de presen-
tar una plataforma reivindicativa unitària.
Tot i que és impossible un acord total,
tots coincidim en la necessitat de pactar
un calendari de temes de negociació,
entre els quals les Planti l les de
Secundària ha d'estar en primer lloc.
Per darrere han quedat dos cursos i mig,
plens d'entrebancs a la negociació de
plantilles. L'eslògan dels nostres car-
tells, "JA N'HI HA PROU", exemplifica
aquella situació.

A gener, "aterra" el quart Conseller de
la legislatura, Manuel Tarancón, tot un
rècord que denota la importància que
l'Educació té per ai Govern Valencià.

A febrer, com a conseqüència de les
pressions sindicals, es reprenen les
negociacions. La Conselleria fa una pro-
posta a la baixa, que és rebutjada per
tots el sindicats. Comença a ser possi-
ble la unitat sindical, per la que
l'STEPV-lv ha treballat des del primer
moment, en resposta a una demanda
clara del professorat.

S'aprofundeix la col·laboració amb la
permanent de directors i directores. El
correu electrònic fa possible que el pro-

fessorat interessat tinga la documenta-
ció que genera la negociació, pràctica-
ment, en temps real. Els equips directius
tenen la responsabilitat de difondre-la,
com qualsevol altra informació que arri-
be al centre.

La negociació arriba a un punt mort:
els cinc sindicats elaborem una proposta
unitària, de la qual l'Administració no
accepta cap punt. Els sindicats ens tan-
quem al Gabinet de! Conseller, el qual,
finalment, desbloqueja la situació.

A partir d'eixe moment, s'obri la fase
final de la negociació. Els mínims propo-
sats pel sindicats són acceptats un
darrere de l'altre. Comença a ser possi-
ble l'acord.

La segona setmana de maig, per
acord unànime de la Mesa Sectorial
d'Educació, finalitzen les negociacions
amb un document que els cinc sindicats
acordem de sotmetre a consulta del pro-
fessorat.

Aquesta s 'organi tza via correu
electrònic, atès que ha de quedar enlles-
tida en deu dies, abans de les eleccions
autonòmiques i municipals. A última
hora, per consens, Administració i sindi-
cats modifiquem a l'alça la dedicació
horària dels equips directius, per tal de
donar resposta a les peticions que arri-
ben des dels centres.

Les dades més importants de la con-
sulta són les següents:

Del professorat que participa en ta
consulta, procedent de 80 centres, un
32% del total, el 61% considera accepta-
ble la proposta; la rebutja un 9%, i un
28% s'absté o vota en blanc. Hi ha un
2% que no consta a la informació trame-
sa pels centres. Molta gent no ha parti-
cipat, però l'opinió és clara.

Les claus que possibiliten l'acord
Des de l'STEPV-lv hem apostat, des

del principi, per l'acord, sempre que es
donaren unes condicions mínimes.
L'ensenyament públic i el professorat ho
necessiten.

Com a sindicat majoritari, vam pren-
dre la iniciativa d'adreçar-nos a tots els
sindicats per tal que l'acord, si es dona-
va, fóra de tots.

Per això hem treballat per la consecu-
ció d'una proposta unitària de plantilles
de tots els sindicats i ho hem aconse-
guit.

En els últims mesos, hem condicionat
qualsevol altra negociació a la de planti-
lles, perquè les eleccions no sols limita-
ven el calendari; al mateix temps, també
al Govern li interessava més un acord
que un desacord.

Hem propiciat, amb tots els sindicats,
la col·laboració amb la permanent de
directors i directores.

Hem implicat directament el Conseller
en les negociacions.

Hem mantingut informat el professo-
rat dia a dia.

Elements a tenir en compte de la
proposta de plantilles

Els criteris per a la confecció de les
plantilles parteixen de determinar les
funcions docents a realitzar en horari
lectiu del professorat per assolir els
objectius marcats per la LOGSE, en
condicions de qualitat i respectant la
diversitat de l'alumnat. Açò és: optati-
ves, desdoblaments, tutories, equips
directius, departaments, reforços, grups
de diversificació curricular, especialistes
en Psicologia i Pedagogia i en Pedago-
gia Terapèutica, que eixen reforçats i
existiran de manera estable als centres.

Es negociaran mecanismes per aug-
mentar les dotacions de professorat allà
on siga necessari.

Les plantilles tipus són bones, sensi-
blement superiors a les actuals, Sense
dubte, estan en la primera línia dels
acords de tot l'Estat.

La temporalització dels increments de
professorat sobre la plantilla reaí actual
(uns 3.200 llocs de nova creació per a
ESO i els Batxillerats) està especificada
any rere any i sota el control sindical.

Un mínim de 1.198 llocs nous per als
Cicles Formatius queda fixat al docu-
ment, així com el compromís per part de
l'Administració de negociar les seues
plantilles en el primer trimestre del curs
vinent.

La negociació no ha finalitzat, ans al
contrari, es pot considerar que queden
lligats a la negociació de la Mesa Secto-
rial tots els temes que afecten a la
Secundària obligatòria i postobligatòria,
des de la catalogació lingüística a la
mobilitat del professorat (es garanteix la
no mobilitat obligatòria fins la finalització
de les construccions dels nous IES); des
de la creació, la modificació o la supres-
sió dels llocs de treball a la Formació del
professorat; des del nombre de profes-
sors per especialitats a les mesures per
augmentar el nombre de professorat on
calga.

De la plantilla que defineix l'acord, es
pot dir que contribuirà a estabilitzar el
professorat, que implica la creació de
nous flocs de treball, però és clar que
l'expansió del sistema educatiu públic
no depèn tan sols d'un model de planti-
lla, sinó del mapa escolar. És a dir, amb
aquestes plantilles cabem tots i totes,
però serà el tractament que es done a
la xarxa pública el que comptarà al final.
Per això, precisament perquè cone-
guem els elements del que hem anome-
nat negociació global i no són satisfac-
toris, cal assegurar ara una plantilla a
l'alça.

Per què signar un acord?
L'STEPV-lv, després de consultar el

professorat, pren en consideració les
següents qüestions:

1. El document de plantil les de
Secundària millora la situació dels cen-
tres públics i crea nous llocs de treball.

continua en la pàgina 5
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TEXT DE L'ACORD
ACORD ENTRE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA I LES ORGANITZACIONS SINDICALS
D'ENSENYAMENT SOBRE DOTACIÓ DE PLANTILLES I CONDICIONS DE TREBALL DEL PROFESSORAT DELS

INSTITUTS I SECCIONS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A L'APLICACIÓ DE LA LOGSE,
L'aplicació de la LOGSE reclama un

nou model de plantilla docent en els cen-
tres públics d'Educació Secundària, que
facilite la qualitat i millora de l'ensenya-
ment i possibilite l'atenció a la diversitat
de l'alumnat d'Educació Secundària
Obligatòria.

Donades les peculiaritats de la xarxa
de centres prevista en el mapa escolar, és
convenient fíxar els criteris que perme-
ten calcular una plantilla modular aplica-
ble a tots els nivells educatius impartits
en cada centre.

En conseqüència, a més d'atendre les
necessitats educatives derivades de la
impartició de les àrees i matèries curri-
culars comunes a tot l'alumnat, la planti-
lla ha d'incloure un increment d'hores de
docència directa que possibilite: l'aten-
ció a la diversitat de l'alumnat de l'Edu-
cació Secundària Obligatòria, així com
l'atenció a l'alumnat amb necessitats
educatives especials; el reforç de les àre-
es, que assegure a l'alumnat l'aprenen-
tatge dels elements bàsics de la cultura i
li permeta incorporar-se a la vida activa
com a ciutadans responsables; i, per des-
comptat, que presente una oferta sufi-
cient d'opcionalitat que facilite a l'alum-
nat la seua autorealització a través de
l'elecció d'un itinerari formatiu adaptat a
les seues necessitats, aptituds i interes-
sos.

Implantar el mencionat model de
plantilles suposa un increment suficient
de professorat. Això implica un càlcul
responsable de la mencionada plantilla Í
reclama una temporalització ajustada al
calendari d'implantació dels nous ense-
nyaments i el consegüent augment pres-
supostari.

Per tot això, l'Administració Educati-
va valenciana proposa a la Mesa Secto-
rial d'Educació diversos models d'una
plantilla estable que permeta concretar
numèricament les hores de docència i el
professorat necessaris per a impartir
l'Educació Secundària Obligatòria i el
Batxillerat, en el moment en què esti-
guen implantats els referits ensenya-
ments de manera general en els centres
públics.

I. CRITERIS PER A DEFINIR ELS
MODELS DE PLANTILLA

A) EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

1. Per a determinar els llocs de treball
que han de configurar les plantilles i
garantir una educació per a tot l'alumnat
que complète l'Ensenyament Bàsic,
s'han d'atendre, en primer lloc, les
necessitats educatives derivades del
currículum comú de l'ESO.

2. La mateixa LOGSE preveu, no
obstant això, una diversificació dels con-
tinguts en els últims anys de l'ESO i
l'optativitat d'alguna de les àrees obli-
gatòries en el segon cicle, especialment
en l'últim curs, així com la seua organit-
zació en matèries.

A fi que els centres docents puguen
realitzar una oferta suficient que faça
possible l'elecció de l'alumnat entre les
opcions curriculars de 4t curs d'ESO,
s'incrementa el nombre d'hores de les
àrees i matèries opcionals en un 40%.

3. Per a atendre la pluralitat de neces-
sitats, aptituds i interessos de l'alumnat,
a més de les àrees obligatòries, el currí-
culum de l'ESO comprèn matèries opta-
tives que han de tindré un pes creixent al
llarg de l'etapa. En conseqüència, perquè
els centres docents puguen realitzar una
oferta suficient de matèries optatives,
que permeta a l'alumnat completar un
currículum adequat a les seues necessi-
tats, aptituds i interessos, s'incrementa el
nombre d'hores de les mencionades
matèries en un 80%.

4. Per a garantir que l'alumnat puga
optar entre seguir l'ensenyament religiós
o realitzar activitats d'estudi alternatives
a l'ensenyament de la Religió, s'incre-
mentaran les hores destinades a la seua
impartició, amb un total de 6 hores lecti-
ves setmanals en el conjunt de l'etapa.

5. L'atenció a la diversitat, com a

principi bàsic de l'Educació Secundària
Obligatòria, compatible de forma equili-
brada amb la comprensivitat necessària
de l'etapa, ha de concretar-se en un con-
junt de mesures i actuacions capaces de
repercutir de manera diferenciada sobre
l'adquisició de les capacitats expressades
en els objectius generals de l'etapa per
part de cada alumne Í de cada alumna.

A fi que els centres docents, fent ús
de la seua autonomia pedagògica i orga-
nitzativa, puguen adoptar mesures
d'atenció personalitzada de l'alumnat
que necessite el reforç en les àrees ins-
trumentals o altres mesures comple-
mentàries, així com a l'alumnat que
necessite adaptacions curriculars signifi-
catives o diversificacions del currículum
ordinari, s'incrementarà la quantitat
d'hores lectives setmanals.

N.° LÍNIES 2 3 4 5 6
ESO
INCREMENT 36 58 67 83 92
N." HORES

El centre docent, en exercici de la
seua autonomia, distribuirà l'increment
d'hores atenent la plantilla que li siga
assignada per especialitats, tenint en
compte les característiques del centre Í
les necessitats educatives del seu alum-
nat.

Desdoblaments. En l'etapa d'Educa-
ció Secundària Obligatòria s'assignen 3
hores per grup, per a permetre el desdo-
blament d'una hora setmanal de cada
una de les àrees de Tecnologia, Ciències
de la Natura i Llengua Estrangera. En el
cas que la quantitat d'alumnes en algun
grup no fóra suficient per a fer efectius
els desdoblaments, la resta d'hores assig-
nades en el mencionat concepte es dedi-
caran a completar els desdoblaments de
l'àrea en altres grups o, si es dóna el cas,
a reforços.

B) BATXILLERAT
1. Per a atendre la formació general

de l'alumnat en el Batxillerat, els centres
docents impartiran les matèries comunes
segons les hores lectives assignades a
cada una d'elles a la Comunitat Valen-
ciana.

2. A fi de proporcionar a l'alumnat
una formació més diversificada i espe-
cialitzada en algun dels grans àmbits del
saber, de la cultura i de la professionalit-
zació que el prepare i oriente cap a estu-
dis posteriors o cap a l'activitat profes-
sional, els centres docents impartiran les
matèries pròpies de cada modalitat i les
matèries optatives.

Perquè cada alumne i cada alumna
puguen dissenyar un itinerari formatiu
depenent dels seus interessos personals i
professionals, les hores lectives previstes
s'incrementaran en un 50% per a les
matèries pròpies de cada modalitat, i en
un 40% per a les matèries optatives.

3. Per a garantir que l'alumnat puga
optar entre seguir l'ensenyament religiós
o realitzar activitats d'estudi alternatives
a l'ensenyament de la Religió, s'incre-
mentaran les hores destinades a la seua
impartició en primer curs, en un toíal de
2 hores lectives setmanals.

C) DIRECCIÓ, COORDINACIÓ I
TUTORIES

1. Per a afavorir l'exercici de la fun-
ció directiva, com a factor de qualitat i
millora de l'ensenyament, l'equip direc-
tiu del centre disposarà de les hores lecti-
ves setmanals que s'especifiquen a con-
tinuació, depenent del nombre de les
seues unitats:

MODEL DE CENTRE HORES
8 u. ESO 21
8 u. ESO + 4 u. Batxillerat 30

12 u. ESO + 4 u. Batxillerat 33
16 u. ESO + 4 u. Batxillerat 36
20 u. ESO + 4 u. Batxillerat 36
16 u. ESO + 6 u. Batxillerat 39
20 u. ESO + 6 u. Batxillerat 39
24 u. ESO 4- 6 u. Batxillerat 39

Els òrgans unipersonals de govern

del centre formen l'equip directiu i tre-
ballen de forma coordinada en l'acom-
pliment de les seues funcions. Per a
fomentar la seua autonomia organitzati-
va, els equips directius podran distribuir
entre els seus membres les hores assig-
nades a la dita funció, per a optimar la
seua actuació.

Els membres de l'equip directiu tin-
dran assignats grups de docència directa.

Als centres de 16 o més unitats
s'incorporarà a l'equip directiu el/la
vice-director/a, el/la qual tindrà una
reducció mínima de 3 hores lectives set-
manals de la relació abans expressada.

2. Es crea en totes les seccions i els
instituts el Departament d'Activitats
Extraescolars i s'assignen tres hores íec-
tives setmanals al cap o a la cap del
departament per a la realització de les
seues funcions. L'assignació lectiva
corresponent ja ha sigut inclosa en el
punt 1 anterior.

3. Als instituts en què s'impartisca
docència en més d'un tom s'incremen-
tarà l'equip directiu contingut en el pre-
sent acord amb un/una segon cap d'estu-
dis i un/una vice-secretari/ària.

4. L'equip directiu dels centres que
impartisquen cicles formatius de Forma-
ció Professional Específica s'íncremen-
tarà amb un/una cap d'estudis d'FP
segons els criteris que es determinen en
la negociació prevista en el capítol II,
punt 7, del present acord. Així mateix, es
dotarà els centres que impartisquen
cicles formatius d'FP amb els departa-
ments didàctics de família professional,
de pràctiques formatives i FOL que es
determinen en dita negociació.

5. Els centres docents han de comple-
tar i desenrotllar el currículum en el
marc de la programació docent. L'òrgan
bàsic encarregat de realitzar la progra-
mació docent pròpia de cada una de les
àrees i matèries és el Departament
Didàctic, al qual estan atribuïdes.

Per a coordinar, afavorir i estimular
el treball en equip del professorat del seu
departament didàctic, així com per a
facilitar la seua participació en el sí de la
Comissió de Coordinació Pedagògica en
l'establiment de les directrius generals
per a l'elaboració de les programacions
didàctiques, s'assignen tres hores lecti-
ves setmanals al cap o la cap de cada
departament didàctic.

6. La tutoria i l'orientació de l'alum-
nat formen part de la funció docent.
Cada grup d'alumnes tindrà un/una pro-
fessor/a tutor/a. En Educació Secundària
Obligatòria el/la tutor/a disposarà de dos
hores lectives dins del seu horari. Una de
dites hores lectives estarà dedicada a tot
el grup d'alumnes; l'altra hora lectiva es
dedicarà a l'atenció individualitzada o en
xicotets grups d'alumnat.

D) ESPECIALISTA DE
PSICOLOGIA I PEDAGOGIA

La coordinació de les activitats
d'orientació acadèmica, psicopedagògica
i professional de l'alumnat, així com la
realització de les avaluacions psicope-
dagògiques exigides legalment i l'elabo-
ració del consell orientador de final de
l'ESO, les duran a terme especialistes de
Psicologia i Pedagogia. Per a això, els
centres disposaran de 18 hores lectives
setmanals, les quals s'assignaran al citat
especialista, sense perjuí de la resta de
funcions i dedicació que reglamentària-
ment se'ls assignen.

E) MESTRES D'EDUCACIÓ
ESPECIAL: PEDAGOGIA
TERAPÈUTICA

En tots els instituts i seccions de 8 o
més unitats d'Educació Secundària Obli-
gatòria, per a r atenció de l'alumnat amb
necessitats educatives especials o difi-
cultats evidents d'aprenentatge, s'assig-
na un mestre d'Educació Especial: Peda-
gogia Terapèutica, la dedicació horària
lectiva setmanal del qual serà de 18
hores, les quals han sigut comptabilitza-
des en el punt 5 de l'apartat A del pre-
sent acord.

II. MODELS DE PLANTILLES
1. Totes les hores considerades en els

criteris anteriors són lectives.
EI càlcul del professorat s'obté divi-

dint la quantitat total d'hores lectives de
cada centre entre 18.

2. EI nombre de professors o profes-
sores resultant respon a les necessitats
educatives derivades de l'aplicació dels
criteris que figuren en l'apartat I, i confi-
gura la plantilla tipus per a cada un dels
models de centre que es descriuen en els
annexos adjunts.

No obstant això, quan un centre tinga
un percentatge elevat d'alumnat amb
especials dificultats per a assolir els
objectius generals de l'Educació
Secundària Obligatòria, l'Administració
Educativa els dotarà dels recursos neces-
saris. Anualment, l'Administració Edu-
cativa, en el si de la Mesa Sectorial, ava-
luarà els excessos o defectes dels recur-
sos assignats.

3. Una vegada determinada la quanti-
tat total de professorat de cada centre, el
criteri per a definir les vacants serà el
següent:

a) La primera vacant de cada especia-
litat quedarà definida a partir de 12 hores
íectives setmanals en els centres de fins a
8 unitats d'ESO; en la resta dels centres
es definirà a partir de 15 hores lectives
setmanals.

b) La segona i successives vacants de
cada especialitat quedaran definides a
partir de 12 hores lectives setmanals,
sempre que s'hagen completat les 18
hores lectives setmanals de la vacant o
vacants anteriors.

4. L'assignació per especialitat de les
plantilles modulars i la determinació de
la plantilla estable tipus es realitzarà en
el marc de la Mesa Sectorial.

5. L'Administració negociarà, durant
el primer trimestre del curs 1999/2000,
amb les organitzacions sindicals els
mecanismes necessaris per a aplicar fins
a la finalització del mapa escolar propo-
sat per la Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Ciència, perquè siga possible la reu-
bicació voluntària del professorat, ten-
dent a l'optimació deís recursos i a fi de
garantir la permanència del professorat
en la seua localitat de destinació.

Així mateix, els firmants es compro-
meten a negociar el marc normatiu opor-
tú en què s'han de definir els conceptes
de supressió, creació o modificació de
llocs de treball, els criteris que han de
complir-se per a la seua realització i les
situacions administratives en què es
podrà trobar el professorat afectat.

6. L'Administració es compromet a
negociar la normativa necessària i oferir
els cursos de formació necessaris als
professors que hagen adquirit voluntària-
ment l'atribució docent transitòria a fi de
millorar la docència al mateix temps que
els permeta quedar-se al seu centre o
reubicar-se en millors condicions.

7. En els centres que hi haja Forma-
ció Professional Específica i/o progra-
mes de Garantia Social s'incrementarà la
plantilla prevista en els models de centre
continguts en el present document amb
el professorat necessari per a impartir els
citats ensenyaments. Al llarg del primer
trimestre del curs 1999/2000 s'iniciarà la
negociació en la Mesa Sectorial de les
plantilles corresponents a la Formació
Professional Específica.

8. Per a l'aplicació progressiva del
model de plantilles contingut en el pre-
sent acord, fins al moment en què esti-
guen implantats de manera general els
ensenyaments d'Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, i sense perjuí de
l'increment que es puga produir per la
implantació dels cicles formatius de For-
mació Professional Específica, per a
l'atenció dels quals es preveu un incre-
ment inicial de 1.198 llocs, en els centres

públics d'Educació Secundària es preveu
un increment de plantilla de 3.200 nous
llocs sobre l'actual plantilla real, distri-
buït en les quatre fases següents:

Curs 99/00 Entre 1.100 i 1.400 llocs
Curs 00/01 Entre 900 i 1.100 llocs
Curs 01/02 Entre 300 i 400 llocs
Curs 02/03 Entre 200 i 300 llocs

(Total 3.200 llocs)

La Comissió de Seguiment del pre-
sent acord modularà el ritme d'implanta-
ció de l'increment, de manera que el no
consolidat en un curs acadèmic s'acu-
mularà al curs següent fins a completar
l'increment net total en l'última fase.

9. La quantitat total de llocs de tre-
ball, en finalitzar l'aplicació de les plan-
tilles previstes en l'acord, s'incrementarà
en el cas que per necessitats d'escolarit-
zació s'incorporen nous centres educa-
tius no previstos en el Mapa Escolar i
allò indicat en el punt 2 de l'apartat II del
present acord.

10. Donada la cooficialitat del valen-
cià i del castellà i del coneixement que
de les dos llengües ha de tindré tot el
professorat de la Comunitat Valenciana,
com determina l'article 23 de la Llei
4/1983, i amb la finalitat de donar conti-
nuïtat als programes d'educació bilingüe
que l'alumnat haja cursat en Educació
Primària, tot el professorat d'Educació
Secundària que estiga impartint docèn-
cia, tant en nivells obligatoris com no
obligatoris, haurà de tindré la capacitació
lingüística i tècnica adequada per a
impartir l'ensenyament en qualsevol de
les dos llengües oficials de la Comunitat
Valenciana.

Per a això, l'Administració Educativa
i les organitzacions sindicals es compro-
meten a negociar, en el marc de la Mesa
Sectorial d'Educació, un model de cata-
logació lingüística de les plantilles dels
instituts i seccions d'Educació Secundà-
ria, així com un pla de formació adequat
perquè el professorat puga adquirir la
necessària capacitació lingüística.

11. La Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Ciència es compromet a realitzar les
oportunes modificacions reglamentàries
que permeten que les baixes siguen
cobertes en el termini de 7 dies a partir
de la recepció del part de baixa a les
Direccions Territorials, prestant especial
atenció a la reducció del mencionat ter-
mini en les substitucions per maternitat i
en aquells casos programats amb ante-
rioritat.

12. La Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Ciència es compromet a executar la
programació d'obres prevista per a la
construcció de tots els nous instituts con-
tinguts en el Mapa Escolar, la qual
s'adjunta com a Annex III.

13. La Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Ciència farà arribar el text del pre-
sent acord al Consell de la Generalitat
Valenciana per a la seua ratificació i
publicació en el "Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana".

14. Es crea una Comissió de Segui-
ment, en què participaran les parts fír-
mants, exclusivament per a la interpreta-
ció del present acord, que es constituirà
en un termini màxim de 15 dies a partir
de la seua firma.

València, 25 de maig de 1999.

ANPE
STE-PV
CCOO-PV
UGT-PV
CSI-CSIF

EL CONSELLER DE CULTURA,
EDUCACIÓ I CIÈNCIA

Els annexos a l'acord sobre model de centre (I), criteris (II), cons-
truccions i adequacions (III) i mòduls econòmics (IV) els podeu
trobar en la nostra pàgina web: ww.intersindical.org/stepv
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2. Fa tres anys que ha
començat la implantació de
l'ESO i, per tant, cal determinar
en quines condicions ha de
funcionar. Des de l 'STEPV
pensem que era una gran irres-
ponsabilitat arribar al proper
curs sense perspectives per
als centres públics, mentre la
patronal de la privada continua
fent discursos de normalitat. Al
mateix temps, els qui volem
una ESO de qualitat haurem de
treballar perquè la planificació
educativa incloga, a més de les
que ja arreplega el document,
noves construccions, adapta-
cions de centres i els pressu-
postos corresponents. Però
açò, que és necessari, no
depèn de les plantilles, sinó de
la planificació.

3. Tant des del Govern
espanyol com des de l'autonò-
mic no es genera confiança,
sinó conflictes. Les intencions,
per exemple, de modificar el
currículum de l'ESO, que apa-
reixen i desapareixen des de
Madrid i s'assumeixen per ací,
en són una bona prova. Queda
molt a fer, molta normativa a
negociar, com la de l'atenció a
la Diversitat, els Ensenyaments
nocturns, l'Educació Compen-
satòria, el desenvolupament
del ROF, etc. Les plantil les
són, des del nostre punt de vis-
ta, la clau que possibilita que
allò que cal fer puga fer-se

dins l'horari lectiu del professo-
rat, que els professors i profes-
sionals que han d'estar, esti-
guen en tots els centres,

4. Són ja contrastables les
intencions privatitzadores del
Govern. És oportú assegurar
allò que és acceptable. Cal
posar sobre el paper els com-
promisos de l'Administració,
publicar-los al "Diari Oficial", de
manera que es constituesquen
en obligacions legals per al
Govern.

5. Cap Administració ni sindi-
cat ha signat unes plantilles
millors, globalment conside-
rades, en altres llocs de l'Estat.

Conclusió

Com ja diguérem en ocasió
de l'acord d'Infantil i Primària,
és cert que aquest acord no
resol tots els problemes. Hau-
rem de continuar treballant,
durant molt de temps, perquè la
planificació educativa beneficie
el sistema públic.

Però, per a nosaltres, tot el
que contribuesca a consolidar
l'ensenyament públic, tot el que
puguem fer per millorar les con-
dicions de treball del professo-
rat, per assegurar la seua esta-
bilitat, per crear nous llocs de
treball, tot el que dote de millor
qualitat el sistema públic, ha de
ser considerat.

Continuarem dient-ho, ara
com sempre: no renunciem a
res.

PROJECCIÓ MAPA ESCOLAR

TIPUS DE IES PER UNITAS

B. NOC

4

4

4

4
4

6

4

4

4

6
4

6
3

ESO

0
0
4
4
8
8
12
8
8
16
12
8
12
12
16
12
12
12
16
12
16
16
20
12
16
20
16
16
20
20
20
24
20
20
24
20
24
24
20
24

BATX.

2
4
0
4
0
4
0
6
8
0
4
6
6
4
4
8
6
10
6
8
4
8
4
8
10
6
8
12
8
6
10
6
8
12
8
8
6
10
10
10

UNITATS T

2

4
4
8
8
12
12
14
16
16
16
18
18
20
20
20
22
22
22
24
24
24
24
26
26
26
28
28
28
30
30
30
32
32
32
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34
34
36
42

N° DE PROF.
7

12
13
22
22
33
34

38
42
43
43
47
47
54
52
52
57
57
57
62
62
61
61
66
65
66
71
70
70
75
75
75
80
80
80

84
84
84
89
102

IES DEL MAPA: NOMBRE TOTAL

N°IES
1
1
8
2
20
15
15
10
1
1

56
1

43
1

21
6
1
2
26
1
1
8
3
2
1

48
3
1
10
1
2
9

3
2
16
5
2
3
1
1

354

GUIA PRÀCTICA DE L'ACORD DE PLANTILLES DE SECUNDÀRIA

a) CRITERIS PER DEFINIR LES PLANTILLES

1.-ESO.

1.1.- HORES CURRICULARS.
DOBLAMENTS.
98 hores per línia d'ESO.

NO INCLOU DES-

1.2.- OPTATIVES TRONCALS DE 4t D'ESO .
Increment del 40%:
A 4t d'ESO l'alumnat triarà dues matèries amb una
dedicació de 3 hores cadascuna {3+3 = 6), de
entre Física i Química, Ciències Naturals, Dibuix,
Música i Tecnologia.
Exemple: Un increment del 40% per línia implica:
3+3+2,4 = 8,4 hores per línia.
La dedicació en un centre de 5 línies passa de 30h
(6 x 5) a 42h (8,4 x5).

1,3.- RESTA D'OPTATIVES. Increment del 80%
ESO
1r
2n
3r
4rt
TOTAL

HORES 1 Línia
2
2
2

2+2
10 + 80% = 18h

HORES 2 Línies
2-2
2-2
2-2

2+2-2+2
20 + 80% = 36h

1.4.- ALTERNATIVA / RELIGIÓ
El que assigna el currículum ( 2-1-1-2) per línia + 6
hores constants siga com siga el centre.
1 línia = (2+1+1+2) + 6 = 12h.
2 línies = (2+1+1+2) + (2+1+1+2) + 6 = 18h

1.5.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
N.9 Línies E S O 2 3 4 5 6
DESDOBLAMENTS 3x8=24 3x12=36 3x16=483x20=603x24=72

REFORÇ 18 18 27 27 36
PT 18 18 18 18 18
GRUPDIVERO O 22 22 22+16 22+16
TOTAL HORES 60 94 115 143 164

GRUPS DIVERSIFICACIÓ.

ÀMBIT CIENTÍFIC
ÀMBIT LINGÜÍSTIC
IDIOMA
TUTORIA
TOTALS

2. BATXILLERAT

6
6
2
2

22

2n GRUP
6
6
2
2
16

2.1.- HORES CURRICULARS.
24 hores per línia.

2.2.- MATÈRIES DE MODALITAT. INCREMENT
DEL 50%
12 hores en primer i 12 hores en segon + el 50%
=24+12= 36 hores per línia.

2.3.- MATÈRIES OPTATIVES. INCREMENT DEL
40%
3 hores en primer i 8 hores en segon + el 40% =
15,4 hores per línia

2.4,- ALTERNATIVA / RELIGIÓ.
El que assigna el currículum (2-0) per línia + 2
hores constants siga com siga el centre.
1 Línia = (2+0) + 2 = 4h.
2 Línies = (2+0) + (2+0) + 2 = 6h.

3.-DIRECCIÓ I COORDINACIÓ

3.1.- EQUIP DIRECTIU. Inclou:
Director/a, Cap d'Estudis i Secretari/a.
Vice-director/a (16 unitats o més amb un mínim de
3h)
Departament d'Activitats Extraescolars (3h per
centre)

MODEL DE CENTRE HORES
8 unitats ESO 21
8 unitats ESO + 4 unitats Batx. 30
12 unitats ESO + 4 unitats Batx. 33
16 unitats ESO + 4 unitats Batx. 36
20 unitats ESO + 4 unitats Batx. 36
16 unitats ESO + 6 unitats Batx. 39
20 unitats ESO + 6 unitats Batx. 39
24 unitats ESO + 6 unitats Batx. 39

NO INCLOU: Altres càrrecs com 2n Cap d'Estudis
1 Vice-secretari/a, encara que existiran en qualse-
vol cas si el centre té més d'un torn.

3.2.-DEPARTAMENTS DIDÀCTICS
Les seccions, 4 departaments a 3 hores = 12 hs.
Els IES, 16 departaments a 3 hores = 48 hores.

3.3.-TUTORIES
2 hores per grup d'ESO i 1 hora per grup de Batxi-
llerat.

4.-ESPECIALISTA DE PSICOLOGIA I PEDAGO-
GIA
Un per centre amb 18 hores lectives.

5.- MESTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL: PEGA-
GOGIA TERAPÈUTICA

Un per centre de 8 unitats o més amb 18 hs. lecti-
ves.

b) MODEL I GARANTIES
1.- Totes les hores replegades són lectives (assig-
nació individual: 18 hores).
2.- L'aplicació del criteris dóna la plantilla tipus de
cada centre. Els recursos podran augmentar en
base a que el percentatge d'alumnes amb espe-
cials dificultats siga elevat.
3 i 4.- El model podrà establir-se per hores que
defineixen vacants o per plantilles modulars amb
nombre d'especialistes per centre definides a la
Mesa Sectorial.
5.- Garantia de no mobilitat (es negociaran les
situacions posteriors).
6.- Garantia de formació (atribució docent transitò-
ria).
7.- Plantilles de Cicles Formatius: negociació el
primer trimestre del curs vinent.
8.- Modulació dels 3.200 nous llocs de treball a
l'ESO i Batxillerat en 4 anys.
Increment mínim dels CF: 1.198 llocs nous.
9.- Increment de la plantilla prevista per noves
construccions o pel que diu el punt 2.
10.- Garantia de negociació de la catalogació lin-
güística i la formació corresponent.
11.- Cobertura de les baixes a partir del dia 7 com
màxim.
12.- Garantia de construcció de centres.
13.- Ratificació pel Consell de la Generalitat i
publicació al DOGV.
14.- Comissió de Seguiment de l'acord.

ANNEX I. Centres tipus.
MODEL DE CENTRE N.? PROF.
8 unitats ESO + 4 unitats Batx. 33
12 unitats ESO + 4 unitats Batx. 43
16 unitats ESO + 4 unitats Batx. 52
20 unitats ESO + 4 unitats Batx. 61
16 unitats ESO + 6 unitats Batx. 57
20 unitats ESO + 6 unitats Batx. 66
24 unitats ESO + 6 unitats Batx. 75

ANNEX II. Agrupació dels criteris.
ANNEX III. Programació de construccions i
adequacions.
ANNEX IV. Mòduls econòmics per especiali-
tats.

Les dades del quadre adjunt, pel que fa al nombre de professo-
rat, són una aproximació realitzada pel sindicat, resultat d'aplicar
els criteris de l'acord de plantilles a les diferents tipologies de cen-
tres que hi figuren en el Mapa Escolar.

Es tracta, per tant, d'una quantificació no oficial, però que pot
ajudar a fer-se una idea.
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Notes al Projecte d'Ordre
d'Atenció a la Diversitat

Ja era hora!
En aquest document es regulen gran

part de les mesures pedagògiques i admi-
nistratives que el professorat necessita
amb tanta urgència per atendre l'alumnat
com les pluges que necessita la primavera
per ser verda, i no el desert que preveem si
no plou.

En una primera valoració general tro-
bem una certa desconnexió entre la línia
seguida en aquest document i gran part de
la resta de documents normatius vigents a
hores d'ara: el currículum de Secundària, el
decret que regula l'avaluació en Secundà-
ria, etc. Aquestes incoherències esdevenen
inadmissibles quan el document, per exem-
ple, oblida la transversalitat com una eina
d'atenció a la diversitat o modifica els crite-
ris de permanència en un curs. A més a
més, no consten els annexos o s'expres-
sen els horaris curriculars d'alguns itinera-
ris, amb la qual cosa ens quedem sense
una informació vital.

El preàmbul de l'ordre presenta una
sèrie d'intencions on proposa la necessitat
d'un equilibri entre comprensivitat i atenció
a la diversitat; tanmateix, aquestes bones
intencions poden quedar en un cul-de-sac
sense una urgent adequació, material i
humana, dels centres educatius: és impos-
sible realitzar classes de reforç o desdobla-
ments si no hi ha aules disponibles; és
impossible atendre a la diversitat sense
espais com tallers, aules d'autoaprenentat-
ge o sales de múltiples usos; és impossible
i, a més, no es pot atendre la pluralitat
d'alumnat sense plans de formació per a
que el professorat puga aplicar recursos
pedagògics adients; és impossible atendre
la complexitat de situacions personals i
familiars sense departaments d'orientació
amb dotacions; és impossible...

Quines són les mesures d'atenció a
la diversitat ?

A l'inici del document (Art. 2) es presenta
una relació de mesures en forma d'apartats:
concreció del currículum, adaptacions curri-
culars individuals significatives -ACIS-,
adaptacions d'accés al currículum, opciona-
litat, activitats de reforç, mesures per als
repetidors, programa de diversificació curri-
cular, adaptacions curriculars en grup, edu-
cació intercultural, avaluació psicopedagògi-
ca, orientació i tutoria. Desconeguem si
aquesta relació segueix criteris de gradació.
A més a més, diferencia a continuació entre
mesures generals i mesures específiques
sense donar cap explicació. Recordem que
la relació oblida la transversalitat com una
eina d'atenció a la diversitat tan recomana-
ble com poc coneguda per una part impor-
tant del professorat.

Ha de ser l'estatus del professorat
també de caràcter assistencial ?

Aquesta és una de les qüestions que
més inquieta, per fer ús d'un terme suau, el
professorat. La programació d'alumnat
amb necessitats educatives especials
(NEE) és un misteri per a gran part del
professorat de Secundària. Les obligacions

professionals del professorat de Secundà-
ria en la comprensivitat com a eina educati-
va d'integració han de ser expressades
amb convicció. Però cal pensar que el
redactat (Art. 6) proclama que la programa-
ció didàctica inclou alumnat d'aquestes
característiques junt alumnat que puga pre-
sentar greus trastorns de conducta per tro-
bar-se en una situació social o cultural difí-
cil. Com dimonis es programa això? Més
avant (Art. 36), quan es parla dels progra-
mes de diversificació curricular esmenta els
termes programa de compensació educati-
va la qual cosa ens fa sospitar que la termi-
nologia emprada proclama dubtes en la
ment del planificador: no és l'educació
compensatòria el camp de treball de pro-
fessorat especialista ?

Qui es responsabilitza d'una
Adaptació Curricular
Significativa (ACIS)?

No creem que el nivell de concreció con-
venient d'una ACIS siga el projecte curricu-
lar d'etapa (Art. 7). A més a més, no esta-
bleix qui és el professorat responsable (Art.
10) d'articular-les i aplicar-les, deixant les
ACIS en un perillós buit escènic. La conve-
niència de programar-les en fes acaballes
del curs anterior no deixa de ser un desig
decoratiu si tenim present que moltes plan-
tilles no són precisament estables, arribant
professorat al centre en molts casos quan
el curs ja ha començat, tot i recordant el
trencament de l'etapa en continuar la majo-
ria d'alumnat del primer cicle en els centres
de Primària. La necessitat
d'atendre, ocasionalment,
per separat, a part de
t'alumnat pot ser un altre
preciós desig: com no hi
ha aules d'esport, no fem
ACIS. A més a més, la
disponibilitat horària resta
del tot insuficient quan la
presència d'alumnat que
continua més d'un any al
mateix curs és significati-
va (Art. 12).

r

Es evident que s'ha
oblidat i menyspreat que
l'Educació Intercultural
és un element que ha de

travessar tot el
currículum deforma

normal i natural.

Ha d'haver classes de reforç i
recuperació ?

El document ho preveu (Art. 17), encara
que les limita, en principi, a Matemàtiques,
Valencià i Castellà. La possibilitat d'incorpa-
rar i'alumne/a en qualsevol moment a
aquestes activitats ens recorda un dels prin-
cipis bàsics d'atenció a la diversitat: els
agrupaments flexibles. Esperem que les res-
triccions d'espai o administratives no frus-
tren aquesta necessària via per atendre
l'alumnat.

Es l'opcionalitat a la Secundària
Obligatòria una eina d'atenció a la
diversitat ?

El document ho reconeix, i és aquest
un del punts positius (Art. 15). L'opcionalitat
és una de les eines normals d'atenció a la
diversitat més interessants. Tot això supo-
sa que per fer possible una oferta àgil i
equilibrada des dels centres han d'aparcar-

se per part de l'Administració els intents de
retallar i racionalitzar l'optativitat, intents
que les consideraven matèries inferiors i
prescindibles.

Quantes voltes pot romandre un
alumne/a més d'un any al mateix
curs ?

El document (Art. 20) considera que
l'alumnat té possibilitat de fer-ho una volta
al final del primer cicle i una altra possibili-
tat a qualsevol dels dos cursos del segon
cicle. Això suposa una nova rectificació: al
currículum de la Secundària la possibilitat
de repetir era única, amb una segona opor-
tunitat de caràcter extraordinari amb impor-
tants restriccions administratives. En abril
de 1998, una ordre de la Conselleria ate-
nua la segona oportunitat, remetent-la a
les possibilitats de l'alumnat implicat
d'obtindré el Graduat. I, ara de nou, torna a
canviar-se la norma. Aquesta nova modifi-
cació pot provocar perplexitat en molts
equips educatius que han estat prenent
importants decisions en un marc acadèmic
en continus canvis de les regles del joc. A
més a més, aquesta novetat confirma
d'alguna forma la fragmentació del cicle, tot
i oblidant que la majoria dels problemes
educatius es presenten a la segona etapa.

El més interessant d'aquest apartat del
document és la idea, prudent i lògica,
d'encetar mesures complementàries per
aquesta classe d'alumnat, amb adapta-
cions curriculars i recuperacions. Pot resul-
tar surrealista i interessant responsabilitzar
el cap d'estudis, escoltades les parts, de
l'establiment del currículum que ha de cur-
sar l'alumnat que continua un any més al
mateix curs.

Són els programes de diversificació
una mesura excepcional ?

El document (Art. 21) estableix aquests
programes com una forma alternativa de
cursar la Secundària Obligatòria. De dura-
ció bianual, es pretén l'assoliment dels

objectius de la Secundà-
ria per l'alumnat que, pre-
sentant dificultats, té pos-
sibilitats d'aconseguir el
Graduat. Hem d'assenya-
lar que ací s'ha optat per
un currículum segrega-
dor, tancant la possibilitat
d'optar per alguns itinera-
ris. En aquest sentit, si es
vol defensar amb sinceri-
tat un equilibri entre com-
prensivitat i diversitat, el
currículum del programa

de diversificació ha de contemplar altres
àrees.

Gran part dels problemes pràctics per
fer viable aquesta classe de programes
estan lligats a la manca d'experiència de!s
professionals docents i a l'absoluta
negligència per part de l'Administració
educatica valenciana en promoure, infor-
mar i col·laborar de forma efectiva en les
diversificacions curriculars que han de fer-
se als centres. Sense formació ni mitjans
humans i materials, els programes es con-
verteixen en aventures, un buscar-se la
vida, sense un referent acadèmic ni educa-
tiu clar fet amb la bona voluntat. Un requi-
sit burocràtic més amb una més que espe-
rada resposta burocràtica.

Poden significar les adaptacions
curriculars en grup una segregació
sistemàtica de l'alumnat ?

Encara que el document (Art. 32) esta-
bleix amb tota claredat l'excepcionalitat

d'aquesta mesura, el risc que puguen con-
vertir-se aquests grup en ghettos és evi-
dent. És clar que també s'assenyala que
aquesta mesura sols es posa en marxa
quan s'hagen esgotat les altres mesures
educatives de caràcter ordinari. És justa-
ment aquesta observació de les més rao-
nables que poden observar-se al docu-
ment. Únicament poden aplicar-se mesu-
res segregadores quan totes les altres vies
han quedat frustrades. Però, què passa si
no tenim desdoblaments suficients ? Què
passa si no hi ha aules de suport i de
reforç ? Què passa si el treball tutorial és
saturat de problemes i el departament
d'orientació funciona sota mínims per falta
de mitjans ? I si l'optativitat no representa
una eixida per atendre la diversitat d'alum-
nat? I si no existeixen aules-taller per
impartir les optatives d'iniciació professio-
nal? La conseqüència és que una mesura
extraordinària com l'adaptació curricular en
grup acaba convertint-se en una rutina, en
una unitat de càstig, i no sols per a l'alum-
nat.

Com ja comentaven a l'inici del docu-
ment, hi són presents certes inconseqüèn-
cies en referir-se a aquestes formes d'agru-
pament com a programes de compensació
educativa, la qual cosa té inevitables res-
sonàcies a l'educació compensatòria. Això
significa el caràcter d'especialitat? Quin ha
de ser el professorat reponsable d'aquesta
classe de programes ?

Què és un programa d'Educació
Intercultural ?

Es preveu l'adopció de programes
especials per a l'alumnat procedent
d'altres ètnies i cultures. I encara que a
continuació (Art. 42) es proposa la realitza-
ció d'activitats per al conjunt de l'alumnat
del centre, la redacció ens sembla molt
desafortunada: quines són eixes altres
ètnies? És evident que s'ha oblidat i
menyspreat que l'Educació Intercultural és
un element que ha de travessar tot el currí-
culum de forma normal i natural. Si el que
es pretén són mesures d'integració lingüís-
tica, és clar que amb adaptacions curricu-
lars i reforços era suficient. O no?

Han de ser els responsables dels
Departaments d'Orientació i les
tutories persones amb
superpoders per a realitzar les
seues funcions a la Secundària?

La resposta és afirmativa si considerem
la retafila d'ocupacions i funcions que esta-
bleix el document: avaluacions, informes,
activitats, presa de decisions amb els
equips educatius, etc. A títol d'exemple, ja
es proposava que el Departament d'Orien-
tació havia de realitzar una avaluació psi-
copedagògica de tot l'alumnat que s'incor-
pora al centre, activitat molt recomanable,
però inviable sense personal ni mttjans.O
és pretén que aquest Departament es dedi-
que de forma exclusiva durant el primer
mes del curs únicament a aquesta tasca?
No volem ser malpensats, però aquesta
mesura, com moltes altres presents al
document, deuen de ser de les que queden
bé però no van a aplicar-se. Encara que
ens agradaria equivocar-nos, tot pot acabar
més surrealista, ja que el document parla
del Departament d'Orientació o qui tinga
atribuïdes les seues funcions. I qui dimonis
és aquesta persona o persones, si pot
saber-se? No era possible una redacció
més fantasmal encara ?

Abril 1999. Joan Pau
Cimarro. Delegat sindical de l'STEPV.
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Els programes de Garantia Social.
Una aproximació a la seua implantació

Tot i els seus precedents en nombro-
ses experiències d'Ajuntaments, Conse-
lleries, ONG..., els programes de Garan-
tia Social apareixen de manera explícita
a la legislació amb la LOGSE (article
23). Es tracta, com diu aquest article,
d'uns programes específ ics per als
alumnes que no superen l'ESO.
Aquests programes els han de propor-
cionar una formació bàsica i professio-
nal que els ajude a incorporar-se a la
vida laboral o prosseguir els seus estu-
dis a la Formació Específica de Grau
Mitjà. Una Ordre de les Conselleries de
Cultura, Educació i Ciència i de Treball i
Afers Socials que regula els programes
durant el període d'implantació anticipa-
da del segon cicle de l'ESO (DOGV 18-
5-94), la convocatòria d'ajudes econòmi-
ques i les instruccions per a l'organitza-
ció dels programes, de caràcter anual,
completen el quadre normatiu.

Actualment, hi ha diverses institucions
que oferien les tres modalitats dels pro-
grames de Garantia Social, sobretot
Ajuntaments, Mancomunitats, asso-
ciacions sense ànim de lucre, asso-
ciacions professionals i ONG. Des de
l'STEPV-lv hem defensat, des de l'apro-
vació de la LOGSE, que aquests progra-
mes s'impartesquen de manera prioritària
i general en els IES, ja que en els centres
educatius es té un millor coneixement de
l'alumnat (entre d'altres raons, perquè, en
molts casos, són ex-alumnes del centre)
i d'aquesta manera s'aprofiten millor les
instal·lacions i l'experiència del professo-
rat.

A continuació, donarem a conèixer els
resultats d'un treball de camp realitzat per
aquest sindicat en sis I ES de les comar-
ques centrals del País Valencià que en
aquest curs escolar (98/99) han implantat
programes de Garantia Social.

Els centres que han participat en l'en-
questa són els següents:

IES "La Valldigna", de Tavernes de
Valldigna.
IES "Lluís Sunyer", d'Alzira.
I ES "Alboraia", d'Alboraia.
IES "Les Alfàbegues", de Bétera.
IES "Nou d'Octubre", de Carlet.
IES "Chiva", de Chiva.

Iniciativa i motivacions per a
ofertar el programa de garantia
social en el centre

Pel que fa a les motivacions, ens tro-
bem que tots els IES coincideixen en que
el fet d'ofertar el programa en el centre
es va valorar com a útil per tal de recupe-
rar un alumnat que havia fracassat esco-
larment i per al qual continuar matriculat
en la Formació Professional (o matricu-
lar-se sense haver superat el programa)
no era una solució per a formar-lo en
alguna activitat professional, ni per a
recuperar-lo acadèmicament.

Tres dels centres consultats també
han comunicat que una altra de les
motivacions va ser et fet que el progra-
ma de Garantia Social serviria també per
a disposar d'un horari complet per al pro-
fessor tècnic de Formació Professional i,
per tant, evitar un possible desplaçament
d'un professor del centre. En aquests
centres, la iniciativa de posar en marxa
el programa ha partit del departament al
qual pertany la iniciació professional del
programa.

Alumnes que han deixat el
programa una vegada començat

En 4 dels IES consultats s'han produït
casos d'alumnes que s'han matriculat i
després no han assistit al programa, o
han començat però no l'han continuat.

Les raons d'aquest abandonament solen
estar lligades al fet que després d'haver
estat matriculats han trobat treball en
alguna empresa.

Cal assenyalar en aquest punt una
queixa generalitzada: l'escàs marge que
hi ha entre que confirmen al centre, des
de la Conselleria d'Educació, l'aprovació
del programa i l'acabament del termini de
matrícula (per exemple: el 6 de juliol es
comunica l'aprovació del programa i el
15 acaba matrícula).

Qüestions al voltant de la
tutoria dels alumnes dels
programes de Garantia Social

En aquest punt, tots els centres coinci-
deixen en que la tutoria per als alumnes
dels programes ha de ser més intensa i
particular d'allò habitual, atès que es trac-
ta d'un alumnat que, en molts casos, pre-
senta un baix rendiment escolar junt a
una situació sòcio-econòmica difícil. Així,
tant la tasca de tutoria del professor res-
ponsable del programa com la coordina-
ció amb els altres professors que treba-
llen en el programa es valora, general-
ment, com a fonamental per a la bona
marxa del programa.

Cal aclarir que de les característiques
d'aquest alumnat no hem de suposar
que siguen alumnes problemàtics pel
que fa a la disciplina; el fet de ser un
ensenyament voluntari junt a una bona
acció tutorial, són factors que poden
operar i operen positivament sobre
aquest alumnat.

Cal assenyalar també una demanda
que es presenta des de tres centres en
el sentit que el professor tutor d'un pro-
grama tinga una reducció de tasques de
l'apartat "hores complementàries de còm-
put setmanal" (guàrdies, per exemple)
per tal de dedicar-les a la tutoria del pro-
grama. En un centre també s'ha sol·licitat
una reducció de l'horari lectiu per al pro-
fessor tutor.

Els programes de Garantia Social
com a ensenyaments no reglats:
avantatges i desavantatges.
Distribució dels programes i
actituds del professorat

Dels centres consultats, 3 es decanten
perquè els programes de Garantia Social
siguen ensenyaments reglats en un futur
immediat, per tal d'evitar problemes com
ara el caràcter voluntari que tenen per al
professorat. Normalment, en estos casos,
s'associa el seu caràcter reglat amb una
major distribució i generalització d'a-
quests programes en tots els IES i, per
tant, en els I ES de la seua zona o ciutat.
D'aquesta manera, no hi hauria concen-
tració d'aquest tipus de programes en un
sol IES de la ciutat, la qual cosa seria
positiva.

Els centres que no estan d'acord amb
que siga un ensenyament regíat ho mati-
sen especificant que, de moment, no
seria adequat que el programa fóra una
obligació més per al professorat, perquè
la voluntarietat és fonamental per al pro-
grama. Cal enllaçar aquest raonament
amb el fet que a molts centres, una part
del professorat, sobretot de les àrees de
comuns, no és partidari dels programes
al seu centre.

Convé assenyalar en aquest punt una
reflexió realitzada per un responsable de
programa, en el sentit que cal una plani-
ficació comarcal o de zona per tal que l'o-
ferta de programes, tant pefs IES com
per altres institucions, siga el més racio-
nal i diversificada possible i així aprofitar
millor els recursos públics.

Qüestions econòmiques
Cal assenyalar, en primer lloc, que la

dotació econòmica per al programa que
oferten els centres consultats no ha arri-
bat (abril del 99) a cap dels IES consul-
tats, la qual cosa ha significat en tots els
casos queixes tant dels responsables
dels programes com dels equips direc-
tius, ja que estan comprant els materials
de fiat a les botigues o pagant-se d'altres
partides del centre, la qual cosa provoca
malestar i desmoralització.

Propostes d'incentivació dels
programes

A tots els IES consultats s'han propo-
sat incentivacions administratives per al
professorat que imparteix els programes,
amb l'objectiu que siga un element per a
que el professorat participe i els conside-
re més desitjables per al centre.

Les incentivacions que es proposen
son: punts en el barem per al concurs de
trasllats, punts per al barem de les con-
vocatòries d'accés a la funció pública
docent en el cas d'interins, o també crè-
dits per al complement retributiu de for-
mació (sexennis).

Valoració de la utilitat del
programa en els centres on
repeteixen l'experiència

Els dos centres que tenen l'experièn-
cia del curs passat han valorat, malgrat
els problemes assenyalats, com a positi-
va l'experiència de cara a l'alumnat, per

les raons següents: una part de l'alumnat
del programa ha passat a realitzar un
Cicle Formatiu de Grau Mitjà (4 en el cas
de l'IES de Bétera).Un altre grup ha tro-
bat un treball relacionat amb el programa.

Pel que fa a les propostes referides a
les certificacions, hi ha dues propostes
generalitzades: que els alumnes que
hagen realitzat amb èxit un programa es
puguen presentar a les proves de madu-
resa de I'FP1, sense el requisit d'haver
cotitzat a la Seguretat Social. I que les
qualificacions defs alumnes que han
superat un programa haurien de comptar
més del 0'1 en l'avaluació de la prova
d'accés als Cicles Formatius d'FP de
Grau Mitjà. Es proposa el 0'2 o 0'3.

Una darrera proposta realitzada, i tam-
bé generalitzada, és la del canvi del nom
"Programa de Garantia Social" per "Pro-
grama d'Iniciació Professional" o un altre
de similar. La proposta es deu a les con-
notacions que les paraules "Garantia
Social" comporten.

Per acabar, vull agrair els companys i
companyes dels IES citats la cortesia
d'atendre les meues preguntes Í consul-
tes, perquè sense ells aquest treball no
hagués estat possible, i també vull
expressar el reconeixement de l'STEPV-
Iv a tots i totes els qui exerciu en els pro-
grames de Garantia Social, perquè és
gràcies sobretot al vostre treball que
aquest instrument de solidaritat i integra-
ció social anirà endavant.

Ferran Pastor i Belda
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Constituïda la Coordinadora de
Professorat d'Educació Infantil

La Coordinadora de Professorat
d'Educació Infantil ha estat consti-
tuïda amb l'objecte de posar de
manifest les múltiples carències que
pateix aquesta etapa educativa als
centres públics, així com per a urgir
la Generalitat Valenciana i els
Ajuntaments una major implicació
en aconseguir una oferta infantil
pública, gratuïta i de qualitat que
supose, a més a més, l'aplicació
immediata de la LOGSE.

Així mateix, la Coordinadora,
formada per col·lectius i professorat
de tota la Comunitat Valenciana, ha
elaborat una plataforma reivindica-
tiva que serà lliurada a tots els sindi-
cats, AMPAs, Consells Escolars i
Plataformes en Defensa de l'Escola
Pública, amb la finalitat de reunir el
suport necessari perquè la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Ciència i
la totalitat dels Ajuntaments recone-
guen la importància educativa
d'aquesta etapa i contribuesquen a
posar els mitjans per a millorar la
seua planificació, implantació,
recursos i plantilles.

La Coordinadora llança aquestes
reivindicacions en aquest moment
amb l'esperança que ara, en plena
campanya electoral, tant els partits
polítics com els ajuntaments facen
seues aquestes propostes per millo-
rar el dia a dia de l'educació.

En els propers dies, la Coordina-
dora ha convocat una Assemblea
General del Professorat d'Educació
Infantil, amb el propòsit d'arreple-
gar signatures de suport a la Plata-
forma Reivindicativa i, així mateix,
de debatre i aprovar futures accions
per a finals de curs i principis del
proper.

L'STEPV-Iv, que ha donat
suport des del primer dia a la Coor-
dinadora, considera molt oportuna
la seua constitució i el seu treball,
així com els seus plantejaments de
dignificar i millorar aquesta etapa
educativa, tan oblidada per grans
sectors de la Comunitat Educativa.

Adscripció dels mestres als IES
El curs vinent, nous instituts

incorporaran alumnat del primer
cicle d'Educació Secundària Obli-
gatòria. Això suposa que durant el
mes de juny es farà l'adscripció dels
mestres afectats per la marxa del seu
alumnat a aquests instituts. L'ads-
cripció seguirà, en general, la norma-
tiva anterior, però amb algunes
modificacions positives per al pro-
fessorat que resulte adscrit: l'Admi-
nistració ha acceptat, a proposta de
l'STEPV-Iv i amb l'acord de la resta
de sindicats, que el professorat que
s'adscriga per aquest procediment, si
pertany a l'àmbit d'influència de
l'IES, no consumeix punts a efectes
d'una pròxima participació en el
concurs general de trasllats (CGT).
Així mateix, podrà participar en el
concurs del curs vinent, sense haver
d'esperar els dos anys.

El professorat que participo i
obtinga destí pel procés d'adscripció
i, al mateix temps, obtinga plaça pel
CGT, ha de renunciar a una de les
dues. Per a nosaltres, aquesta renún-
cia s'hauria de fer abans de l'adjudi-
cació de places al professorat supri-
mit.

Pel que respecta a la zonificació,
participaran els col·legis públics
que, segon el mapa escolar, envien
o hagen d'enviar en un futur el seu
alumnat de primer cicle d'ESO a
l'IES corresponent. Però, segons
l'Administració, l'adscripció es farà
solament a les places que es creen
en el moment de fer-la, i no a les
que l'institut ha de tenir com a con-
seqüència de l'aplicació del mapa
escolar; és a dir, a "la foto final" del
centre, tal i com l'STEPV-Iv ve
demanant des de 1996. Precisament

perquè les coses no s'han fet així,
ara cal fer tornar a ajustar el nombre
de places per a mestres, per exem-
ple, a la zona de Campanar (Valèn-
cia ciutat): Com que el CP Campa-
nar participà a les quatre places per
a mestres per a les quatre unitats
que es van crear en el seu dia, ara
que el nombre d'unitats d'ESO
s'amplia a sis i els llocs de treball
han de ser set per a mestres, es pro-
dueix un augment de plantilla ara de
tres llocs, als quals optarà, amb pre-
ferència, el professorat del CP Fco.
Giner de los Ríos, que és el que ara
envia el seu alumnat. Després del
professorat d'aquest col·legi, hi
podrà participar la resta.

El catàleg de places a cobrir en
centres de Secuno'ària ha estat publi-
cat al DOGV del 21-5-1999. Es pro-
duiran modificacions que es publica-
ran pròximament per a la zona de
Villar del Arzobispo, perquè pareix
que hi ha més centres adscrits que els
que han d'anar, ja que Bugarra í
Gestalgar apareixen en la publicació
i una d'aquestes poblacions ha
demanat anar a Llíria.

El conflicte del 91 continua
EI malaurat conflicte de les opo-

sicions de 1991 hauria d'haver aca-
bat el passat mes d'abril, en haver
de complir l'Administració amb
l'execució de les sentències del
Tribunal Suprem que posaven fi al
llarg contenciós sobre la legalitat
d'aquella convocatòria d'oposi-
cions. Però l'actuació de l'Admi-
nistració, lluny de pacificar el con-
flicte, atenent els interessos de
totes les parts en conflicte i respec-
tant escrupolosament la legalitat,
ha provocat que, si més no en
l'àmbit jurídic, el conflicte conti-
nue obert.

En relació amb la Resolució del
Director de Personal de 31 de març
de 1999, per la qual es dóna com-
pliment a les sentències del Tribu-
nal Suprem de 9 de desembre de
1997 i de 14 de juliol de 1998, així
com a la sentència número 654/94,
de 5 de juliol, del Tribunal Supe-
rior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, convé apuntar que la
susdita Resolució parteix d'un
plantejament jurídic totalment dis-
cutible quan reconeix a les sentèn-
cies del Tribunal Superior de Justí-
cia de la Comunitat Valenciana els
mateixos efectes que ostenten les
del Tribunal Suprem que reiteren
la doctrina de l'Alt Tribunal: no és
possible mantenir que un barem
anul·lat una i altra vegada pel Tri-
bunal Suprem tinga la mateixa
validesa que el que ha estat confir-
mat altres tantes vegades.

Les sentències que poden ava-
lar, per ser fermes, el manteniment
en la condició de funcionaris a la
Sra. Candelas i al Sr. Tortosa (SS
del TSJCV 526/92, de 13 d'abril, i
654/94, de 5 de juliol) no poden
estendre els seus efectes a la tota-
litat del col·lectiu perquè tenen un
abast purament individual, tant en
un cas com en r altre, ho diga o no
ho diga l'Ordre de nomenament de
funcionaris de carrera de 16 de
febrer de 1995 (BOE de 23 de
febrer de 1995).

En aquest sentit, és altament
clarificadora la lectura de la
Sentència dictada en grau
d'apel·lació pel Tribunal Suprem,
de data 22 d'octubre de 1996, en el
recurs 7.388/1992, amb motiu del
recurs núm. 1.652/92 del Tribunal
Superior de Justícia de la Comuni-
tat Valenciana, entre els fonaments
de dret de la qual s'indica:

"No es eficaz, frente a nuestra
competència plena para decidir
el fondo de este proceso, la ale-
gación de cosa juzgada que
esgrime la parte actora, basàndo-
se en una sentencia de la Sala de
lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, de
5 de julio de 1994, al parecer fir-
me, que aplicaba la doctrina con-
tenida en otra de la pròpia Sala,
de 3 1 de marzo de 1992, que
anulando el procedimiento selec-
tivo convocado por la citada
Orden de 29 de abril de 1991,
ordenaba una nueva baremación
de las pruebas, acorde con el
articulo 23 de la Constitución,
criterio que reiteradamente ha
sido considerado no ajustado a
derecho por la jurisprudència del
Tribunal Supremo, que ha afir-

mado la constitucionalidad de la
baremación originaria.

En estàs circunstancias, el valor
de la sentencia invocada de 5 de
julio de 1994 no es otro que el del
àmbito subjetivo al que deba exten-
derse lo en ella decidido con efec-
tos de firmeza, però sin que desde
luego sea extensible su eficàcia, en
términos institucionales de cosa
juzgada material, a un proceso en el
que no estan comprometidos los
mismos sujetos y en el que el Tri-
bunal Supremo se pronuncia desau-
torizando la doctrina contenida en
la sentencia del Tribunal Superior
de la Comunidad Valenciana de la
que trae causa la por el propio Tri-
bunal Superior aportada".

És a dir, el Tribunal Suprem,
quan se li va presentar l'objecció
de que allò que estava jutjant ja
havia adquirit naturalesa de ferm, i
per tant el barem dictat per les
sentències del Tribunal Superior
liavia adquirit, així mateix, valide-

La Resolució de la
Direcció General obvia
i vulnera la doctrina del

Tribunal Suprem al
respecte, i realitza una

"pirueta "jurídica
difícilment justificable,

en atorgar el mateix
valor a sentències del

TSJCV d'abast
individual i subjectiu

que a les del TS d'abast
generaL

sa i constituïa fonament suficient
per a considerar aprovats als oposi-
tors que concorregueren segons ell,
i com a conseqüència tots ells gau-
dien de cobertura per a mantenir-se
com a funcionaris de carrera, va
proclamar que el valor d'aqueixa
sentència, precisament la que
donava suport al Sr. Tortosa Amor,
"no es otro que el del àmbito subje-
tivo al que deba extenderse lo en
ella decidido con efectos de firme-
za, però sin que desde luego sea
extensible su eficàcia...".

Des d'aquest punt de vista, no
és possible que les sentències
526/92, de 13 d'abril, del Tribunal
Superior de Justícia de la Comuni-
tat Valenciana, relativa al procés
selectiu de l'any 1991, referent al
cos de mestres, i la 654/94, de 5 de
juliol, referent al cos d'ensenya-
ment secundari, donen cobertura
per a continuar sent funcionaris de
carrera més que a les persones a les
quals afecta directament, segons la
ja esmentada doctrina del Tribunal
Suprem, sense que puga estendre's
els seus efectes a la resta de perso-
nes que no poden ostentar una
sentència ferma favorable als seus
interessos. Aquestes no gaudeixen
de cap instrument que avale la seua
situació, ans al contrari, la reiterada
declaració de nul·litat del barem
del TSJCV els priva de fonament
jurídic per continuar sent funciona-
ris de carrera.

La Resolució de la Direcció
General obvia i vulnera la doctri-
na del Tribunal Suprem al res-
pecte, i realitza una "pirueta"
jurídica difícilment justificable,
en atorgar el mateix valor a
sentències del TSJCV d'abast
individual i subjectiu que a les
del TS d'abast general i que
anul·len, precisament, el fona-
ment que feia possible el mante-
niment com a funcionaris de
carrera dels aprovats segons el
barem del TSJCV, als quals la
Resolució inclou mitjançant una
il·legal i il.legítima extensió
d'efectes individuals.

Per altra banda, la Resolució no
contempla, per via d'execució de
sentència, la solució a la gravíssi-
ma discriminació que pateix el pro-
fessorat seleccionat en aquelles
tempestuoses oposicions: no gaudir
d'un nomenament amb plens efec-
tes administratius i econòmics des
del 1992, com la resta de seleccio-
nats pertot arreu de l'Estat Espan-
yol en aquelles oposicions. Tan
sols se'ls ha reconegut l'antiguitat
per a concórrer en processos de
provisió de llocs de treball, és a dir,
en concursos de trasllats. Per
aquest col·lectiu, aquesta discrimi-
nació i les conseqüències que se'n
deriven: cobrament de triennis i de
sexennis, restriccions de drets
davant qualsevol convocatòria
pública a la qual desitgen acudir:
cursos de formació, llocs de treball
a l'estranger, i en serveis comple-
mentaris, condició de catedràtic,
etc., i en quantes exigisquen l'anti-
guitat o baremen l'antiguitat com a
funcionaris de carrera, constitueix
una vulneració al dret fonamental a
la igualtat, contemplat en els arti-
cles 14 i 23 de la Constitució
Espanyola.

Per tant, aquesta Resolució atia
de bell nou el conflicte i no arriba
a apaivagar-lo ni de bon tros. Per
una banda, el manteniment com a
funcionaris de carrera dels que no
aprovaren pel barem originari sus-
citarà multitud de recursos, dona-
da l'extrema feblesa en què està
basat, i atorgarà legitimitat al
col·lectiu d'interins a exigir un
tractament igualitari per a mante-
nir-se en el sistema, atès que si
persones que no han passat per
unes oposicions conforme a la
legalitat són funcionaris de carre-
ra, per què ells no han de ser trac-
tats d'igual manera?

Per altra, l'absoluta mancança
de compensacions (nomenament
des del 1992) al patiment del
col·lectiu que ha aprovat segons la
legalitat proclamada tan reiterada-
ment pel TS, no pot deixar de pro-
vocar, des de tots els aspectes ana-
litzats, l'exigència del compliment
més estricte dels fallos del TS, per
la qual cosa es veurà abocat a ini-
ciar els processos pertinents, que
pertorbaran greument el normal
desenvolupament del sistema edu-
catiu valencià.

Sols el compliment de les
sentències del TS en els termes que
implica la nul·litat del barem del
TSJCV i la restitució dels drets del
professorat damnificat —aprovats
segons el barem originari i inte-
rins- podrà assolir les cotes de nor-
malitat que tots desitgem.
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Professorat interí: cal l'estabilitat

Les retribucions del professorat

Les diferències existents hui entre les
retribucions mensuals del professorat
valencià amb el de la resta de l'Estat i,
sobretot, amb els canaris (únics homologats
des de gener de 1995) es deuen a Tacord de
sexennis signat en 1991 per les organitza-
cions sindicals CCOO, ANPE, UGT i CSI-
CSIF.

L'acord de sexennis, al no ser Thomolo-
gació real, va suposar, des de la seua apli-
cació, grans pèrdues per a més del 90% del
professorat valencià.

Els mateixos sindicats que van subscriu-
re aquest acord de sexennis,critiquen ara la
descompensació salarial que ells mateixos
crearen junt a la pròpia Administració Edu-
cativa valenciana.

Ara, sols demanen un augment idèntic
per a tothom, mantenint les diferències pro-
duïdes pels sexennis. Pretenen que oblidem
els fets històrics i que ens oblidem que ells
són els responsables de la situació actual.

En aquest moment, l 'Administració
valenciana mira constantment al carrer
Alcalà, de Madrid (seu del MEC), per
copiar les seues actuacions. No té, ara per
ara, ni voluntat ni capacitat per poder abor-
dar una vertadera negociació de retribu-
cions. Sols hi ha hagut un esbós d'allò que
podria ser la seua proposta, basada en la
diferència que hi ha entre les retribucions
del professorat de la Comunitat Autònoma
que més cobra i les retribucions del profes-
sorat valencià, però sense tindré en compte
en aquest càlcul Canàries, País Basc i
Navarra. Açò es podria concretar en unes
220.000 pessetes anuals per al professorat
del Cos de Mestres.

S'ha de tindré en compte que des de 1995
existeixen grans diferències en les retribu-
cions mensuals del professorat valencià amb
els de la resta de TEstat i, sobretot, amb els
que sí s'homologaren en el seu moment (el
professorat canari), encara que aquestes
diferències no són les mateixes per a tot eï
professorat valencià (segons siga interí o fun-
cionari i, entre aquest, segons els anys d'anti-
guitat que tinga).

La qüestió, però, és que la Direcció
General de Personal continua entrebancant
la negociació de les retribucions del profes-
sorat valencià. En la Mesa Sectorial d'Edu-
cació, celebrada el 28 de maig, ha tornat a
reiterar que no considera necessari haver de
negociar res sobre les retribucions del pro-
fessorat, malgrat que aquest tema estava en
l'ordre del dia.

És inaudit que la Direcció General con-
tradiga el calendari de negociació acordat
entre els sindicats i el propi conseller
d'Educació.

L'STEPV-Iv continuarà exigint la nego-
ciació de les retribucions del professorat.
En aquest sentit, proposem, en una primera
fase immediata, un augment lineal de
30.000 pessetes i, a continuació i en una
segona fase, al llarg de la propera legislatu-
ra, un nou sistema retributiu que acabe amb
el sistema de sexennis, per tal d'igualar les
retribucions del conjunt del professorat
amb el que cobra el cinquè sexenni.

Última hora: les coses clares
La Direcció General de Personal de la

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència,
en ser preguntada, el passat dia 28 de maig,
en el marc de la Mesa General de la Funció
Pública, sobre la situació de la negociació
de les retribucions del professorat, va con-
testar, com ja sabem, que no estava dins les
prioritats de l'Administració Valenciana
aquesta negociació. També va dir, i açò és
el més interessant, que hi havia un acord de
la pròpia Mesa General de la Funció Públi-
ca, del passat 17 de desembre de 1998, que
va ser ratificat Tl de març de 1999, pel
qual fins Tany 2000 no es dedicaria cap
partida pressupostària al sector docent.

Caldrà demanar explicacions perquè mai
s'havia fet públic aquest acord, fins que
nosaltres ens vàrem assabentar en accedir,
després de les eleccions sindicals, a la Mesa
General.

Per què passa açò a la Mesa General i es
fa el "paripé" a la Mesa Sectorial d'Educa-
ció?

Complement específic dels diversos cossos docents
(Retribució anual de 1 999. Augmentarà en anys succesius en vàries CC AA)

ARAGÓN

ANDALUCÍA
BALEARS

CANARIAS
CANTÀBRIA

CATALUNYA
GALÍCIA

LA RIOJA

NAVARRA

PAÍS BASC
P. VALENCIÀ

MESTRES

399.948
400.884

497.676

1.109.304

555.948
557.064
564.924

519.948

826.465

979.068
488.952

PROF.
TÈCNIC

,.399.948

405.156
497.676

1.045.044

555.948

557.064
564.924

519.948

964.209
1.333.584

491.208

PROF.
SECUND.

399.948
405.156

497.676

1.041.876
555.948
557.064

564.924

519.948

901.598
1.037.292

495.216

CATEDR.

484.992

490.236
582.720

1.123.776.
640.992

642.132

649.968
604.992

1.168.738
1.275.444

583.668

INSPECCIÓ

1.387.872

1.451.004

1.485.600
2.335.092
1.387.872

2.136.336
1.722.624

1.387.872

1.836.590
1.575.612

1.753.224

EI proppassat 18 de maig de 1999 es va
signar, per part de la Conselleria de Cultu-
ra, Educació i Ciència i els sindicats ANPE,
CC OO, UGT i CSIF, una "Adenda 1999 al
pacto sobre provisión de puestos de trabajo
en régimen de interinidad de 24 de mayo de
1993".

La signatura de l'addenda es va fer sense
convocar la Mesa Sectorial d'Educació, en
un acte privat, amb l'assistència de la repre-
sentació de l'Administració i les organitza-
cions sindicals abans esmentades. El nostre
sindicat no va ser convocat.

El document signat modifica el que vam
conèixer i rebutjar el 7 de maig en el marc
de la Mesa Sectorial d'Educació, sense que
d'aleshores ençà s'haja produït cap nego-
ciació en aquest marc i, conseqüentment,
sense que l'STEPV-Iv haja pogut participar
en eixa modificació. Se'ns ha marginat,
se'ns ha exclòs, deliberadament, per evitar
que fórem testimonis i amb la intenció de
desmobilitzar la convocatòria de vaga del
dia 20 de maig, cosa que no van aconse-
guir, ja que la vaga va ser un èxit de partici-
pació.

Respecte al contingut de l'addenda, hem
de fer les següents consideracions:

1. Pel que fa al seu contingut, no avança
en la línia de garantir l'estabilitat del pro-
fessorat interí.

2. No hi ha un compromís, més enllà
d'estudiar el tema, per a modificar el siste-
ma d'accés a la funció pública docent, en el
sentit d'aconseguir un accés diferenciat per
al professorat interí.

3. La disposició final de l'addenda no
suposa cap garantia de continuïtat en el tre-
ball ni l'accés a la funció pública docent;
tot el contrari, de les declaracions efectua-
des per la Direcció General de Personal es
desprèn que està assumit per les parts sig-
nats que es substituirà l'actual professorat
interí per altres treballadors provinents de
fora del sistema educatiu.

4. No es concreten les suposades millo-
res econòmiques i laborals per al professo-
rat interí.

Davant d'açò, les nostres exigències
continuen sent les següents;

1. S'hauria d'haver inclòs una clàusula
per la qual es garantirà la continuïtat en el
treball del professorat interí, si més no,
durant la vigència de l'acord o fins a la
modificació del sistema d'accés.

2. L'Administració hauria d'apostar
decididament per proposar i impulsar els
tràmits necessaris davant l'Administració
de l'Estat i la Conferència Sectorial per
canviar el sistema d'accés a la funció públi-
ca docent, i no limitar-se a estudiar-ho.

3. La Conselleria hauria de reduir el tre-
ball en precari, però garantint la continuïtat
en el treball del professorat interí i obrint
els mecanismes legals per a que el profes-
sorat interí puga adquirir la condició de tre-

balladores i treballadors estables, és a dir,
de funcionaris/es de carrera.

4. Les millores laborals s'han de concre-
tar en: aconseguir la modificació del Decret
157/93 (sexennis), establiment de quotes
per al professorat interí en les convocatò-
ries de formació...

El divendres 21 de maig de 1999 es va
convocar una Mesa Sectorial d'Educació
per a la ratificació de la signatura de
l'addenda. En aquesta reunió, el President
de la Mesa Sectorial, Carlos Alcalde, va
desaprofitar l'ocasió i es va limitar a pre-
sentar el document ja signat el dia 18 de
maig per si TSTEPV-Iv el volia signar,
això sí, després de reconèixer que s'havia
inclòs, a priori i erròniament, aquest sindi-
cat entre els que havien expressat la seua
conformitat en l'anterior Mesa Sectorial del
passat 7 de maig.

L'STEPV-Iv va demanar expressament
que es reobrirà la negociació per tal de
donar una eixida satisfactòria al conflicte,
ja que el professorat interí ha considerat
insuficient l'acord subscrit. Així mateix, el
nostre sindicat va manifestar la seua dis-
conformitat amb el procediment emprat i va
presentar un escrit impugnatori de l'acord
perquè es va procedir a la seua redacció
definitiva fora de la Mesa Sectorial d'Edu-
cació, sense que l'STEPV-Iv fóra convocat,
junt la resta de les organitzacions sindicals,
per tal de procedir a la redacció del seu
contingut definitiu, ni tan sols a Tacte pro-
tocolari de la signatura.

Davant la nostra posició, la Conselleria
es va mostrar indiferent i va organitzar un
"paripé" en aquest punt de l'ordre del dia,
per intentar situar-se millor davant Terror
que ha suposat signar un acord al marge de
la Mesa Sectorial. Si T Administració deses-
tima la nostra impugnació, com és d'espe-
rar, TSTEPV-Iv recorrerà als tribunals de
Justícia per tutela de la llibertat sindical i
acusarà a la Conselleria d'Educació de
comportament antisindical per haver vulne-
rat el dret de TSTEPV-Iv a la negociació
col·lectiva.

Respecte a les possibles conseqüències
que tindria l'estimació de la nostra impug-
nació, cal dir que es podria anul·lar Tadden-
da signada el 18 de maig de 1999 i, per
tant, caldria iniciar la negociació des del
principi, però no afectaria a Tacord de 24
de maig de 1993, ni a Taddenda 1995, ni a
la composició de les borses actuals, tal i
com estan dient algunes organitzacions sin-
dicals per atemorir el professorat interí i
justificar la seua lamentable actuació en tot
aquest conflicte.

Malgrat tot, encara insistim perquè
l'Administració procedesca a reobrir la
negociació de Taddenda i a acceptar que els
actes d'adjudicació de places vacants per al
proper curs escolar siguen presencials.

AVDA. BLASCO IBANEZ, 142
• TEL. 96 372 O3 52
46022 VALENCIÀ

AVIS
CONCURS
MESTRES
Han llevat del

CGT les vacants
que hi ha als cen-
tres CAES. Les
han recatalogat
com a places de
Compensatòria;
per tant, no s'hi
adjudicaran en la
resolució definiti-
va del CGT.
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Entrevistem a Les candidatures que es presei

Bloc Nacionalista Valencià - Els Verds
L'educació, entesa com

a servei públic bàsic que
presta la col·lectivitat, és no
sols un dret fonamental de
les persones, sinó un camí
necessari per la transfor-
mació de la societat i la
superació de les desigual-
tats. És aquesta dimensió
social la que ens porta a
afirmar que la política educativa ha d'estar
feta des del País Valencià, pensada i ges-
tionada des de la nostra realitat i per a les
nostres necessitats de futur, el que suposa
el respecte a la nostra identitat col·lectiva,
amb una història, una cultura, una llengua,
unes condicions sòcio-economiques i un
tarannà específic que ens identifiquen com
a poble.

Entenem l'educació com a servei que
presta la societat als ciutadans i ciutada-
nes en condicions d'igualtat i qualitat, regi-
da pel principi d'universalitat, que atenga
les necessitats del present i afronte els
reptes del futur. Sense renunciar a la pos-
sibilitat d'un canvi estatutari i constitucio-
nal, entenem també que, des del nostre
marc jurídic actual, és possible una volun-
tat política més decidida per impulsar una
vertadera reforma progressista del nostre
sistema educatiu alhora que un desenvo-
lupament més rigorós de la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià (LUEV), con-
duents a la plena normalització lingüística.

En aquest sentit, des del Bloc-Els Verds
ens comprometem a:

- Presentar a les Corts Valencianes una
Llei d'Ordenació del Sistema Educatiu
Valencià (LOSEV), que contemple les
especificitats i garantesca el finançament
del nostre sistema educatiu.

- Incrementar les inversions en personal
i professorat, instal·lacions t equipament
dels centres escolars.

- Reduir de forma efectiva la ràtio alum-
nat/aula/professorat, per tal de poder fer
front a l'atenció personalitzada, la integra-
ció Í el tractament de la diversitat que
demanda la LOGSE.

- Potenciar i racionalitzar l'ús dels edifi-
cis escolars, per tal que puguen ser aprofi-
tats per a activitats culturals, d'oci i esbarjo
pels municipis, amb dotació de personal,
per mitjà de convenis entre totes les admi-
nistracions per atendre les activitats pro-
gramades.

- Desenvolupar un Reglament Orgànic
de Centres en què es respecte l'autono-
mia i s'aprofundisca en la gestió democrà-
tica dels centres educatius.

- Assegurar des de les institucions
públiques l'escolarització i la gratuïtat de
tota l'Educació Infantil, des dels O anys.

- Pel que fa a la formació inicial i perma-
nent del professorat, desenvolupar un
model que atenga les necessitats de la
mateixa Í es comprometa amb la renova-
ció pedagògica, mitjançant els correspo-
nents plans de formació institucionals.

- Potenciar un model escolar propi per a
les zones rurals, que proporcione a la
seua població els mateixos serveis i nivells
de qualitat del sistema educatiu en gene-
ral, tot incrementant els recursos que s'hi
destinen.

- Dotar, progressivament, de personal
qualificat les biblioteques escolars.

- Trobar els acords pertinents per a
l'estabilitat laboral del professorat interí i
per al seu accés a la funció pública
docent.

- Potenciar l'atenció d'ofici i a les
reclamacions presentades pels usuaris
del sistema educatiu, en ocasió d'acci-
dents escolars, per tal de desincentivar
la presentació de demandes contra el
professorat.

- Desenvolupar la Llei
per a la Formació de Per-
sones Adultes en el mateix
sentit participatiu que la va
fer possible t amb la dota-
ció pressupostària suficient
per fer realitat el model i la
modernització que hi
representa.

- Procedir a la descen-
tralització dels serveis educatius sobre la
base de la realitat comarcal valenciana,
amb l'objectiu de prestar un millor servei i
afavorir l'adequació de la gestió a les
necessitats de la població.

- Planificar l'oferta en valencià en tot
l'ensenyament obligatori i postobligatori,
que contemple totes les comarques, i
elaborar un Pla Especial de Normalitza-
ció Lingüística, que tinga en compte les
noves exigències educatives de la Refor-
ma Educativa, la unitat europea i la
dimensió extraescolar de l'aprenentatge
d'idiomes.

- Adoptar les mesures pertinents per-
què els programes d'ensenyament bilin-
güe previstos per a l'Educació Infantil i
Primària tinguen la seua continuïtat garan-
tida a la Secundària Obligatòria, Batxille-
rats i Cicles Formatius, en funció d'un itine-
rari educatiu al servei de la comunitat.

- Estendre els Programes d'Immersió a
les concentracions de població no valen-
cianoparlant, alhora que s'acomplesca
l'Ordre d'Immersió del 23/11/90, molt
especiament pel que fa a la dotació de
professorat de suport.

- Incorporar l'ensenyament obligatori
del valencià en els centres escolars de les
comarques castellanoparlants per a garan-
tir, si més no, et coneixement de ambdues
llengües oficials a tota la població escolar.

- Incentivar el suport tècnic i una ade-
quada formació inicial i permanent del pro-
fessorat, per tal d'atendre amb coherència
i un alt grau de qualitat un sistema educa-
tiu que es defineix com a bilingüe.

- Encetar una nova etapa en el reciclat-
ge del professorat, que ha de comprendre
no sols els aspectes tècnico-lingüístics,
sinó també els cívico-culturals, que propor-
cionen una bona preparació científica, així
com un canvi d'actituds, per afavorir l'auto-
estima i la integració social en uns valors
comuns.

- Facilitar el reciclatge a tots els treballa-
dors de l'ensenyament i donar l'oportunitat
de realitzar-ho en horari de treball. Igual-
ment important és la creació de grups de
treball per a l'intercanvi i elaboració de
materials curriculars en valencià que
puguen ser editats, sobretot per a l'Educa-
ció Secundària.

- Establir les mesures necessàries per
tal de modificar la normativa relativa als
Concursos de Trasllats Í a l'accés a la
Funció Pública Docent, en el sentit de fer
efectiva l'exigència del coneixement del
valencià.

- Procedir a la catalogació lingüística
dels llocs de treball dels centres d'Educa-
ció Secundària.

- Promoure Plans d'Activitats Extraes-
colars que reforcen l'aprenentatge del
valencià i que n'afavoresquen l'ús en
diverses situacions de comunicació, així
com la realització de campanyes de
col·laboració entre els mitjans de comu-
nicació i els centres educatius.

- Exigir el compliment de la Llei de Cre-
ació de l'Ens de RTW

- Realitzar campanyes continuades de
sensibilització dirigides a alumnes, pares i
mares d'alumnes, professorat i ajunta-
ments, que expliquen i promocionen
l'ensenyament en valencià en tots els
nivells educatius.

Esquerra Unida del País Valencià

La proposta
d'Esquerra Unida
sobre Educació té com
a objectiu fonamental
fer que l'educació
esdevinga instrument i
motor de promoció
social, igualtat d'opor-
tunitats Í desenvolupa-
ment en la formació de
les persones per a caminar cap a
una societat més justa i igualitària.
Considerem l'educació com una
riquesa social de primer ordre que
ha d'estar generalitzada i repartida
i un instrument de llibertat i igualtat.
Un poble ignorant mai no pot ser un
poble lliure.

El model d'EUPV, com també
les propostes de govern que plan-
tegem, respon als següents princi-
pis:

- L'Educació com a dret fona-
mental. Els poders públics tenen
l'obligació de garantir-ne l'exercici
en condicions de qualitat i dignitat.

- EUPV defèn sense reserva
alguna l'Educació Pública, per ser
una educació pluralista, laica, críti-
ca, respectuosa amb les diferèn-
cies i integradora d'aquestes, ges-
tionada democràticament i compen-
sadora de les desigualtats socials.

- Per tal de garantir que l'Educa-
ció Pública siga de qualitat i com-
plesca la seua vertadera funció ha
de comptar amb el FINANÇAMENT
PÚBLIC suficient i solidari que
garantesca l 'exercici del dret a
l'Educació per igual i en condicions
dignes a totes les persones que
opten per ella.

- Un model educatiu descentralit-
zat amb una participació efectiva
de tots els sectors de la comunitat
escolar a la presa de decisions.

EUPV defèn un model d'Escola
Valenciana que promoga i genera-
litze els valors i les senyes d'identi-
tat de la llengua i la cultura del País
Valencià, tot donant major protago-
nisme i pes als Ajuntaments en
matèria educativa amb competèn-
cies i recursos paral·lels.

Les nostres propostes:
- Promulgació d'una Llei de

Finançament del Sistema Educatiu
al País Valencià, que permeta
l'acompliment de la LOGSE.

- Posada en marxa d'un pla de
mesures urgents per la qualitat de
l'escola pública temporalitzat i terri-
tortalitzat, amb una partida pressu-
postària extraordinària de 56,000
milions de pessetes.

- Increment dels recursos
humans i materials per a l'atenció a
la diversitat, que garantesquen
l'adequada integració de l'alumnat
amb necessitats educatives espe-
cials.

- Promoció de les línies d'ensen-

yament en valencià i
dels programes
d'immersió lingüística
en tot el País, garantint
la continuïtat de
l 'ensenyament en
valencià en tot l'ensen-
yament secundari, bat-
xillerats, cicles forma-
tius i ensenyaments

universitaris.
- Gratuïtat dels llibres de text i

material escolar als nivells obligato-
ris, com també del transport escolar
i el menjador als casos necessaris.

- Incentivar l'apertura dels cen-
tres educatius a llur entorn, afavo-
rint llur utilització fora de l'horari
escolar per la societat que els
finança.

- Creació i potenciació dels Con-
sells Escolars comarcals Í de zona.
Potenciació de l'associacionisme
als centres educatius i reforç del
paper dels Consells Escolars.

- Desenvolupament de la Llei de
Persones Adultes i promoció de
mesures dirigides a facilitar l'accés
de les persones adultes a l'educa-
ció Í formació, amb especial atenció
a les dones, els aturats i aturades
de llarga durada i d'altres col·lec-
tius desafavorits socialment.

- Gratuïtat de l'ensenyament uni-
versitari. Com a primer pas, dismi-
nució progressiva de les taxes
acadèmiques fins a llur eliminació
en un termini prefixat, que haurà
d'anar acompanyat d'un sistema de
beques en nombre i quantia sufi-
cients.

- Universalització del nivell de 3
anys als centres públics.

- Promulgació d'una Llei de
l'Escola Pública que regule i garan-
tesca:

- El mapa escolar integral del
País Valencià (des de l'Escola
Infantil fins a la Secundària, tot
passant per l'EPA, els Ensenya-
ments Especials, Cicles Formatius i
Programes de Garantia Social).

- La construcció í adequació de
centres de Secundària amb
instal·lacions educatives ade-
quades, dignes i suficients. ERRA-
DICACIÓ DEL "XABOLISME
ESCOLAR".

- L'adscripció de cadascun dels
centres d'Infantil i Primària a
cadascun dels centres de Secundà-
ria, establint l'itinerari a què té dret
preferent cada alumne/a,

- Pla integral de Formació Pro-
fessional que incloga una planifica-
ció i coordinació de l'FP reglada, la
Formació Ocupacional i els Progra-
mes de Garantia Social en cada
comarca del País Valencià, en fun-
ció de la realitat i les previsions
econòmiques futures de cadascuna
d'elles.
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iten a les eleccions autonòmiques
Des de l'STEPV-lv ens hem adreçat al PP, al

PSPV-PSOE, a Esquerra Unida, a Unió Valenciana
i al Bloc Nacionalista Valencià - Els Verds perquè
ens feren arribar les seues propostes en matèria
d'ensenyament. Solament Unió Valenciana no ha
contestat al nostre requeriment. Agraïm a la resta
de partits la seua col·laboració.

Partit Socialista del País Valencià - PSOE
L'Educació, factor de
progrés i igualtat

I. Educació de qualitat per
a construir una societat de
persones lliures

L'Educació és per aJs socia-
listes el primer factor de progrés
i d'igualtat. L'extensió a tota la
ciutadania d'una educació de
qualitat és el fonament més sòlid sobre el
qual hem de construir una societat de perso-
nes lliures, capaces de participar críticament
en una democràcia avançada, plural i solidà-
ria, així com aportar els seus coneixements,
capacitats i experiència a la millora del nivell
de vida de tots.

Per a aconseguir-ho és necessari que el
conjunt del teixit social aporte un impuls
immens, des del convenciment que l'escola
pública és una institució bàsica del nostre sis-
tema democràtic i que el seu valor com a fac-
tor de justícia social és inqüestionable.

Els objectius que proposa la LOGSE són,
sense cap mena de dubtes, positius i ambi-
ciosos; l'extensió de l'escolarització obligatò-
ria, la modernització de la Formació Profes-
sional, el reconeixement de la diversitat edu-
cativa, la consideració de la formació del pro-
fessorat o la construcció de l'autonomia orga-
nitzativa i pedagògica dels centres en són
alguns.

No obstant això, la seua aplicació s'ha fet
en estos últims anys, per part dels governs
de la dreta, des d'uns criteris restrictius des
del punt de vista econòmic, afavorint uns inte-
ressos molt concrets, els del sector privat de
l'ensenyament i els de les famílies amb més
poder adquisitiu, en detriment de les necessi-
tats del conjunt de la societat.

La pràctica dels governs de la dreta ha
buidat de contingut la LOGSE perquè no
creuen en els principis que inspiren la seua
redacció i aprovació. No s'han atrevit a dero-
gar la llei, però han canviat totalment el seu
esperit en el moment d'aplicar-la.

L'aplicació de la LOGSE exigeix inver-
sions econòmiques adequades Í l'esforç de
tota la comunitat educativa: administració,
personal docent, pares i alumnes, per poder
garantir

- La construcció de nous centres Í l'adap-
tació dels antics.

- Dotació d'instal.lacions i material en con-
sonància amb les noves necessitats que
se'ns presenten".

- La millora constant de les capacitats i els
coneixements del personal docent.

- La implicació conscient de les famílies.
- La participació dels sectors econòmics,

que cada vegada més necessiten millorar els
seus rendiments i la seua competitivitat.

- Desenvolupament de l'orientació psico-
pedagògica i professional.

És necessari aconseguir que es gènere
un corrent d'il.lusió entre pares d'alumnes,
professionals de l'educació i tota la societat
en general; una il·lusió que tome als educa-
dors el dinamisme i l'autoestima, els espais
d'encontre i innovació, i que faça que tota la
societat se senta corresponsable i vatore els
esforços que es realitzen en educació com la
millor inversió per al futur.

ü. Guanyar la batalla per la
intel·ligència

L'educació i la formació són per a nosal-
tres una prioritat absoluta, la prioritat de les
societats que volen la igualtat d'oportunitats Í
que aposten per un desenvolupament soste-
nible.

Per això, els socialistes valencians aspi-
rem a:

- Que tots els ciutadans del futur tinguen
les capacitats i els coneixements que neces-
siten per a aconseguir un treball i perquè la
majoria obtinga nivells de formació millors i
més alts.

- Convertir l'educació en un
autèntic instrument de solidari-
tat, de superació de les desi-
gualtats i de progrés de la
societat.

Els socialistes valencians
apostem pels educadors, pels
que estudien, pels que analit-
zen, dubten i arrisquen, perquè
això és apostar pel futur.

Les nostres propostes políti-
ques, com a socialistes, les por-

tarem a cap de la següent forma:
- Dedicant els recursos econòmics neces-

saris.
- Aplicant la LOGSE: una bona llei en la

concepció, però amb un finançament insufi-
cient per a portar a cap la seua aplicació.

- Establint un model educatiu valencià.

m. Dedicar els recursos econòmics
necessaris a l'educació

El compromís dels socialistes valencians
es concreta en els següents punts:

- Aprovació i aplicació d'una Llei de
Finançament Extraordinari, que estiga en
condicions de garantir la inversió en l'educa-
ció pública i puga completar el mapa de la
LOGSE.

- Impulsar una política decidida de dota-
cions en mitjans informàtics i formació de mit-
jans audiovisuals, apostant per les noves tec-
nologies.

- Proporcionar de forma gratuïta els llibres
de text que es necessiten en l'ensenyament
obligatori.

- Adquisició del sòl per a construir els cen-
tres escolars que es necessiten.

IV. Aplicar la LOGSE: una bona llei,
però amb un finançament insuficient

Els socialistes valencians proposem apli-
car la LOGSE, que considerem una bona llei
en la concepció, però amb un finançament
insuficient per a portar a cap la seua aplica-
ció. Per això:

- Revisarem el Mapa Escolar. Ampliarem
les unitats de Batxillerat i dels cicles forma-
tius. Inclourem els centres d'Educació Espe-
cial, conservatoris de música i escoles oficials
d'idiomes en la xarxa pública escolar.

- Totes les famílies que ho sol·liciten tin-
dran plaça per a xiquets i xiquetes de tres
anys en centres públics.

- Accelerarem l'ordenació dels ensenya-
ments de la Formació Professional, implanta-
rem més cicles formatius, elaborarem el II Pla
Valencià de Formació Professional, dotarem
de més mitjans econòmics la Formació Base,
establirem el sistema de revalidacions i equi-
valències dels mòduls realitzats, recuperarem
el Consell Valencià de la Formació Professio-
nal, coordinarem entre les diferents conselle-
ries implicades els dissenys curriculars base
dels títols propis de la Comunitat Valenciana.

- Atendrem especialment els alumnes
amb necessitats educatives especials.

- Incrementarem l'oferta de programes de
garantia social.

- Posarem en marxa totes les mesures
necessàries per a atendre la diversitat dels
alumnes: programes de diversificació/agrupa-
ció flexibles, dotació de recursos humans i
materials i disminució de la ràtio, increment
de les ajudes als centres que tinguen alum-
nat de risc o alumnat de minories ètniques i
pla de lluita contra l'absentisme escolar.

V. Consolidar un model escolar
valencià

Els socialistes valencians establirem un
model escolar valencià, que valore allò que
ens és propi com el punt de partida que faça
efectiu l'ús, l'estudi i l'estima de la nostra llen-
gua com a element de cohesió i de riquesa
cultural.

Partido Popular de la Comunidad Valenciana

Acción de gobierno
El Partido Popular, siendo

respetuoso con las leyes
marco del sistema educativo,
ha desarrollado y articulado
sus contenidos, siempre en
el respeto al Estatuto de
Autonomia y en la conside-
ración de la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià.

Ello ha constituido una
importante labor de gobierno que se ha
traducido en la publicación de mas de mil
disposiciones legales, entre las que cabé
destacar:

- Promulgación de la Ley Valenciana
de la Música.

- Decreto sobre la Ordenación General
de las Ensenanzas de Formación Profe-
sional.

- Decreto sobre la Ordenación de la
Educación para los Alumnos con Necesi-
dades Educativas Especiales.

- Decretos sobre los Reglamentes
Orgànicos y Funcionales de los Centros
de Educación Infantil y Primària y de los
Institutos de Secundaria.

- Acuerdo sobre Plantilles Tipo de los
colegios de Educación Infantil y Primària
y de los institutos y secciones de Educa-
ción Secundària.

- Un proyecto de Decreto por el que se
crea el Instituto Valenciano de Evalua-
ción y Caiidad Educativa. Su objetivo es
el de realizar la evaluación general del
sistema educativo, a excepción de la Uni-
versidad, en el àmbito de la Comunidad
Valenciana.

Principios y objetivos
Para seguir incidiendo en el objetivo

de lograr una Comunidad Valenciana
moderna y abierta al futuro, que permita
el progreso y bienestar de todos y cada
uno de los ciudadanos y ciudadanas de
la Comunidad Valenciana, es necesario
que nos dotemos de un sistema educati-
vo realista, moderno, participativo, ilusio-
nante y eficaz que posibilite una educa-
ción de calidad, que se desarrolle en
libertad, que sea capaz de superar las
desigualdades sociales y que se gestione
eficaz y eficientermente.

Educación de calidad
Para conseguir este objetivo, el Parti-

do Popular prestarà especial atención al
conjunto de factores que favorecen LA
CALIDAD de la educación:

1. Primar, frente a corrientes preocu-
padas exclusivamente por la instrucción,
la educación integral de la persona,
potenciando la educación en valores.

2. Favorecer la atención mas directa y
personal del alumnado, tratando adecua-
damente la diversidad, que tiende a la
personalización.

3. Optimizar el proceso
ensenanza/aprendizaje, que es tanto
como hacer efectiva la eficàcia y la
eficiència.

4. Revalorizar socialmente al profeso-
rado como factor principal de la educa-
ción potenciando la función del Claustro
como órgano técnico en el hecho educa-
tivo.

5. Potenciar y regularizar: La forma-
ción del profesorado, la investigación e
innovación pedagògica, la orientación
educativa, la evaluación del sistema y el
desarrollo de la Educación a Distancia.

6. Incentivar la Dirección de los Cen-
tros, impulsando la formación específica
de los Directores y Directoras y la de los
miembros del equipo directivo.

7. Profesionalizar la Inspección Edu-

cativa, garantizando su inde-
pendència.

8. Potenciar la partici-
pación de los distintes secto-
res sociales en el sistema
educativo.

Libertad y derecho a
la educación

Siguen siendo vàlidas las
propuestas con las que el

Partido Popular, en el pasado programa
electoral, pretendía aplicar el principio
bàsico de la libertad y el derecho a la
educación: Libertad de Creación de Cen-
tros, Libertad de Elección de Centro y
Autonomia Educativa.

La Autonomia de los Centros se consi-
dera motor de la calidad educativa.

El Partido Popular, en aras a la liber-
tad y derecho a la educación, propone:

1. Materializar las realizaciones pro-
puestas en el Mapa Escolar, mediante
una política dinàmica, àgil y flexible de
creación de Centros.

2. Respetar la pluralidad de ofertas
educativas para hacer efectiva la libre
elección de Centro.

3. Posibilitar un mayor grado de auto-
nomia, formando equípos directives
capaces de gestionar con eficàcia el fun-
cionamiento del centro para el cumpli-
miento de sus objetivos.

4. Potenciar la educación en valores e
impulsar la aplicación de las Normas de
Convivència.

5. Desarrollar programas de preven-
ción y seguridad en los centros.

6. Aplicar en el desarrollo curricular
una metodologia activa y participativa,
que posibilite en la pràctica escolar el
ejercicio de la libertad.

La educación como
compensadora de desigualdades

Las medidas concretas que se propo-
nen són:

1. Optimizar las plantillas de los cen-
tros que los atienden con profesores
especialistas, profesorado de apoyo y
equipos de atención primària.

2. Potenciar la política de ayudas y
becas.

3. Crear Programas de Atención Sin-
gular para alumnos que, por su proce-
dència, tienen dificultades para seguir
cualquier nivel académico de ensenanza
al no dominar la lengua en que estos se
impaten.

4. Promover medidas que incentiven la
continuidad del profesorado en estos
centros.

5. Promover programas conjuntes con
entidades locales y organizaciones espe-
cialízadas con objeto de lograr una mejor
atención de este alumnado.

6. Prevenir y actuar sobre el absentis-
mo escolar, aplicando medidas positivas
que favorezcan la asistencia al centro de
estos alumnos.

7. Posibilitar su cualificación profesio-
nal con programas de formación profesio-
nal.

A pesar de no tener precedente el
aumento de la inversión en Educación
que en los últimos cuatro anos ha reali-
zado el Gobierno de la Comunidad
Valenciana, a través de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciència, y el firme
propósito de incrementar sustancialmen-
te las dotaciones presupuestarias en la
pròxima legislatura, poco se conseguiría
sin una política de optimización de los
recursos materiales y humanos disponi-
bles, mediante una adecuada racionali-
zación y gestión del gasto.
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Decreto 33/1999:
Consolidación del grado
personal

El Tribunal Superior de Justí-
cia de la Comunidad Valenciana
ha pedido la suspensión del arti-
culo 35.1 del Decreto 33/1999,
de Selección y Provisjón, que
permite la consolidación del gra-
do personal en plazas ocupadas
en comisión de servicios, a ins-
tancias de CC OO.

El STEPV-lv también ha recu-
rrido el Decreto 33/99, no solo el
articulo 35.1, sinó también el arti-
culo 20, puntuación de méritos
(en los concursos), porque nos
parece que favorece la arbitrarie-
dad. Por eso, nos alegramos de
esta resolución judicial y nos felí-
citamos todos los que comparti-
mos esta opinión.

Promoción interna
El dia 18 de mayo de 1999 se

convoco por parte de un grupo
de afectades una concentración
delante de la DG de Función
Pública para pédir la convocatò-
ria inmediata de la promoción
interna para los ocupantes de
puestos barrados (A/B, B/C,
C/D). Asistieron representantes
de UGT y de STEPV-lv. Un gru-
po de representantes del colecti-
vo se entrevisto con el Director
General (nosotros no fuimos invi-
tades).

El STEPV-lv, en sus alega-
ciones presentadas al Decreto
de Oferta Pública de Empleo, y
recogiendo las alegaciones
aportadas por muchos compa-
neros de diferentes colectivos
(aproximadamente, unas 300
propuestas de alegaciones), en
ellas recogimos todas las que
recibimos, lógicamente tam-
bién se incluían todas las
encaminadas a pedir que exis-
ta una promoción interna real
para todos.

Desde el STEPV-lv queremos
poner de manifiesto lo siguiente:

1. Hace menos de dos sema-
nas que estamos en las mesas
de negociación.

2. Se ha solicitado, como
corresponde, dicha promoción
interna ante la Mesa de Retribu-
ciones y Empleo. Dicha mesa es
el lugar donde la Administración
negociarà dicho tema.

3. Que todavia no hay res-
puesta de la Administración, a
pesar de explicitar que està
abierta a negociar el tema.

4. Que no quepa ninguna
duda, por parte del personal
afectado, de que este sindicato
reclamarà en todos los foros de
negociación la convocatòria
inmediata de estos procesos, y
si, finalmente, la Administración
no se comprometé a realizar la
promoción interna, convocare-
mos asambleas con los afecta-
dos y el resto de sindicatos para
tratar el tema y que sea la asam-
blea del personal la que decida
el tipo, modo y fecha de las
movilizaciones que se considera-
ran necesarias para conseguir
nuestro objetivo.

Juntes de Personal
S'ha constituït la Junta de Per-

sonal de Serveis Centrals de la
Generalitat Valenciana, i s'han
elegit els càrrecs de President i
de Secretari.

El càrrec de President ha
recaigut en Adel Francés i Asins,
de l'STEPV-lv.

El càrrec de Secretari ha
recaigut en Miquel Soler Gracia,
de CC OO.

Malauradament, no s'ha pogut
arribar a un acord per als càrrecs
de Vice-secretari/ària i de Vice-
president/a, i s'ha deixat pendent
per a una propera reunió.

Des de l'STEPV-lv estem
segurs que els problemes per a
l'elecció d'eixos càrrecs són tran-
sitoris i, per tant, es soluciona-
ran, de forma que la Junta de
Personal començarà a caminar
ben prompte.

També s'han constituït les
Juntes de Personal dels Serveis
Territorials d'Alacant, Castelló i
València. S'intentà arribar a un
acord que englobarà les quatre
Juntes de Personal. No va ser
possible presentar candidatures
conjuntes i, per tant, ells han
assumit la presidència i la secre-
taria de les tres juntes dels Ser-
veis Territorials.

Mesa de Retríbuciones
Paralelamente al proceso de

negociación de la OEP, se ha
llevado a cabo la negociación
de la tercera fase sobre la racio-
nalización del sistema retributivo
Ccomo segundo punto del orden
del día de la reunión de la Mesa
de Retribuciones y Empleo que
se celebro el 28 de mayo. Esta
mesa de negociación acabo sín
acuerdo. Hemos venido dicien-
do que la racionalización del sis-
tema retributivo no se puede
abordar sin acuerdo global.
Intentar solucionar la problemà-
tica creada negociando por
fases aisladas, sin un plan glo-
bal de todo el conjunto y que
busque soluciones a todo el sis-
tema, es continuar creando
agravios comparatives y enrare-
cer màs^si cabé el ambiente
laboral. Únicamente problemas
presupuestarios podrían justifi-
car que se aplicarà por fases,
però siempre con una visión de
conjunto. Al final no hubo acuer-
do posible, comprometiéndose
el Subsecretarjo para la Moder-
nización a iniciar una nego-
ciación para la segunda quince-
na de junio.

Comissió de Condicions de
Treball (CCT)

En Ea Comissió de Condicions
de Treball del passat 14 de maig
es va tractar sobre la modificació
dels llocs de treball d'informàtica
(grups A, B i C) de la Generalitat
Valenciana. S'havia decidit en la
reunió anterior deixar la nego-
ciació de les modificacions de les
retribucions per a després de
l'estiu. Per tant, la discussió es
va centrar en les diverses tipolo-
gies de llocs de treball que pro-
posa l'Administració i les fun-
cions que li correspondran a
cadascuna d'elles. S'acordà el
que segueix:

A) S'aprovà la tipologia
següent:

Grup C: Operador de Siste-
mes Informàtics. Cap d'Operació
de Sistemes Informàtics.

Grup B: Analista en Sistemes
d'Informació.

Grup A: Analista Superior en
Sistemes d'Informació. Tècnic

Superior en Sistemes d'Informa-
ció. Cap en Tècnica de Sistemes
d'Informació.

B) Respecte a les funcions
dels llocs de treball de cadascu-
na de les tipologies, l'Administra-
ció va acceptar moltes al·lega-
cions de diferents sindicats.
L'Administració s'ha compromès
a aportar la redacció definitiva.
Us informarem de les funcions
definitives quan ens les lliuren.

En el primer esborrany de pro-
posta de l'Administració venia
una proposta sobre quins llocs
es transformaven en Cap d'Ope-
ració de Sistemes Informàtics o a
Cap en Tècnica de Sistemes
d'Informació. Segons la DG de
Funció Pública, no s'ha de fer
cas, ja que la proposta a discutir
després de l'estiu serà una altra.

La propera reunió de la mesa
de condicions de treball tractarà
sobre el personal del grup D que
està realitzant funcions
d'informàtica (i que no li és reco-
neguda aquesta situació) i sobre
el personal que realitza funcions
similars a les d'Operador de Sis-
temes Informàtics.

Plan de Empleo de Agentes
Forestales/Medioambientales
y Celadores Forestales

Se està negociando un Plan
de Empleo de Agentes Foresta-
les/Medioambientales y Celado-
res Forestales, para regularizar
su situación profesional. La
Administración nos dio un borra-
dor, de fecha 29 de abril, para
su estudio y al que podíamos
hacer las alegaciones pertinen-
tes.

En diferentes asambleas se
ha estudiado el citado borrador y
se han elaborado tres folios de
alegaciones que hemos remitido
a la Administración. Se han
estructurado en dos bloques
genéricos:

Funciones: Unas, comunes a
todo el colectivo, y otras, especi-
ficas para cada una de las cate-
gorías profesionales.

Estructura y organización:
La estructura actual adolece de
falta de operatividad para adap-
tarse a las necesidades de la
política medioambiental y la nor-
mativa europea en esta matèria;
por lo tanto, la organización de
estos colectivos debe dar solu-
ción a estos problemas.

Estamos esperando respuesta
de la Administración.

Concurso de Movilidad
Horizontal para el Personal
Laboral

En la Mesa General de Retri-
buciones, cuando pedimos que
se contemplaran plazas de
subalterno del grupo E, se nos
justifico su ausencia por la prò-
xima convocatòria de un con-
curso de movilidad horizontal
para el personal laboral del gru-
po E.

De llevarse a termino, pedi-
mos a la Generalitat un compro-
miso publico sobre el manteni-
miento del empleo publico en
números totales, es decir, no
amortizar las plazas del personal
de limpieza que pudieran quedar
vacantes o de otras categorías
del grupo E que participen, de no
ser para reclasificarlas en plazas
del mismo grupo.

Oferta Pública de Empleo de
1999 para el Personal de la

Generalitat Valenciana
El 28 de mayo, en el marco de

la Mesa General de Retribucio-
nes y Empleo, se acordo la Ofer-
ta de Empleo Publico de 1999
para el Personal de la Generalitat
Valenciana.

Estudiado el borrador del
Decreto correspondiente, nuestro
trabajo ha consistido en recoger,
a continuación, las alegaciones
que se nos han hecho llegar,
entre otras, sobre los temas
siguientes:

La promoción interna: El
Decreto recoge el 40%, el míni-
mo legal, insuficiente para poder
hacer una promoción interna dig-
na, mas si pensamos que desde el
ano 1994 no ha habido oferta de
empleo. Por otra parte, con las
categorías que recogía el borra-
dor era imposible conseguir que
haya una carrera administrativa
real mediante la promoción inter-
na.

El régimen jurídico de los
empleados públicos: Seguimos
reivindicando que la norma de
todos los empleados debe ser el
régimen administrativo y, excep-
cionalmente, el régimen laboral.

Sobre las plazas reservadas
para el personal discapacitado:
Deben ser ofertadas mediante
convocatorias específicas y adap-
tadas a este colectivo.

Sobre la promoción interna:
Las convocatorias deben ser
independientes de las pruebas de
acceso libre y mediante concurso
o concurso-oposición. No parece
lógico hacer una oposición para
un personal que ya supero una en
su momento.

La promoción interna también
se debe realizar por
reclasificación de la pla-
za que uno ocupa, como
viene haciendo el Minis-
terio con el grupo D,
haciendo pruebas y
reclasifïcando las plazas
de los que las superan en
plazas de grupo C.

Sobre el acceso libre;
La norma debería ser la
de concurso-oposición.
La puntuación del con-
curso se debe sumar a la
obtenida en la fase de
oposición antes de reali-
zar la selección definiti-
va. Se ha de puntuar la
experiència, tanto a los
funcionarios de carrera
como a los laborales
fijos en categorías infe-
riores a las plazas convo-
cadas, y al personal inte-
rino de la Generalitat en
aquellas plazas de la
misma categoria convo-
cada, siempre que haya
pasado por un proceso
selectivo de creación de
bolsas de trabajo.

Ofertas de varios
colectivos: Faltan plazas
de categorías que no han
tenido oferta de empleo
en muchos anos y la
mayoría de ellas estan
ocupadas por interinos.

Sobre los ejercicios de

las oposiciones: Hay que adaptar
el contenido de las pruebas a las
necesidades reales. No parece
muy lógico que se sigan pasando
pruebas de màquina de escribir
cuando ya no existen en los
puestos de trabajo.

Sobre la adecuación del grupo
a que uno pertenece y la clasifí-
cación de plaza que desempena:
Hay que recordar que la Ley de
la Función Pública lo contempla
desde el ano 1991 y todavia no
se ha aplicado.

La Administración ha acepta-
do algunas de las propuestas sin-
dicales, como por ejemplo:

- Aparece recogida la promo-
ción interna, en concreto del gru-
po D al C de la Administración
General, aunque consideremos
que 148 plazas no son suficientes
y que sigue pendiente la nego-
ciación de reconvertir el grupo D
al C, como se està haciendo en el
Ministerio.

- Se recoge la convocatòria
separada de las plazas reservadas
para discapacitados.

- Para el sistema de acceso
para el turno libre, queda la puer-
ta abierta para negociarlo en las
convocatorias concretas.

- Se recoge la obligación de
convocar procesos selectives,
como promoción interna, en el
ultimo trimestre del ano.

- Se ha revisado el número de
plazas y las categorías profesio-
nales.

Hemos valorado el proceso de
negociación como positivo y así
lo han hecho también las asam-
bleas que convocamos al efecto.

Oferta de Empleo Publico 1999

I. Ser/or de Administración General
Grupo A
Grupo D
Total Administración General
//„ Sector de Admimstraàón tspedal
a) Grupo A
l.Ücentiados Medicina
Modolidad (Medicina Asistendal)
Modalidad (Administración Sanitària)
2. Ucenciados Arquitectura
3. Ingenieros de Caminos
4. Ingenieros Agrònomes
5. Ucenciados en Veterinària
6. Inspectores de Tributos
b) Grupo B
1. Ingenieros Técnicos Agricolas
2. Ingenieros Técnicos Ooras Púbiicas
c) Grupo D
Vigilaries Uoras rúblicos
lotal Adminísftatiòn tspecíat
W. Laborales
Grupo D
1. Auxiliar de Clínica
2. Conductor Mecànica
3. Cuidador
4 Auxiliares Explotación Portuària
5 Laborontes
Grupo E
Ayudante de Residencia/Servkios
Total laborales
Total oferta Empleo Publico

Üktji
150
350
500

40
20
20
20
15
35
43
34
0

50
8

!>
2M

70
30
50
6
4
0

125
285

1.037
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...de l'ensenyament privat

estado de la negociadón colectiva

III Convenia Colectivo de Empresas de Ensenanza
Privada sostenidas total o parcialmente con fondos
públicos, revisión salarial

La revisión salarial de este convenio salió publicada en el BOE del
pasado 8 de abril y ya se deben de haber actualizado las nóminas tanto
del personal en pago delegado como las del resto del personal.

V Convenio de Empresas de Ensenanza Privada de
Régimen General o Ensenanza Reglada sin ningún nivel
concertado o subvencionado

Este convenio, después de casi ano y medio desde la fínalización de su
vigència, sigue sin firmarse. Aunque la oferta patronal es muy mala, fun-
damentalmente porque introduce la desregulación de la jornada, abriendo
la posibilidad de transformar horas complementarias en lectivas, esta
sígue avanzando y no seria de extranar que en cualquier momento -ahora
que han terminado las elecciones sindicales en el sector- apareciera fir-
mado por algunos sindicatos que ostentan la mayoría sindical.

Y, mientras tanto, los trabajadores cobrando salaries del 97 y la pro-
puesta salarial de las Patronales no llega para el ano 98 ni al IPC previsió.

Última Hora: Todo indica que el próximo dia 18 de junio se firmarà
este convenio, con un incremento salarial del l'8% en todos los concep-
tos excepto en antigüedad, que queda congelada; también se mantiene la
posibilidad de transformar horas complementarias en lectivas dentro de la
jornada del personal docente.

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

La Mesa de Negociación, en estos momentos, todavía no se ha consti-
tuido.

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 se constituyó el pasado 11 de mayo, proponiendo
las Patronales un incremento salarial del 1 '4% en salario base y congela-
ción de la antigüedad, mas una subida ponderada del plus de transporto,
que iria a incrementar el salario base. Los sindicatos reivindicamos un
incremento del 2'2% en todos los conceptes salariales. Seguiremos infor-
mando.

VI Convenio Colectivo de Àmbito Estatal de Centros de
Asistencia y Educación Infantil

Finalmente, la Mesa Negociadora de este convenio se constituyó el 4
de mayo, y no el 24 de marzo, como en principio estaba previsto.

En la primera reunión se entregó la plataforma unitària de todos los
sindicatos excepto FETE-UGT, que no quiso sumarse, ya que ni tan
siquiera acudió a la reunión sindical para pactar la plataforma, y que ha
presentado una pròpia.

Tal como vaya avanzando la negociación iremos informando.

III Convenio Colectivo Nacional de Colegíos Mayores
Universitarios.

El pasado 10 de mayo tuvo lugar la última reunión de la Mesa Nego-
ciadora, ofertando las Patronales un convenio para dos afios con un incre-
mento salarial igual al IPC previsto y un 1% en antigüedad. La voluntad
de las Patronales es de llegar a un acuerdo ràpido y no tocar el contenido
del convenio. Esta propuesta tiene algo de eco en algunos sindicatos.

Quan arriben eleccions, pareix
que a l'Administració li entre el
"foror negociador" amb tots els sec-
tors, excepte amb l'ensenyament
concertat. Així, als darrers dies
s'han signat amb la Conselleria
d'Educació dos acords per a
l'ensenyament públic -un per als
interins, que l'STEPV-iv no ha sig-
nat, i un altre sobre plantilles de
Secundària, que sí hem signat- i a
hores d'ara s'està parlant de retribu-
cions, s'ha signat un acord amb les
Confederacions de pares i mares,
anomenat "Pacto por la Educación",
en el qual es pacta, fins i tot, les
nostres retribucions i les plantilles
de Secundària dels centres concer-
tats. I mentres, la Mesa de Concer-
tada no es reuneix des del passat
mes de febrer.

No serà que no hi ha temes pen-
dents de negociació:

- L'ordre que regula els caps
d'estudi ja ha estat negociada, ha

passat el tràmit dels serveis jurídics
i els diners ja estaven pressupostats,
però falta que es publique al
DOGV.

- En la darrera mesa es va apro-
var enviar una enquesta als centres
d'FP per a que la contestaren abans
de finals de març i així podríem tre-
ballar per tal de dimensionar la
reconversió del sector abans de fina-
litzar el curs, tot per poder procedir
a la recol.locació del professorat en
començar el nou curs. Doncs bé, els
centres han contestat i la mesa enca-
ra no s'ha reunit.

- Les plantilles de Secundària
s'han de negociar en l'any 99, però
a hores d'ara sols sabem el que diu
l'acord entre la Conselleria i les
Confederacions de pares i mares,
que es crearan no menys de 1.062
llocs de treball. I sense plantilles de
Secundària no podem absorbir la
reconversió de l'FP.

- Els caps de departament hau-

rien d'estar cobrant el complement
corresponent des de l'any 97 i, fins
ara, en la Mesa de Concertada no se
n'ha parlat res, però sí en la dels
pares i mares, on han dit que a l'any
2000 ho cobrarem.

- Quant a retribucions, l'acord
diu que en finalitzar la seua vigència
-en l'any 2000- el salari brut anual
dels funcionaris docents seria igual
que el del professorat de Concerta-
da. Pel que es veu, els sexennis no
són salari brut anual dels funciona-
ris docents, perquè no se'n parla per
aplicar-los en Concertada.

Com es pot veure, queden coses
importants de l'acord per desenvo-
lupar abans de que fmalitze la seua
vigència. Possiblement, caldrà par-
lar d'una pròrroga perquè, entre
altres coses, la reconversió del sec-
tor no s'ha acabat.

Així les coses, per la Conselleria
deuen pensar que els nostres vots
"els" tenen segurs.

Després de Falles i fins a finals
del passat mes d'abril hem mantin-
gut tres reunions negociadores
amb les Patronals per tractar de
donar una eixida laboral a totes
aquelles qüestions que pel desen-
volupament del l'Acord d'Aplica-
ció de la LOGSE als centres con-
certats de la CV estan provocant
distorsions en les nostres relacions
laborals, ja que des del marc dei
conveni estatal no tenen solució.
Així, des de l'STEPV-iv plantejà-
rem, com ja sabeu, temes com la
definició de l'hora lectiva, la dis-
tribució de la jornada entre tot el
professorat, la recatalogació de
l'orientador de l'ESO, les dietes i
kilometratge, la reconversió dels
contractes de suport en contractes
fixos de plantilla, les retribucions
del PAS i l'homologació dels
docents no concertats amb els con-
certats, i tot açò dins d'un acord
laboral autonòmic.

El primer que es va plantejar
per part de les Patronals és que de
cap manera volien obrir un marc
laboral autonòmic i, per tant, no

estaven disposades a parlar de res
més que de retribucions en el marc
del conveni estatal. Açò va ser
ràpidament acceptat per tots i sols
l'STEPV-iv va mantenir fins al
final -i així consta en l'acta de
l'última reunió- la inadequació del
marc legal en què es signava
l'acord, i no sols ho vam mantenir
ací; també a Madrid, quan el tema
va ser vist a la Comissió Paritària
del Conveni Estatal, vam plantejar
els nostres dubtes sobre l'adequa-
ció del marc legal proposat.

Finalment, l'acord sols arreple-
ga el que volien les Patronals, els
aspectes retributius del personal
docent concertat (16.127 ptes./mes

per als docents de primària i ler
cicle d'ESO, 17.670 ptes./mes per
als de 2on cicle d'ESO, BUP/COU
i FP-Titulars, i 16.683 per als
d'FP-Agregats) i, després de molta
brega, un complement lineal per al
Personal d'Administració i Serveis
(PAS) de 2.068 ptes./mes i una
referència a que posteriorment
fixaríem un calendari per parlar
d'altres temes.

Aquest acord fou signat també
per l'STEPV-iv malgrat la nostra
discrepància en el marc legal, però
no per una qüestió burocràtica anà-
vem a deixar passar l'oportunitat
de signar allò pel que havíem estat
treballant, moltes vegades des de
la soledat, tant de temps i que els
treballadors i treballadores del
PAS volien. Som l'única CA que
tenim un complement retributiu
per al PAS i a més a més lineal,
que anirà incrementant-se cada
any.

Però som cabuts i continuarem
lluitant per obrir un marc de rela-
cions laborals específic per al País
Valencià.

EDUCACIÓN ESPECIAL: LA
INCOHERÈNCIA SINDICAL

El pasado dia 12 de mayo se
procedió a la firma del IX Conve-
nio Estatal de Centros de Asis-
tencia, Atención, Diagnostico,
Rehabilitación y Promoción de
Minusvàlidos por parte de todas
las organizaciones patronales
(ANCEE, CECE y EyG) y los
sindicatos UGT y CC OO. No fue
suscrito por parte de CIG/STEs.

Esto, que en principio no es
ninguna novedad, aquí, en el País
Valencià va a suponer un lío de
proporciones incalculables, ya que
este Convenio viene a incidir
directamente en el Convenio
Autonómico de este sector, firma-
do tambien por CC OO y UGT, en

cuanto que el articulo séptimo, en
su apartado b, entra directamente
en la capacidad negociadora de las
partes en el PV.

El texto firmado en Madrid
dice exactamente:

"B) Las organizaciones fir-
mantes, en el animo de contribuir
a la normalización de la nego-
ciación colectiva de los diversos
sectores que conforman este con-
venio, acuerdan:

1. Posibilitar un Acuerdo
General o Marco para los Centros
de Asistencia, Atención, Diag-
nostico, Rehabilitación y Promo-
ción de Minusvàlidos mediante la
negociación de las organizacio-

nes legitimadas del sector.
Comenzarían las conversaciones
transcurridos al menos 3 meses
desde la publicación de este con-
venio en el BOE, para intentar
alcanzar el Acuerdo antes de que
finalice la vigència del presente
Convenio.

2. Hasta entonces, las partes
firmantes de este Convenio
Nacional se obligan a no negociar
convenios de àmbito territorial
inferior al presente y que puedan
afectar a las empresas y/o trabaja-
dores comprendidos en los artícu-
los 2 y 3 del presente convenio.

3. Respecto a los convenios de
àmbito inferior, estos afectaran
únicamente a las partes que los
firmen, salvo que en el àmbito de
dicho convenio inferior las partes
firmantes distintas de las del con-
venio nacional tuvieran, por sí
mismas, la representatividad y la
legitimidad que se establece en el

Estatutó de los Trabajadores para
dotar al convenio de la naturaleza
de eficàcia general".

Pues bien, esta perla supone
las siguientes situaciones:

—El I Convenio Autonómico
del sector finalizó su vigència el
pasado 31 de diciembre y ahora
estaba en proceso de negociación
el II Convenio. Según lo firmado
por CC OO y UGT en el punto
segundo, «-.podran seguir nego-
ciando el convenio autonómico?
Creemos honradamente que no.

-El convenio autonómico està
negociado por la Patronal FEAD,
o lo que es lo mismo, FECOVA.
Según lo firmado por CC OO y
UGT en el punto tercero ("afecta-
ran únicamente a las partes fir-
mantes") £es de obligatorio cum--
plimiento para todos aquelles cen-
tros que no estén afiliados a la
Patronal firmante? De momento
ya sabemos que EyG ha remitido

a sus centros una copia del conve-
nio estatal, diciendo que ya se ha
firmado.

Cada vez nos cuesta mas
entender las actitudes de ciertos
sindicatos que, a saber por què
motivos, crean inseguridad y
desestabilidad entre el sector de
los trabajadores y trabajadoras de
Educación Especial, cuya situa-
ción ya es por sí sola complicada,
creando malestar y desconfianza
en la accíón sindical. Primero
lanzaron a los cuatro vientos la
firma del convenio autonómico,
cuando en realidad era un acuer-
do entre partes; mas tarde, por fin
firmaron el tan cacareado conve-
nio autonómico, a espaïdas de
todos los sindicatos y patronales
del sector, y una vez conseguido
crean de nuevo confusión con la
firma en Convenio Estatal del
articulo mencionado anterior-
mente.
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La Formació de Persones Adultes:
Entre la modalitat a distància i la presencial

La situació actual de
l'FPA és fruit de les
següents circumstàn-
cies;

La paralització
durant quatre anys del
desenvolupament de la
Llei 1/95; l'estanca-
ment del Disseny en el
Gabinet Jurídic Con-
sultiu, per manca dels
informes jurídics de les
conselleries d'Ocupa-
ció i de Benestar
Social; les darreres pro-
postes de l'Administra-
ció, a final de la legisla-
tura, sobre els criteris
generals per a l'elabo-
ració del Mapa de
l'FPA i sobre la creació
d'un Institut Valencià
per al Desenrotllament
de l'Educació a Distància; el retard
molt considerable de la presentació
de la proposta del Mapa de l'FPA; la
indefínició, i indefensió, del profes-
sorat, tant del que depèn de la Gene-
ralitat Valenciana com el dels pro-
grames municipals, sobretot per no
haver signat el Conveni General
Multilateral; no s'han negociat les
plantilles, ni les condicions laborals;
tampoc hi ha hagut mobilitat, ni con-
vocatòria de concurs intern, ni provi-
sió de les va.cants dels centres
d'FPA; no es donen garanties per
assegurar la continuïtat de les actuals
plantilles de professorat del CEVE-
AD i de l'IBAD; no s'ha constituït
la Comissió Mixta de Transferèn-
cies, segons la Disposició Addicio-
nal de la Llei d'FPA sobre el perso-
nal de la Diputació de València; no
s'ha regulat la creació de l'especiali-
tat ni l'habilitació de Formació de
Persones Adultes.

Darrerament, l'Administració ha
presentat uns criteris generals per a
l'elaboració del Mapa d'FPA molt
restrictius i discriminatoris que no
estan basats en les demandes i inte-
ressos de la població, atès que la
gran majoria no podrà disposar d'un
centre pròxim amb ensenyaments
presencials. Perquè tampoc no s'atén
a les necessitats territorials, ja que es
prioritzen les zones urbanes sobre

les rurals i, a més a més, moltes
comarques i poblacions importants
queden sense activitat presencial; en
concret, el 91 % del territori. No es
consideren els centres de les corpo-
racions locals com a públics ni es
contemplen els programes munici-
pals, la qual cosa perjudica molts
ajuntaments; i tot perquè no s'esta-
bleix el Conveni General Multilate-
ral.

Si a tot això s'afegeix el projecte
de creació de l'IVADED, queda
palesa l'excessiva importància que
se li vol donar a la modalitat a
distància per part d'aquest Govern,
amb una clara priorització sobre la
modalitat presencial i un desenvolu-
pament restrictiu i desviacionista de
la Llei; per això estem sense Con-
sells Territorials ni Plans locals,
s'oblida la necessitat de coordinació
de recursos, i no es considera
necessària la resposta adequada a les
demandes i necessitats dels territoris.
Al capdavall, no es considera la
importància de la participació ni la
necessitat de socialització de les per-
sones adultes.

Queda clar que el decret de crea-
ció de l'IVADED és una aposta for-
ta d'imposició del model de la Con-
selleria sobre l'FPA i es fa altra
vegada palesa la falta de transparèn-
cia, de diàleg i voluntat de nego-

ciació del Govern res-
pecte els agents socials.

Per tant, considerem
imprescindible forçar
l'Administració perquè
es realitze una nego-
ciació real en els òrgans
de representació adients:
Mesa Sectorial d'Educa-
ció, Consell de l'FPA i
Consell Escolar Valen-
cià. En aquesta línia,
hem donat suport a la
campanya de la Mesa
dels Agents Socials per
l'FPA de divulgació i
denúncia sobre les con-
seqüències que tindria
per a l'FPA la plasma-
ció del model que
1' Administració vol
imposar-nos. La Trobada
celebrada a la Pobla de

Farnals el diumenge 16 de maig i la
concentració del passat 20 de maig,
al Palau de la Generalitat Valencia-
na, han estat un èxit i han forçat
l'Administració a convocar una reu-
nió el 28 de maig per a tractar sobre
el desplegament de la Llei.

Última hora
Aquesta reunió es va produir,

efectivament, el 28 de maig, amb el
Sots-secretari de la Conselleria
d'Ocupació, Indústria i Comerç; la
Sots-secretària de la Conselleria de
Benestar Social, i els Directors
Generals d'Ordenació i Innovació
Educativa i Política Lingüística i de
Centres Docents, de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència, per
analitzar el desplegament normatiu
de la Llei 1/95, de Formació de Per-
sones Adultes.

A la reunió s'ha aconseguit el
compromís de negociar tant el Mapa
de Centres d'FPA, de manera cohe-
rent amb allò que assenyala la Llei,
com el Decret de creació de l'Institut
Valencià per al Desplegament de
l'Educació a Distància.

La Mesa dels Agents Socials ha
concretat les seues propostes en 10
punts reivindicatius, que són una
síntesi de tots els documents elabo-
rats per aquest moviment social.

La Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Ciència ha incomplit el
calendari de negociació, acordat el
passat 29 de gener de 1999, i
l'acord de plantilles d'Educació
Infantil i Primària, signat el 7 de
juny de 1996, pel que fa als Ser-
veis Psicopedagògics Escolars.

Ni s'ha negociat el desplega-
ment del Decret dels SPEs ni s'ha
convocat el torn especial per al
professorat especialista en psico-
pedagogia escolar al cos de profes-
sorat de Secundària.

L'STEPV-Iv ha exigit, reitera-
dament, que es faça una nego-
ciació sobre les plantilles dels
SPEs, que, ara per ara, són insufi-
cients per a garantir l'atenció a tots
els centres docents; les condicions
laborals del personal que hi treba-
lla; la normativa que regula el seu
funcionament... No hem trobat

més que bones paraules, però pocs
fets: malgrat que l'Administració
es va comprometre a convocar una
reunió per a obrir la negociació,
encara no s'ha convocat cap mesa.

Respecte a la convocatòria del
torn especial, cal fer pública la
nostra crítica, molt dura, a la
Direcció General de Personal pels
seus intents de confondre el perso-
nal.

En un primer moment, es va
negar a acceptar la nostra proposta
d'incloure dins el Decret d'Oferta
d'Ocupació Pública el torn espe-
cial

Després, va proposar incloure
una clàusula, dins la convocatòria
del concurs-oposició, que suposa-
va, de fet, un torn especial, encara
que dins el sistema general de les
oposicions.

A continuació, es va desdir i va

anunciar que el punt 1.2 de la con-
vocatòria de Secundària no es
podria interpretar com se'ns va dir
anteriorment, un substitutiu del
torn especial ans al contrari, hi
hauria restriccions per a que el
professorat especialista en psico-
pedagogia escolar accedirà al Cos
de Secundària.

En definitiva, no es dóna com-
pliment a l'Acord de Plantilles, no
es procedeix a la convocatòria del
torn especial. La responsabilitat la
té únicament i exclusiva la Direc-
ció General de Personal.

Davant aquesta situació,
l'STEPV-Iv considera que cal con-
tinuar en la línia de la pressió i no
caure en els paranys de l'Adminis-
tració. Sols amb la unitat de tot el
col·lectiu, amb la nostra força, serà
possible aconseguir una nego-
ciació real.

Projectes legislatius en marxa

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha presentat diversos
projectes per a la seua discussió als òrgans de participació i representa-
ció, com ara, el Consell Escolar Valencià i la Mesa Sectorial d'Educa-
ció. Entre aquests projectes cal destacar els següents:

1. Esborrany de Decret pel qual es regula el servei de menjador als
centres docents públics no universitaris de la Generalitat Valenciana.
S'ha presentat al Consell Escolar Valencià per a que elabore el corres-
ponent dictamen.
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2. Projecte de Decret pel qual s'estén l'aplicació del component
retributiu regulat en el Decret 157/1993, del Consell de la Generalitat
Valenciana, al personal integrant de la Inspecció Educativa. Negociat
a la Mesa Sectorial d'Educació. Pendent de la seua publicació al
DOGV.

3. Esborrany de l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència per la qual es regula la modalitat d'horari especial als centres
de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles formatius de grau
mitjà i grau superior de Formació Professional Específica.

4.Esborrany de l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència per la qual s'ordenen, organitzen i dicten instruccions per a
l'aplicació dels ensenyaments de Batxillerat LOGSE en règim de noc-
turn. Lliurat a la Mesa Sectorial d'Educació. Pendent de negociació.

S.Criteris generals per a l'elaboració del mapa de persones adultes.
Negociant-se al Consell Valencià de Formació de Persones Adultes.
Lliurat a la Mesa Sectorial d'Educació.

ó.Projecte de Decret, del Govern Valencià, pel qual es crea l'Institut
Valencià per al Desenrotllament de l'Educació a Distància. Negociant-
se al Consell Valencià d'FPA. Lliurat a la Mesa Sectorial d'Educació.

7.Projecte de Decret, del Govern Valencià, pel qual es crea l'Institut
Valencià d'Avaluació i Qualitat Educativa. Dictaminat pel Consell
Escolar Valencià.

•o- «o-

S.Esborrany de l'Ordre, de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, per la qual es regulen les condicions i el procediment per a
flexibilitzar, excepcionalment, la duració del període d'escolarització
obligatòria dels alumnes que tenen necessitats educatives especials
derivades de condicions personals de sobredotació intel·lectual.

9.Esborrany d'ordre de desplegament del Decret de Reglament
Orgànic i Funcional dels IES. Lliurat a la Mesa Sectorial d'Educació.
Pendent de negociació.

lO.Esborrany de Decret pel qual es regulen les seccions depenents
de les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana i Ordre
que desenrotlla el Decret. Lliurat a la Mesa Sectorial d'Educació. Pen-
dents de negociació.

11.Projecte d'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Cièn-
cia per la qual es regulen les actuacions adreçades a la compensació de
les desigualtats en centres docents d'Educació Infantil (2on cicle),
Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, de la Comunitat
Valenciana. Lliurat a la Mesa Sectorial d'Educació. Pendent de nego-
ciació.

12.Esborrany d'Ordre de l'atenció a la diversitat. Negociant-se a la
Mesa Sectorial d'Educació.
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13.Esborrany d'Ordre de desplegament del Decret de Reglament
Orgànic i Funcional dels Centres d'Educació Infantil (2on cicle) i Edu-
cació Primària. Lliurat a la Mesa Sectorial d'Educació. Pendent



CONCLUSIONS (PROVISIONALS) DE LA XVIII TROBADA ESTATAL MRP.

Els dies 21, 22 i 23 del prop-
passat mes de maig es va cele-
brar a Gandia (La Safor) la XVIII
Trobada Estatal dels MRP. Prop
de 200 representants dels dis-
tints territoris de l'Estat espanyol
es reuniren per reflexionar al vol-
tant del tema "Treballar amb la
diversitat, superar la desigualtat:
claus pedagògiques". Fruit dels
debats en els distints grups de
treball, es va elaborar el següent

Documento de Tesis
Constamos que, bajo un len-

guaje supuestamente progresis-
ta, los términos diversidad, aten-
ción a las necesidades especia-
les, etc., enmascaran situacio-
nes de desiguatdad y actuacio-
nes segregadoras. Debemos
atender y dar respuestas a las
diferencias y combatir las desi-
gualdades.

La realidad diversa y plural es
enriquecedora; la desigualdad
es excluyente.

Si lo que reconocemos como
problema es la desigualdad,
contra ella debe actuar la educa-
ción, aun sabiendo los limites
que existen dentro de una socie-
dad profundamente desigual.

Un objetivo bàsico de los
MRPs, como movimientos socia-
les que pretenden transformar la
realidad, es buscar líneas de
intervención que permitan evi-
denciar que la desigualdad es
un problema de toda la comuni-
dad educativa, de toda la socie-
dad.

Para conseguir este objetivo,
hemos de propiciar debatés rígu-
rosos en la comunidad educativa
y en la Sociedad, habilitando los
espacios y los tiempos necesa-
rios. Debe cambíar la cultura
profesional del profesorado y se
han de determinar las políticas
de formación que lo hagan posi-
ble.

Los MRPs deben promover
cambios en las estructuras jerar-
quizadas de los centros, fomen-
tando la participación colectiva y
el reparto de responsabilidades.
La òrganización debe ser flexible
y responder a las necesidades
del proyecto del centro. Debe
permitir y potenciar la coordina-
ción horizontal del profesorado,
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considerando como núcleo cen-
tral los equipos docentes.

Como movimientos hemos de
retornar la idea de educación
desde una perspectiva global,
evitando parcializaciones tecno-
cràticas.

El objetivo bàsico de la
escuela es la educación integral
de las personas, la formación
para la participación democràti-
ca, para el ejercicio de los dere-
chos de ciudadanía responsable
y crítica en condiciones de igual-
dad.

Negamos la función prope-
déutica o selectiva de la educa-
ción obligatòria. Propugnamos
una concepción de la evaluación
como proceso completo dentro
de una cultura de evaluación
democràtica, redefiniendo el fra-
caso escolar bajo paràmetros de
socialización, identidad y partici-
pación, evitando su utilización
como elemento de exclusión
social.

Hemos de recuperar que la
asistencia a los centros educati-
vos sea la satisfacción del dere-
cho a la educación, y no el cum-
plimiento de un penoso deber.

Los MRPs deben caracteri-
zarse por ofrecer posibilidades
de cambio; por sus ganas de
intervenir y cambiar la realidad
con propuestas viables, con
posibilidades de éxito. El opti-
mismo pedagógico debe ser un
valor entre nosotros y nosotras.

La cultura como elemento de

no-alienación supone el recono-
cimiento individual y social de la
desigualdad, la reconstrucción
de la pròpia identidad desde una
perspectiva liberadora. La
escuela, según su papel social,
debe contribuir a este fin con
actuaciones transformadoras.

Es necesario el ejercicio del
anàlisis para la identificación de
los problemas y su resolución.
Compartir los diagnósticos,
corresponsabilizarse en la toma
de decisiones, permite reconver-
tir los problemas en proyectos
de trabajo gratificantes.

Cada centro debe construir
un discurso propio que de res-
puesta a las necesidades y pro-
blemas del centro. Los recursos
externes deben estar al servicio
del mismo.

La entrada de especialistas
en los centros debe servir para
aumentar los recursos de los
mismos en la atención a las
desigualdades, nunca para sus-
tituir el discurso pedagógico pro-
pio de la comunidad educativa.
Debe ayudar a la integración, y
no a acentuar las desigualda-
des.

La desigualdad es un tema
común de toda la Sociedad. El
centro por sí solo no puede
resolver todas las situaciones.
Es necesario trabajar en colabo-
ración con en el entomo social a
través de instituciones, personas
implicadas y otros sujetos socia-
les.

Hay que exigir a la Adminis-
tración que asuma sus respon-
sabilidades en cuanto a la com-
pensación de desigualdades,
denunciando políticas de exclu-
sión tales como los criterios de
matriculación o la creación de
centros específicos de integra-
ción.

Consideramos que no todas
las posibles líneas de actuación
tienen el mismo valor. Algunas
de ellas necesitan matizarse, y
otras son claramente cuestiona-
bles:

Rechazamos aquellas que,
bajo el nombre de atención a la
diversidad, buscan en el fondo
segregar a determinado alumna-
do e incluso a ciertos grupos
sociales de las agrupaciones
ordinarias. Nos pronunciamos
en contra de la formación de
grupos homogéneos (que, ade-
màs, nunca pueden llegar a ser-
lo).

Rechazamos las vías de
actuación que, bajo la justiftca-
ción de la adaptación al contex-
to, mutílan de antemano y reba-
jan las expectativas educativas
de las clases populares. Tampo-
co es admisible que para deter-
minados alumnos sea suficiente
la resignación a su suerte y el
bienestar afectivo.

Consideramos que las actua-
ciones especiales deben restrin-
girse y realizarse siempre bajo
determinadas condiciones (obje-
tivos concretes, pretensiones
integradoras, limitación en eí
tiempo.,.)-

No debe considerarse la aten-
ción individualizada como la via
normal de atención a las diferen-
cias: sus resultados suelen ser
escasos, pues parten de una
concepción restringida y equivo-
cada del aprendizaje.

Deberíamos impulsar otras
líneas de actuación que pueden
permitirnos respuestas positivas
para el desarrollo educativo de
la población escolar:

Necesitamos potenciar la par-
ticipación comunitària (alumna-
do, profesorado, familias, aso-
ciaciones...) como forma de
afrontar, mediante la implicación
colectiva, los problemas actua-
Jes de los centros y las aulas.

Los proyectos y la organiza-
ción de centro deben estar en
función de las necesidades de
aprendizaje de todo su alumna-
do y en relación con el entomo
social, para potenciarse mutua-
mente.

Como siempre, hemos
defendido que enriquecer la acti-
vidad ordinària dentro de los
agrupamientos habituales ha de
ser la via normal de atención a
la diversidad. Entendemos que
este enriquecimiento, que de
cabida y haga avanzar a todos y
todas, implica dar respuesta a
las necesidades afectivas en los
centros y reorganizar los conte-
nidos, la metodologia, la utiliza-
ción de recursos y la evaluación
en función de toda la población,
y no de la rutina acadèmica.
Consideramos una alternativa el
trabajo mediante proyectos con
sentido personal y social (y con
sentido de presente y de futuro)
en función del alumnado concre-
to con el que trabajamos, mante-
niendo siempre que lo que han
demostrado hacer es, sin ningu-
na duda, menos de lo que pue-
den llegar a hacer.

La optatividad y la electividad
(con opciones de igual valor),
por un lado, y la debida com-
pensación de recursos (supe-
rando cierta concepción del
"dèficit cultural"), por otra, son
también líneas de actuación
necesarias.

Dentro del marco de las ante-
riores oríentaciones, pueden
tener sentido determinadas
actuaciones de atención indivi-
dual e incluso agrupamientos
distintos de los habituales (inclu-
yendo aquellos que aprovechan
las diferencias como factor de
aprendizaje).

Denunciamos la política neolí-
beral del Partido Popular y sus
conti n u as agres ió nes a la
Escuela Pública, favoreciendo,
mediante el desvio de fondos
públicos, a la privada y dificul-
tando, una vez mas, un proyecto
de Escuela Pública laica, soli-
daria, democràtica, no segrega-
dora y compensadora de las
desigualdades, que contribuya a
la construcción de una sociedad
mas justa.

FAPA-València abandona la Plataforma en
Defensa de l'Ensenyament Públic

El fet que FAPA-València es
despenjarà de la manifestació
convocada per la Plataforma en
Defensa de l'Ensenyament Públic
per al 22> d'abril passat, de sobte i
sense donar cap explicació ni
plantejar un debat al respecte, va
crear, com no podia ser d'una
altra manera, una crisi important
en aquest moviment unitari, que
ha jugat un paper important en les
mobilitzacions que ha calgut fer
durant aquests anys per la política
educativa que ha seguit el Govern
valencià. La Plataforma, que con-
tinua treballant amb el moviment
de pares i mares, va fer en el seu
moment la valoració corresponent
d'aquest fet, que a continuació
reproduïm.

Els membres de La Plataforma
en Defensa de l'Ensenyament

Públic: AEN, CAMPUS JOVE,
CGT, ENTESA EV,
FE.CC.OO.PV, FETE-UGT.PV,
FED. ESCOLA VALENCIANA,
MRPs, Sindicat d'Estudiants PV i
STEPV-lv, en la reunió celebrada
el dia 5 de maig de 1999, volem
manifestar la nostra satisfacció
per la resposta que la societat ha
donat a la convocatòria de mani-
festació, el passat 22 d'abril, per a
reclamar de la Generalitat una
millor i major atenció a l'escola
pública valenciana.

Aquesta convocatòria ha estat
un èxit malgrat l'actitud de Pexe-
cutiva de FAPA-València, la qual
de manera incomprensible
s'apartà de la convocatòria uns
dies abans, acusant-la d'electora-
lista, quan aquesta executiva no
solament va participar activament

en la convocatòria de la manifes-
tació, sinó que en l'esborrany de
manifest que elaboraren aquests
membres es diu textualment:
"...Demà ens diran que aquesta
manifestació és electoralista, i
que som uns pocs. Aquells que
utilitzen els nostres diners en cqn-
vénce'ns (sic) que ANEM A MÉS
en comptes de mantenir i millorar
els nostres serveis púbiics han
de replantejar-se les seues acti-
tuds perquè si en quelcom pogué-
rem influir en els propers comicis
autonòmics i municipals, per des-
comptat que ho faríem, o millor
dit, que ho farem."

L'inexplicable canvi de deci-
sió solament pot ser motivat per
una immaduresa o inseguretat o
incapacitat de prendre decisions
com a executiva, la qual cosa

els fa dir hui "sí" i demà "no", o
posar els interessos personals
de poder i ascens polític per
davant dels de l'organització
que haurien de representar. Les
dues opcions possibles parlen
molt mal de l 'executiva de
FAPA-València, incapaç de ser
coherent amb els seus propis
plantejaments.

La Plataforma, per la nostra
part, continuarà/treballant amb una
unitat reforçada per aconseguir la
millor qualitat per a l'ensenyament
públic, ampliant la nostra base
social amb associacions i federa-

cions de mares i pares interessa-
des a defensar l'Escola Pública.

Cap govern ha pogut apagar
aquesta tasca que ens uneix, i
que no és sols la defensa sociat
d'un grau de benestar, sinó
l'esforç per aprofundir en la igual-
tat democràtica des del seu fona-
ment: l'escola.

Esperem que la Generalitat
modifique la seua actitud i faça un
esforç per dotar l'escola pública
valenciana dels mitjans necessa-
ris per a oferir un ensenyament de
qualitat obert a tothom.

València, 17 de maig de 1999.
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L'Escola Sant Jaume d'Almoines:
Vint anys d'ensenyament en valencià

*/ */

L'escola d'Almoines ha fet 20 anys
d'ensenyament en valencià. La primera escola
pública en valencià que hi arriba. Començà
només un any després d'aprovada la Constitució,
tres abans de l'Estatut d'Autonomia i quatre
abans de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.
Joan Bta. Malonda, mestre de l'escola Sant Jaume
d'Almoines, diu que és una d'aquelles
celebracions paradoxals perquè produeixen a la
vegada una sensació de fàstic i de content. Ho diu
això perquè "és la primera vegada, quan resta poc
més de sis mesos per arribar a l'any 2000, que
podem commemorar que la llengua dels
valencians haja estat durant els darrers vint anys,
ininterrompudament, la llengua vehicular i
d'aprenentatge a l'escola pública".
A Almoines estan contents per la tasca -no ho
consideren una fita perquè estan pensant en el
2004- i alhora són conscients que "allò usual
adquireix les connotacions d'excepcional,
singular i ecològicament en perill d'extinció o de
reserva natural".
Amb tot i això, el veïnat d'Almoines pot estar
satisfet: 20 anys després què ells i elles
començaren a fer normal que un poble aprenga

en la llengua pròpia, més de 600 escoles i més de
130 instituts han seguit aquell camí. Més encara:
el camí no sols s'ha fet en valencià; l'han fet
pares, mares, alumnat i professorat, tots plegats.
S'ha fet canviant les maneres d'aprendre i
d'ensenyar, s'ha fet canviant l'escola.
D'aquests 20 anys s'ha fet un llibre, "Almoines
1999", una narració apassionant i un testimoni
imprescindible del que ens ha passat a
l'ensenyament; pam dalt, pam baix, a quasi totes
les escoles que, com la d'Almoines, han fet camí
en valencià des d'aquells temps preautonòmics.
Un espill, una memòria, que ens retorna la
nostra història més recent. Els autors diuen que
només falten les veus dels qui volien acallar les
de la resta, i encara ho pretenen. Per a ells, el
silenci. Al voltant del llibre fem el nostre més
sentit homenatge als companys i companyes, al
veïnat tot, d'Almoines. Amb la reproducció
d'uns paràgrafs us volem convidar a l'exercici
de la memòria, si teniu certa edat, o al del
coneixement. En tot cas, a la lectura completa.
Perquè si paga la pena d'haver viscut aquests
anys, també s'ho val assabentar-se'n. El futur és
incert i aquest llibre ens assenyala el camí.

(Paràgrafs del llibre "Almoines 1999")

Els començaments

Això diu que era, si era, bé, i
si no, també...

En aquells temps, quan a
l'escola solament s'utilitzava i
s'aprenia en castellà i el valen-
cià estava prohibit, em comuni-
quen que hui, després de les
classes, hi ha convocada una
reunió amb el senyor inspector
andalús, D. Diego Bejarano, i
un membre del Col·lectiu de
Mestres de la Safor, un tal Piera
(...)-

A la reunió, l'inspector i el
mestre ens expliquen no sé què
de l'ensenyament en la llengua
materna, que això millora l'apre-
nentatge dels xiquets i que
algunes escoles de la comarca
ja han encetat el programa
"Introducció a la llengua mater-
na en Pre-escolar i EGB", a
càrrec del Col·lectiu de Mestres
de la Safor, amb la col·laboració
de l'equip de Didàctica de l'ICE,
dirigit per Manuel Sanchis
Guarner i Josep Iborra. Programa que
ha estat presentat i aprovat al VII Pla
d'Investigació d'INCIE. Era una xicoteta
escletxa de la "l·ey de Educación Gene-
ral Bàsica" de 1970, essent Ministre
d'Educació el valencià Villar Palasí,
quan parlava de "las lenguas vernàculas
de Espana". Era xicotet el badall de la
porta oberta a la introducció de l'ensen-
yament en valencià, però aquell inspec-
tor, entre d'altres qualitats, era molt llest
i treballador. El Col·lectiu de Mestres de
la Safor no es quedava darrere. Amddós

visiten les escoles de la Safor per infor-
mar del citat programa i animar els
claustres.

(...)
En aquell curs i el següent, 1977-78,

hi ha un intent frustrat d'encetar l'ensen-
yament en valencià. Em conten que hi
ha algun entrebanc, i l'assumpte queda
aparcat i amb minses esperances de
dur a la pràctica. Tant és així que en un
moment de la inauguració de la nova
nau i l'adequació de les altres dues de
l'escola, estiu del 78, m'acoste a l'ins-

pector Bejarano i li cpmente la voluntat
d'encetar al següent curs, 1978-79, el
programa d'introducció a la llengua
materna en Pre-escolar i EGB, a l'esco-
la d'Almoines. Em contesta amable-
ment: "hasta que no lo vea, no me lo
creo".

(...)
Així arriba setembre del curs 1977-

78.
En un dels primers claustres informe

a la resta de companys i companyes ia
meua intenció d'encetar en primer

d'EGB el programa "Introducció
de la llengua materna en Pre-.
escolar i EGB", elaborat per un
equip del Col·lectiu de Mestres
de la Safor.

No diuen ni sí ni no. Comen-
ce i informe els pares i mares
de l'alumnat de primer. Tot va
bé fins que en octubre arribe i
repartisc l'únic llibre que utilitza-
ré per llegir. Quan veuen que
estava en vale'ncià, se n'ado-,
nen de la importància del canvi
i vénen les primeres protestes.

Torné a informar-los amb
pèls i senyals, però no es que-
den convençuts: Ei canvi era
massa fort. Els mateixos pares i
mares busquen un psicòleg,
Delfí Lliso, perquè els informe.
L'home ho degué fer bé per-
què, l'endemà de la conferència
"Introducció de la llengua
materna a l'escola", les mares
delegades de curs em comuni-
quen que la pràctica totalitat de
mares i pares estan d'acord.
Crec recordar que solament
unes cinc famílies es'Yrianifes-
taren en contra. Parle amb les
cinc i els propose que siguen"

ells qui trien els llibres i jo ensenyaré els
seus fills a llegir i escriure en castellà.
No calgué, van acceptar que també els
seus fills rebrien les classes en valencià.

Abans de la citada conferència, infor-
me en la reunió del claustre de la pro-
blemàtica sorgida, i que una condició
que els pares i les mares exigeixen
saber abans de prendre una postura era
saber l'opinió de tot el claustre. I ara sí
que s'han de mullar. La majoria es pro-
nuncia favorable a l'ensenyament en
valencià.
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Carro avant. La majoria del claustre i
de les mares i pares estan d'acord.

(...)
Hi ha bon vent, encara que amb mol-

tes preocupacions. Quan s'acaba el
curs o algú està de baixa, ens posem a
l'aguait per si les noves incorporacions
estan per la labor.(...)

Van ser uns anys decisius, aquells
cinc o sis primers, i encara més si recor-
dem que en un moment determinat
érem, sense voler-ho, l'única escola que
continuava l'ensenyament en valencià.
Les altres escoles saforenques que
l'havien encetat primer que nosaltres, en
traslladar-se l'inspector Diego Bejarano
a Andalusia van desistir. L'escola de
Barx que s'havia mantingut, com nosal-
tres, va ser objectiu dels de sense raó,
de l'anomenada batalla de València en
versió comarcal, es carreguen una
escola que havia estat model i capda-
vantera en la renovació pedagògica.
Aquests esdeveniments es troben molt
ben narrats a la novel·la "La Mestra" de
Víctor Gómez Labrado.

Solament ens acompanyà, que jo
recorde, en el viatge l'escola "Llopis
Marí", de Culllera (casualment, el poble
on vaig nàixer). Havien encetat l'ensen-

yament en valencià un curs després que
nosaltres, en 1979-80, A més d'il.lusions
i maldecaps, compartírem reunions de
formació, jornades de coordinació, tro-
bades per confeccionar material, visites
a d'altres escoles per explicar el progra-
ma conjunt d'ambdues escoles, corres-
pondència i intercanvis escolars amb el
nostre respectiu alumnat (...).

En aquells temps, les ajudes econò-
miques de la Diputació de València i
d'Acció Cultural del País Valencià per a
l'adquisició de material i de llibres en la
nostra llengua, a més d'alegrar-nos, ens
van alleugerir de la tasca de confeccio-
nar nosaltres tot el material, perquè amb
el pressupost ordinari de l'escola ben
poca cosa podíem comprar. Una bona
empenta i una bona dosi d'ànim va ser
la concessió a la nostra escola del VII
Premi "Baldiri Rexach", dotat per la Fun-
dació Jaume I, i organitzat amb l'asses-
sorament de la DEC d'Òmnium Cultural,
en reconeixement a la tasca de norma-
lització lingüística i cultural i per ser
escola capdavantera en la catalanització
de l'ensenyament públic al País Valen-
cià. Vam anar a Barcelona, a rebre les
400.000 ptes. que comportava el premi,
els mestres, l'alumnat de segona etapa,
pares i mares. Era el 31 de maig de
1985.

Som de l'escola d'Almoines,
comarca de la Safor
i estem ací per cantar-vos
coses del vell professor.

Ell estudià molt la llengua
i costums dels valencians,
arreplegà moltes dites,
acudits i vells refranys.

Des de la Safor a l'Horta
hem vingut per festejar
aquest dia d'alegria
i també per recordar.

Manuel, la teua memòria
que mai no ens faça plorar
sinó viure amb esperança
i ganes de treballar.

Les dades citades em porten a unes
primeres reflexions (...).

...Aquest esdeveniment té uns fets,
uns protagonistes que cal analitzar
breument:

a) L'Administració educativa. I no és
cap arbitrarietat col.locar-la al davant.
El sempre ben recordat inspector Die-
go Bejarano fou un motor i animador
de que s'iniciarà a Almoines. Tasca
difícil de dur en una inspecció que es
limitava a ser "la voz de su amo", un
amo repressor que obeïa a actituds
totalitaristes i acientífiques. Quan Die-
go Bejarano se n'anà de la comarca,
s'apagà el llum del trellat i vingué una
inspectora que per fer honor al seu

P R Ò L E G

Benvolguts amics Í amigues de
l'escola d'Almoines:

Celebreu 20 anys d'ensenyament
en valencià i és per a mi, que estime
tant la nostra llengua i el nostre
poble, un honor enviar-vos un missat-
ge d'encoratjament i de felicitació.

Felicite l'equip de mestres per V es-
forç i el compromís que suposa ser
coherents en un país amb tantes
adversitats polítiques i tan poc suport
i estímul institucional.

Felicite els pares i mares per
defensar la llengua heretada dels vos-
tres majors i transm.etre-la als vostres
fills com una herència preada que els
farà sentir-se més orgullosos de ser
valencians.

Als xiquets ixiquetes que tenen el
privilegi d'anar a la vostra escola, els
demane que treballen de valent per-
què el País Valencià necessita ciuta-
dans i ciutadanes ben preparats, bons
professionals en el camp que siga i
usuaris competents de la llengua que
ens uneix i ens vertebra com a poble.

Felicitats i bon treball per a tots
en aquesta celebració tan entranya-
ble.

Visca Vescola d'Almoines!

BfiricValór i

cognom es dedicà a llançar dards i flet-
xes amenaçadores, coaccionadores i
repressives, contra la direcció, en parti-
cular, i contra el claustre, en general.
Els intents de de l'arquera topolaren,
però, amb un casc dur, construït amb
la voluntat i tenacitat de part del claus-
tre i de l'associació de pares de l'alum-
nat de l'escola, que amb pocs cursos
escolars, valoraren l'ensenyament en
valencià com a vàlid í positiu. Parlar de
l'Administració també és parlar de la
local, de l'Ajuntament. La seua actitud
fou inhibir-se. No posà entrebancs a la
tasca encetada, però tampoc mam-
prengué cap tipus d'iniciativa i recolza-
ment.

b) Els pares i mares. Al principi del
curs 1977-78 tot era lluita civilitzada
entre les mares i els pares de l'alumnat
de primer d'EGB i els mestres responsa-
bles dels seus fills. A les famílies hi
havia incertesa, confusió, nerviosisme,
preocupació. I s'entén aquest estat
d'ànim perquè amb els seus fills i les
seues filles anava a encetar-se una
nova manera d'ensenyar i educar. Que
els resultats foren satisfactoris eren un
maldecap. La situació desembocà en
una sèrie de reunions entre famílies,
mestres i especialistes que, conjunta-
ment, aclariren malentesos. Fou un curs
dur, però gratificant. Després de dos o
tres cursos, aquells pares i mares reco-
negueren que les coses s'havien fet
amb serietat i amb fonament. Les mares
i els pares de l'escola d'Almoines havien
donat un bon exemple de participació i
implicació a d'altres escoles. Havien
passat de la desconfiança a l'accepta-
ció.

c) El claustre. Fou el sector que es
plantejà i impulsà, l'assessorament de
Diego Bejarano i el Col·lectiu de Mes-
tres de la Safor, aquesta renovació
pedagògica. La conjunció pedagògica
entre els qui van començar i aquells que
arribaren ha determinat l'actual situació
d'afermament i millora del camí ence-
tat...

(...)
Que els güendos ens siguen propicis

i arribem als 20 anys, 30, 50, 1.000...
anys d'escola pública i valenciana.

Joan Bta. Malonda Grau
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Resolucions aprovades pel VII Congrés

SOBRE EL RIO SEGURA

Las tierras de mas al sur del País
Valenciano, las comarcas de la Vega
Baja y Baix Vinalopó, sufren un grave
atentado a su medio ambiente, a su
salud... en fin, a su calidad de vida, fruto
del irracional desarroilo que sobre la
cuenca del río Segura se ha creado.

La irresponsabilidad de las administra-
ciones en los últimos 30 anos, la pasivi-
dad de las personas e instituciones de ta
zona, y el falso espejismo que se ha
dado, ha producido un río muerto y un
ecosistema en vías de desertización y, al
mismo tiempo, ha puesto en peligro
nuestras vidas.

Se ha llegado a un punto tal que
hemos cambiado la resignación por
otro valor nuevo: la rebeldía, que se ha
iniciado con el nacimiento de unas pla-
taformas y un movimiento sociopolítico
que nos ha llevado a convocar manifes-
taciones en Rojales, Murcià, Orihuela,
València y Madrid, así como plenos

extraordinarios en los municipios de la
zona.

El nivel de implicación del STEPV-lv
es muy grande, en estos momentos for-
ma parte de todos los órganos existentes
en las plataformas, así como ha dinami-
zado un fuerte compromiso en las
escuelas e institutos.

Pedimos a este congreso, en la línea
de resoluciones aprobadas en Madrid,
en el ultimo pleno de la Confederación
de STEs, y en el ultimo Consell Nacional
de este sindicato, celebrado en Xàtiva el
27 de marzo de 1999, seguir comprome-
tiéndose con los problemas que sufrimos
cientos de miles de personas y el propio
río Segura. Nuestro caràcter sociopolíti-
co y de clase queda muy bíen explicado
en nuestra tierra.

Agradecemos profundamente, y no
olvidamos, el respaldo que estamos reci-
biendo de esta organización.

Gracias, STEPV-lv.

Jo vull la pau,
tu vols la pau,
nosaltres -tots i totes- volem la pau.

L'existència d'un nou Ordre Mundial
promogut pels Estats Units, destinat a
imposar els "valors occidentals" -és a dir,
els que cotitzen en borsa-, un nou Ordre
al marge del Dret i basat en l'aplicació
sense escrúpols de la llei del més fort,
ha mostrat una vegada més la seua cara
més cruenta amb la intervenció de l'O-
TAN a l'actual guerra dels Balcans.

Pel que fa a la participació directa de
l'exèrcit espanyol en les accions de l'O-
TAN, el Govern, fent cas omís de la
Constitució i de la funció del Parlament,
està manifestant el seu paper subsidiari
de les ordres emanades des del centre
de l'imperi.

El règim de Milosevic i la seua política
de neteja ètnica contra la població alba-
no-kosovar representa el nacionalisme
gran-serbi Í el seus actes són crims con-
tra la Huamanitat. Les violacions i assas-
sinats comesos per l'exèrcit serbi prete-
nen eliminar el dret del poble de Kosovo
a la seua lliure determinació.

Tant les actuacions criminals del
règim serbi com l'ofensiva militar de l'O-
TAN -que ha arribat a destruir centres
educatius, hospitals i d'altres serveis

públics- configuren un escenari de terrror
als Balcans i suposen una escalada que
atempta contra la pau a Europa i al món.

Davant d'aquest situació, el VII Con-
grés de PSTEPV-lv exigeix:

- El cessament immediat dels bombar-
dejos de l'OTAN i de la neteja ètnica i
repressió de Milosevic.

- El restabliment del Dret Internacional
i la substitució de totes les forces militars
i grups armats per una ïorça de pau sota
e! mandat de les Nacions Unides.

- La disposició de tots els mitjans
necessaris per atendre amb garanties de
dignitat a tota la població expulsada de
Kosovo i el seu retorn a casa.

- La represa d'un diàleg que condues-
ca a una solució pacífica i democràtica
que respecte el dret a l'autodeterminació
del poble de Kosovo.

Com a treballadores i treballadors
ens comprometem a impulsar i promou-
re el debat als nostres llocs de treball, Í
particularment als centres educatius,
per tal d'afavorir una cultura a favor de
la pau, la cooperació i la solidaritat
entre els pobles, que fomente l'adquisi-
ció d'hàbits crítics davant els mitjans de
comunicació. Així mateix, impulsarem i
participarem a les plataformes i cam-
panyes que es despleguen amb
aquests objectius.

Fent camí per la
Intersindical
Valenciana

Els dies 14,15 i 16 de maig va
tindré lloc al Palau de Congressos
de València el VII Congrés de
l'STEPV-Iv.

Més de dues-centes persones
delegades en representació de totes
les comarques i sectors del sindicat,
així com una nodrida representació
de sindicats germans de Les Illes,
Catalunya, Euskadi, Andalusia,
Castella -La Manxa, Canàries, del
Secretariat Confederal dels STEs,...
i també de sindicats del País
Valencià de l'Administració local,
com l'STA, de la sanitat,... ens
acompanyarem en el congrés.

En Tacte de cloenda també
participaren representants de les
forces polítiques, sindicals i socials
del nostre país.

Ha estat un èxit per al nostre
sindicat que, per primera vegada,
assumia el paper de realitzar un
procés que incorporava
representacions de múltiples
sectors.

Pròximament, publicarem els
acords del Congrés. Ara només
avancem una reduïda crònica del
que hem fet aquests dies. Cal
destacar la pràctica unanimitat que
s'ha donat en els debats,
conseqüència de la qual són els
resultats de les votacions.

En el Congrés es van aprovar les
ponències que s'havien presentat
sobre la política educativa i la
formació, sobre la nostra
participació en els moviments
socials, sobre l'articulació de la
política sanitària i en els serveis

públics, així com resolucions sobre
la Universitat, el professorat interí,
la guerra als Balcans o pel
sanejament integral del Riu Segura.

Però, sens dubte, va ser la
ponència que analitzava el paper
que ha de desplegar el sindicat en
el camí cap a la construcció de la
Intersindical Valenciana la que
havia creat majors expectatives per
la gran transcendència que tindrà
en el futur del sindicat i les
conseqüències en la forma en que
el sindicat s'ha d'organitzar.

La conclusió ha estat clara i
alhora unànim: cal avançar en la
construcció de la Intersindical
Valenciana, i els actual sectors de
rSTEPV-Iv han d'adaptar-se a eixa
voluntat per a ser els primers
referents dels futurs sindicats que
la integraran en un futur que cada
vegada s'acosta més.

En aquest Congrés comença el
camí de la Intersindical.

En aquest viatge, el nostre
projecte de vertebració d'una força
sindical nacional anirà acompanyat
d'un reforçament d'una estructura
sindical confederal de la qual la
Confederació d'STEs és la millor
garantia.

Per últim, el Congrés va triar un
nou Secretariat Nacional composat
per deneu companys i companyes
que tindrà el repte de coordinar el
treball fins el proper Congrés.

Ara ens toca començar a
treballar, a continuar fent camí.

El VIII Congrés ja comença a
veure's per l'horitzó .



n.g 140-juny 1999 •entcami: el VII congres A

Ü 14,15,16 de maig de 1999
Palau de Congressos. València

intersindical valenciana

VII CONGRES

VII Congreso de la Confederación de STES

Y ahora, a seguir "HACIENDO CAMINO"
con la Confederación

Después del VII Congreso, que
celebramos en mayo, en un perí-
odo muy reducido de tiempo nos
encontramos inmersos en otro
debaté congresual, el VII Congre-
so de la Confederación de STEs,
que se celebrarà en Los Alcàza-
res, Murcià, entre el 25 y el 27 de
junio.

Seguramente, la proximidad
entre uno y otro, el momento de
calma proporcíonado por los
resultados electorales (positives
en el País Valenciano, y tam-
bién en el resto del Estado) y la
ausencia de polémicas internas,
junto con el natural cansancio
de un final de curso presidído
por el aumento del trabajo buro-
cràtico, hagan que la partici-
pación en el debaté no sea muy
amplia.

Todo ello no puede, en modo
alguno, llevarnos a la conclusión
de que estamos ante un tràmite
que no merece
nuestra atención.

Del mismo modo
que el Congreso
del STEPV-IV ha
supuesto la culmi-
nación de una eta-
pa y la voluntad de
continuar haciendo
camino, para conti-
nuar siendo una
herramienta útil
para los trabajado-
res y trabajadoras
de nuestro país, el
Congreso de los
STEs supone tam-
bién la culminación
de un tiempo. Un
período que dura
mas de veinte
anos, un camino
hecho desde la
lucha por la demo-
cratización de la
ensenanza y la
Sociedad, un cami-
no que ha visto
consolidarse un sis-
tema educativo
que, aunque no sea
como lo proponía-
mos, le hemos
aportado nuestro compromiso, la
mayor parte de las veces desde
una posición alternativa, coheren-
te y responsable. Hemos vivido la
transición, los gobiernos del
PSOE y la llegada del PP.

Durante este período, nos
opusimos con determinación al
Estatuto de Centros, se aprobó
la LODE, que certifico una
doble/triple red educativa y que
determino la desviación de dine-
ro publico para el sector priva-
do; después vino la LOGSE, un
proyecto progresista, però que
ademàs de llegar con la carèn-
cia de la financiación (a lo que
se ve, incurable), consolidaba
elementos estructurales muy
perjudiciales para el propio sis-
tema educativo, como la estruc-
tura de cuerpos docentes, ente-
rraba el Cuerpo Único Docente,
no daba solución al problema
endémico del profesorado interi-
no, y mantenia la selectividad,
un sistema de control no solo
para el alumnado, sinó también

para el profesorado, que ve así
limitada su autonomia en el sis-
tema educativo. El cierre vino
dado por la LEPEGCE, que aca-
bo con buena parte de las con-
quistas conseguidas en torno a
la gestión democràtica de los
centros. El epílogo lo ha puesto
el Partido Popular, quien, con la
aplicación de la legislación
heredada, ha podido ejercer su
política sin necesidad de modifi-
caria.

Paralelamente, en todas las
comunidades y naciones del
Estado, hemos trabajado amplios
colectivos que coincidíamos en
un proyecto democràtico, para la
escuela, para la sociedad y para
nuestras propias organizaciones.
Un proyecto basado en la partici-
pación y decisión de las trabaja-
doras y trabajadores, en la direc-
ción colectiva. Un proyecto defen-
sor de la democràcia desde las

entidades mas pequehas, dinami-
zador de la riqueza cultural, fir-
memente partidario de la restitu-
ción de los derechos nacionales;
un proyecto confedera! y solidario
donde los pueblos y las organiza-
ciones deciden libremente coope-
rar para enriquecer el proyecto
común desde la pluralidad. Un
proyecto defensor del sindicalis-
me sociopolítico y de clase, en su
sentido mas estricto, para el cual
la acción sindical en los diferentes
sectores, y especialmente en la
ensenanza, es una pieza del
engranaje que ha de transformar
la sociedad en beneficio de los
sectores desfavorecidos, con el
objetivo de construir un sistema
social de hombres y mujeres
libres, sin exclusiones.

A pesar de las dificultades
objetivas, a pesar de las cortapi-
sas políticas y administrativas, a
pesar de la soledad, e! proyecto
no solo ha sobrevivido, sinó que
ha crecido y se ha consolidado en
todas y cada una de las comuni-

dades y naciones del Estado. Los
STEs son hoy una referència en
todas parles y constituimos un
movimiento vivo que crece.

La flexibilidad organizativa de
que nos hemos dotado no solo no
ha sido una traba, sinó que se ha
convertido, tal vez, en la clave de
una organización que hoy es una
referència mas allà del mundo de
la ensenanza.

Esta realidad, como la buena
salud de cada uno de los STEs y
la generalización de las transfe-
rencias educativas, pudiera lle-
varnos a la conclusión de que la
Confederación no merece dema-
siado esfuerzo, ya que es mas
necesario concentrar la dedica-
ción en cada uno de los sindica-
tos.

Seria una conclusión errónea,
no solo porque es impensable
que el "Gobierno de Espana"
vaya a permitir un modelo educa-

tivo propio a cada comu-
nidad del Estado, ni por-
que existe la Conferen-
cia de Consejeros, don-
de todos se ponen de
acuerdo sobre los ele-
mentos bàsicos del Sis-
tema Educativo, sinó
porque la política educa-
tiva y laboral obedece a
los intereses de la clase
dominants,1 y esta tiene
los mismos intereses, no
solo en cada rincón del
Estado, sinó mas allà de
nuestras fronteras.

Ahora que se habla
de nuevas formas de
estructuración del Esta-
do, ahora que colectivos
de trabajadores y traba-
jadoras se fijan en nues-
tro modelo como
referència, ahora que
los modelos tradiciona-
les de sindicalismo
estan en crisis, ahora
que se habla de
nacionalismos excluyen-
tes, es el momento de
fortalecer un modelo
participativo, democràti-
co, autónomo y de cla-

se, que ademàs es capaz de
demostrar que, desde la sobera-
nía de cada organización, es
posible construir solidariamente
un proyecto en común.

Por ello y porque el Estado-
nación (en Europa al menos) se
agota, la democràcia vive sumida
en la depresión ,de su incapacidad
para abordar desde cada país los
dictades de poderes europeos y
atlantistas. Urge construir la
democràcia en los mismos àmbi-
tos en que el poder económico y
militar se organiza. Urge construir
alternativas mas allà de las fronte-
ras, y para ello el mejor camino,
es continuar "haciendo camino",
consolidando y desarrollando el
proceso.

El Congreso de los STEs es
una buena ocasión para convivir,
compartir, debatir, actualizar y
renovar nuestro compromiso
colectivo con una organización, la
Confederación de STEs, que es,
hoy mas que nunca, un proyecto
de futura.
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A Castelló, l'STEPV - Iv
canvia la seu

a partir del 14 de juny

Avda. de la Mar

SSTT
Sanitat

Marqués Valverde

nova adreça:
C/ Marqués de
Valverde n9 8
nou telèfon:

964 26 90 94

ESCRIT AHIR
Els Mallorquins

(1967)
Josep Mèlia

La meua estança a Mallor-
ca coincidí, entre d'altres
commemoracions, amb la del
25é aniversari de la publica-
ció de "Els Mallorquins", una
mena de "Nosaltres els valen-
cians" per descriure'l ràpida-
ment. D'aquest fet en conser-
ve constància a unes notes
d'un diari personal que, amb
el suport de "Gin Xoriguer" i el
sol dels diumenges a migdia,
escrivia a una acollidora
terrassa del port de Palma.

"Divendres aní amb A. a la
taula redona sobre 'Els
Mallorquins1 on hi era en
Mèlia i una nodrida represen-
tació de les forces vives. Les
intervencions, protocolàries,
excepte una on s'explicava
què n'era d'hereva la Mallor-
ca conscient que va gestar el
llibre i el seu esperit dels
corrents regeneracionistes Í mallorquínistes dels anys 20 i 30.

Camí de l'escola li demane a na Maria, una excel·lent companya que s'ha format a la
darrera Belle Époque ciutadana, fins a quin punt l'afirmació era vera.

'Què n'ets de curiós, Ferran! Jo trob que a Ciutat no hi ha hagut cap trencament defi-
nitiu en matèria cultural. Ses famílies de senyors i sa noblesa han parlat mallorquí sem-
pre. Han estat es nou rics des turisme els qui han fet es canvi lingüístic. I això i aquest
regeneracionisme potser expliqui per què hi havia en temps des franquisme una dreta
mallorquina, culta i democràtica'.

Potser té raó na Maria. Al capdavall, aquest era el món amb què es relacionaven
Daniel Martínez Ferrando i Sanchis Guarner, insignes predecessors de tants altres
valencians i valencianes que han col·laborat de valent en el ressorgiment polític de
Mallorca."

EDIYOftlAt

SEGUR EXCLUSIU D'AUTOMÒBILS
OFERIT PER CAUDAL ALS

I PROFESSORAT SIMPATITZANT

AMB LA PROFESSIONALITAT I SOLVNCIA DEL

GRUPO ZURIGH

NOVETATS
Volem celebrar cinc anys de relació
amb el professorat valencià oferint-li

dos nous serveis gratuïts

/ Assessorament sobre qualsevol gestió
relacionada amb el seu vehicle
(ITV, compra-venda, tallers...)

. . . . - - - . - .

900-131415
(trucada gratuïta)

FACILITA'NS
LA CLAU

Avda. General Marvà, 20-22

Tel. 96 521 53 77

Fax:96521 5318
03005 ALACANT
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