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Un 8 de març de denúncia contra la violència.
Un any més, l'arribada del 8 de març esdevé el marc perquè el
moviment feminista formule les seues reivindicacions, Els actes
programats i les manifestacions celebrades amb motiu del Dia
Internacional de la Dona Treballadora van denunciar de manera
destacada la violència exercida contra les dones, víctimes d'agres-
sions que són notícia cada dia als mitjans de comunicació. També
s'hi va reivindicar la igualtat real d'oportunitats per a les dones,
rnés recursos, treball i accés a l'educació i la cultura. La concentra-
ció més important del País Valencià s'hi va celebrar a la capital, on,
en un ambient festiu, més de dos mil persones, entre les quals des-
tacava una nodrida representació de manifestants joves, van recó-
rrer el centre de la ciutat fins arribar a la plaça de la Mare de Déu.

El Sindicat rebutja la proposta
d'arranjament escolar per al
curs 2000-2001
L'STEPV-Iv ha denunciat la
descoordinació existent a dis-
tintes Direccions Generals de
la Conselleria d'Educació pel
que fa a la documentació
sobre la proposta d'arranja-
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ment escolar. La documentació
és incompleta, i no hi consten
les modificacions de llocs de
treball dels centres.
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Hi ha noves accions convocades per al 22 de març i el 8 d'abril

Les mobilitzacions del professorat
interí exigeixen un accés diferenciat
La Conselleria d'Educació ha aprovat,
sense el suport de cap organització repre-
sentativa del professorat, l'Oferta Pública
d'Ocupació per a l'any 2000. La mesura,
contrària a les distintes demandes dels
treballadors, ha creat una tensió gratuïta
entre les organitzacions sindicals, que

perjudica els docents interins i aturats. El
Sindicat denuncia, en primer lloc, la res-
ponsabilitat directa de l'Administració en
el tema. Però també creu necessari expli-
car les motivacions que estan en l'origen
del procés que determina l'actual nivell
de precarietat en el sector.

Totes les organitzacions, sense
excepció, s'hi van presentar a
les últimes eleccions amb la rei-
vindicació d'un accés diferen-
ciat per al professorat interí i
totes tracten d'evitar una repe-
tició de la controvèrsia jurídica
de l'any 1991, provocada per-
què en un accés únic es tracta-
va de forma diferent els interins
i els opositors lliures. Les dife-
rències, però, s'hi produeixen a
l'hora de concretar la reforma
de la normativa actual i també
en el moment adient per apli-
car-la. La Conferencia de
Educación aborda actualment
la redacció de la nova regulació
d'accés a la funció pública
docent del 2001. Per això,
l 'Oferta Pública d'Ocupació
d'enguany cal que siga mode-

rada, per a no perjudicar la
futura resolució del problema
dels interins. Un sistema nou
d'accés sense vacants suficients
no serveix de res, En aquesta
direcció, el Sindicat va dema-
nar el nombre, de vacants i de
personal interí, per valorar les
repercussions de l'oferta de la
Conselleria en el treball futur
del professorat interí. En no
rebre contestació a la demanda
formulada, l'STEPV-Iv ha
rebutjat l'oferta de
l'Administració. En aquestes
circumstàncies, una pretesa
oferta màxima seria encara
menys acceptable. L'aplicació
de l'Acord de Plantilles (3.200
places de Secundària i un
mínim de 1,198 de Formació
Professional, de nova creació)

permet oferir vacants al profes-
sorat interí i al de nou ingrés. Si
està enllestit el sistema d'accés,
tothom pot estar satisfet. El pro-
fessorat participant a les
recents mobilitzacions critica el
conseller Tarancón pel seu
doble llenguatge: alhora que es
compromet a garantir un accés
diferenciat, propicia fórmules
continuistes del sistema vigent.
Entre aquests docents també es
denuncia que la Conselleria
organitze l'adjudicació de pla-
ces per al 2000/01 per sol·lici-
tud escrita, sense les garanties
de l'actual sistema presencial.
Les mesures de pressió del pro-
fessorat continuaran per a
aconseguir les reivindicacions
pendents.
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Milers de ciutadans anuncien noves mobilitzacions després del 12-M

Alacant ix al carrer per exigir una
escola pública de qualitat
Deu mil persones, en representació de la comu-
nitat educativa de les comarques d'Alacant, es
van manifestar el 22 de febrer pels carrers de la
ciutat en defensa de l'escola pública. La manifes-
tació constitueix un dels punts àlgids de la
important campanya de sensibilització ciutadana
impulsada per la Plataforma per l'Ensenyament

Públic, on participen distints col·lectius i orga-
nitzacions del teixit social. Les carències en l'en-
senyament públic, especialment els dèficits en
construccions escolars i l'adequació dels edificis
a les noves necessitats, derivades de la implanta-
ció de la LOGSE, són els temes centrals de la
campanya.

Distintes consignes de rebuig a la
política del Consell van ser core-
jades amb insistència des dels
Serveis Territorials fins la seu del
Consell a Alacant, passant per les
avingudes d'Aguilera, Maisonna-
ve i Doctor Gadea.

A la manifestació també es van
escoltar crítiques a la Federació
d'Associacions de Pares d'Alum-

nes (FAPA) d'Alacant. "La FAPA
no està con las APAs", va ser un
dels lemes més repetits. De fet, la
Plataforma per l'Ensenyament
Públic ha denunciat en reiterades
ocasions que la FAPA està cada
vegada "més aïllada dels temes
educatius", atès que ha rebutjat
incorporar-se i solidaritzar-se amb
les protestes organitzades per la

Plataforma. La confluència d'a-
lumnes, pares i mares, i mestres
arribats de les distintes comar-
ques, junt a una destacada repre-
sentació sindical (STEPV-Iv, CC
OO i UGT), agrupats entorn de la
Plataforma per l'Ensenyament
Públic, va fer palès l'èxit de la
convocatòria.

PÀGINA 6

7 Entrevista amb
Pablo Gentili

1 1 Mestres a les Illes:
j homologació

13

16

La Serranía,
contra la política
d'abocadors

£1 Sindicat, a
Internet

L'Atenció a la Diversitat,
tema de la Jornada Sindical
d'Ensenyament Secundari
La dotzena edició de les
Jornades de l'Ensenyament
Secundari que organitza
l'STEPV-Iv analitzarà l'Aten-
ció a la Diversitat (AD) als
IES. Les sessions tindran lloc
el dissabte 1 d'abril a la seu
de la Fundació Juan de Dios
Montanés, en el barri de
Russafa de la ciutat de
València. La primera sessió

informativa del matí, a partir
de les 10.00, s'obrirà amb
l'exposició sobre la normativa
vigent d'AD, Els debats pos-
teriors estudiaran distintes
propostes de treball per aten-
dre la problemàtica sobre
l'AD als instituts. La jornada
té previst de finalitzar a les 18
hores.
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L'all...

Per al ministre britànic de l'Interior Straw per
haver deixat escapar de l'acció cie la justícia al

dictador Pinochet. I per a la connivènda del
govern espanyol, que ha fet valdré les "raons

d'Estat" per d;imunt del dret a la justícia de les
víctimes del general.

i l'oli
Per a les plataformes ciutadanes que a la
Serrania, al Baix Segura i a la Foia de
Bunyol, perquè donen bon exemple de
resistència cívica en uns temps tan difícils
com els que ens esperen.
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La condició 'interina1

La divisió sindical entorn la resolució de la pre-
carietat laboral del professorat interí revela que
una part del professorat, encapçalada per des-

tacats sindicalistes, recela de l'interí i de la seua llui-
ta per l'estabilitat i l'accés. És com si hi hagués dues
classes de professorat: el qui ha obtingut una plaça
gràcies a la seua "sòlida formació", i aquell que l'ha
obtinguda " regalada per ser interí" . Res més lluny de
la realitat.
No dubtem que una part d'aquest professorat sosté
tal tesi de bona fe. Encara que no ho compartim, ho
entenem. Però una altra part, especialment des del
món sindical, ha d'estar afectada d'amnèsia. Com el
bon convers, renega del seu propi origen.
Arribarà el dia que haurem de fer un complet estudi
de la forma en què ha accedit la gran majoria del pro-
fessorat a la condició funcionarial. Quins sistemes
d'ingrés ha superat (restringit, reserva de plaça, con-
curs de mèrits...). Aleshores és possible que ens tro-
bem amb grans sorpreses. Tant per la quantitat com
per la qualitat de la representació. És possible que
descobrim des de notables ministres de tots els
governs, respectables consellers i secretaris generals
de conselleries, solemnes diputats i diputades, assen-
yats i prestigiosos catedràtics d'Universitat, i d'insti-
tut per suposat, i fins i tot admirats membres dels tri-
bunals de justícia. Tot acompanyat per milers i milers
de mestres, llicenciats i llicenciades que des de l'a-
nonimat és possible que recorden quelcom d'aquells
temps. Fins i tot també és possible que rememoren
aquelles oposicions regulades per l'Estatut del
Magisteri (Art. 30), tants i tants anys vigent, en les
que sobre un màxim de 18 punts en cadascuna de les
proves calia obtenir un mínim de 9 en la primera, 4'5
en la segona, i fins i tot un míser 3 en la tercera, j l tot
sense haver de ser interí! I, a més, sense que ningú
qüestionarà la justícia de l'ingrés.
Sense dubte, cap de les situacions és idèntica a l'an-
terior. Això és possible que provoque que una part
del professorat se sentirà legitimada per accedir a la
condició funcionarial i que no s'analitzen altres situa-
cions des de la mateixa òptica. També és possible
que la forta competència pel lloc de treball enterbo-
lisca la qüestió. Però en el fons, i en la forma, estem
davant la mateixa lluita de sempre: la de convertir els
llocs de treball eventuals en fixes.
£l·lo ha oblidat una part del profesorat, inclosos des-
tacats sindicalistes? £És que abans, quan érem nosal-
tres els que lluitàvem, ho enteníem i ara, que ja som
funcionaris de carrera, pensem que no és el mateix?
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/ les xiquetes?
Xelo García Murillo

I les xiquetes?
Aquesta és la pre-
gunta que es fan

moltes alumnes en
escoltar la mestra o
el mestre quan diu:
Els xiquets que aca-
ben, poden eixir al
pati; els xiquets que
facen bé el treball,
poden fer un dibuix.
Són expressions
encara habituals a
l'aula.
En aquest context ,
una xiqueta que
escolte aquestes fra-
ses pot arribar a
pensar que està
exclosa com a desti-
natària del missatge
docent. És segur que, davant la impossibilitat de
trobar-hi respostes satisfactòries, ella haurà de fer
una interpretació subjectiva per explicar-se el no
reconeixement de la seua existència.
El ser humà, en nàixer, aprèn la seua identitat
sexolingüística en la relació que manté amb les
persones més pròximes. I quan aprèn a parlar,
aprèn també que existeixen dues maneres d'adre-
çar-se o referir-se a les persones, segons el seu
sexe. Aquesta equitat lingüística es desequilibrarà
sobtadament quan, per raons d'economia, hi haja
que emprar una fórmula comuna per a referir-se a
individus d'ambdós sexes. I és aleshores quan la
xiqueta, que no el xiquet, veurà esvair-se en l'es-
pill del llenguatge la imatge recentment adquirida
de la pròpia identitat.

L'escola és, precisa-
ment, un dels esce-
naris on es produeix
aquest fenomen. I
és en l 'escola, la
institució que ha de
vetlar perquè xique-
tes i xiquets desen-
volupen de manera
integral la seua per-
sonalitat, on cal tre-
ballar per la igualtat
real d 'ambdós
sexes. La pràctica
discriminatòria des-
crita adés està ins-
tal·lada pel costum,
perquè al professo-
rat se'ns ha conven-
çut -encara que es
demostre que és

fals- que amb la utilització econòmica del masculí
incloem també les dones, Precisament en aquests
temps, amb tantes i tantes paraules i papers malba-
ratats, es practica l'estalvi de mots, també a costa
de les dones.
Montserrat Moreno ho explica molt bé en un llibret
preciós, Cómo se ensena a ser nina: Ei sexismo en
la escuela (Icaria). Gràcies a ell es pot fer una anà-
lisi molt profitosa de les pràctiques d'aula per tal
d'identificar com es treballa per la igualtat d'amb-
dós sexes. Aquest treball es pot enriquir encara
més amb la lectura del fullet Recomanacions per a
un ús no sexista de la llengua. Cal deixar de ser
tan ronyosos -sobretot, ronyoses- amb l'ús del llen-
guatge. Elles, més prompte o més tard, ens ho
agrairan.

/ XELO GARCIA

DES DE LA I N S P E C C I Ó

Professionalltat i servei públic

E l mes passat, Marc Adell
feia en aquestes pàgines
una anàlisi de la situació de

la inspecció educativa al País
Valencià. De les argumentacions
del company vull recuperar-ne ara
dos aspectes. En primer lloc, l'ab-
sència d'un marc normatiu, ade-
quat a la LOGSE i la LOPEGCE,
que regule l'organització i funcio-
nament de la inspecció, D'altra
banda, l'important nombre d'ins-
pectors i inspectores -més del 50%
de la plantilla actual-, nomenats
digitalment en comissió de serveis,
així com l'elevada quantitat de
llocs vacants, un 20% del total.
Això fa que l'actual plantilla
valenciana siga insuficient per tal
d'atendre la totalitat dels centres.

Recordem aquestes premisses
per a fonamentar una exigència
clau per a. la inspecció: l'augment
del seu nivell de eficiència profes-
sional. Més enllà de les capacitats
individuals dels inspectors i inspec-
tores valencians, els dèficits expo-
sats impliquen una important
merma de la professionalitat del
col·lectiu, que afecta -i això és el
que resulta preocupant- el conjunt
de les seues actuacions. Les reper-
cussions de la tasca inspectora en
el conjunt del sistema educatiu i en
les persones que en ell participen,
alumnes, docents i famílies, són
inqüestionables.

Per a un bon grapat d'inspectors
i inspectores, l'exigència d'un ser-
vei professionalitzat és una qüestió
bàsica per poder garantir els drets

Josep J. Pérez, Sofo

a l'educació, aconseguir un funcio-
nament més eficaç i assegurar el
caràcter de servei públic de l'edu-
cació. En aquest sentit, la inspec-
ció ha de ser un agent al servei de
la millora i el canvi del sistema.

Sense considerar els trets que
defineixen una inspecció profes-
sionalitzada, cal fer una referència
a la percepció social més estesa
sobre la inspecció en tres àmbits:
l'Administració, els docents i les
famílies.

Als responsables de l'Admi-
nistració educativa cal dir-los que
la inspecció no sols no és un poder
paral·lel, sinó que pot significar un
suport a la qualitat de la seua ges-
tió. La inspecció és part de la
l'Administració i està sotmesa a les
directrius dels òrgans de govern,
d'acord. Tanmateix, aquesta de-
pendència és perfectament compa-
tible arnb la capacitat de realitzar
autònomament i sistemàtica les
seues funcions. L'autonomia tècni-
ca és un tret consubstancial al tre-
ball de la inspecció. Aquesta auto-
nomia, però, ha d'exercir-se de
manera col·legiada.

Des de la docència, la percepció
social de la inspecció està forta-
ment condicionada per les actua-
cions puntuals i anecdòtiques de
determinats funcionaris, que
incompleixen la tasca que els assig-
na la LOGSE. És responsabilitat
dels inspectors i inspectores can-
viar aquesta percepció i millorar les
actuacions de forma coordinada.
D'igual manera cal exigir, conjun-

tament amb les organitzacions sin-
dicals i professionals, un marc nor-
matiu que desenvolupe les fun-
cions prescrites per la llei.

Finalment, la percepció de les
mares i els pares de l'alumnat té
una gran transcendència, perquè
en els alumnes descansa l'origen i
la finalitat del sistema educatiu. En
aquest àmbit, a la inspecció se li
demana que garantisca l'exercici
del dret a l'educació, és a dir, l'es-
colarització plena i en condicions
òptimes. Per això, a més de l'ade-
quat control, cal fer avaluacions
amb mesures de millora, i fer partí-
cips d'aquests extrems tols els sec-
tors de la comunitat.

Són necessaris canvis si es vol
modificar substancialment la per-
cepció social de les nostres fun-
cions. En primer lloc, més transpa-
rència i coneixement de l'acció ins-
pectora, per a permetre l'accés a
les seues tasques a tots els sectors
de la comunitat. També, més pre-
sència activa i continuada de la ins-
pecció als centres, per a la qual
cosa s'ha de reduir la seua ràtio.
Per últirn, és urgent garantir una
formació professional específica,
que desenvolupe les habilitats
socials necessàries per a l'exercici
d'aquesta funció pública. Són, a tall
indicatiu, tres requisits bàsics per
començar a canviar. Una inspecció
professionalitzada i de servei
públic és condició de partida per-
què la comunitat educativa enten-
ga la nostra tasca com a útil i
necessària.
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Hem llegit

Vostè és gitano, i va a l'escola
Si de cas és vostè gitano, no vaja a pensar, per
cert, que subscric el seu món. Molts dels trets que
el defineixen em semblen simplement arcaics, i
alguns, condemnables, sense importar a qui s'a-
tribueixen; només una part ern semblen realment
distintius i pocs d'entre ells, alhora, admirables.
Però admet, això sí, que són trets, i que ningú té
dret a ignorar-los ni a desqualificar-los en bloc;
que la seua cultura és important per a vostès; que
té, com totes, elements positius i que els altres
hem d'acceptar-la i podem beneficiar-nos d'ella.
És el mateix que pense de la meua, de la que vos-
tès en diuen paia, amb independència de qualse-
vol valoració detallada dels elements d'una i d'al-
tra. Per això, crega'm, li suggereix que intente
aprofitar el millor de l'escola, encara sabent que
serà al preu d'amargues contrarietats, però el
comprendré, sense reserves, si em diu que per a
vostè no paga la pena.
Mariano Fernàndez Enguita, Archipiélago, núm.
38, 1999.

Policia a les aules
Davant els esclats de violència en alguns insti-
tuts, el Govern francès ha decidit permetre l'en-
trada de la Policia en un membre limitat de cen-
tres escolars per a reprimir els actes criminals en
el moment en què es produïsquen. [...] En les
darreres setmanes s'han viscut casos de tortures
de joves, incendis provocats o atacs al professo-
rat, que han generat, com a reacció de protesta,
vagues i ocupacions de centres, fins i tot per part
de pares d'alumnes. (.. .) Les causes d'aquesta
violència i malestar són múltiples i complexes:
entre d'altres, un augment marcat de la descon-
fiança dels alumnes cap a la capacitat didàctica
del professorat; la manca _d'estabilitat d'aquest,
en canviar constantment de centre, i una justícia
escolar insuficient.
Editorial. El País, 2 de febrer.

El professor davant els seus dimonis
Si no la violència, la indisciplina sembla ser la
primera causa de preocupació del professorat.
Baralles d'alumnes, insults i amenaces als profes-
sors. Episodis de bromes un poc més que pesa-
des. Rodes de cotxes punxades, furgadents als
panys o carrosseries totalment ratllades.
Destrosses del material educatiu, i robatoris de
totes classes. Davant aquest desolador paisatge,
s'entén molt bé l'increment de baixes temporals
del professorat. Les baixes temporals solen
s oi-li citar-se per, en primer lloc, malalties de la
veu, seguides per les molèsties en l'aparell loco-
motor, sobretot l'esquena. I en tercer lloc, i crei-
xent, per estrès i depressió.
Guillermo Arazo. Valencià Semanal, 4 de febrer.

No només el com, també el perquè
És de veres que el conflicte té massa mala prem-
sa. Una situació més o menys conflictiva, segons
com se solucione, pot tindré resultats positius, El
conflicte no implica forçosament confrontació
violenta, sinó que normalment exigeix certes
negociacions. Ara bé, en el cas de la multicultu-
ralitat, considere que el conflicte mateix és arti-
ficial. La diferència, per ella mateixa, no genera
conflictivitat. èPer què la mateixa persona que
considera normal dedicar les seues vacances a
fer turisme en països exòtics i que gaudeix quan
veu gent diferent, menja coses diferents, i escol-
ta parlar llengües diferents pot considerar que
es crea un problema terrible quan s'estableix
una família d'immigrants a la seua escala? ^Quin
tipus de lectura estem fent? Els atacs feixistes
que s'han perpetrat als darrers temps són la
manifestació concreta de la idea socialment
estesa que la diversitat és, per ella mateixa, un
problema.
Maria Dolores Juliano, Cuadernos de Pedagogia,
núm. 288, febrer.

EI doctor Jekill, 'mister' Hyde i la lliber-
tat de (s)elecció
Ajudar el professorat i els instituts d'Educació
Secundària a saber atendre la diversitat de capa-
citats, motivacions i actituds de l'alumnat és, avui
més que mai, una tasca urgent. En cas contrari,
les veus d'alarma seran al final la coartada que
alguns {entre els quals es troben els qui des del
Ministeri d'Educació i Cultura estudien diverses
formes de segregació de l'alumnat als 14 anys)
esgrimiran per a justificar la llibertat de (s)elecció
de l'alumnat com antídot contra el conflicte i el
fracàs escolar. I, en aquest context, ja se sap què
li toca a l'educació pública.
Carlos Lomas. El País, 7 de febrer.

A PEU D'AULA

Campanyes solidàries

U ns pares de l'AMPA de la
meua escola acaben de
carregar en els seus cotxes

els paquets que xiquets i xiquetes
han dut per col·laborar en la cam-
panya que l'organització Ciutadans
sense Fronteres està portant a terme
des de fa uns anys a Bòsnia. Mentre
deixem lliure de paquets l'espai
multiusos que ens fa de despatx de
l'equip directiu, de sala del profes-
sorat i recepció de visites, em pre-
gunte si aquesta replega que fem
cada any, amb la intenció de poten-
ciar actituds solidàries, acompleix
l'objectiu que volem o, pel contrari,
suposa el clàssic acte caritatiu que
satisfà consciències però no ajuda a
transformar les relacions entre les
persones i els pobles.
Uns xiquets de tercer han estat
observant l'operació amb cara de
satisfacció, "Arribarà prompte?",

Carme Miquel

han dit. Jo, que seguisc amb els
meus dubtes sobre l'eficàcia d'a-
questes accions, pense també que,
si més no, el que sí que fan és poten-
ciar el sentiment d'empatia, sobretot
perquè els paquets han anat acom-
panyats d'unes caries i d'unes foto-
grafies dels remitents dirigides als
xiquets i xiquetes destinataris. El
text de la carta, en castellà i en la
llengua de destí, ha sigut aportat
per Ciutadans sense Fronteres, i
nosaltres hi hem afegit la versió en
valencià. "Quan ens contestaran?",
diuen els mateixos xiquets de tercer
que observen l'escena, Segurament
recorden que fa dos anys vam rebre
set o vuit cartes de resposta i això va
constituir un autèntic esdeveniment
a algunes classes de l'escola.
Els cotxes marxen plens i els xiquets
entren a classe. Al pati hi ha una
baralla perquè dos criatures volen el

mateix baló, exactament en el
mateix moment. La mestra els expli-
ca que o bé comparteixen el joc amb
el mateix baló o bé es posen d'acord
en el moment que cadascú el tindrà.
"És millor compartir el baló", els
diu. Semblen no entendre-ho,
"Quins sermons més inútils", diu
ella un poc desesperada. La veritat
és que aquest fet no tindria cap
importància si no fóra que, en la rea-
litat diària, les nostres criatures es
mostren molt poc disposades a com-
partir. Més enllà de l'egocentrisme
propi de determinades edats, ens
sembla captar en l'alumnat un indi-
vidualisme exagerat. I no és d'es-
tranyar: els seus cervells són cada
dia bombardejats per missatges i
models que els faran sentir impor-
tants i satisfets si consumeixen, si
posseeixen més que els altres, si "la
seua propietat" es delimita.

TEATRES DE L'ESCOLA

Llibres de text
Jaume Martínez Bonafé

V am fer la carrera de mestre vomitant exà-
mens on contàvem tot allò que els nostres
profes volien escoltar. I vam aprovar una

oposició de la mateixa manera: reproduint fragments
d'una memòria morta. Així que, quan vam arribar a
l'escola, poca cosa sabíem del que havíem de fer.
Vara trobar un llibre de text i a això ens agafàrem
com si fos pedra de salvació. La vida podia continuar
i així mateix reproduir-se. Per a demà, la lliçó 17, feu
a casa el tres i el cinc. No, el quatre. I el sis, no cal.
Ara anem a llegir i després, si algú no ha entès algu-
na cosa, alça la mà i jo li ho explique. Doncs, comen-
ça lu, Manolito, Tot això ens resultava familiar. Així
ho vam aprendre quan anàvem a escola, així ho hem
vist fer a altres col·legues més antics en la professió,
i així ho anàvem a continuar fent nosaltres ara.
Doncs, comença tu, Manolito.

I, com Manolito, tots els dies milions de xiquets de
diferents escoles, en diferents països, amb diferents
llengües, entren per la porta de l'aula portant de la
mà una cartera omplida de llibres. Alguns, a més a
més, incorporen un brick de xocolata que se sol
rebentar a la tercera puntellada, iniciant-se un inte-
ressant diàleg estètic entre la "glucosa con coloran-
te H23" i una bonica representació, a la pàgina 23,
de "los nefridios vibràtiles de un invertebrado"...
Però aquesta és ja una altra història.

Què força, doncs, la d'un artefacte que sobreviu a
polítiques dispars, a cultures diferents, a temps dis-
tants. Crec que paga la pena detindré'ns a pensar
una miqueta quina és la funció, el paper real que el
llibre de text juga a l'escola. Pot ser ens resulte
còmode simplificar la qüestió: el libre és un recurs
que ens "ajuda" a organitzar el treball a l'aula. I com
que tenim molt de treball, vivim immersos en la cul-
tura del supermercat i els menjars preparats, doncs
el llibre està bé perquè ja ens dóna les coses fetes, el

menjar preparat, la cultura en llauna.
Anem a pams i no a vares. El llibre de text no és

una bona ferramenta de treball per fer una bona
pedagogia. Perquè homogeneïtza la cultura i la
redueix a fragments inconnexos de coneixements
disciplinars. Perquè no problematitza la realitat i
simplifica i trivialitza les formes sempre complexes,
conflictives i contradictòries, amb què accedim a
explicacions i fem comprensió crítica de la vida.
Perquè regula, controla, aliena i desqualifica el tre-
ball del professorat. Perquè pretén establir estàn-
dards didàctics en una activitat professional que ha
de ser necessàriament diversa, com diversa i can-
viant és la vida de l'aula i de l'escola. Això sí, el lli-
bre de text és un gran negoci: al Reino de Espana, un
parell de multinacionals controlen el 90% del con-
sum. I no és sols un recurs: és tota una manera d'en-
tendre la relació entre la teoria i la pràctica a l'esco-
la.

Als amics i amigues de la Confederació
d'Associacions de Pares d'Alumnes i a les organitza-
cions polítiques que de manera oportunista els
segueixen el corrent, cal invitar-los a pensar més
detingudament la seua reivindicació: demanar la
gratuïtat del llibre de text és demanar la gratuïtat
d'un dels artefactes més conservadors i reaccionaris
de la pedagogia. Ja fa molt de temps que la renova-
ció pedagògica fa eixa anàlisi. Això, per no entrar en
el que el propi conseller Tarancón va recordar: no
està molt clar que siga una política justa i igualado-
ra fer gratuït per a tothom el que uns poden pagar i
uns altres no. ^O és que, a més de concertar amb
l'Opus, també voleu que els paguem els llibres?

Més ens valdria pei'sar en les biblioteques d'aula,
els accessos a la xarxa telemàtica, els suports digi-
tals, els textos lliures, la correspondència escolar, les
biblioteques de treball...

Requisit: Exquisit

T ots tenim una hora d'ase", això
diu el refrany. Veritable o fals,
hi ha gent que té cara de

rellotge, fins i tot de calendari. "La
saviesa és vida del cor i llum de la
vista", aquest és un altre refrany.
Vostès en poden triar entre el pri-
mer o el segon, és qüestió de saber
fer-ho; hi ha qui ho té difícil.

De debò, quasi tots compartim un
objectiu comú: un ensenyament
públic de qualitat per a la majoria.
Ens acostem a unes oposicions en
què l'Administració no vol valorar el
requisit lingüístic. Si valorem l'en-
senyament, cal que el professorat

Onofre Espinós

tinga la titulació o la competència
lingüística en valencià per poder-se
incorporar a centres que tenen un
programa d'ensenyament en valen-
cià. Si valorem el nostre patrimoni,
sobren les paraules: "Qui perd la
seua llengua, perd la seua identi-
tat". No és gens estrany que resulte
difícil predicar amb l'exemple,
sobretot a aquelles persones o orga-
nismes públics que disfressen la
situació amb una mitificació bilin-
güista: castellà i valencià, equilibri
de puresa. Per això, a l'hora de
manifestar-se públicament, ho fan
en la nostra llengua. Per això, pen-

sen en la qualitat de l'ensenyament
bilingüe. Per això, tenen en conside-
ració el requisit lingüístic davant
unes oposicions o actes d'adjudica-
cions de places; sobretot, de les últi-
mes adjudicacions lliurades als
Serveis Territorials de València:
"Vostè sap parlar valencià, sap dir
bon dia; no es preocupe, aquesta és
la seua plaça". Per això, promouen o
faciliten cursos perquè el docent
puga adquirir el requisit exquisit.

Per concloure, cal dir que encara
hi ha gent que té difícil la tria entre
el primer o el segon refrany. I
vostè... quin tria?
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_ L'STEPV-lv no comparteix la proposta d'arranjament escolar

Proposta provisional d'arranjament
escolar per al curs 2000-2001

El Sindicat considera que hi ha hagut una des-
coordinació entre les diferents Direccions
Generals de la Conselleria, ja que la documen-
tació feta pública als diferents agents socials és

incompleta. Falta la que fa referència a la
modificació dels llocs de treball del diferents
centres. Només s'ha donat compte de les unitats
escolars.

Respecte la documentació pre-
sentada, la valoració de
l'STEPV-Iv és la següent:

1. La proposta es basa en l'ac-
tual Mapa Escolar i en una sèrie
de modificacions posteriors que
no han estat negociades.

2. Els criteris responen a una
política basada en l'afavoriment
de l'ensenyament privat i a la
consideració de l'ensenyament
públic com a subsidiari del pri-
vat. Açò significa que la quanti-
ficació de línies necessàries en
una població es fa a partir de les
que existeixen en els centres pri-
vats i s'ajusten en els centres
públics.

3. Es contradiu clarament mol-
tes de les mesures anunciades
pel Conseller en el Pacte
Escolar. Una cosa són els papers
i altra la realitat,

4. No s'evidencia una aplica-

ció rigorosa i generalitzada de la
LOGSE a l'ensenyament públic,
concretament en l'Educació
Infantil i l'Educació Secundària,

5. En relació a l'Educació
Infantil, no es creen totes les uni-
tats previstes al Mapa Escolar, ni
s'acompleix l'Acord de Plantilles
d'Infantil i Primària ni es fa allò
que diu el Pacte per l'Educació.
De les 469 unitats que falten per
crear, sols se'n preveuen 109 de
noves per al proper curs. En
quedaran per crear 360.

6. L'alumnat de primer cicle
d'ESO continua escolaritzat
majoritàriament als col·legis
públics, i no als IES. Sols 111
col·legis públics deixen de tindré
l'alumnat de primer cicle; 51 ins-
tituts incorporen l'alumnat de
prime cicle d'ESO. Queden 534
col·legis públics amb aquest
alumnat, d'un total de 968 cen-
tres que en tenien en el moment
de generalitzar-se. El proper

curs, hi haurà 159 IES que tin-
dran alumnat d'ESO-lr cicle; per
tant, més del 50% no tindrà
encara aquest alumnat.

7. Respecte les noves línies
d'ensenyament en valencià, se
n'anuncien 37, de les quals 23
són reconversions de Programa
d'Ensenyament en Valencià a
Programes d'Immersió Lin-
güística, o viceversa. En realitat,
sols hi ha 14 noves línies on el
valencià és la llengua vehicular
d'aprenentatge. Cal destacar,
però, l'inici de Programes
d'Incorporació Progressiva a
pobles de comarques castellano-
parlants, com ara Yàtova, Chiva
o Siete Aguas.

Finalment, l'STEPV-Iv consi-
dera insuficient el temps que ha
donat l'Administració per a la
presentació de les al·legacions
per part dels Consells Escolars
Municipals, sindicats o Juntes
de Personal, ja que ha acabat
1' 11 de març.

D'.UNITATS ÉK GOL.LEGÏS PÚBLICS 510 D'UNlTATS HABILITADES
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3. COL·LEGIS QUE CESSEN LES SEUES ACTIVITATS EL CURS 2000-2001

ALACANT
CONFRIDES. Col.legi Públic.
ELX. C.P. San Crispin.

CASTELLÓ
HERBES. Col.legi Públic.

VALÈNCIA
ALBAIDA-ALJORF. C.P. Virgen del Rosario.
ALGEMESÍ. C.E.E. Alberto Tortajada.
ÉNGUERA - NAVALÓN. C.P. Ntra. Sra. de Belen
LLOC NOU DE LA CORONA. Pre-escolar.
REQUENA. Escuela-Hogar Cirilo Cànovas.

; QUE.

^^^

5. NOUS PROGRAMES D'ENSENYAMENT BILINGÜE

PROVÍNCIA D'ALACANT: CP Virgen

del Remedio. L'Alguena. PIL (abans
PEV).CP Els Tolls. Benidorm. PEV/PIP

(abans PIP).CP Maestre Gaspar López.
Benidorm. PIL/PIP (abans PEV/PIP).

CP Sagrados Corazones. La Romana.

PEV (abans PIP).CP El Salvador.
Mutxamel. PEV/PIP (abans PIP}.CP

Jorge Juan. Novelda. PIL (abans PEV)
CP El Trinquet. Pedreguer. PEV (abans

PEV/PIP) CP Rosalia Bondïa. Pego.
PEV (abans PIPJ.CP Reis Catòlics.

Petrer. PIL/PIP (abans PEV/PIP)

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ:
CP Maestro Canós Sanmartín. Castelló.

PIL (abans PEV). CP L'Illa. Castelló-
Grau. PIL (abans PIP). CP Ausiàs March.

La Vall d'Uixó. PEV (abans PIL).

CP Cervantes. Vila-real. PEV (abans
PEV/PIP)

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA:
CP Alfara d'Algímia. PEV. CP Almazaf.

PEV. CP Jaume I. Catarroja. PEV (abans
tenia PIP/PEV) CP Dr. Corachan. Chiva.

PIP CP Sant Francesc de Borja. Llombai.
PEV. CP 9 d'Octubre. Macastre. PIP.

CP Mestre Serrano. Mislata. PIL-PIP

(abans PEV/PIP). CP Jaume I. Paiporta.

PIL. CP La Coma. Paterna. PIL/PIP
(abans PEV/PIP). CP Cervantes.

Paterna. PEV/PIP (abans PIL/PIP).

CP Villar Palasí. Paterna. PIL/PIP (abans

PEV/PIP). CP El Parc. Paterna-La
Canyada. PIL/PIP (abans PIL).

CP Jaume I. Puçol. PEV (abans

PEV/PIP). CP Rafael Altamira.
Quatretonda. PEV (abans PEV/PIP)

CP Eres Altes. Riba-roja. PIL (abans
PEV).

CP Vicente Aleixandre. Siete Aguas. PIP.

CP San Pasqual. Torrent. PIL/PIP (abans

PEV/PIP). CP Max Aub. València.
PIL/PIP (abans PEV/PIP). CP Sara

Fernàndez. València. PIL (abans PEV).
CPTorrefiel. València. PIL/PIP (abans

PEV/PIP). CP Vicente Gaos. València.

PEV/PIP (abans PIP) CP Benimàmet.

València-Benimàmet. PIL/PtP (abans

PEV/PIP). CP n.° 87. València-Castellar.
PIL/PIP (abans PEV/PIP). CP Pintor

Sorolla. Yàtova. PIP.
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m MESTRES A. INSTITUTS
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nls-JES

PROVINCIÀ D'ALACANT

IES CABO HUERTA. ALACANT (4 uni-
tats): CP La Albufereta. Alacant.
IES -antiga secció- (03012645) (6
unit.): CP La Condomina. Alacant.
CP Vpramar. Alacant.
IES VIRGEN DEL REMEDIO. ALA-
CANT (Augment de 4 a 6): CP Gastón
Castelló. Alacant. CP Juan Bta. Llorca.
Alacant. CP Lucentum. Alacant.
IES LEONARDO DA VINCI. ALACANT
(4 unit.): CP Óscar Espià. Alacant.
CP Emilio Varela. Alacant. CP Ntra.
Sra. de la Paz.
IES MARE NOSTRUM. ALACANT (4
unit): CP San Gabriel. Alacant.
CP. Alacant-Rebolledo. CP Alacant-
Bacarot. CP El Palmeral. Alacant.
IES ANTONIO SERNA. ALBATERA
(augment de 8 a 10): CP Jesús
Sànchez. San Isidro. CP Cervantes.
Albatera. CP Santiago Apòstol.
Albatera.
CP Virgen del Rosario. Albatera.
IES N.° 2 (03014800). ASPE. Reducció
de 12 a 10.
IES (03002731). ASPE (augment de 2
a 6): CP Gral. Moscardó. Aspe. CP
Vistahermosa. Aspe. CP Dr. Calatayud.
Aspe. CP El Castilla Aspe. CP La
Serranica. Aspe. CP Perpetuo Socorro.
Aspe. CP Ntra. Sra. de las Nieves.
Hondón de las Nieves. CP. Hondon de
las Nieves. CP Virgen de la Salud.
Hondón de los Frailes.
IES LA MELVA. ELDA (10 unit.):
CP Antonio Machado. Elda. CP Miguel
Servet. Elda
IES LA TORRETA. ELDA (augment de
8 a 10): CP Emilio Castelar. Elda.
CP Juan Rico y Amat. Elda. CP Pintor
Sorolla. Elda.
IES MONASTILL. ELDA (6 unit.): CP
Padre Manjón. Elda.
IES N.° 4 (03014812) (augmentar de 8
a 10): CP El Serafico. Elda.
CP Sempere Guarinos. Elda. CP Santo
Negro. Elda. CP Virgen de la Salud.
Elda.
IES PEDRÓ IBARRA RUIZ. ELX (4

unit.): CP Llu fe Vives. Elx.
CP Ferràndez Cruz. Elx.
IES SIXTO MARCO - ELX (6 unitats):
CP San Fernando. Eix. CP San José
de Calasanz. Elx.
IES VICTORIA KENT. ELX (8 unit.):
CP Cervantes. Elx. CP Víctor Pradera.
Elx. CP La Galia
IES N.° 9 (03014526) (augment de 6 a
8): CP Ramon Llull. Elx. CP Julio M?
López Orozco. Elx.
IES MONÒVER (8 augments):
CP Azorín. Monòver. CP Cervantes.
Monòver. CP Escriptor Canyis. Monòver.
CP Maestro Ricardo Leal. Monòver.
CP L'Arc.Monòver-Cases del Senyor.
IES AZORÍN. PETRER (4 unit.):
CP Miguel Hernàndez. Elda. CP Reina
Sofia. Petrer
IES LUIS GARCÍA BERLANGA. SANT
JOAN (4 unit.): CP Cristo de la Paz.
Sant Joan. CP Parque Ansaldo. Sant
Joan.
IES (03010429) (4 unit.): CP Lo
Romero. Sant Joan. CP Rajoletes. Sant
Joan
IES CANASTELL. SANT VICENT DEL
RASPEIG (6 unit): CP Raspeig. Sant
Vicent del Raspeig. CP Jaíme I. Sant
Vicent del Raspeig
IES N.° 2 (03008329). TORREVIEJA.
Augment de 8 a 10
IES. SAX. CP Virgen del Rosario.
Salinas. Sense modificació
IES CALLOSA D'EN SARRIÀ.
CP José M.a Paternina. Benimantell.
Sense modificació.

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

IES ALMASSORA (12000251) (6 unit):
CP Dr. Errando Vilar. Almassora.
CP Germans Ochando. Almassora.
IES N.° 2 (8 unit): CP Ambaixador
E. Beltran. Almassora. CP Cardenal
Ci s ne ros
IES V. CASTELL I DOMÈNECH. CAS-
TELLÓ (6 unit.): CP Benadresa.
Castelló. CP Maestro C. Selma.
Castelló. CP Maestro A. Armelles.
Castelló.

IES N.° 7 (12001307) (6 unit):
CP Ejército. Castelló. CP Gregal.
Castelló.
IES CAMPUS BORRIOL (12005799) (8
unit.): CP Illes Columbretes. Castelló.
CP San Agustín. Castelló. CP Mestre V.
Artero. Castelló. CP Jaime I. Castelló
IES EL CAMINÀS. CASTELLÓ (6
unit.): CP Blasco Ibanez. Castelló.
CP Fadrell. Castelló.

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

IES ALBORAIA (4 unit): CP Ausiàs
March. Alboraia. CP Cervantes. Alboraia.
IES BENIGÀNIM (10 unit): CP Santa
Anà. Bellús. CP F. J. Canet. Benicolet
CP Beata Inés. Benigànim.
CP Guadasséquies. CP Ausiàs March.
Llutxent CP Lluís Vives. Pinet. CP
Rafael Altamira. Quatretonda.
IES LES ALFÀBEGUES BÉTERA
(augment de 6 a 8): CP Emilio Lluch.
Nàquera. CP Sant Josep. Serra.
IES CULLERA (46020492): CP Fèlix
Olmos. Favara. Sense modificació
IES CÀRCER (6 unit): CP Cervantes.
Alcàntera del Xúquer. CP Xàrquia.
Antella. CP Ausiàs March. Beneixida.
CP Pare Gumila. Càrcer. CP San
Miguel Arcàngel. Cotes. CP Gavarda.
CP J. de la Pena-Sanchis. Sellent..
CP Penyarroya. Sumacàrcer.
IES LAURONA. LLÍRIA (4 unit):
CP Sant Vicent. Llíria.
IES CAMP DE L TÚRIA. LLÍRIA (8
unit.): CP Bernardo Lassala y
Gonzàlez. Aícublas. CP La Paz.
Casinos. CP Domeno. Escuelas
Públicas de Gàtova.
CP Sant Miquel. Llíria. CP Castillo del
Real. Marines. CP Virgen del Roser.
Olocau.
IES RIBA-ROJA DE TÚRIA (8 unit.):
CP \N. A. Mozart Loriguilla.
CP Cervantes. Riba-roja. CP Eres Altes.
Riba-roja. CP Mas d'Escoto. Riba-roja.
IES CLOT DE MORO. SAGUNT (8
unit): CP Villar Palasí. Sagunt
CP Ausiàs March. Sagunt.
SECCIÓ SECUNDÀRIA CLOT DE

MORO. SAGUNT (4 unit): CP Cronista
Chabret Sagunt CP José Romeu.
Sagunt
IES CAMP DE MORVEDRE. SAGUNT
(8 unit): CP Canet d'En Berenguer. CP
Cervantes. Sagunt. CP V. y Joaquín
Rodrigo. Sagunt CP Vilamar. Sagunt.
CP La Pinaeta. Sagunt CP Prof. Tierno
Galvàn. Sagunt
IES EDUARDO MERELLO. SAGUNT
(4 unit.): CP Mediterràneo. Sagunt.
IES JORGE JUAN. SAGUNT (6 unit):
CP Maestro Tarazona. Sagunt.
CP Baladre. Sagunt.
IES n.° 3 (4 unit): CP Ntra. Sra. de
Begofia. Sagunt.
IES JOAN FUSTER. SUECA: CP San
Antonio Abad. Fortaleny. CP Miguel
Hernàndez. Sense modificació.
IES LUIS VIVES. VALÈNCIA (4 unit):
CP Cervantes. València. CP Santa
Teresa. València.
IES N.° 22. VALÈNCIA (4 unit): CP
San Juan de Ribera. València. CP I
Marqués del Túria. València.
IES BENLLIURE. VALÈNCIA (6 unit.):
CP Villar Palasí. València. CP Carles
Salvador. València, CP MaxAub.
IES CLOT. VALÈNCIA. CP Profesor I.
Braille. València. CP Dr. Olóriz.
València.
IES BALLESTER GOZALVO.
VALÈNCIA (4 unit): CP Antonio
Machado. València. CP Prof. Sanchis
Guarner. València. CP Torrefiel.
València.
IES CABANYAL VALÈNCIA (4 unit):
CP L'Amistat València. CP Angelina
Carnicer. València.
IES AUSIÀS MARCH. GANDIA (6
unit): CP Montdúver. Gandia. CP
Benipeixcar. Gandia.
IES M.a ENRÍQUEZ. GANDIA (10
unit): CP Roís de Corella. Gandia. CP
Sant Francesc de Borja. Gandia. CP
Joan Martorell. Gandia.
CP Beato Carmelo. Real de Gandia.
IES TIRANT LO BLANC. GANDIA (6
unit): CP Cervantes.Gandia. CP
Migdia. Barx. CP Mestre Rafael
Noguera. Daimús.

/ ARXIU
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Més de cent-trenta sindicalistes d'arreu l'Estat intercanvien experiències

Les Jornades de Salut Laboral de Cullera
confirmen un nou front sindical

ÀLL-I-OLI, València
La deíensa de la salut laboral ha de constituir
una tasca estratègica per al sindicalisme socio-
polític. Amb aquesta premisa, STEPV-
Intersindical Valenciana, conjuntament amb la
Confederació d'STES, van organitzar unes jorna-
des de formació destinades a les delegades i
delegats de salut laboral, a fi d'augmentar la for-

mació i intercanviar experiències de l'acció sin-
dical en aquest terreny. Els dies 26 i 27 de febrer
es van reunir a Cullera cent-trenta delegats i
delegades procedents de Galícia, Castella i Lleó,
Castellà-La Manxa, Madrid, Canàries,
Andalusia, Múrcia, Melilla, Aragó, Catalunya,
Illes Balears i de la totalitat de les comarques del
País Valencià.

A les jornades estaven represen-
tats treballadors i treballadores
de l'ensenyament públic i privat,
de la funció pública i de la sani-
tat, amb experiències diverses i
unides per l'afany de d'apren-
dre. La primera part de les jorna-
des es va dedicar al coneixement
de la llei i els diversos regla-
ments que la desenvolupen; van
intervindre José Vicente Higón,
tècnic de prevenció del FRE-
MAP, i Miguel Àngel Tarin,
director del Gabinet de
Seguretat i Higiene. Les seues
exposicions van ser aclaridores i
seguides amb un gran interès.

Rubén Belandia, sindicalista

de l'STÈ-EILAS (Euskadi), va
aportar l'experiència del seu sin-
dicat en la matèria, La seua
intervenció va ser molt encorat-
jadora i va oferir algunes idees-
força per orientar les actuacions
sindicals, Com a exemple, va
insistir que els treballadors i tre-
balladores venen la força de tre-
ball, no la salut, i va recordar que
sempre es pot prendre mesures
per millorar la salut i la segure-
tat.

La segona part va estar centra-
da en els tallers d'autoaprenen-
tatge sobre quatre temes: El fra-
càs vocal, la prevenció de les
malalties musculoesquelètiques,

Sindicalistes en un moment dels debats a Cullera. / XELO GARCIA

l'estrès com a factor de risc psi-
cosocial, i un taller d'evacuació
d'edificis. Van intervindre Pilar
Nieto, metgessa foniatra; Carme
Martínez, tècnica en ergonomia,
Lucia Artazcoz, psicòloga, i Ester
Pérez, treballadora de la sanitat i
sindicalista. Les persones assis-
tents van coincidir en subratllar
la preparació de les ponents i la
qualitat dels materials amb què
van acompanyar les seues res-
pectives exposicions.

Finalment, els diversos sectors
van intercanviar experiències i
acordar iniciatives conjuntes.
Així, va sorgir la proposta d'arti-
cular una campanya destinada al
reconeixement com a malalties
professionals d'algunes de les
més habituals, com ara els dife-
rents tipus d'afonies o de l'estrès.

Al llarg de les jornades va que-
dar palesa la solidaritat de
l'STEPV-Iv amb els treballadors i
treballadores més desfavorits, i
es va adquirir el compromís
d'impulsar estratègies sindicals
que trenquen el vel d'invisibilitat
que envolta el treball i les malal-
ties de les dones, així com d'a-
vançar en la lluita contra la pre-
carització i l'eventualitat, un
aspecte bàsic per reduir els riscs
i incrementar la salut. En acabar
les jornades, surava a l'aire la
sensació que en aquest camp hi
ha encara un camí llarg per recó-
rrer i que, per això mateix, cal
posar-se en marxa.

Un aspecte de la manifestació del 22 de febrer a Alacant. / BORO BENAVENT

Els dèficits de construccions són alarmants

La defensa de l'Escola Pública
congrega 10.000 alacantins en
una animada manifestació

ALL-I-OLI, Alacant
La confluència d'interessos de tots els membres de la comunitat
educativa va possibilitar que la manifestació del 22 de febrer a
Alacant esdevingüera una cita multitudinària. La Plataforma per
l'Ensenyament Públic (on s'integren els sindicats STEPV-IV,
CC OO i UGT) va conseguir que 10.000 persones ajuntaren les
seues veus per demanar una escola pública de qualitat.

"Un èxit total i rotund, una
mostra que no són només els
sindicats. Cal que els gover-
nants del Partit Popular pren-
guen bona nota i corregeixen la
política educativa, i que, a par-
tir del 13 de març, ens done
una resposta enèrgica a aques-
tes demandes perquè si no hi
ha solucions seguirem presio-
nant en el carrer", va manifes-
tar una portaveu de la
Plataforma.

A aquest col.lecliu estan pre-
sents distintes entitats represen-
tatives de la vida ciutadana a les
comarques del Sud. Les greus
deficiències d'infrastructures
(noves construccions escolars i
adequació de les existents a la
Reforma Educativa) han estat els
principals eixos que han fet pos-
sible la convergència dels dis-
tints sectors. La Plataforma té
previst de continuar amb noves
mobilitzacions.

Evitem l'exclusió social de les dones
Assumpció Boix

Cada 8 de març recordem
l'esforç i els sacrificis
que han fet personal-

ment les dones, grups de tre-
balladores i generacions sen-
ceres per anar canviant la
situació de la dona. Que s'ac-
ceptaren drets bàsics, nous
usos i costums socials; que es
plasmaren en lleis aspectes
com que les dones pogueren
votar, ha suposat molt de
temps de lluita i no pocs
moments d'anar cap enrere,
per a després tornar a avançar.
Potser estem ara en un d'a-
quests moments, perquè el
Govern d'un partit conserva-
dor estimule les forces que
tiren cap enrere per a que res
no canvie, o si canvia, que siga
per a tornar a la primera part
del segle passat, que 50 anys
no són res... per a segons qui.
Referim temps anteriors per
fets com el que ressenyem. El
20 de desembre passat,
l'Audiència Nacional contestà
a un recurs d'un sindicat
d'Astúries contra els concerts
educatius a centres, que són
exclusivament de xiquetes o
de xiquets, que es podia pagar
amb diners públics aquest
tipus d'escoles perquè no
practiquen cap discriminació.
Nosaltres pensem que és molt
més que tot això; és tornar a
l'educació "separada" i,. per

tant, "diferent" per a cadas-
cuna de les dues parts de la
Humanitat. Perquè es pretén
que siguen diferents s'han de
formar en ambients diferents, i
se les prepararà per a tasques
"diferents", socials i perso-
nals. Aquesta pretensió està
més a l'altura dels anys 20 del
segle passat que de l'actuali-
tat. Per tant, sí que tornem cap
enrera en alguns aspectes,
posat que els governs del PP i
sectors conservadors de la
societat aprofiten qualsevol
escletxa per a seguir mante-
nint situacions que la societat
europea occidental té supera-
des fa anys.
Dit açò, cal dir que el tema
més greu en relació a la situa-
ció actual de les dones, que
afecta el conjunt de la societat
-els fills, la resta de la família,
el treball, etc., és el de la vio-
lència. Gràcies a l'interès que
els mitjans de comunicació li
estan dedicant, tots els poders
i administracions públiques es
veuen obligats a prendre
mesures, bé de recolzament a
les dones, bé de tipus jurídic.
Convé, però, analitzar si
aquest és un tipus de violència
aïïlada i específica o és una
manera de resoldre els conflic-
tes que socialment està cada
vegada més acceptada.
Pensem, per exemple, en la

violència a la llar familiar, els
conflictes violents entre joves
en edat escolar, sobretot en
barris de grans ciutats; la vio-
lència de grups nazis als
carrers, i també els conflictes
entre ètnies i cultures, posats
de manifest amb violència a
Almeria.
La violència està present en la
societat -com a resposta
davant els conflictes o com a
mitjà per a aconseguir objec-
tius, siguen lícits o injustos- i
no serà fàcil evitar-la si no
busquem, en primer lloc, les
arrels profundes dels conflic-
tes. Per altra banda, es promou
un canvi, començant pels joves
en edat escolar, amb alternati-
ves de resolució de conflictes
que no passen per l'amenaça,
l'insult, l'agressió i la margi-
nació.
^Per què són les dones les que
més pateixen les situacions de
violència familiar? ^Per'què les
dones són les que ocupen llocs
de treball inestable o a temps
parcial en major mesura? ^Per
què són les dones immigrants
les que treballen en eïs llocs
amb menys consideració
social? És evident que violèn-
cia és tot això també, i que
unes condicions de vida basa-
des en la discriminació supo-
sen l'existència de conflictes
que, quan no es poden resol-

dre, els paguen els més dèbils,
entre els que sempre estan les
dones i les criatures.
Des d'una organització sindi-
cal hem de participar activa-
ment en els canvis necessaris
per anar cap endavant. Hem
de denunciar cada pas que els
governs conservadors f acen en
un sentit involucionista o dis-
criminatori. Per exemple,
denunciant que quan no hi ha
diners per crear les aules de
tres anys necessàries perquè
tots els xiquets i xiquetes
vagen a una escola pública,
s'estan pagant aules on es fa
ensenyament separat, amb
idearis que restringeixen les
llibertats personals, en centres
lligats a l'Opus.
Però també hi ha aspectes que
no hem d'abandonar: l'impuls
perquè en els centres educa-
tius es desenvolupen progra-
mes coeducatius, que s'aten-
ga tots aquells aspectes del
currículum que afavorisquen
el desenvolupament de perso-
nes lliures, amb expectatives
personals no estereotipades, i
que siguen capaces de resol-
dre els conflictes personals i
socials de forma dialogada i
cooperativa, que siguen res-
pectuoses amb les diferències
ètniques, culturals i socials.
A l'hora de la negociació
col·lectiva, amb les patronals i

amb l'Administració, cal que
es contemplen en la jornada
laboral els temps necessaris
per atendre criatures, perso-
nes majors o malaltes, que no
siguen autònomes, posat que,
si això no es té en compte, ho
faran les dones "perquè és el
costum", i continuarà sent la
coartada perfecta per oferir
treballs a temps parcial, o
"subsidis vergonyosos" de
20.000 pessetes al mes, com ha
oferit últimament el partit en
el govern.
Hem de continuar exigint
l'augment en la creació de pla-
ces públiques d'Educació
Infantil des del primer any, i la
regulació de la jornada laboral
del pare o la mare per adaptar-
la a les necessitats de la crian-
ça dels fills.
La superació de les situacions
descrites i les reivindicacions
assenyalades podran fer-se
realitat en la mesura que
siguem moltes persones, dones
i homes, les que anem creant
un ambient favorable, social i
cultural, a la resolució no vio-
lenta dels conflictes, a la coe-
ducació, i a la consideració de
totes les persones com a dig-
nes de respecte, tot valorant
les seues característiques prò-
pies. Exigim canvis polítics
cap endavant, sense una passa
enrera.
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Pablo Centili, professor de la Universitat de Rio de Janeiro (Brasil)

11 El neoliberalisme està fent una
autèntica contrarevolució cultural"

RAFA MIRALLES, Redacció
Doctor en Educació, Pablo Gentili
(Buenos Aires, 1963) és professor de la
Universitat brasilera de Rio de
Janeiro, on imparteix un programa de
doctorat. Autor de nombrosos treballs

sobre les reformes neollberals Í els
seus efectes en el camp de l'educació,
el pensament del professor Gentili ha
estat motiu de reflexió per la publica-
ció recent de dos articles a les revistes
Cuadernos de Pedagogia i Kikiriki.

Les seues tesis desemmascaren les
polítiques educatives dels governs
conservadors, tendents, segons ell, a
aprofundir en els processos privatitza-
dors i a promoure transformacions cul-
turals profundes en la concepció de

- Les teues anàlisis sobre el futur
de l'educació en els països capita-
listes són preocupants. En aquest
context, la diversitat creixent de
xarxes de difusió de coneixement,
la televisió, els ordinadors, ame-
naça la funció social de l'escola.
£ÉS aventurat dir que a l'escola
pública li queda poca vida?
- L'escola continuarà existint. Totes
les teories que anuncien que l'es-
cola desapareixerà es basen en
una fonamentació falsa, perquè
per a les persones l'escola segueix
sent una referència clara en la
seua vida, una possibilitat per a la
realització d'altres aspiracions. El
que està en qüestió és quin lipus
d'escola tindrem el pròxim segle.
Estem discutint poc sobre un tema
central, l'amenaça del neoliberalis-
me al caràcter públic de la institu-
ció educativa, encara que en els
contextos on l'Estat del Benestar
s'hi va

titze tot. Això
també passarà a
l'escola si aques-
tes polítiques con-
tinuen.
- jCom s'explica
l'avanç del neoïi-
beralisme en edu-
cació?
- Pel que a f a al
Tercer Món, les
polítiques neolibe-
rals estan impulsa-
des des del propi
Estat. Es financen
reformes orienta-
des a debilitar la
pròpia institucio-
nalització de l'es-
cola pública, I, ^qui
és el gran finança-
dor de l'educació a
Amèrica Llatina?
El Banc

consolidar,
l ' es co la
pública és
e n c a r a
una reali-
tat, un
espai d'a-
tenció uni-
versal al
dret a l'e-
d u c a c i ó
dels ciuta-
dans i ciu-
tadanes,

El que està en joc és

sil'educació és un

dret i si l'escola

pública ha de seguir

existint dins l'esfera

pública.

Mundial
(BM). A
l'hora de
tornar el
deute, el
BM fixa
c o n d i -
c i o n s ,
Quan un
govern
demana
diners al
F o n s
Moneta-
ri Inter-
nacional

són els trets que definei-
xen la situació actual?
- Als països llatinoamericans l'Estat
del Benestar no es va realitzar ple-
nament, però almenys sempre ha
estat una referència en l'horitzó,
fins i tot per als governs conserva-
dors. El que avui està en joc és si
l'educació és un dret i si l'escola
pública ha de seguir existint dins
l'esfera pública. I això es viu
actualment de la mateixa manera
en el primer que en el Tercer Món,
encara que amb intensitats dife-
rents. El problema no és només
que l'escola pública estiga des-
mantellada institucionalmenti per-
què, fins i tot en el Tercer Món, els
governs han augmentat la despesa
educativa. No cal emprar en
aquest tema un discurs maniqueis-
ta, perquè el que ha avançat mol-
tíssim i ha penetrat capilarment en
la societat amb molta força és -més
que una fictícia destrucció apoca-
líptica de les escoles- el discurs que
va creant un fals sentit comú que
l'escola pública és un model esgo-
tat.
- jQuè vols dir?
- La gent comença a acceptar
com a possible, desitjable i
necessari que, acabada l'era de
l'escola pública, una dinàmica
de mercat educacional resoldrà
els problemes que no ha resolt
l'ensenyament públic. El neoli-
beralisme està fent una autènti-
ca contrarevolució cultural, més
que una transformació substanti-
va de la institució educativa.
Mirant el primer món, l'escola no
ha canviat massa, però sí que ha
canviat el cap de les persones
per a pensar l'escola. És el que ja
ha passat amb la reconversió de
les empreses públiques: de tant
repetir que no funcionen, a la
gent no li sorprèn que es priva-

(FMI), se li contes-
ta que s'ha de pro-
cedir a una rees-
tructuració per a
poder pagar els
interessos. " ̂ Com
cal reestructurar-
se?", plantegen els
governs. I l'FMI
c o n t e s t a :
" Pregunteu-li-ho
al BM". El BM
planteja que cal
precaritzar les con-
dicions de treball del professorat,
amb una reconversió a fons. Com
que els governs no tenen diners
per a fer-ho, el BM li'ls presta,
però, clar, a condició de fer la rees-
tructuració docent que s'ha pres-
crit. Són els famosos programes
d'ajust estructural, finançats amb
diners públics, i que la gent, no els
governs, ha de retornar. Avui, el
BM és qui finança la privatització
de l'educació pública des de
l'Estat, perquè és qui aporta els
recursos i qui posa les condicions
dels programes que els governs
accepten.

Pablo Gentili en un moment de l'entrevista. / R.M.

Publicacions de

- Has escrit que els dictàmens dels
anomenats experts internacionals
en educació marquen les direc-
trius de les reformes educatives.
En aquest sentit, jés constatable
l'avanç de les tendències neolibe-
rals?
- L'informe Delors per a la Unesco
reflecteix la reconceptualització
de la socialdemocràcia en un con-
text neoliberal. Aquest context
suposa una derrota política i cul-
tural per a l'esquerra i un retrocés
profund per a la socialdemocrà-
cia. Pensen que apropiant-se d'al-
guns elements d'aquest discurs

Gentili:

.- (1998) A íüluifícaçoa río consento. Simvíacm e hïipMiçao na
•refonna educació.» ui í/o utiuiïbernnsmo. JRíWoi.? VQ-ZM,'
PetrópoHs. : . . . . '
- (1999)' "NeolibeTalismQ e fítiu-C^üo: mowwl do rJSüdríoV en
•Pscola S,A'., CNTB, Bràfim. :
'- (lí)9íi) "íi/ím-w ijam o rtcxcmpi·Gcfo: o desintegració cia'pro-
.mé88a mivçfïüóom", au. Mncuç&o e' ürisa do í.mbalho:
Perspectiva oV; ïmal fio séculb, Hditora Vozes, 3.* ed;,
Petrópolis. • . • ' . . • ' ' ' •

• - (1999) "HsciTf;ïo, gubíemv y mcrcmio. Lm privaiizaciones en.
el campo GdMCQtívü", en Cucuiofu^ cte ('efïtií/ofrfv, .miui/?,8S;

' ' ' '
- j ''.Pkfego,^ ïte h rb·M(W(if$t> wírtjfmu,
,t»dn<i«tív« íiomQ.fítoMcro1', eu KïlàrM, núm. 56/56; Mororide
•la. Frontera. : • • • • • ' ' ' ' • ' . • • • . , .

neoliberal podran recuperar la
confiança popular. L'invent de la
'tercera via' reafirma la victòria
cultural del neoliberalisme.
Personalment, no veig diferències
significatives entre el discurs de la
tercera via i les polítiques neolibe-
rals. Podria dir-se que
és una mena de neo-
liberalisme amb ros-
tre humà, però
aquest neoliberalis-
me no funciona, per-
què el que pretén
precisament el neoli-
beralisme és acabar
amb la dimensió
humana de la políti-
ca.
- é Quin sentit tenen ^̂ ^̂ —̂
els anomenats Pactes
per l'Educació, impulsats des dels
governs conservadors?
- Cada vegada que escolte la
paraula 'pacte' em pose a tremo-
lar, perquè sé el que significa. Em
sorprèn que se seguisca insistint
en els pactes, perquè és una
repetició de les experiències
dolentes que molts ja coneixem.
El Banc Mundial diu que les
reformes educatives van a tindré
un cost elevat, i que la garantia
d'una escola universal que garan-
titze drets igualitaris no pot realit-

l'educació. Convidat per l'STEPV-
Intersindical Valenciana, Pablo Gentili
va visitar durant uns dies el País
Valencià, on va intervindre en diverses
reunions de treball Í va impartir una
conferència.

zar-se. És un parany i, per això,
intenten guanyar-se la confiança
de la gent enganyant-la, perquè
ningú dóna suport a una política
en què va a ser la víctima. Des
dels governs ens diuen que l'a-
cord és necessari, però immedia-
tament indiquen el que cal acor-
dar. El pacte existeix sempre que
un accepte pactar el que ja està
escrit en el pacte que ells han ela-
borat. La maniobra és perfecta,
perquè ^qui pot estar en contra
d'un pacte? Un pacte suposa dià-
leg, però ací no hi ha diàleg,
només hi ha un discurs unidirec-
cional que s'accepta o s'accepta.
- ÉS molt íàcil traslladar la teua
anàlisi dels pactes des de
Llatinoamèrica al País Valencià,
- El que es denomina pacte a
Llatinoamèrica és una temptativa
per confirmar polítiques ja prede-
terminades, És una forma cínica de
presentar un consens que no exis-
teix, de falsificar-lo. Quan apareix
consagrat un pacte d'aquests és
fàcil que t'acusen de no subscriu-
re'l dient que no has volgut discu-
tir sobre qualitat i sí sobre salaris.
No hi ha hagut pacte, però eUs
apareixen com a propietaris del
pacte o de la concertació, que són
les paraules clau que utilitzen. El
contingut dels pactes els vinculen
a la 'qualitat', que és per a ells el
principal problema, però en cap
moment accepten discutir què
s'entén per qualitat. Més que un
acord, se'ns està convidant a capi-
tular. "Signeu la vostra rendició",
és el que se'ns demana, és el que
els governs diuen als sindicats, i
algunes organitzacions cauen en
la trampa. Hi ha que denunciar i
desemmascarar aquesta operació.
Ningú amb dignitat està obligat a
signar la seua rendició si no vol, no
se'ns pot obligar a capitular.
- Des de la vostra perspectiva,
2 què podem fer per guanyar espai
i fer recular les polítiques neoli-
berals?
- És la pregunta del milió de
dòlars, però és també una pregun-
ta mobilitzadora. El problema és
que aquesta pregunta es formula
massa poc. El neoliberalisme ens
ha acostumat a conformar-nos
davant la dificultat que tenim per

respondre a
la pregunta
que acabes
de fer. El que
ara tenim és
una dispersió
i desmobilit-
z a c i ó
abrumadora
i ens calen
espais per a
d i s c u t i r

^^^^^^^^^^_ a q u e s t e s
qües t ions .

Estudiants, pares i sindicats hau-
rien de fer-se més sovint aquesta
pregunta, perquè si fórem capaços
de trobar espais públics per a par-
lar i discutir sobre això, potser no
tindríem respostes contundents,
però establiríem unes esferes co-
munes de reflexió i de lluita peda-
gògica, uns espais que hem per-
dut últimament. Fer-nos aquesta
pregunta conjuntament serviria
per agregar-nos i per a convertir
l'escola en un espai de treball cuir
tural.

El pacte existeix

sempre que

un accepte pactar

el que ja està escrit

en el pacte que ells

han elaborat.
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Convocades noves accions per al 22 de març i el 8 d'abril

L'accés diferenciat dels interins,
en el centre de la mobilització

ALL-I-OLI
L'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2000 en
el sector docent, determinada unilateralment
per la Conselleria d'Educació, no ha satisfet cap
organització sindical, però ha creat una tensió
sindical gratuïta i en tot cas perjudicial per al
professorat interí i aturat. Per a l'STEPV-Iv, no

s'ha d'oblidar la responsabilitat directa de
l'Administració en aquest tema. Per a entendre
les raons que estan en l'origen de l'actual nivell
de precarietat i aportar solucions a la situació
del professorat interí, cal fer memòria i recordar
alguns fets claus que ajuden a comprendre el
procés.

Com es recordarà, el sistema
transitori d'accés previst a la
LOGSE, en 1990, es va aplicar
de manera molt desafortunada
i ineficaç al País Valencià, per
la judicialització de les oposi-
cions. Des d'aleshores, l'absèn-
cia de planificació educativa
ha sumat cada vegada més
personal interí al sistema edu-
catiu. Això ha ocorregut al
conjunt de l'Estat i és respon-
sabilitat exclusiva de
l'Administració. Des de
l'STEPV-Iv es considera que
les legítimes discrepàncies sin-
dicals a l'hora d'abordar
aquesta qüestió haurien de
manifestar-se amb prudència,
si més no, per no amagar
obvietats, com que el grau de
precarietat laboral actual és
també una conseqüència acu-
mulada de l'Oferta Pública
d'Ocupació dels anys 1995
(signada per UGT i CC OO)t
1997 i 1999 (signades per
ANPE, CSI-CSIF, UGT i CC
OO). És normal, dins d'aquesta
lògica, que aquests sindicats
assumisquen la seua responsa-
bilitat i vulguen ara trobar
solucions. L'STEPV-Iv compar-
teix la mateixa preocupació i
desitja una solució satisfactòria
al problema.

Els sindicats i el programa del PP
Totes les organitzacions sin-

dicals, sense excepció, s'hi van
presentar a les últimes elec-
cions amb la reivindicació d'un
accés diferenciat per al profes-
sorat interí. Totes volen evitar
la immensa controvèrsia jurídi-
ca de l'any 1991, provocada
perquè en un accés únic es
tractava de forma diferent els
interins i els opositors lliures.

En aquest sentit, el programa
electoral del Partit Popular
també assenyala textualment:
"Convocarà en cada un dels
quatre anys que duré la legis-
latura els corresponents con-
cursos-oposicions, tant lliures
com restringits, en què es
prime fonamentalment l'expe-
riència docent adquirida com a
funcionari interí". L'STEPV-Iv
vol que s'acomplesca aquest
apartat del programa, perquè
coincideix amb el que tots els
sindicats demanen.

Si la Conferencia de
Educación (amb representació
de totes les administracions
educatives de l'Estat) està
abordant ara mateix un canvi
normatiu en l'accés a la funció
pública docent, que no s'apli-
carà fins les oposicions del
2001, l'Oferta Pública
d'Ocupació d'enguany cal que
siga moderada, per no malba-
ratar les posibilitats de resol-
dre el problema dels interins
l'any que ve. ^De què serviria
un nou sistema d'accés si no hi
ha prou vacants? La resposta
és: de res. El sistema transitori
de l'any 1991 ja no va servir,
perquè el conflicte jurídic irre-
solt va retraure el nombre de
places dels anys posteriors.
Per això, prudentment,
l'STEPV-Iv ha demanat l'Ad-
ministració les dades referides
a vacants i personal interí en
la Mesa Sectorial, per tal de
valorar l'impacte que pot tenir
l'oferta de l'Administració
sobre les possibilitats de tre-
ball per al curs que ve de l'ac-
tual professorat interí. En no
obtenir cap resposta, l'STEPV-
Iv no pot acceptar la proposta
de Conselleria i, menys enca-

ra, reclamar una oferta màxi-
ma.

L'aplicació de l 'Acord de
Plantilles de Secundària, amb
3.200 places del cos de
Secundària i un mínim de
1.198 de Formació
Professional, totes de nova cre-
ació, permet oferir vacants al
professorat interí i al de nou
ingrés. Només cal tindré a punt
el sistema d'accés per donar
satisfacció a uns i als altres,

Jornades de vaga
Aquestes consideracions són

les que justifiquen que
l'STEPV-Iv haja convocat el
professorat interí a dues jorna-
des de vaga, el 25 de febrer i el
8 de març, amb un seguiment
més que acceptable -del 76% i
del 47%, respectivament-, al
mateix temps que s'han realit-
zat manifestacions molt conco-
rregudes pels carrers de la ciu-
tat de València. El primer dia
de vaga va coincidir amb la
reunió de la Conferencia de
Educación a València, per tal
de pressionar per un accés
diferenciat per al professorat
interí, tot just en el moment
que es tractava aquesta qües-
tió. La segona vaga s'ha fet per
manifestar-li a l'Administració
valenciana el desacord total
amb les propostes de modifica-
ció del sistema d'accés sobre
les que està treballant.

Doble llenguatge
El professorat que ha partici-

pat a les mobilitzacions critica
el doble llenguatge del conse-
ller Tarancón, que, per una
part, es compromet pública-
ment a buscar fórmules per a
aconseguir un accés diferen-

El 25 de febrer, el professorat'inter i va protagonitzar una gran manifestació a València. / XELO GARCIA

ciat -introduint una mesura
amb aquesta finalitat en el
'Pacte per l'Educació' i al pro-
grama electoral del PP- i, per
altra, quan es tracta d'actuar,
propicia fórmules continuistes
del sistema vigent. D'altra
banda, entre aquests docents
ha causat gran malestar que la
Conselleria haja decidit unila-
teralment organitzar l'adjudi-
cació de places per al proper
curs per sol·licitud escrita, i no
presencial.

El professorat ha decidit con-
tinuar pressionant les diferents
Administracions educatives, en
considerar que hi ha motius de
pes per a fer-ho. Les actua-
cions previstes es concreten en
l'arreplegada de signatures a
favor d'un accés diferenciat,
amb una concentració a
Madrid el 8 d'abril. Altres con-
centracions estan previstes de
manera simultània per al 22 de
març, a les 18 hores, als
Serveis Territorials d'Alacant i

Castelló i al Palau de la
Generalitat, a València.

Discrepàncies sindicals
Des de l'STEPV-Iv es lamenta

que algunes organitzacions
sindicals malbaraten el senti-
ment unitari de defensa de l'es-
cola pública, que tants esforços
ha costat d'aconseguir (acords
de plantilles, de retribucions,
plataformes unitàries, manifes-
tacions del 25 de novembre a
València i del 22 de febrer a
Alacant...). La convocatòria del
dia 9 de març, sota l'aparença
de defensar l'escola pública, no
pretén altra cosa que oposar-se
a la lluita del professorat interí
i propiciar l'enfrontament entre
sectors del professorat i entre
aquest i les persones aturades.
Per al Sindicat, "les discrepàn-
cies sindicals són legítimes,
però la manipulació interessa-
da de la defensa unitària de
l'escola pública és impresenta-
ble".

Les diferents administracions educatives han fet públi-
ca, bé oficiosament -com al País Valencià, pendent de
publicació al DOGV-, bé oficial, l'Oferta Pública
d'Ocupació per a l'any 2000. Només a Canàries s'ha
convocat Ja les oposicions docents. Per ampliar la
informació, cal consultar les pàgines web assenyalades
o telefonar a les administracions pertinents.

PAÍS VALENCIÀ: Oferta Pública d'Ocupació definitiva,
pendent de publicació.
Primària:
Ed. Infantil: 450; Ed. Física: 100; Anglés;30; Música: 60;
Audició i Llenguatge: 65; Pedagogia Terapèutica: 200.
Secundària:
Llengua Castellana. 40; Geografia i Història:12;
Biologia i Geologia:60; Dibuix:10; Anglès: 30; Ed. Física:
30; Psicologia i Pedagògia:20; Tecnologia: 270; FOL: 40;
Organització i Projectes de Fabricació mecànica: 8;
Organització i Processos de manteniment de vehicles: 5;
Música: 50; Assessoria i processos d'imatge personal: 2;
Processos i productes en arts gràfiques: 1; Construcció
civil i edificació: 5; Intervenció sociocomuniíària: 6;
Hostaleria i Turisme: 5; Informàtica: 35; Valencià: 40;
Economia: 5; Anàlisi i química industrial: 2; Processos i
productes de vidre i ceràmica: 2; Sistemes electrotècnics
i automàtics: 2.
Professorat tècnic d'FP:
Cuina i Pastisseria: 5; Estètica: 2; Inst. i Manteniment
d'equips tècnics i fluids:!; Laboratori: 3; Manteniment
de vehicles; 6; Mecanitzat i manteniment de màqui-

nes:6; Operacions i produccions agràries: 2; Producció
d'arts gràfiques: 2; Serveis a la comunitat: 7; Serveis de
restauració: 2; Sistemes i aplicacions informàtiques: 8;
Soldadura: 1.
www.cult.gva.es/educacion.htm Telèfon: 900 202122

CANÀRIES: Convocades oposicions de Primària i de
Secundària. Sol·licituds disponibles a l'Oficina
d'Informació de la Generalitat (C/Micalet, 5-València),
Termini de presentació de sol·licituds:18 de març.
Primària:
Ed. Infantil: 150; Ed. Física: 20; Música: 20; Anglès: 15;
Francés: 15; Pedagogia Terapèutica:15.
Secundària:
Filosofia: 47; Llengua Castellana: 53; Geografia i
Història: 50; Matemàtiques:55; Física i Química:20;
Biologia:22; Dibuix: 30; Francés: 20; Anglès: 50;
Alemany: 13; Música: 35; Ed. Física: 30; Psicologia i
Pedagogia: 10, Tecnologia: 20
www.educa.rcanaria.es. Telèfon: 928 455100

ANDALUSIA: Oferta Pública d'Ocupació, publicada.
Primària:
Ed. Infantil: 150; Pedag. Terapèutica: 100; Audició i
Llenguatge: 50.
Secundària:
Filosofia: 70; Llengua i Literatura: 300; Geografia i
Història: 250; Matemàtiques: 180, Física i Química: 150;
Biologia i Geologia: 200; Dibuix: 130; Francés: 190;

Anglès: 180; Música: 200; Ed. Física: 150; Psicologia:
150; Tecnologia:200; FOL: 40; Informàtica: 110.
www.cec.junta-andalucia.es . Telèfon. 954 464800

GALÍCIA: Oferta Pública d'Ocupació, publicada.
Secundària:
Llengua Castellana: 30; Matemàtiques :40;
Física/Química: 15; Biologia: 35; Dibuix: 40; Francés: 70;
Anglès: 12; Música: 75; Educació Física: 45; Psicologia:
46; Tecnologia: 70; Llengua i Literatura Gallega: 30;
FOL: 12; Informàtica: 14; Organització i projectes de
manteniment de vehicles:6; Organització i projectes de
fabricació mecànica: 4.
Processos i mitjans de comunicació: 5.
Primària:
Filologia Anglesa: 30; Educació Infantil: 55; Pedagogia
Terapèutica: 25;Audició i Llenguatge: 20.
Professorat Tècnic d'FP:
Cuina: 10; Instal·lacions Electrotècniques: 8;
Manteniment de vehicles: 8; Mecanització i manteni-
ment de màquines: 5; Operacions i producció agrària: 6;
Arts Gràfiques: 4; Serveis a la Comunitat: 5; Sistemes i
aplicacions informàtiques: 11; Tècnica i Producció
d'Imatge i So: 3.
Professorat d'Escoles Oficials d'Idiomes: 9.
Professorat de Música i Arts Escèniques: 24.

Més informació:
Pàgina web del Sindicat: www.intersindical.org/stepv
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Es planifiquen les unitats per al curs vinent

Les places en el concurs de
Secundària tenen previst un
augment significatiu

ALL-I-OLI
La Direcció General de Centres ha comunicat als sindicats que el
nombre de grups d'alumnat als IES per al curs vinent serà, aproxi-
madament, el mateix que el d'enguany. Si ara hi ha 7.091 grups, el
curs pròxim la xifra podria estar en els 6.932. L'Administració va
afegir que la determinació d'aquests grups ve donada per la previ-
sió de l'alumnat que accedeix des dels centres de Primària als de
Secundària i per l'aplicació de diferents coeficients que determinen
l'alumnat repetidor dels distints nivells. També es té en compte a
qui cursarà les opcions post-obligatòries.

L'Administració també va fixar
el seu compromís per a atendre
Iota ía demanda d'escolarització
en centres públics. Finalment,
va argumentar que els treballs
de camp realitzats als IES prete-
nen detectar les places estables,
a efectes del concurs de tras-
llats. L'STEPV-Iv ha exigit la
negociació real dels criteris per
a determinar els grups dels IES,
tant per atendre tota la deman-
da social com perquè el nombre
de grups condiciona el nombre
de professorat de cada centre.
El Sindicat ha denunciat la falta
de claredat de l'Administració
en demanar als centres les
dades necessàries, ja que ha
provocat una gran confusió i
malestar. L'STEPV-Iv lamenta la
demagògia que s'hi fa en refe-
rir-se a l'evolució de la deman-
da de llocs escolars a la xarxa
pública com a criteri determi-
nant, mentre es practica una
política privatitzadora en detri-
ment de l'ensenyament públic.
Aquesta organització ha exigit
que qualsevol modificació del
Mapa Escolar siga negociada al
si de la Mesa Sectorial

d'Educació. L'equilibri entre
les xarxes pública i privada
existent el 1996 s'està trencant,
per exemple, amb les autoritza-
cions de cicles formatius en
centres privats, que no hi figu-
ren al Mapa Escolar. D'altra
banda, la Direcció General de
Personal ha informat que les
vacants reals que s'oferiran al
Concurs de Trasllats de
Secundària s'incrementaran
entre 2.500 i 2.800, en relació a
les del curs anterior. Les places
considerades estables, que
eixen publicades al DOGV,
passaran de les 9.800 del curs
passat a les entre 12.300 i
12.600 del present curs.
Actualment hi ha 1.548 funcio-
naris de carrera en expectativa,
i el curs passat, dels funcionaris
definitius, 1.800 no ocupaven
plaça estable als IES (són els
reflectits amb signes negatius
de les vacants al DOGV).
Enguany, l'augment de vacants
per al Concurs de Trasllats es
deu a l'aplicació de l'Acord de
Plantilles de Secundària i a
l'increment, mínim, de centres
nous.

La sessió es farà I'1 d'abril a la ciutat de valència

L'Atenció a la Diversitat, tema
de la jornada sindical
d'Ensenyament Secundari

ALL-I-OLI
La dotzena edició de les Jornades de l'Ensenyament Secundari
que organitza l'STEPV-Iv analitzarà l'Atenció a la Diversitat
(AD) als IES. Les sessions tindran lloc el dissabte 1 d'abril a la
seu de la Fundació Juan de Dios Montanés, al barri de Russafa
de la ciutat de València. La primera sessió informativa del matí,
a partir de les 10.00, s'obrirà amb l'exposició sobre la normati-
va vigent d'AD. Els debats posteriors estudiaran distintes pro-
postes de treball per atendre la problemàtica sobre l'AD als ins-
tituts. La jornada té previst de finalitzar a les 18 hores.

Des de l'organització de la
jornada es reconeix "les defi-
cients condicions en què s'es-
tà fent l'extensió de l'ensen-
yament obligatori". Aquestes
deficiències, segons els orga-
nitzadors, "han provocat, i
provoquen, maldecaps i con-
flictes al col·lectiu docent i,
en general, a tota la comuni-
tat educativa". L'Atenció a la
Diversitat és un tema de gran
complexitat, que presenta
dimensions de caire organil-
zatiu, administratiu, acadè-
mic i pedagògic. També és
motiu de conflictes de convi-
vència i una important inco-
municació al si de la comuni-
tat educativa. Per als organit-

zadors, "cal considerar tots
els aspectes per no perdre el
sentit que ha de tenir una
conquesta tan important com
la prolongació de l'escolarit-
zació obligatòria i, al mateix
temps, proposar mesures tan
importants com urgents per
tractar adequadament els
problemes que poden conver-
tir la vida quotidiana als insti-
tuts en una experiència infe-
liç per tothom". Per tal de
reflexionar i debatre al vol-
tant d'aquestes qüestions, el
Sindicat ha elaborat un pro-
grama d'activitats i un dossier
amb diferents materials, tant
de caràcter informatiu com de
propostes i iniciatives.

El Sindicat demana que l'adscripció es faca enguany

Els mestres del primer cicle d'ESO, sense
garanties de poder adscriure's als instituts

ALL-I-OLI
Des del 8 de febrer les organitzacions sindicals
esperen que l'Administració els presente una
proposta per escrit sobre quin serà el procedi-
ment d'adscripció dels mestres a les places del
primer cicle d'ESO en IES a partir de l'any 2000.
La proposta verbal en eixa mateixa data, rebutja-
da pel conjunt dels sindicats, consistia a conti-

nuar amb l'actual procediment. Es a dir, en la
mesura que es vaja incorporant l'alumnat de pri-
mer cicle d'ESO als IES, s'aniria íent l'adscripció
del professorat del Cos de Mestres en eixa zona
o localitat. La normativa a aplicar serà la basada
en l'Ordre de 23 de gener de 1997 (DOGV 29-01-
97) i la Resolució de 27 de maig de 1999 (DOGV
03-06-99).

^Quins són els motius sindi-
cals per no acceptar ara aques-
ta proposta? La seua feblesa
jurídica. Si la Disposició
Transitòria 4* de la LOGSE
estableix un període transitori
de 10 anys per a l'accés del
professorat del Cos de Mestres
a l'ESO, termini que acaba
l'any 2000, i a partir d'aquesta
data només "es garantirà una
reserva suficient de places"
per als mestres, no existeixen
garanties suficients respecte
de la seua viabilitat jurídica
més enllà d'enguany. Pels
motius que tothom coneix, s'ha
arribat al final del període
transitori sense que la totalitat
del procés s'haja tancat. Però,
encara no es veu la llum al
final del túnel.

Tot allò que es faça a partir
del 2000 depèn de les inten-
cions polítiques del Govern de
torn, una voluntat que pot can-
viar en funció de com vaja l'a-
plicació del nou sistema educa-
tiu, de la incorporació de l'a-
lumnat als IES i de les pres-
sions que puga haver des de
diferents col·lectius interessats
en què les coses es facen d'una
manera determinada. A més a
més, existeix el perill que, per
interessos personals o col·lec-

tius que a hores
d'ara ja existei-
xen, es puga ata-
car jurídicament
qualsevol decisió
adoptada per
l 'Adminis tració
després de l'any
2000.

La posició del
Sindicat consis-
teix a fer efectiva
l'adscripció gene-
ralitzada als llocs
de treball de pri-
mer cicle d'ESO
previstos al Mapa
Escolar abans de
l'acabament de
l'actual curs.
Contràriament a
les acusacions
desqualificadores
de l'Admi-
nistració, que
parlen d'una
"proposta vir-
tual", l'STEPV-Iv
argumenta que
és una alternati-
va possible: No es demana res
de nou. Les actuals unitats
d'ESO, estiguen on estiguen,
poden ser unitats adscrites a un
IES. Per a aconseguir aquesta
reivindicació, el Sindicat ha

/ ARXIU

proposat iniciar una campanya
de pressió a la Conselleria. En
aquesta direcció, la primer
mesura és que els claustres
debaten el tema i aproven reso-
lucions en la línia avançada.

Proposta d'acord per als Claustres/Assemblees del Professorat
Adscripció del professorat del cos de Mestres a les places del primer cicle d'ESO dels Instituts
d'Educació Secundària

El claustre/assemblea de professorat del Centre
de , en relació al procés d'adscripció del professorat del Cos de Mestres a
les places del primer cicle d'ESO dels IES,

MANIFESTA:

El claustre/assemblea de professorat del Centre ,
de en relació al procés d'adscripció del professorat del Cos de Mestres

a les places del primer cicle d'ESO dels IES, MANIFESTA:

1. Cal que l'Administració garantesca indefinidament l'accés del professorat del Cos de Mestres
a les places del primer cicle d'ESO dels IES, si més no mitjançant la reserva de places prevista en
la LOGSE.

2. L'Administració ha de procedir a l'adscripció generalitzada a les places del primer cicle de
l'ESO previstes al Mapa Escolar abans de l'acabament de l'actual curs escolar.

3. L'Administració ha de complir l'Acord de Plantilles dels centres d'Educació Infantil i Primària
pel que fa a les places del primer cicle d'ESO dels IES reservades per al professorat del Cos de
Mestres.

d de 2000

Una vegada estiga aprovat pel vostre centre, cal que en feu arribar una còpia; altra l'adreceu al
conseller de Cultura, Educació i Ciència, Avgda. Campanar, 32. 46015 València. Fax: 963866509.

SEMANA SANTA - PUENTE 1.5 DE MAYO

www.intersindical.org/stepv

SERRANIA DE CUENCA
Senderismo - Actividades - Relax - Gastronomia

Hotel Fuertescusa **
Carretera de Fuertescusa, Km. 5.16890 FUERTESCUSA (CUENCA)

ADULTOS NINOS
S. SANTA (4 NOCHES) MP 22.000 - PC 28.000 MP 13.000 - PC 17.500
1.° DE MAYO (3 NOCHES) MP 15.000 - PC 19.000 MP 8.500 - PC 10.500
PROMOCIÓN ESPECIAL 12 DÍAS: MP 59.000 - PC 75.000 (IVA inciuido)

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 646 48 7O OI - 969 31 00 OO
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La proposta retributiva, pendent d'un acord que fixe els terminis

Els sindicats volen un acord retributiu a primers de 2001
ALL-I-OLI

A la reunió de la Comissió de
Seguiment de l'Acord per la
implantació de la LOGSE als
centres concertats del dia 9 de
íebrer de 2000, l'Admi-
nistració ha presentat la
següent proposta sobre retri-
bucions:

1.- De la quantitat que s'ha
d'abonar en concepte d'homo-
logació retributiva amb els
funcionaris/es de l'ensenya-
ment públic, corresponent als
mesos de gener a juny, més la
paga extra d'estiu de l'any
2000 (un total de 7 pagues),
proposa fer efectiu el 50%
l'any 2000 i la resta l'any 2001,
prorratejat en 14 pagues.

És a dir, d'aquest període el
deute representa 53.032 ptes.
en Primària i 58.548 ptes. en
Secundària. En conseqüència,
cal cobrar el 50% d'aquestes
quantitats enguany i la resta
l'any pròxim.

2.- La quantitat signada per
l'homologació retributiva del
funcionariat valencià amb la
resta de l'Estat, que represen-
ta enguany un increment de
48.000 ptes. anuals, es farà
efectiva l'any 2001, juntament
amb el tram corresponent

d'enguany, i prorratejat en 14
pagues.

En aquest supòsit, en 2001
es cobrarien aquestes 48.000
ptes., més les 84.000 ptes.
corresponents a l'increment
d'aquest complement pel pro-
fessorat públic.

Resposta sindical
Davant la proposta de

l'Administració, tots els sindi-
cats de la Mesa d'Ense-
nyament Privat han presentat
un escrit al conseller segons el
qual s'acceptaria la proposta
sempre s'acceptarà els canvis
següents:

a) La percepció del 50% pre-
vist per l'any 2000 es faça amb
efectes retroactius des del mes
de gener.

b) La percepció del 50% res-
tant, més la quantitat anual
corresponent a l'any 2000 de
48.000 ptes. (segons l'Acord
retributiu del professorat
públic del 23 de desembre de
1999), incrementat amb l'IPC
corresponent a l'any 2000,
s'ha d'abonar en un pagament
únic a primers de 2001.

D'acord amb això, la taula
retributiva quedaria com figu-
ra en els quadres annexos.

ANY

1999
2000
Gener-Juny 50%
Juliol-Desembre100%
2001
Gener 50%
(paga única, data per confirmar)

Iĵ  'íl̂ ET. ̂ Sí'̂ ·^íï^.ïr ĵ̂ ïíí'̂ í^I^Ï'̂ T'lï' •ï··í^LÜ ̂ ^èWÜir'^^ $" '-tT^

INCREMENT PRIMÀRIA

16.127

3.788 19.915
7.576 23.703

26.516

'• ;•£ ;ï;.; v j ̂ :':-."-j ;x ï "ü J' jo .' ".• rííiíiíiAíïfc '- ïiïiiWfíííiïïiïïi

INCREMENT

-

4.182
8.364

-

î̂ Míí: ' ' :- °ii: ' I! li ; í '-:-':'' "•- '•" li '

SECUNDÀRIA

17.670

21.852
26.034

29.274

2001
Gener (paga única dels endarreriments de l'any 2000, data per confirmar) : 48.000

ANY INCREMENTS

2001 48.000*

(3.428/mes)
84.000

(6.000/mes)
2002 48.000

{3.428/mes)
2003 42.780

(3.056/mes)
*corresponent al complement retríbutiu del 2000

TOTAL COMPL PRIM.

33.131

36.559

39.615

TOMÍ. COMPL. SEC.

35.462

38.890

41.946

Convenies yigentes
en negociación

III Convenio Colectivo de Empresas Sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos (Concertada). BOE. 8
del 10 del 97. Pag. 2.930 y SS. Validez, hasta que se
acabe la negociación del IV. Hasta el momento lleva-
mos ocho reuniones negociadoras. La crisis de UGT ha
influido en el ritmo de negociación que se preveia. Se
han estancado las reuniones bilaterales entre algunos
sindicatos y las patronales.
IX Convenio Colecíivo de Centros de Asistencia,
Atención Diagnostico, Rehabilitació n y Promoción de
Mimisvàlidos (Educación Especial). BOE 11 del 8 del
99. Pag. 29.769 y SS. Validez desde el 1-1-98 hasta 31-
12-2001. Se esta negociando los salaries del ano 2000.
Hasla el momento ha habido dos reuniones, però no se
ha avanzado nada.
VI Convenio Colectivo Nacional de Centros de
Ensenanza Reglada sin ningún nivel concertado o sub-
vencionado (ACADE). BOE 25-8-99. Pag. 31.613 y SS.
Validez: desde 1-1-98. hasta el 31-12-2000. Se constitu-
yó la mesa para la revisión salarial el dia 18 de febrero.
Esta reunión fue un fracaso, debido a la actitud de
FETE, que aunque se había comprometido en la firma
del convenio en el IPC para el ano 2000, como se reco-
ge en alguna acta, nego que eso fuera ciérto, provocan-
do la còlera de la patronal mayoritaria ACADE, que lle-
vaba las tablas preparadas para la firma.
VI Convenio Colectivo de Ambito Estatal de Centros
de Asistencia y Educación Infantil. BOE 25-1-2000.
Pag. 3.265 y SS. Validez desde el 1-1-99, hasta el 31-12-
2001. El dia 18 de febrero, nos reunimos para la firma
de la revisión salarial para el ano 2000. No fue posible,
a pesar de que este convenio sí recoge la fornia de
hacerlo. Però ACADE, que estaba muy enfadada por la
reunión anterior, bloqueó esta. Se levantó ia sesión sin
fijar fecha para un nuevo intento. Los sindicatos vamos
a convocar una nueva reunión si en los próxirnos días
no se nos convoca.
III Convenio Colectivo de Coïegios Mayores
Universitarios. BOE 11-19-99, Pag, 32.500 y SS.
Validez desde el 1.1.99, hasta el 31-12-2000. No hemos
comenzado a negociar la revisión salarial.
III Convenio Colectivo de Ensenanza y Formación no
Reglada (Academias). BOE 12-1-99. Pag. 1.375 y SS.
Validez desde el 1-1-98, hasta 31-12-99. Revisión sala-
rial BOE 11-8-99, En breve comenzarà la negociación
del IV convenio.
II Convenio de Universidades Privades, Centros
Universitarios Privados y Centros de Formación de
Postgraduados. BOE 28-10-99, Pag, 3.785 1 y SS.
Validez, desde el 1199, hasta el 31-12-2000.
X Convenio Colectivo de Ambito Estatal para Centros
de Educación Universitària e Investigación. BOE 22-2-
00, Pag. 7.894 y SS.Validez, desde el 1 de enero del 99
hasta el 31 del 12 del 2002.

Alejandro Martínez Tudela

En las etapas educativas no concertadas {Educación
Infantil, Bachillerato y EP), la diferencia retributiva con los
companeros de los niveles obligatorios sigue siendo abis-
mal -hasta 26.516 ptas. con Primària y 29.274 con
Secundaria-, una tendència que seguirà aumentando en
anos sucesivos si no se pone remedio. El STEPV-Iv reivin-
dica ante las patronales desde hace anos la apertura de
un calendario de homologación de estos companeros. La

solución propuesta por
los responsables
empresariales, y tam-
bién por algunos sindi-
catos, es la concerta-
ción. Se propone así
que el costo de la
homologación sea asu-
mido exclusivament e
por el erario púbh'co y
que las empresas no
asuman ninguna obli-
gación, ni siquiera
moral. Algunos cen-
tros, sin embargo, sí
estan pagando de
manera autònoma los
complementos retribu-
tivos reclamades por el
personal docente de
estos niveles.

Concentració de professorat davant la Conselleria d'Educacióa València.'/ XELO GARCIA p_ _i i-nforme de la

E l 22 de febrero se reunió una mesa tècnica para
efectuar los últimos retoques en las plantUlas de
Secundaria para centros concertades. No obstante,

el acuerdo final de estàs plantillas està pendiente de la
decisión que tome la Comisión de Seguímiento del
Documento sobre la implantación de la reforma educativa
en estos centros. El modelo de plantillas de Secundaria
prevé 9 profesores para centros de una línea, 16 para cen-
tros de dos y 23 para
centros de tres líne-
as, que son la mayo-
ría. Esto contrasta
enormemente con
las cantidades acor-
dadas en las planti-
llas de los centros
públicos para los
mismos niveles; 13,
22 y 34 profesores,
respectivamente. Si
se tiene en cuenta,
ademàs, que las
horas de permanèn-
cia en el centro son
las mismas para los
dos colectivos, el
total del profesora-
do debe repartirse
entre las horas de
j ornada (curricula-
res o "de pizarra"), lo que supóne una carga lectiva muy
superior para los docentes de los centros concertados.

Por otra parte, en la propuesta del 'Pacto para la
Educación' presentado por el conseller Tarancón, se
hace referència explícita (apartado 5.2 de Educación
Infantil segundo cicló y Primària) a la " Asignación de los
recursos económicos necesarios para culminar el proce-
so de analogia retributiva del profesorado de los centros
concertados con el profesorado de los centros públicos,
con los mismos términos de aplicación pactades en el
Acuerdo de la Conselleria de Cultura, Educación y
Ciència y las organizaciones sindicales con representa-
ción en la Mesa Sectorial de Educación, en matèria de
retribuciones del personal docente". La realidad es muy
diferente. La propuesta de la Conselleria retrasa la tem-
poralización al ano 2001. Es decir, a partir de enero de
2000, los companeros de la pública perciben un comple-
mento retributivo que los de la privada concertada no
percibiràn hasta el ano que viene. Y todo esto sin consi-
derar la deuda pendiente del complemento retributivo,
un asunto acordado en 1996. Hasta aquí la referència a
los niveles educatives obligatòries, que son los concerta-
dos.

OCDE Escuelos de calidad para el iuturo se insiste en la
necesidad de mejorar el estatuto y la remuneración de los
profesores para poder enfrentarse en mejores condiciones
a las exigencias educativas. Però las actitudes del
Gobierno con respecto a este colectivo no son las mas
acertadas y lo que se detecta es mas bien una curiosa
coincidència con las de las organizaciones patronales.
Podria pensarse que la calidad de la ensenanza se resien-
te en estos centros privados concertados, donde el profe-
sorado carece del reconocimiento necesario, Sin embargo,
parece que la vocación de estos docentes queda intacta
cuando, pese a todo, responden con rapidez y hasta con
generosidad llegado el momento. Obviamente, el STEPV-
Iv no està de acuerdo ni con las plantillas de Secundaria
que se presentan, porque son insuficientes, ni con el dife-
rente ealendario para el pago del complemento retributi-
vo de homologación, por las repercusiones que tendran
ambos aspectos sobre el profesorado. El Sindicato tampo-
co acepta que las patronales se inhiban de su responsabi-
lidad respecto a los trabajadores y trabajadoras. En este
contexto, la Administración debería velar por las condi-
ciones de trabajo de quienes hacen posible esa educación
de calidad, y no constituirse en una patronal mas.
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ARXIU

Els afectats preparen mobilitzacions

Els mestres valencians a les Illes
exigeixen el reconeixement dels
títols de valencià

ALL-I-OLI
El Govern de les Illes Balears no reconeix, des del mes de febrer, la
titulació de Valencià expedida per la Generalitat Valenciana. Segons
l'Ordre aprovada pel Govern balear, queda sense efecte l'homolo-
gació que en la pràctica venia aplicant-se als títols emesos per
l'Administració valenciana. El professorat afectat, que podria perdre
el seu lloc de treball per l'aplicació de la mesura, està disposat a
mamprendre distintes mobilitzacions i a aturar l'ensenyament. El
Sindicat de Treballadors de les Illes i l'STEPV-Iv, en un comunicat
conjunt, exigeixen el reconeixement de les titulacions valencianes
per a l'exercici docent. Ambdós sindicats exigeixen que, en tot cas,
la mesura no afecte el professorat que treballa a les Illes.

La Plataforma de Professorat per la
Unitat de la Llengua és un col·lectiu
integrat per un centenar de mestres
afectats que exigeixen el Govern
balear que torne a admetre els títols
lingüístics expedits per la Generali-
tat Valenciana. L'Ordre de la Con-
selleria d'Educació del 17 de febrer,
que no reconeix la validesa de les
titulacions de Valencià, afecta una
part molt important del professorat
de les illes Pitiüses, ja que molts
són valencians o s'han format al
País Valencià i ara no disposen dels
requisits per a impartir classes. Des
de la Plataforma es denuncia el fet
que ara "cal començar des de zero,
perquè no convaliden absolutament
res". Molts mestres, després de l'a-
provació de POrdre del Govern, es
troben amb que el document que
acredita els seus coneixements de
català, obtingut al País Valencià i
que H va servir per a ocupar la placa
que ocupa, és paper mullat. Els

docents demanen també a la Gene-
ralitat Valenciana que reconega ofi-
cialment les titulacions emeses a
Catalunya i Illes Balears. Fins ara,
el professorat valencià podia pre-
sentar-se a les oposicions a aquests
territoris, mentre que no era possi-
ble fa situació inversa, atès que el
Consell Valencià no admet els títols
lingüístics de les altres comunitats
catalanoparlants.

"Que estiguen tranquils, no tira-
rem ningú al carrer", van ser les
paraules d'Arnau Amer, director
general de Personal Docent de les
Illes. Les autoritats educatives han
mantingut reunions amb els repre-
sentants dels treballadors de l'en-
senyament, però encara falta arribar
a una solució pactada. Per la seua
banda, STE1, organització confede-
rada amb STEPV-Iv, junt a les
altres forces sindicals, tenen previst
de celebrar una mesa sectorial
monogràfica abans del 20 de març.

Declaració STEPV-IV i STEI
L'STEPV-Iv (País Valencià) i
l'STEI (Hles Balears) exigeixen
a la Generalitat Valenciana l'a-
provació d'una norma jurídica
que convalide les titulacions de
llengua catalana emeses pels
governs de les Illes Balears i de
la Generalitat de Catalunya
amb les seues pròpies titula-
cions. És responsabilitat de la
Generalitat Valenciana, gover-
nada pel Partit Popular, donar
una sortida legal a allò que és
inqüestionable científicament:
la unitat de la llengua catala-
na.

L'STEI reitera el seu rebuig
per haver-se assabentat de la
publicació de les ordres que
fixen les titulacions necessàries
per a l'ensenyament de i en
llengua catalana als centres
docents de les Illes Balears a
través del BOCAIB. L'STEI

manifesta la seua més enèrgica
protesta pel fet de no haver
estat informada la Mesa
Sectorial d'Educació, àmbit de
representació i negociació del
professorat, i reclama de la
Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes
Balears que done repostes, al si
de la Mesa Sectorial
d'Educació, sobre les implica-
cions laborals i acadèmiques
de les esmentades ordres.

L'STEPV-Iv i l'STEI recla-
men que no siguen lesionats
els drets laborals del professo-
rat interí que exerceix la
docència en centres educatius
de les Illes, amb el reconeixe-
ment de les titulacions emeses
per l'Administració valen-
ciana com a equivalents i sufi-
cients en termes de requisit
lingüístic.

La Formació de les Persones Adultes alberga sospites de privatitzacio

La Mesa d'Agents Socials
de 1TPA rebutja la proposta
de Tacte educatiu'

ALL-I-OLI
La manca d'un pla d'adequacions i construc-
cions de centres de Formació de Persones
Adultes (FPA) és només un dels motius que
han impulsat la Mesa dels Agents Socials per
la Formació de les Persones Adultes a mani-
festar el rebuig a l'anomenada proposta de

Per a la Mesa, els objectius
generals del Pacte restringeixen
el desenvolupament de la Llei
d'FPA a l'elaboració del Mapa
d'FPA, sense una menció explíci-
ta al desenvolupament global de
la Uei. El Pacte, segons la Mesa,
ignora la concepció educativa de
l'FPA, a qui relega a una funció
compensadora. Les mesures per
a desplegar la Llei 1/95 només
apunten les competències prò-
pies de la Conselleria d'Educació
(que haurien d'haver-se desple-
gat ara fa cinc anys), i "segueix
sense fer cap referència al Pla
General d'Actuacions del
Govern Valencià", A juí de la
Mesa, tampoc "no és dona cap
pas en l'establiment de xarxes
territorials, plans locals i consells
territorials" i "no és parla de la
integració en la Conselleria
d'Educació del professorat depe-
nent de la Diputació de
València". El perill que es consti-
tuesca una doble xarxa de cen-
tres de titularitat municipal és un
altre motiu de les crítiques al
Pacte.

El conjunt d'aquestes man-

"Pacte educatiu" impulsat pel conseller
d'Educació. Aquesta plataforma unitària, inte-
grada per distints col·lectius i pels sindicats
CC OO, FETE-UGT i STEPV-Iv, ha elaborat un
document en el qual argumenta de manera
pormenoritzada els motius de la seua oposició
al Pacte.

cances evidencia per a la Mesa
" el caràcter merament compen-
sador i acadèmic que se li vol
donar a l'FPA en la proposta de
Pacte". Per subsanar-ho, afe-
geix, caldria eixamplar l'abast
d'actuació de l'IVADED, recon-
vertint-ho en l'Institut Valencià
per al Desenvolupament de
l'Educació d'Adults, el qual

ARXIU

"podria integrar i coordinar les
actuacions formatives de les
Conselleries de Treball i
Benestar Social". Finalment, les
indefinicions del document pro-
posat per la Conselleria poden,
en paraules de la Mesa
d'Agents Socials, "encetar un
procés de privatitzacio" contra-
ri a l'esperit de la llei.

Els participants temen una "contrareforma"

L'ESO, centre del debat de la
Federació d'MRP del País Valencià

ALL-I-OLI
Convocats per la Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica, vora cinquanta docents
han debatut el futur de l'ESO. Reunits durant el
cap de setmana del 4 i 5 de març al col·legi públic
Blasco Ibànez, de la Malva-rosa (València), els
assistents consideren que l'ESO "és, sens dubte, la
pedra angular de la Reforma". També assenyalen
que "el seu procés d'implantació està generant un
clima difícil, que posa en perill la pròpia LOGSE,

i la seua obligatorietat està sent fortament contes-
tada des de diferents sectors, especialment pel
propi professorat". Per a la Federació d'MRP,
aspectes com la universalitat Í comprensivitat de
l'etapa no han calat en la praxi pedagògica dels
instituts, degut en gran mesura, segons s'afirma,
"al context neoliberal de culte a l'individual, de
segregació d'allò que molesta i de selecció pura Í
dura, que està duent a una preocupant reclassifi-
cació de centres Í itineraris formatius".

El problema escolar no és la
comprensivitat ni la diversitat,
ni els conflictes, "que no són
només escolars", i que són, s'a-
fegeix des de la Federació, "rea-
litats que cal assortir i a més
com a un signe d'enriquiment,
progrés, complexitat i realitat de
futur". Per als MRP, cal que el
professorat compte amb recur-
sos de temps i autonomia orga-
nitzativa i formativa per a plan-
tejar-se com passar "del pensa-
ment obsolet, parcel·lat i estèril
de les disciplines a la necessitat
de prestar experiències i crear-
ne de noves".

La funció de les famílies a l'E-
SO va ser una altra qüestió que
va protagonitzar els debats. Les
mares i els pares haurien de tin-
dré eines culturals per a passar
de ser "clients d'un servei" a
"col·laboradors d'un projecte cul-

tural de formació". A més, segons
les MRP, "l'alumnat ha de deixar
d'assumir un paper de víctima
del sistema, per a convertir-se en
un protagonista actiu".

Pel que fa a l'autonomia dels
centres, els assistents manifes-
ten que "sense la llei econòmica
d'acompanyament, la LOGSE
camina orfa i erràtica cap a una
més que probable contrarefor-
ma" i es palès "l'abandonament
de l'Administració envers els
compromisos mínims de dotació
i d'infrastructures als centres".
La Federació es pregunta si
aquest abandonament, junt a la
falta de suport als equips dkec-
tius dels centres, respon a "una
simple incapacitat i ineficiència
de l'Administració", o "més bé a
una estratègia sàviament dis-
senyada per tal de desregularit-
zar allò públic i privatitzar l'edu-

cació fins a uns nivells màxims
que possibiliten la segregació i
selecció de l'alumnat, al temps
que hom assegura un control
ideològic de la societat",

Les jornades van acabar amb
un debat sobre el futur dels
MRP, en què es va apostar per
"una escola en la qual importe
més ensenyar un saber emanci-
pador amb voluntat d'ensenya-
ment públic que la transmissió
de disciplines". Durant les ses-
sions de treball va íntervindre el
professor de la Universitat de
Rio de Janeiro (Brasil) Pablo
Gentili, present al País Valencià
per invitació de l'STEPV-Iv.
Gentili va denunciar les políti-
ques neoliberals en matèria
educativa, atès que "existeix el
risc que l'escola pública deixe
de ser pública". [Entrevista amb
Pablo Gentili: pàgina 7.]
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L'Oferta Pública d'Ocupació
Proposta del Sindicat

La qüestió més important, de les
moltes que hi ha pendents en la
Funció Pública Valenciana, és el des-
envolupament de l'Oferta Pública
d'Ocupació per a 1999. Del fet que es
desenvolupe d'una manera o d'una
altra poden dependre moltes coses,
tant a curt com a llarg termini.

L'Oferta recull només una quarta
part de les vacants de la
Generalitat. El Decret 33/99, de
Selecció i Provisió, preveu que en
el termini de tres anys (2000, 2001
i 2002) es reduiran en un 75% les
vacants ocupades per personal
temporal. Cal que les ofertes es
publiquen amb places suficients.

La promoció interna
L'Oferta de 1999 i la dels anys
següents ha de servir per fer efec-
tiu el dret a la promoció interna del
personal de la Generalitat.

Enguany bastants persones podran
fer-lo efectiu. Però, a pesar de la
reserva teòrica del 40% de les places
totals convocades -unes 400-, a cap
de les 125 places d'Ajudants de
Residència i Serveis, així com de les
350 places per a auxiliars administra-
tius, no accedirà ningú per promoció
interna. I moltes categories laborals i
classes d'Administració Especial no
han estat convocades. Respecte de
l'Administra ri ó General, es forma un
coll de botella en els grups C i B, i
enguany no hi ha oferta d'aquests
grups. . ,

Les promocions internes espe-
cials són la novetat: llocs barrats,
adequació de l'ocupant al grup del
lloc i 148 places del grup C per a la
promoció interna del grup D
d'Administració.

Respecte del sistema de selecció,
apostem pel curs selectiu: no hi ha
raons per a negar-ho, quan s'ha fet
per a la funcionarització i per a
diversos plans d'ocupació.

Explorem un altre camí
La promoció interna no és sufi-
cient; cal trobar camins que facen
possible que més persones fixes
promocionen. Si el personal real-
ment vol una promoció, els cal
anar pel torn lliure a les proves
selectives de grups superiors. I
clar, es troben amb la mateixa
competència que si foren personal
aliè a l'Administració.

El Sindicat defensa que per a
l'accés es valore d'alguna manera
el temps treballat per a
l'Administració de la Generalitat, i
que, per tant, l'Oferta es desenvo-
lupe sota el sistema de selecció del
concurs-oposició, per a que s'obtin-
ga una recompensa a la dedicació a
l'organització durant tants anys
sense possibilitat de promoció.

El personal interí
Siga fruit d'una ment perversa o
siga per un cúmul de despropòsits,
el fet és que prop del 30% del per-
sonal de la Generalitat és tempo-
ral, bé contractat laboral temporal,
bé funcionari interí. Això obeeix a
les mateixes causes apuntades per
a la falta de promoció interna del
personal fix: l'absència d'ofertes
públiques d'ocupació i la seua
limitació, quan les hi ha hagudes.

No pareix que aquest personal
treballe malament: no coneixem
expedients disciplinaris ni cessa-
ments per incapacitat. Fan la seua

faena tan bé com el personal fix, i
l'Administració funciona, en la
part que els correspon, gràcies a
ells i elles.

Per això, el sindicat opina que
també en aquest cas cal que es
valore el temps treballat per a
l'Administració. De nou, això
suposa l'aposta pel sistema de con-
curs-oposició, sota criteris d'igual-
tat amb el personal fix d'altres
grups o categories i sense que es
faça impossible que els ciutadans i
ciutadanes puguen accedir.

Els sistemes de selecció
Els sistemes de selecció són tres:
l'oposició, el concurs-oposició i el
concurs. La legislació no en desta-
ca cap com a sistema preferent. El
Decret 33/99, de Selecció i
Provisió, sí destaca l'oposició com
a sistema normal d'accés a la fun-
ció pública.

Per a ser el sistema normal, ha
d'haver condicions de normalitat:
una Administració amb poques
places vacants; convocatòries d'o-
posicions periòdiques i amb places
suficients, etc. És evident que no
és el cas.

Ara mateix, hi ha una situació
que en cap cas podem considerar
normal: molts anys sense ofertes,
molt de personal interí... Ho reco-
neix el Decret 33/99, quan diu que
en 3 anys es reduirà en un 75% el
nombre de les vacants ocupades
per personal temporal.

Per això, el Sindicat no aposta pel
sistema d'oposició, sinó pel de con-
curs-oposició, que permet la valora-
ció dels serveis prestats, tant per a
la promoció com per a l'accés.

Més mobilitat horitzontal
Josep TOT i Vives

E ncara no s'ha acabat l'anterior concurs de mobi-
litat horitzontal, la presa de possessió del qual serà
el dia 2 de maig de 2000, i ja en tenim un altre. Al

DOGV del 4 de febrer de 2000 s'han publicat diversos
concursos de trasllats per a la provisió de llocs de treball
laborals amb mobilitat horitzontal.
En VAll-i-oli del mes de desembre explicàvem les reper-
cussions del concurs per al manteniment de llocs de tre-
ball en l'Administració Pública, així com l'interès en ofe-
rir només places de subalterns en un concurs de mobili-
tat horitzontal, per a tenir més de 300 places de neteja
vacants, per poder amortitzar-les.
Ja es manifestava l'oposició radical de l'STEPV-Iv a la
destrucció de llocs de treball que podia suposar l'esmen-
tat concurs, així com la nostra preocupació per les conse-
qüències que la seua resolució tenia sobre tot el personal,
tant fix com interí.
El barem del primer concurs de mobilitat no és el

mateix que el dels nous. Però, hi ha diferències subs-
tancials?
D'una part, els Cursos de Formació i Perfeccionament. El
primer concurs valora els cursos de 100 o més hores en 5
punts, a raó de 0'05 l'hora rebuda. I el nou barem els valo-
ra en 2 punts, a raó de 0'02 punts l'hora rebuda, una dife-
rència de 0'03 per hora.
Respecte els mèrits específics, el primer barem valorava el
treball desenvolupat com a personal fix en el mateix grup. El
nou barem el valora dins la categoria de cada treballador/a.
Les diferències que existeixen entre el barem del primer
concurs i el nou poden donar alguna sorpresa, com per
exemple: persones que s'han presentat en el primer con-
curs i han obtingut places de subaltern, amb el nou barem
no hagueren obtingut la mateixa plaça. I persones que
s'han presentat i que no han obtingut cap plaça, ara sí que
poden obtenir-la. Això són també conseqüències d'un
concurs mal plantejat.
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ALLIPEBRE
Publicada l'Ordre de Barems
La famosa Ordre de barems generals va ser
publicada el 31 de gener. Malgrat l'últim intent
sindical per arreglar-ho, la Direcció General de
la Funció Pública va decidir publicar-ho sense el
suport de cap organització.

Concursos amb mobilitat horitzontal
El 4 de febrer es van publicar els concursos de
mobilitat horitzontal dels grups C, D i E del per-
sonal laboral al servei de la Generalitat
Valenciana. A diferència del primer concurs de
mobilitat horitzontal, han eixit totes les places de
cada grup, i no solament d'una categoria. L'única
excepció la constitueixen les categories incloses
en l'Oferta, per les raons gue s'expliquen a con-
tinuació. L'ordre de preferència per a l'adjudica-
ció és el gue diu el conveni: primer els membres
de la mateixa categoria, després els del mateix
subgrup, i després la resta. En tot cas, es troba a
faltar, igual que en l'altra ocasió, un pacte previ
sobre els llocs i les persones que puguen resultar
damnificats pel resultat del concurs (el personal
laboral temporal que puga cessar), amb dos com-
promisos: no s'ha d'amortitzar cap lloc de treball
si no és estrictament necessari i, en cas de fer-ho,
amb el compromís de dedicar el crèdit pressu-
postari alliberat a la creació d'altres llocs de tre-
ball del mateix grup. En segon lloc, s'ha de
recol·locar el personal cessat en els llocs vacants,
ja que fa més de dotze anys que treballen per a
la Generalitat. Aquestes persones no han pogut
consolidar el seu lloc perquè no s'ha convocat
oposicions de forma contínua, ni amb un nombre
de places suficient. Des de l'STEPV-Intersindical
Valenciana s'impulsarà un pacte en aquest sen-
tit, fins que entren en vigor les borses de treball
i es desenvolupe l'Oferta Pública.

Concursos previs al desenvolupament
de l'Oferta
També s'ha convocat els concursos generals de
trasllats de les categories laborals que han eixit
en l'Oferta Pública d'Ocupació. És un requisit
previ per a poder adjudicar places als que resul-
ten seleccionats en el procés selectiu correspo-
nent. Per això, les places d'aquestes categories
no estan en el concurs de mobilitat horitzontal, i
només hi poden accedir els qui pertanyen a la
categoria respectiva. Cal reservar-les, ja que pot-
ser no n'hi haja prou per a cobrir la quantitat ofe-
rida.

Decret de Retribucions
El 31 de gener es va celebrar una reunió de la Mesa
de Retribucions i Ocupació, en la que calia que
rAdministració presentarà un projecte de Decret
de Retribucions, classificació de llocs de treball i
relacions de llocs de treball. Així constava a la con-
vocatòria, i així ho havia anunciat ja diverses vega-
des el conseller Castellano. L'Administració va
demanar els sindicats que aportaren les propostes
sobre els assumptes recollits al decret. Volen mare-
jar la perdiu; hi ha suficients instruments normatius
per a aconseguir el que realment interessa: recupe-
rar poder adquisitiu, revisar algunes classificacions
de grups i/o col·lectius... Respecte la publicació de
les relacions de llocs de treball, la millor política és
publicar les relacions amb una periodicitat anual.
Pel que fa a la classificació de llocs, què volen regu-
lar? gEls criteris de classificació generals? Pot valdré
la pena, davant la inconsistència que ha caracterit-
zat els ocupants de la Direcció General de la Funció
Pública a l'hora de resistir les ordres superiors per a
reclassificar determinades persones (que no llocs).
En conseqüència, cal que es preseníe un document
en què es dibuixen les línies d'allò s'hi vol canviar.
En cas contrari, aconseguiran desviar l'atenció
sobre el que és més important en aquests moments:
gQuè passa amb la paga lineal?, £per què no ixen
les convocatòries de l'oOferta Pública?, iper què no
s'acaba la negociació de les ordres de les Borses de
Millora d'Ocupació i de Personal Interí?

Nou sector d'Administracions Públiques
S'ha constituït el sector d'Administracions
Públiques de l'STEPV-Intersindical Valenciana.
El sector tindrà un plenari i realitzarà jornades
de formació i publicacions de fornia autònoma.
El sector l'integren el personal de la
Generalitat Valenciana, de l'Administració
central de l'Estat, les Administracions locals i
Justícia. També s'ha elegit el primer Secretariat
de sector, composat per set persones: els dos
membres del Secretariat Nacional pertanyents
al sector i encarregats de l'acció sindical (Pep
Tur i Adel Francés); Juan Carlos Marín i Marie
Escrig, per Alacant; Blai Domènech i Manuel
Garcia, per València, i Oreto Isona, per
Castelló, També s'hi incorpora Juan Miguel
Munoz, encarregat de les tasques d'extensió
del Sindicat i responsable de l'acció sindical al
sector de Justícia.
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Reivindiquen l'adequació de l'escola a les prescripcions de la LOCSE

El Bosco, de Cocentaina,
segueix les mobilitzacions

ALL-I-OLI, El Comtat
El col·legi públic Sant Joan
Bosco, de Cocentaina (El
Comtat) porta deu anys dema-
nant les successives adminis-
tracions educatives que es rea-
litzen les reformes necessàries
per homologar les
instal·lacions escolars a la nor-
mativa LOGSE. Cartes i comu-
nicacions a Conselleria, lectura
de manifests als plens munici-
pals, representacions i parò-
dies sarcàstiques i un llarg
rosari d'accions reivindicatives
no han servit fins el moment
per fer que s'acomplisca la llei.
Les promeses dels responsa-
bles polítics encara no s'han
materialitzat, però la comunitat
educativa segueix empenyada
en aconseguir-ho. Unes parau-
les del director general de
Règim Econòmic de la
Conselleria d'Educació pro-
nunciades després de visitar el
centre van provocar recent-
ment la resposta de la comuni-
tat educativa. Un treball publi-
cat a la revista Bicicleta, edita-
da pel propi col·legi, denuncia
les declaracions del director

general, pel " cinisme amb què
es van pronunciar" i perquè
tracta de menysprear les rei-
vindicacions pendents.
"Sembla mentida -segueix
l'article- que un home que per-
tany a una Administració que
fa no res demanava no crear
alarma social ni alentar un
clima de crispació, aprofite la
presència dels representants
del poble de Cocentaina i dels
mitjans de comunicació per a
deixar la nostra escola com una
colla d'ambiciosos que es quei-
xen de vici". El Bosco, nom
popular amb què es coneix
aquesta escola de Cocentaina,
és un centre capdavanter en
matèria d'innovació pedagògi-
ca i compromís docent, i és el
primer col·legi del Comtat que
va introduir el valencià com a
llengua vehicular dels ense-
nyaments. Els últims anys, la
comunitat .educativa ha prota-
gonitzat reiterades mesures de
protesta en què s'ha exigit la
realització de les obres neces-
sàries per adequar l'edifici a
l'estructura prevista a la
Reforma educativa.

L'Associació Cultural
"La Brúixola" celebra el seu sisè
aniversari amb un homenatge a
Pere Riutort i Mestre

ALL-I-OLI, València
El 18 de febrer passat,

l'Associació Cultural La
Brúixola, en un sopar especial
pel seu sisè aniversari, que
tingué lloc a València, va
retre un merescut homenatge
a Pere Riutort i Mestre, cate-
dràtic de Didàctica del
Valencià a l'Escola de
Magisteri de València. Els
promotors de l'homenatge
van destacar la seua tasca i
perseverança en la introduc-
ció de la nostra llengua a la
litúrgia valenciana, i recorda-
ren a tots els presents els
mèrits del pare Riutort:
Promotor i president de la
Comissió Interdiocesana per
als textos litúrgics valencians,

Llibre del poble de Déu, Nou
Testament... Promotor de l'en-
senyament escolar de la nos-
tra llengua des de 1971. Amb
Enric Valor començà el mate-
rial didàctic (col·lecció Els
Vents del Món) d'acord amb
els principis docents de la
immersió lingüística.
Promotor de la Fundació La
Mata de Jonc i de l'Associació
La Paraula Cristiana.
Actualment treballa, després
de dotze anys de preparació,
en l'inici d'un santuari marià
al terme de Tàrbena (La
Marina), dedicat a la nostra
cultura eclesiàstica.

L'STEPV-Iv es va adherir a
l'homenatge al seu il·lustre i
benvolgut afiliat.

L'acord es va prendre per unanimitat

Anna Ros tindrà un carrer
al seu poble de Xeraco

ALL-I-OLI, La Safor
L'Ajuntament de Xeraco (La
Safor) ha aprovat dedicar un
carrer del poble a Anna Ros,
destacada sindicalista de
l'STEPV-Iv, morta en l'estiu de
1997. La moció va estar apro-
vada per la totalitat dels mem-
bres de la Corporació munici-
pal. Ros, nascuda en aquesta
localitat de La Safor, va desta-
car pel seu compromís amb els
Moviments de Renovació
Pedagògica i la solidaritat
internacionalista. Mestra d'es-
cola i professora d'Història
d'Ensenyament mitjà, Anna
Ros era molt coneguda en els

cercles pedagògics progressis-
tes. Compromesa amb la lluita
per les llibertats des del fran-
quisme, va militar en aquesta
organització i va participar en
distints congressos i debats
sindicals. També era una activa
defensora dels drets de les
dones. En l'última etapa es va
especialitzar en l'estudi del
món àrab i l'Islam, i va estudiar
les potencialitats emancipado-
res del moviment de les dones
en aquests àmbits. En la matei-
xa reunió de l'Ajuntament de
Xeraco, el Ple va acordar la
rotulació d'un carrer en memò-
ria de l'escriptor Enric Valor.

El maestro de Calles es amenazado por oponerse a la instalacion de la planta de fangós

La Serranía se maniíiesta para protestar
contra la política de vertederos

PAZ LÓPEZ, La Serranía
La intención de instalar un vertedero de residuos
industríales e inertes en Losa del Obispo y una plan-
ta de fangós en Calles ha provocado la movilización
social en La Serranía. Mas allà de esta protesta con-
creta, la crítica se hace a la política de gestión de

El 25 de febrero, cerca de mil
manifeslantes expresaron su
protesta en la ciudad de
València contra la política glo-
bal de vertederos de la
Generalitat. En particular, las
quejas se dirigen hacia dos
proyectos: la planta de trata-
miento de fangós que se pre-
tende ubicar en Calles, y el
vertedero de residuos indus-
triales e inertes en Losa del
Obispo. En la maniíestación,
convocada por la Coordinadora
Antirresiduos y el Centro de
Estudiós de La Serranía, se
expresó la oposición a los pro-
yectos del Consell. En un
comunicado de los organizado-
rés se expresa "el rechazo a
una ineficaz política.de gestión
de residuos, por su falta de
previsión, que condena a La
Serranía a ser el basurero del
àrea urbana", y la "oposición a
las macroplantas de íangos, de
las que, por su gran enverga-
dura, no se tiene garantías de
su buen f uncionamiento".
Estos proyectos, según las enti-
dades convocantes, atentan
contra un modelo de desarrollo
comarcal potenciador de los
recursos ambientales y turístí-
cos propios, capaz de autoges-
tionar sus propios residuos.

Amenazas al maestro de
Calles

La movilización social ha
tenido sus consecuencias nega-
tivas. Desde que se inicio la

residuos del Gobierno valencíano, que apuesta por
un modelo de macrovertederos, en el que las zonas
rurales son espacíos potenciales de ubicación de las
basuras urbanas. Por todo esto, desde La Serranía se
reivindica un nuevo Plan Integral de Residuos que
abogue por la gestión comarcal.

La Serrania se maniíiesta por las calles de Valencià. / M. CABANILLAS

protesta, el maestro de Calles,
José Luis Valero, sufrió amena-
zas y agresiones verbales por
parte de algunos vecinos. El
hecho de que este profesor des-
arrolle fuera de las aulas una
actividad social como presiden-
te del Centro de Estudiós de La
Serranía le ha supuesto graves
problemas en su actividad
docente. Valero, concejal en
Villar del Arzobispo por IU, se
ha manifestado en contra de la
instalacion de la planta de tra-
tamiento de fangós. Por este
motivo, un sector de la pobla-
ción inicio una campana de
desprestigio contra el maestro,

en la que un grupo reducido de
personas llego a amenazarle.
Tras un acto de conciliación, las
amenazas directas desapare-
cieron, però la campana contra
el maestro continua. En las
calles del pueblo se ha podido
leer octavillas con las leyendas
"Maestro y seguidores = misè-
ria" o "Los maestros a ensenar
y los callejanos a trabajar".
Desde el Centro de Estudiós se
ha solicitado a los claustros de
profesores el apoyo hacia José
Luis Valero, para paralizar esta
campana de desprestigio y
defender el libre ejercicio de la
libertad de expresión.

El sindicalista de l'STEPV-lv va ser director i animador del col.legi

Juan Gómez dóna nom a les pistes
poliesportives de l'escola Les Rotes,
d'Altea, en un sentit recordatori

AU-i-oli, Marina Baixa
Les instal·lacions poliesportives del col·legi
públic Les Rotes són, des del 29 de febrer, les
pistes Juan Gómez Ibénez. Conegut popular-
ment com Juanito, el qui va ser durant molts
anys un dels principals animadors d'aquesta

escola d'Altea va rebre així un nou homenatge
de la comunitat educativa. Els actes d'inaugu-
ració de la placa commemorativa van comptar
amb la presència de les autoritats municipals,
el claustre del professorat, l'alumnat Í molts
amics que van voler sumar-se a l'esdeveniment.

El descobriment de la placa va
anar precedit d'un senzill parla-
ment a càrrec de la directora del
col·legi, qui va explicar que "no
calia explicar qui era Juan
Gómez, perquè els majors ja ho
saben i els més menuts ho han
sabut aquests dies".

A continuació va parlar Pep
Murïoz, conserge del centre i
amic personal de Gómez,
seguit d'una antiga alumna.
Finalment, un amic vingut de
València va llegir uns poemes i
una coral va interpretar unes
cançons en la seua memòria.

Celebració d'aniversari
Munoz va dir que la reunió era
una celebració simbòlica de
l'aniversari de l'entranyable
Juanito que complia anys el 29

de febrer: "Avui compleixes 44
anys, 11 que diries tu. Però tu
no tens edat, Juan, estàs per
damunt del temps".

En nom de l'escola, Munoz
va voler obsequiar de manera
pòstuma qui va ser el seu
col·lega: "Pren-te aquestes pis-
tes esportives com un simple
intent de regal. És poc per al
que tu has fet pel centre, per
l'educació, per aquest poble,
pel món".

Fernando Vàzquez, mestre i
antic company de Juan Gómez,
va descobrir la placa, realitza-
da en ceràmica artesanal.

La mort de Juan Gómez en
desembre de 1995 va commo-
cionar la població d'Altea, par-
ticularment l'escola de Les
Rotes.

Compromís cívic
Aquest home d'Albacete havia
deixat sobrades mostres del
seu entusiasme i professionali-
tat durant els anys que va diri-
gir el col·legi, abans de ser
destinat com a assessor peda-
gògic al Centre de Professors
de Benidorm. La seua tasca al
front de l'emissora escolar
Ràdio Teràpia, un mitjà de
comunicació de la comunitat
escolar obert a la societat, i els
treballs amb la Coordinadora
contra el peatge a l'A7 van ser
algunes de les mostres del seu
compromís cívic.

Juan Gómez era, a més, regi-
dor d'Esquerra Unida a
l'Ajuntament d'Altea i un mili-
tant destacat de l'STEPV-Iv a
la comarca de La Marina.
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Les Jornades de Sociolingüística
d'Alcoi debatran sobre
"Ideologia i conflicte lingüístic"

ALL-I-OLI, Alcoi
La IX edició de les Jornades de
Sociolingüística, que organitza
cada any el Gabinet de
Normalització Lingüística de
l'Ajuntament d'Alcoi, centrarà
enguany els seus debats entorn
del tema Ideologia i conflicte
lingüístic. La convocatòria se
celebrarà durant els dies 19 i 20
de maig, en el marc del Centre
Cultural de la ciutat.

Les Jornades de l'any 2000
començaran la vesprada del
divendres 19 de maig, amb la
conferència de Rafael Ninyoles
sobre Interpretació dels con-
flictes lingüístics. Al professor
de Sociologia de la Universitat
de València li seguirà l'expert
de la Universitat d'Amsterdam
Teun A. van Dijk, sobre El
paper de la llengua en la
(re)producció de les ideologies.
A la nit, el grup Al Tall presen-
tarà en concert el seu nou disc.
El dissabte dia 20, el doctor en
filologia basca Xabier Erize
dissertarà sobre Mentalitat i
ideologia en el discurs sobre
l'èuscar en la comunitat caste-
llanoparlant. El professor de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, Francesc Espinet
presentarà una anàlisi històrica

de les ideologies lingüístiques
als Països Catalans, i Josep
Ramon Llobera, professor
d'Antropologia Social, parlarà
sobre Llengua i nacionalisme.
La sessió vespertina s'obrirà
amb Les representacions ideo-
lògiques dels valencians, a
càrrec del sociòleg valencià
Rafael Castelló. Serà el filòleg
de la Universitat Rovira i
Virgili, de Tarragona, Miquel
Àngel Pradilla qui tanque les
Jornades amb la ponència
sobre Sociologia del blaveris-
me.

Les Jornades de Socio-
lingüística d'Alcoi han esdevin-
gut ja una cita obligada per als
estudiants i les persones interes-
sades a acostar-se als fenòmens
sociolingüístics, que acudeixen
des de distints punts dels Països
Catalans per a participar en els
debats.

L'Ajuntament d'Alcoi publica
les ponències presentades en un
volum, per facilitar la consulta
sobre els temes abordats. Més
informació i inscripció a les
Jornades: Gabinet de
Normalització Lingüística, Ajun-
tament, Plaça d'Espanya, 1,
03801 Alcoi, Tel. 965537100, c-e:
gabinet-valencia@alcoi.org.

L'Institut Pare Vitòria i Alfons
Llorenç, guardonats amb els
Premis Joan Valls 2000

ALL-I-OLI, Alcoi
El periodista i escriptor de
Planes Alfons Llorenç i
l'Institut de Secundària Pare
Eduard Vitòria, d'Alcoi, han
estat guardonats amb els
Premis Joan Valls i Jordà, que
anualment atorga l'associació
cultural Amics de Joan Valls
en reconeixement al treball de
promoció social del valencià
de persones i entitats de les
comarques de l'Alcoià i el
Comtat.

Pel que fa a TIES Pare
Vitòria, que rep enguany el
premi destinat a entitats i
col·lectius, es tracta del centre
de Secundària més veterà de
la ciutat d'Alcoi i un dels pio-
ners a fer del valencià el vehi-
cle normal de l'activitat esco-
lar. Per les seues aules són ja
diverses les generacions d'al-
coians i alcoianes que s'hi han
format en la llengua pròpia del
país. Juntament amb les set-
manes culturals que el centre
organitza des de fa uns anys,
hi destaca l'activitat entorn de
la revista Eines, creada a prin-
cipis de la dècada dels vuitan-
ta i que ha esdevingut tot un

referent en el món d'aquesta
mena de publicacions periòdi-
ques.

A l'apartat individual Amics
de Joan Valls, ha reconegut en
la persona de Alfons Llorenç la
seua tasca constant en favor de
l'idioma i la cultura propis.
Durant un temps, Llorenç ha
estat també alcalde de Planes
(el Comtat).

L'acte públic de lliurament
d'aquests premis va tindré lloc
el dissabte 4 de març i els
guardonats van rebre sengles
escultures d'Antoni Miró.
L'escriptor i periodista alacantí
Enrique Cerdàn Tato i el
novel·lista Francesc Bodí van
ser els responsables de glossar
el perfil i la trajectòria de la
persoria i el col·lectiu premiats.
La mateixa nit, durant el trans-
curs d'un sopar públic, es va
lliurar el XVII Premi de Poesia
Manuel Rodríguez Martínez,
dotat amb 250.000 pessetes i
que va recaure en l'escriptor
barceloní Sergi Jover. L'acte
de lliurament dels premis va
retre un homenatge al recent-
ment desaparegut escriptor de
Castalla Enric Valor.

Cites
Convocat el Premi
Melchor Botella de
Renovació Pedagògica
Amb el patrocini de
l'Ajuntament d'Elx (Baix
Vinalopó), es convoca el IV
Premi Melchor Botella, amb
el propòsit d'estimular la
redacció i difusió de treballs
col·lectius que contribuïs-
quen a la renovació pedagò-
gica. Melchor Botella, desta-
cat dirigent de l'STEPV-ïv, va
ser un mestre compromès
amb la renovació pedagògi-
ca, que va morir sobtadament
en 1994, deixant una forta
commoció en la comunitat
educativa. El premi, únic i
indivisible, està dotat amb
250.000 ptes. i està dirigit a
reconèixer "el millor treball
col·lectiu d'experiències edu-
catives realitzades a l'àmbit
de la Comunitat Valenciana
que_s'hagen desenvolupat en
qualsevol nivell educatiu, en
els últims 5 anys, que facen
possible una educació uni-
vers alitzad ora, integrador a,
laica, solidària, que atenga la
diversitat, que treballe per la transformació social, i compromesa
socialment i cultural". El termini per al lliurament dels originals
finalitza el 28 d'abril. Les persones interessades a ampliar informa-
ció poden dirigir-se a: Ajuntament d'Elx, Regidoria d'Educació,
C/López Quereda, 2.

Ajuts per a projectes de televisió, ràdio i educació
L'associació Mitjans, Xarxa d'Educadors i Comunicadors, convoca
ajuts per a dinamitzar i potenciar la col·laboració entre les televi-
sions locals i els centres educatius, amb la finalitat de desenvolu-
par un treball conjunt en matèria d'educació en comunicació. Les
activitats, a realitzar durant el curs 2000-2001, hauran d'organitzar-
se entre un centre educatiu d'ensenyament obligatori i un mitjà de
comunicació local, televisiu o radiofònic. La convocatòria /Vine í
fes TV! /Vine i fes Ràdio! compta amb el suport de la Fundació
Jaume Bofill i la col·laboració d'Entrelínies, Xarxa d'Educació i
Comunicació, i té una dotació de 400.000 pessetes, sent l'import
màxim de cada ajut de 100.000 pessetes. Per a participar-hi, cal
emplenar un imprès i remetre una memòria amb les dades del pro-
jecte abans de la data límit, el 5 de maig de 2000. Més informació:
Mitjans, Rambla de Catalunya, 10, Ir, 08007 Barcelona, http://mit-
jans.pangea.org.

Concurs sobre la vida del mestre Herminio Almendros
L'Asociación de Pedagogos de Cuba, de la Asociación de
Educadores de Latinoamérica y el Caribe, convoca el Concurs
Herminio Almendros, amb l'objectiu de divulgar l'obra d'aquest
mestre i propiciar la investigació sobre el seu pensament. Els tex-
tos presentats en les tres modalitats, d'anècdotes, testimonis i
memòries, han de ser inèdits i no podran sobrepassar les deu pàgi-
nes, annexos inclosos. S'hauran de trametre, abans del 31 de juliol
de 2000, a: Asociación de Pedagogos de Cuba (AELAC), Avé. 41
#3406, Municipio Playa. Ciudad de La Habana. Cuba. Fax:
537247214. Correu-e: pedago@teleda.get.cma.net. Les persones
premiades, a més de veure publicada la seua obra, rebran una
invitació per a assistir a un event sobre la vida d'Almendros que se
celebrarà l'any 2001.

Cocentaina organitza un gran homenatge a Enric Valor
Entre el 24 de març i el 9 d'abril, més de trenta entitats cultu-
rals, educatives i cíviques de Cocentaina (el Comtat) organitzen
una sèrie d'actes que, amb el lema "Cocentaina reconeix Enric
Valor", serviran per a retre un homenatge pòstum a l'escriptor
de Castalla (l'Alcoià), mort recentment. Les entitats organitza-
dores pretenen "donar a conèixer l'obra d'Enric Valor entre la
població de Cocentaina i enaltir la figura de l'il·lustre escrip-
tor". L'homenatge ve preparant-se des de fa cinc mesos i en el
manifest que s'ha difós es diu, entre altres coses, que "amb el
seu treball i la seua saviesa ens ha dignificat com a persones i
com a poble". Entre les més de trenta activitats previstes desta-
ca la imposició de la Insígnia d'Or de la ciutat a títol pòstum, per
al dia 24 de març.

Es constitueix Galotxa, grup escolta en valencià
Per tal de donar solució a les famílies que volen que els xiquets i
xiquetes participen en activitats fora de l'escola, s'ha constituït
Galotxa, un col·lectiu que fa del valencià la llengua habitual de
relació entre els seus membres. Galotxa està ubicat a la ciutat de
València, un dels nuclis amb més dèficits en aquesta mena de ser-
veis. L'objectiu de Galotxa, segons els seus impulsors, és "oferir una
activitat que responga a les necessitats dels xiquets, on puguen
passar el temps d'oci aprenent i divertint-se en valencià". Inclosos
dins el Moviment Escolta de València es proposen treballar pel des-
envolupament integral dels infants i impulsar els valors democrà-
tics, "que promouen la pau i l'assoliment dels drets humans per a
tot el món, sense distinció". Des d'una perspectiva no sexista, apos-
ten per fomentar el coneixement i el respecte a la natura, a través
de l'organització en grups menuts, "on la cohesió del conjunt serà
la nota predominant". Els telèfons de contacte amb Galotxa són els
següents: 963474257 (Imma) i 963857778 (Àngel).
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De barrelles,
sabons i lleixius

Joan V. Pérez Albero
Al litoral valencià són freqüents
les depressions i zones humides
-marjals, aiguamolls, saladars-
en què la proximitat de la capa
freàtica salada dóna lloc a unes
condicions ecològiques molt
selectives on sols algunes plan-
tes, les halòfiles, adaptades a
suportar una forta salinitat,
poden sobreviure. Són plantes
crasses degut a l'unflament que
en les cèl·lules ocasiona l'eleva-
da concentració de clorurs de
sodi i de potassi: salicòrnies,
barrelles, salats...

Menció específica mereixen
les barrelles, plantes que en
incinerar-se donen una cendra
rica en sosa (carbonat de sodi) o
en potassa {carbonat de potas-
si), i que eren utilitzades per
blanquejar roba, obtenir sabó i,
sobretot, per a la fabricació de
vidre. La sosa fina (Suaeda
vera), la sosa sabonera
(Arthrocnemum glaucum), la
sosa alacranera (Arthrocnemum
fruticosum), la barrella punxosa
(Salsola kali), la barrella fina o
d'Alacant (Halogetum sativus),
en són alguns exemples.

Aquest ús féu que durant el
segle XVIII una part important
de l'activitat econòmica dels
nostres camperols estiguera ba-
sada en el seu conreu i/o re-
col·lecció. Després del vi, la ba-
rrella de la Marina, del Vina-
lopó, de Guardamar, de la Vega
Baixa, de la Horadada, fou el
segon gran producte que Ala-
cant exportà pel seu port. La
Reial Ordre de 26 de desembre
de 1781 establí que per a l'ex-
portació de barrella sols s'habi-
litarà en l'antic Regne de Valèn-
cia el port d'Alacant.

En la dècada dels noranta i a
començament del S. XIX co-
mençarà la inflexió conseqüèn-
cia de les investigacions de
Nicolas Leblanc, químic francès
que en 1790 descobrí la obten-
ció del carbonat sòdic en el
laboratori.

De la importància econòmica
de la barrella comptem amb
nombroses referències històri-
ques: Escolano (1560-1619),
cronista del Regne de València,
qualifica aquesta planta halòfila
com «la tercera cosecha en
grado superlativo de entre todas
las que se dan en el Reino de
Valencià». Vicente Bendicho,
en la Crònica de la Ciutat
d'Alacant (1640), en referir-se a
aquest producte, declara l'a-
bundància de terres de secà del
terme alacantí dedicades al seu
cultiu, així com els beneficis
derivats de la seua explotació:
«Una de las mas provechosas
cogidas de aquestos campos es
la de la barrilla y sosa (...) de la
qual hay dos espècies (...) de
todas estàs por medio del fuego
se quajan piedras y se hace
grande caudal de ellas para
jabón de tabla y vidriós, que de
la que embarcan en esta ciudad
montarà mas de treinta mil
ducados». I Cavanilles, en la
seua obra magna (1795), fa
nombroses referències sobre la
producció i exportació de la
mateixa i, referint-se al paisatge
de Sant Vicent del Raspeig, diu:
«Nada se descubre sin cultivo,
los campos que en Julio no ver-
deaban con barrillas, estaban
en barbecho y preparades para
recibir las semillas de trigos y
cebadas».
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La resistència del Rosselló a
incorporar-se a França
Josep Senabre

Josep Sanabre

RESISTÈNCIA
DEL

ROSSELLÓ
H INCORPORAR-SE

A FRANÇA

FERRAN PASTOR

Quina coneixença tenim
els valencians i valencia-
nes de la història i la rea-

litat de la terra germana del
Rosselló? I, tanmateix, la ciutat
de Perpinyà i les veremes adja-
cents han estat ben xafades per
moltes famílies de jornalers i
estudiants de les nostres comar-
ques citrícoles, aprofitant l'atur
estacionari de la taronja. Per poc
que s'estudie aquesta plana
mediterrània, ens trobarem
molts episodis d'una història que
ens resulta familiar: les ambi-
cions dels estats veïns, l'allunya-
ment dels centres de poder, els
intents per esborrar-nos cultural-
ment, una burgesia botiflera,
una agricultura fructícola comer-
cial i l'onada turística.

El fet d'anar a la verema
durant algunes temporades a
Cornellà de la Ribera, prop de
Perpinyà, em va permetre de
conèixer a fons la bibliografia
històrica d'aquest país, i crec
que el llibre de Sanabre repre-
senta molt bé els esforços de
tanta gent, durant segles, per
mantenir-se catalana. No
debades l'autor s'ha passat
mitja vida investigant als
arxius de Catalunya Nord. Re-
cordem que el 1659, mitjan-
çant el Tractat dels Pirineus, el
Vallespir, mitja Cerdanya, el
Conflent i el Rosselló passaren
al Regne de França. D'aquest
fet arranquen un munt de
mesures per esborrar la cata-
lanitat, mesures que la Revo-
lució i la República franceses
acceleraren en nom de la sobi-
rania nacional i de la nació (de
la nació francesa i dasses ani-
malades d'altres nacions, és
clar). I com assenyala la histo-
riadora nord-catalana Alícia
Marcet, que hi fa un excel·lent
pròleg, "quan al segle XIX es
multipliquen les escoles,
carregades, sobretot -després
de les lleis J. Ferry, d'una ide-
ologia jacobina centralista i
'nacionalista' francesa, acaba-
ren l'obra començada en el
darrer quart del segle XVII al
Rosselló per les petites escoles
reials". Durant les meues
veremes vaig assistir a petites
victòries de recuperació nacio-
nal que també em resultaren
familiars, però això ja és una
altra història.

DES DE LA BIBLIOTECA

Harry Potter i l'èxit editorial
Gemma Lluch

Semblava que el mercat del
llibre juvenil tenia fam
d'un èxit mundial i aquest

ha arribat de la mà de Harry
Potter. Aquest personatge és el
protagonista d'una sèrie de set
llibres, dels quals se n'han
publicat tres, dos d'ells ja tra-
duïts al català. El primer de la
sèrie, amb el títol Harry Potter i
la pedra filosofal, va arribar en
català l'abril de 1999; el segon,
Harry Potter i la cambra secreta,
el novembre de 1999 de la mà
de l'editorial Empúries. El tercer,
Harry Potter and the Prisoner of
Azkaban, encara no s'ha traduït
en el moment que escrivim
aquestes lletres. Uns llibres que
ocupen els primers llocs de les
llistes dels més venuts, que han
rebut premis i han ocupat planes
senceres de diferents mitjans de
comunicació europeus.

Per què un llibre com aquest
acaba convertint-se en un èxit
arreu del món? Per què és llegit
per una part tan important de
nens i adolescents, fins i tot fora
del circuit escolar? On és la clau?

En primer lloc, ens trobem
davant un fenomen ja explotat
anteriorment, amb gran èxit de
lectors, per escriptors com Enid
Blyton, però, a diferència d'aque-
lles, aquestes són unes novel·les
més poblades, més denses; si
voleu, més amoblades.

Harry Potter, tot i ser el perso-
natge principal, no és l'únic.
Joanne K, Rowling proposa un
univers poblat de gran quantitat
de personatges ben dibuixats; a
més a més, a diferència dels de
Blyton, molts d'ells evolucionen
a través dels diferents lliura-

ments. És a dir, creixen en cada
nou llibre alhora que creix el
lector que segueix cada nova
aventura. Harry Potter, els
amics, la família, els professors,
els personatges màgics, creixen,
maduren i ens descobreixen el
seu passat, els secrets, d'una
manera ben dosificada en cada
llibre, Perquè personatges que,
per exemple, funcionen quasi
com a comparsa en el primer lli-
bre, es transformen en secunda-
ris de luxe en la segona, de
manera que podem conèixer la
seua història, família, dificultats,
etcètera.

Tots ells representen, no sem-
pre de manera clara ni per a ells
ni per al. lector, aspectes dife-
rents de les forces del bé i del
mal. Aquest univers actua en un
lloc concret, el Col·legi
Hogwarts de Màgia, on els per-
sonatges ensenyen o aprenen,
Tant estudiants com professors o
figures màgiques trien defensar
el bé o el mal, perquè, en defini-
tiva, la sèrie protagonitzada per
Potter tracta justament d'això:
d'un xiquet d'11 anys que un dia
descobreix que és bruixot i que
ha d'iniciar-ne la formació en un
món per acomplir el seu destí:
vèncer les forces del mal. Però el
mal lé moltes cares, des del mal
en estat pur, representat per
Voldemort, fins el representat
pels oncles de Harry, que el mal-
tracten tant físicament com psi-
cològica.

Una altra característica que
des del nostre punt de vista
ajuda l'èxit de vendes és el tipus
de protagonista. Harry no repre-
senta un personatge habitual:

duu ulleres, és menut, insegur,
infeliç, solitari; cornet errors, és
orfe i viu amb uns oncles que no
només no se l'estimen, sinó que
se n'avergonyeixen. En definiti-
va, un prototip creat per a la
identificació del lector més jove.

Amb tot, pensem que el punt
clau de la novel·la rau en el fet
que allí " ocorren coses".
Acostumats com estàvem al fet
que una gran part de l'actual lite-
ratura per a infants i joves esti-
gués mancada d'originalitat i de
coses a dir, l'obra de Rowling pre-
senta gran quantitat de personat-
ges amb una història pròpia que
no desaprofiten l'ocasió per a
contar-la; un argument central;
un tòpic de la història de la huma-
nitat, com és la lluita de les forces
del bé t del mal; una estructura
narrativa eficaç i distreta, que
permet introduir constants trames
secundàries que enriqueixen l'ar-
gument central; i una destresa
per introduir, a partir de la segona
novel·la, les informacions neces-
sàries perquè el lector que s'in-
corpora per primera vegada a la
lectura de la sèrie puga seguir-la,
tot i no haver-ne llegit els llibres
anteriors.

Però tampoc no cal exagerar
ni comparar aquestes novel·les,
com han fet alguns crítics, amb
les produccions de Tolkien,
Frank Baum, Carroll o Dahl. Tot
i la qualitat dels llibres que hem
comentat, el desert imaginatiu i
de qualitat de l'actual literatura
juvenil no ens ha de dur a sobre-
dimensionar-ne les qualitats,
perquè, al nostre cas, en el país
del cecs el borni no necessària-
ment ha de ser el rei.

E S C R I T AVUI

Viure la democràcia a l'escola
Àngels Martínez (Coord.}, Joan Canlarero,
Jaume Martínez, Dolo Molina, Pilar Tormo.
Graó, Barcelona, 1999.
200 pàgines, 2.400 Ptes.

L'equip d'autors d'a-
quests materials pertany
al Seminari Democràcia i
Ensenyament, de l'MRP
Escola d'Estiu del País
Valencià, i amb la redac-
ció d'aquests textos pre-
tenen, segons ells matei-
xos, "posar en les mans
del professorat una ferra-
menta per treballar la
radicalització de la
democràcia a l'escola". El
llibre es complementa
amb una carpeta que
aporta estratègies per a
la revitalització democrà-
tica dels centres docents.
Es partix de les situacions
quotidianes de la docèn-
cia i es proposen estratè-
gies per a reflexionar,
discutir i trobar alternati-
ves d'intervenció, en la
perspectiva de la revita-
lització de l'escola públi-
ca.

L'estructuració oberta dels
materials, amb abundants pre-
guntes i documents extrets de
contextos reals, els aporta una
frescura que els fa útils per al
treball cooperatiu. Lluny de
receptes màgiques i de defini-
cions pretencioses, els autors

posen a l'abast de lectores i
lectors el resultat d'anys de
treball i reflexió compartits. Un
recurs excel·lent per a comba-
tre l'apatia i la rutina als cen-
tres i per a fer de la democràcia
una idea viva, una concepció
que només pot aprendre quan
es posa en pràctica.

Aprender en la vida y
en la escuela
Juan Deïvaï
Morata. Madrid, 2000.
128 pàgines, 1.000 Ptes.

El segon assaig d'aquesta col·lec-
ció (l'anterior és obra del professor
José Gimeno Sacristan: La educa-
ción obligatòria: su sentido educa-
tiva y social) fa un repàs a alguns
problemes relacionats amb l'apre-
nentatge, l'ensenyament i la for-
mació de coneixements. Juan
Delval, catedràtic de Psicologia
Educativa i de la Educació a la
Universidad Autònoma de
Madrid, va ser alumne de Jean
Piaget als anys seixanta, i des d'a-
leshores treballa en temes de des-
envolupament infantil, particular-
ment sobre el coneixement del
món social i l'educació. L'autor es
pregunta si existeix la possibilitat
que el coneixement escolar arribe
a ser tan eficaç com el coneixe-
ment quotidià. Amb una redacció
molt directa, les úl[im.es pàgines
del llibre presenten propostes útils
per a estretar els vincles entre la
institució escolar i la vida.
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La lliçó de la Germania
(teatre històric)
Joan Pasqual i Enric Romaguera
Edició d'Enric Romaguera,
Picassent, 1998.
98 pàgines.

Aquesta peça de teatre, basat en
l'episodi històric de la Germania,
planteja de manera crua la legíti-
ma aspiració dels menys privile-
giats de la societat. La meta de la
Germania deia: "D'ací a la fi del
món regnarà per tot lo món la
justícia popular... I tots els països
seran governats en forma comu-
na...". Els autors, professors
valencians d'Ensenyament Mitjà
es pregunten si no és aquest un
clar exemple del desig de trobar
una societat ideal. Tractant d'in-
dagar les possibles raons d'uns i
d'altres, dels guanyadors i els
perdedors de la Germania, s'a-
posta per un coneixement
vivencial de les ensenyances
històriques d'aquesta fita clau
en els orígens del poble valen-
cià. El llibre està concebut com a
text base per a ser representat
per l'alumnat d'Educació
Secundària.

Cuando surgen
ideas maravillosas. Y otros
ensayos sobre la ensenanza
y el aprendizaje.
Eleanor Duckworth
Gedisa, Barcelona, 2000.
258 pàgines.

Primer volum de la sèrie
Didàctica General, les idees cen-
trals d'aquest text són que "tindré
idees meravelloses és l'essència
del desenvolupament intel·lec-
tual" i que l'enfocament de la for-
mació dels docents hauria de par-
tir sempre del punt de vista del
que aprèn. Al llarg de l'obra l'au-
tora insisteix que el més impor-
tant de l'educació és crear oca-
sions que permeten els que apre-
nen, adults o menuts, construir el
seu propi coneixement. Antiga
col·laboradora de Jean Piaget,
Eleanor Duckworth presenta
situacions concretes en què s'ob-
serva com es pot estimular l'a-
lumnat a solventar un problema,
de manera que puguen ex-
perimentar la satisfacció d'estar
construint per ells mateixos una
solució correcta. L'edició destaca
per l'entusiasme que intenta con-
tagiar a qui el llig.
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S'acompleixen tres anys de la presència de l'STEPV-lv a internet

El Sindicat, a la xarxa
JOAN BLANCO, Redacció

Al mes d'abril s'acompleixen tres
anys de presència de l'STEPV-lv a
Internet. Al llarg d'aquest període, la
quantitat i la qualitat de la informa-
ció oferida pel sindicat ha anat en
continu augment.
En un primer moment, el planteja-
ment era el de tindré una presència a
la Xarxa amb una senzilla presenta-
ció. Tanmateix, al poc de temps, en
maig de 1997, els modestos primers
passos van anar acompanyats de
l'edició digital ú'All·l-oll, L'exemplar
número 120 és el primer que compta
amb dues versions, la clàssica sobre
paper i la digital, immediatament, els
responsables de l'edició digital van
apostar perquè la presència a
internet esdevinguera un lloc viu,
reflex dels canvis que es produïen dia
rere dia al món de l'ensenyament.

Els 50.000 accessos acumulats
i el vora mig milió de pàgines
visitades demostren
la conversió dvi//-/-o//en un
recurs útil per a moltes
companyes i companys.

Creixement informatiu
A l'aparició de la pàgina digital d'ense-
nyament van seguir les dels nous sec-
tors, com l'Administració Pública i la
Sanitat. I també van sorgir noves sec-
cions, entre les quals destaquem la
corresponent a l'actualitat sindical sec-
torial, les ofertes de treball o aquesta
publicació. Una de les principals fites de
la història de la presència sindi-
cal a la Xarxa va ser, però, el
seguiment, amb dades en temps
real, de les eleccions sindicals de
1999 a l'ensenyament.

A poc a poc, l'increment de la
informació ha anat acompanyat
del creixement en els accessos,
sobretot en el darrer any. Encara
que l'espai que ocupa aquesta
organització resta lluny d'algu-
nes pàgines més conegudes de
la Xarxa, els 50.000 accessos
acumulats i el vora mig milió de
pàgines visitades demostren la
conversió d'AU-i-olï en un recurs
útil per a moltes companyes i
companys que circulen pel cibe-
respai. No és estrany arriba"r a
un centre de treball i trobar
companyes i companys amb una
informació més completa i
actualitzada que el propi repre-
sentant que els visita. Aquesta situació
ja s'ha donat.

El que hi ha a la web
En primer lloc, la web sindical presenta
una informació acumulada sobre moltes

de les situacions que regulen la vida
administrativa dels treballadors i treba-
lladores, com és el cas dels concursos
de trasllats, la reglamentació sobre el
funcionament dels centres o les refe-
rències sobre els convenis vigents.
També s'hi pot trobar informació actua-
litzada sobre esdeveniments de caràc-
ter sectorial, entre els que destaquen
les pàgines dedicades a l'ensenyament

V S TES A LA WEB

Mostra de l'enregistrament de les visites a la pàgina digital del Sindicat.

(dels sectors públic, privat i universita-
ri), l'Administració Pública i la Sanitat,
En aquestes pàgines es fa un seguiment
regular global sobre els processos
negociadors, que abasten períodes
amples, com ha estat el cas de les retri-
bucions a l'ensenyament o del conjunt
dels empleats públics, la negociació de

les plantilles de Primària i de
Secundària o, recentment, tot el que fa
referència a la proposta del Pacte
Escolar.

Una de les pàgines més visitades dels
qui naveguen per la web és la que
recull la informació permanent sobre
borses de treball obertes i convocatòries
d'oposicions arreu l'Estat, amb nombro-
sos enllaços d'interès. D'igual manera,
hi ha informació sobre convocatòries del
Sindicat, com ara les Jornades de
l'Ensenyament Secundari o, fa uns
mesos, tota la documentació generada
sobre el VII Congrés. També està dispo-
nible una gran quantitat de números
d'ALL-I-OLI, particularment els de l'úl-
tima època. I com a novetat, una nova
secció, "De tot, un poc", des d'on es
poden obtindré programes per a calcu-
lar els descomptes de l'IRPF, la relació
completa de residències de temps lliure
o els programes i resultats de les darre-
res eleccions sindicals, Però la pàgina
és, per damunt de tot, un lloc viu, en
continu canvi, i, per això, es prepara
contínuament noves seccions i nous
recursos per tal que l'usuari dispose de
manera àgil i completa d'informació
d'última hora sobre la vida sindical del
seu sector.

El correu electrònic
L'altre instrument que creix dia rere dia
és el reservat al correu. En sectors com
la Funció Pública o la Universitat -atesa
la connexió quasi universal del perso-
nal- aquesta ha esdevingut la vertadera

eina informativa, arribant a despla-
çar els mitjans escrits per tal de fer
arribar tothom informació sempre
d'ultimíssima hora.

Es tracta d'una forma àgil i eco-
nòmica de fer arribar la informació
i les convocatòries. El Sindicat
genera molta informació d'aques-
tes característiques i, per això, cal
ampliar la seua difusió. Moltes per-
sones han incorporat una adreça
de correu electrònic als seus hàbits
comunicatius, però encara no ho
han facilitat a aquesta organitza-
ció. Cal fer eixe esforç.

El repte de la política comunicati-
va del Sindicat ha de consistir en
saber destriar la informació que
cadascú necessita en cada moment
en funció de la seua situació profes-
sional, i no recórrer als enviaments
genèrics d'enviar-ho tot a tothom, la
qual cosa pot convertir aquest mitjà

en un distribuïdor d'informació no desit-
jada. El Sindicat està elaborant una nor-
mativa precisa per a la distribució d'in-
formació per aquest mitjà.

Les persones afiliades o que treballen
en un centre on no arriba la informació
sindical, poden facilitar l'adreça electrò-
nica a qualsevol seu sindical.
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