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Concentració de funcionaris davant el Palau de la Generalitat, el 13 de novembre. /XELO GARCIA

Els sindicats exigeixen el manteniment del poder adquisitiu i una clàusula de revisió

Convocades mobilitzacions per
a tot el íuncionariat valencià
Centenars de delegats i delegades, en represen-
tació dels empleats de totes les administracions
públiques, es van manifestar el 13 de novembre
davant les seus de la Delegació del Govern a
València i de les subdelegacions del Govern a
Castelló i Alacant per exigir l'obertura de nego-

ciacions en matèria retributiva. Malgrat la pluja,
les convocatòries van constituir un èxit de parti-
cipació. A València, els delegats es van despla-
çar fins el Palau de la Generalitat, on cap auto-
ritat va voler reunir-se amb els representants
sindicals.

La valoració sindical estima que el
Govern espanyol "s'ha burlat"
dels treballadors, en negar-se a
considerar la clàusula de revisió
salarial i establir l'increment per a
2001 per baix de l'IPC d'enguany.
Els càlculs de l'STEPV-Iv fixen
per al funcionariat valencià una
pèrdua de vora un 20% de poder
adquisitiu en els darrers quinze
anys.

Els sindicats presents en la
Funció Pública Valenciana
(CCOO, UGT, CSIF i STEPV-Iv)
han elaborat una taula reivindica-
tiva comuna i estimen que ha arri-
bat el moment d'impulsar un pro-
cés de mobilitzacions generalitzat
que frene els plans del Govern
espanyol i la política subsidiària

de la Generalitat. En aquest sen-
tit, la manifestació del divendres
16 de novembre enceta una nova
fase que podria culminar en una
vaga de tot el sector públic valen-
cià per als dies 14 i 15 de desem-
bre. Com és habitual en casos
com aquests, el Sindicat ha obert
un procés de debat en assemblees
comarcals obertes que fixarà defi-
nitivament la postura de l'organit-

Rebuig dels sindicats
El Ministeri per a les
Administracions Públiques (MAP)
ha anunciat que l'augment sala-
rial per a les empleades i emple-
ats públics en l'any 2001 serà del

2%, el que significa una pèrdua
del poder adquisitiu dels treballa-
dors en relació a l'IPC real. Ni
l'STEPV-Iv ni cap sindicat han
donat suport a aquesta proposta.
Les mesures de pressió anuncia-
des pretenen forçar l'obertura
d'una negociació per tal d'aconse-
guir, com a mínim, el poder
adquisitiu dels salaris i una clàu-
sula de revisió salarial que corre-
gisca en el futur les eventuals des-
viacions. També es vol millorar les
condicions de treball dels emple-
ats i empleades públics. L'STEPV-
Iv considera necessària la unitat
d'acció de totes les forces sindi-
cals.
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La Conselleria d'Educació minimitza
l'abast dels canvis proposats per la
mimstra Pilar del Castillo

La Generalitat
no exigeix saber
valencià

El director general d'Ordenació
i Innovació Educativa ha asse-
gurat als sindicats que el País
Valencià no es veurà afectat per
les referomes avançades pel
Ministeri d'Educació, pel que fa
a la reducció horària de Música
i Educació Plàstica en
l'Educació Secundària, ja que
l'actual càrrega lectiva d'aques-
tes matèries supera els mínims
proposats pel Ministeri. Per
tant, l'horari de Matemàtiques i

Llengua Espanyola no s'incre-
mentaran, però sí la presència
de la Filosofia, que passarà a ser
obligatòria en totes les modali-
tats de Batxillerat amb una
càrrega lectiva de dues hores,
segons les mateixes fonts.
Aquesta publicació dedicarà
una àmplia cobertura al tema
en el pròxim número.
Mentrestant, es manté oberta
una informació permanent a la
web sindical.

Els retalls pressupostaris del Govern afavoreixen el sector privat

La defensa d'un ensenyament públic
de qualitat, objectiu de les
manifestacions de les Plataformes
Les Plataformes per l'Ensenyament Públic del País Valencià han
decidit passar a l'acció. Si el 19 d'octubre la ciutat de Castelló era
l'escenari per a que la comunitat educativa de les comarques del
Nord alçarà la veu, ara s'anuncien noves mobilitzacions, el 23 de
novembre a Alacant i el 24 a València. La política educativa dirigi-
da pel conseller Manuel Tarancón, que insisteix en afavorir la ini-
ciativa privada en detriment de l'ensenyament públic, ha provocat
que professorat, alumnat, pares i mares tornen a eixir al carrer.

Manca de construcció d'instituts
de Secundària, augment de con-
certs en privada, unitats de 3
anys sense acabar i retalls crei-
xents en la dotació de recursos
econòmics aís centres són aJgu-
nes de les principals queixes.

Les successives reunions dels
representants de la comunitat
educativa del sector públic han
coincidit en la necessitat de
donar un pas endavant i mani-
festar el rebuig a l'atac frontal
que suposa, segons aquests
organismes unitaris, el desvia-
ment de fons públics a la inicia-
tiva privada. Es denuncia la dis-
minució de diners i de dotació
personal en els Centres
d'Actuació Educativa Singular
(CAES) i en els Programes
d'Acció Educativa Preferent
(PAEP), ubicats en zones depri-
mides socialment. L'enviament
de diners als centres per al seu
funcionament ordinari, conge-
lats en la pràctica, es retarda
cada volta més. La reconversió
dels Centres de Professors en
CEFIREs sense control demo-
cràtic i amb personal nomenat a
dit, amb absència de línies
coherents de formació perma-
nent, s'arrossega des de l'arri-
bada al poder dels actuals
governants. La convocatòria
d'oposicions de places a la
Inspecció educativa pretén per-
petuar en els càrrecs a persones
designades arbitràriament en
els mateixos llocs des de 1995.
Mentrestant, es denuncia que
els milions corren sense fre per
a finançar els centres privats
d'elit amb un ideari segregador
i sexista. La llista de despropò-
sits, a j ui de les distintes orga-
nitzacions representatives del
sector públic, mereixen una res-
posta contundent.

Manuel Tarancón

A través de tots els mitjans al
seu abast, les distintes
Plataformes han vingut denun-
ciant els darrers anys aquesta
política, amb actes informatius i
accions reivindicatives per a
defensar l'Escola Pública.
Recentment, s'ha editat el
Manifest 2000: Per un ensenya-
ment públic de qualitat, un
document que repassa les prin-
cipals agressions que es patei-
xen i aposta per reforçar la fun-
ció social del sector públic.

El debat sobre la vigència de
l'ensenyament públic és per a la
Plataforma un objectiu central:
"Cal que mostrem com es treba-
lla, que donem a conèixer les
moltes experiències d'organitza-
ció democràtica, d'atenció a la
diversitat; cal que se sàpiga que
la millor opció és l'ensenyament
públic, que només als centres
públics és possible un projecte
educatiu plural i democràtic on
professorat i alumnat poden tre-
ballar i conviure en llibertat,
sense tuteles ni imposicions ide-
ològiques".

L'all...

A l'arquebisbe de Sogorb-Castelió, Juan

Antonio Reig, per imposar al professorat de

religió en centres públics un jurament de

fidelitat propi d'un estat confessional i

autoritari feliçment superat des de la
conquesta de les llibertats democràtiques.

l'oli

Per a les Plataformes en defensa de l'Ensenyament

Públic valencià que despleguen la protesta popular

contra k política educativa prívatitzadora i conser-

vadora de la Generalitat
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Estadístiques

U na setmana abans que es tornarà a comprovar
que al nostre país la pluja no sap ploure, les
estadístiques dibuixaven un panorama grisenc

en el sistema educatiu valencià. Els organismes ofi-
cials assenyalaven, per al curs 1997-98, que el rendi-
ment dels nostres estudiants d'entre 12 i 14 anys, era
sensiblement inferior a la mitjana de l'Estat en lecto-
escriptura i matemàtiques. Les estadístiques encerta-
ran o no, però redueixen realitats complexes a per-
centatges. I així no hi ha qui en traga profit. El cas és
que, com les males notícies són notícia, la televisió s'a-
pressà a preguntar per què. Posar-se a improvisar és el
pitjor que es pot fer. Reconèixer que no tenim ni idea
és allò rnés honest. Perquè un "govern que, per exem-
ple, no es gasta el que cal per tindré tot l'alumnat allot-
jat en centres dignes, equipats i confortables, no té
molt d'interès a gastar més per saber per què les coses
són com són. Un govern que manté any rere any que
la reposició d'efectius entre els seus empleats i emple-
ades públics (per jubilacions, per absències definiti-
ves) no ha de superar el 25%, no l'interessa conèixer
realment com funcionen els serveis públics. Per a no
resoldre els problemes ja hi ha les estadístiques.
Perquè, a veure: És que els estudiants valencians
tenen més problemes a l'hora de llegir i escriure per-
què aprenen en un sistema bilingüe? No serà per això
perquè bascos, navarresos i gallecs obtenen millors
resultats. I els murcians també van a la baixa. A més,
per què també van malament en matemàtiques? El
professorat valencià ho fa pitjor? Temem que el pro-
fessorat d'ací i d'allà, majoritàriament, confia en els
mateixos llibres de les mateixes editorials. La culpa és,
doncs, del Govern, que no inverteix el que cal? Caldria
demostrar una relació directa entre pessetes i rendi-
ment, la qual cosa no és tan simple. Es llig poc en
general i per això els llibres són objectes estranys en
la vida dels escolars? Al remat també ens podem pre-
guntar si les enquestes que precedeixen les estadísti-
ques estan ben fetes.

El problema és que no sabem quin és el problema.
I tanmateix tenim l'Institut Valencià per a l'Avaluació
i la Qualitat Educativa sense estrenar i que, a més a
més, està sense direcció des de fa més de sis mesos. Si
no s'és capaç de donar instruccions precises i a temps
a milers d'estudiants i de professors davant la més que
prevista gota freda, com es pot esperar que es conega
el significat de les fredes estadístiques? Que hi ha algú
a l'avinguda de Campanar, 32?
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La 'festació' de Clara
Xelo García Murillo

H em anat ja moltes
vegades de manifes-
tació amb Clara;

moltes, per als set anys que
té, Quan era més xicoteta
no parlava tant, ni tan clar-
sempre ens recordava que
anàvem de "festació"; ens
feia riure prou a sa mare i a
mi, i la seua presència esde-
venia un motiu de festa més.
Si acudíem a la "festació" de
les dones, l'alegria quedava
garantida gràcies a les jove-
netes agredolces i revolto-
ses, la seua energia i les
seues ganes de menjar-se el
món.

Aquell dia -no era el 8 de
Març- teníem cita amb la
Marxa Mundial de les Dones
2000. Clara s'havia posat les
sabatilles esportives i el xan-
dall, i no entenia com sa mare
i jo no ens preparàvem també
com en ocasions anteriors. La
seua innocència no li va
impedir entendre, tanmateix,
que el 17 d'octubre anàvem
de marxa en compte de
"mani" perquè eixe mateix
dia milers de dones marxa-
rien pels carrers de moltes
ciutats del món demanant les
mateixes coses en diferents idio-
mes, amb diferents colors,
il·lusions i necessitats. Era la data
acordada amb motiu del Dia Inter-
nacional per a l'Eliminació de la
Pobresa, en què dones arribades
dels cinc continents es reunirien
davant les Nacions Unides.

El que a nosaltres dos, dones
adultes, ens resultava més com-
plicat era decidir quina cara posa-
ríem per a explicar a un ser que
comença a obrir els ulls de la
consciència els motius d'aquesta
gran Marxa. gCom fer-li entendre
a Clara que les dones -en uns paï-

sos i cultures més que en
altres- encara pateixen
agressions només pel fet de
ser-ho?

Reconec que em causa
vergonya aliena formar part
del col·lectiu humà, sobre-
tot quan em pose davant
l'alumnat, d'una xiqueta,
de totes les xiquetes. M'in-
digne quan salta la notícia
que una altra dona, que
està prop de mi i que per-
tany a la meua cultura, és
maltractada i assassinada
per l'home que ha estat el
seu company, el pare dels
seus fills i filles. ^Com cap-
tarà això la mirada infantil i
neta de Clara? ^Què hem
de fer per encarar-nos a
aquesta situació?

A f o r t u n a d a m e n t , a la
Marxa de les Dones del 17
d 'octubre -amb la desta-
cada presència de moltes
joves i t ambé d ' a l g u n s
homes; cada vegada en
són més-, férem festa can-
tant i ballant amb la músi-
ca amiga d ' Impresenta-
bles i Explorador Andrés,
i vam oblidar per una
estona els motius de la jor-

nada. Amb somriures còmplices,
la mare de Clara i jo seguíem la
mirada il·lusionada de la xique-
ta i renovàvem esperances per-
què, quan es faça major, no ens
haja d'explicar nous motius per-
què acudim a la "festació" de
les dones.

X. G.

Les segones adjudicacions

M 'agradaria no dir-vos que
he vist gent plorar; plora-
ven per impotència, per

incomprensió... Desorientats i ator-
dits, reclamaven un dret que se'ls
negaven: el dret de tenir un lloc de
treball digne i, si és possible, prop de
casa. No entenien com participants
d'Alacant venien a treballar a
València o Castelló, o a la inversa,
tots barrejats sense un criteri clar i
unificat. Neguitosos, alterats, se t'a-
costaven i et preguntaven: "Però
com pot ser que me'n donen una
substitució a València? Si jo sóc
d'Alacant... Si sóc el cinquè del llis-
tat! Si a Alacant en queden vacants.
Escolta, fes el favor, hòstia, algú em
pot explicar què passa ací?".
Intentes donar una resposta però no
et deixen, i tot seguit continua el
monòleg: "Qui ha inventat açò no és
més 'burro' perquè no practica. Però
vosaltres, els sindicats, què feu?
Mira, no em digues res, la culpa de
tot açò la teniu els sindicats i...".

Onofre Espinós

Davant la crispació no és fàcil tro-
bar una solució ràpida i eficaç. L'S-
TEPV-Iv sempre ha reivindicat uns
Actes Presencials, transparents i
pràctics. Vam intentar aturar aquestes
Segones Adjudicacions amb la resta
de sindicats, però les negociacions es
van trencar. L'Administració, l'única
solució que va donar va ser la "per-
muta ". Es clar que no l'hem compar-
tida en cap moment. La confusió, la
desinformació per part de
l'Administració, ha fet que el procés
d'informatització quede reduït al
medievalisme més primari: l'arribada
dels telegrames per convocar els par-
ticipants a adreces desconegudes i en
alguns casos fora de termini; la
incompatibilitat del sistema per poder
cobrir les places a temps parcial; el
bloqueig informàtic de participants
que desconeixien en quin Servei
Territorial se'ls havia d'adjudicar; la
qualitat de l'ensenyament basada en
la mancança de l'exigència del requi-
sit lingüístic; la segona adjudicació de

comissions de serveis: tèrbola i fosca,
de la qual encara no en tenim cap llis-
tat; l'obligació de romandre en la pro-
víncia en què es fa la primera substi-
tució i tot seguit emplenar una instàn-
cia per poder tornar al Llistat
General, i un etcètera interminable
que ha deixat ben palesa la incompe-
tència del sistema.

Per concloure, hem de dir que algu-
nes de les inoperàncies de
l'Administració comencen a resoldre's:
les Segones Adjudicacions seran de
País i Presencials. Però amb tot i això,
no podem acomodar-nos i dir-ne prou.
Hem de fer via, i per fer-la, cal que
caminem junts. I si no, penseu, quanta
gent l'any passat tenia una vacant i
enguany té una substitució? No és sols
important la plaça que tu tingues, sinó
el procediment pel qual l'has obtingu-
da. Demanem el vostre ajut al llarg de
tot l'any per poder continuar reivindi-
cant uns Actes Presencials de País, en
què preponderen la transparència i el
pragmatisme.

II Festa de l'STEPV-Universitats. 21 de desembre de 2000
Per a tota l'afiliació, amigues í amics del Sindicat

19 hores. Taula rodona (Aula Magna Universitat de València, carrer La Nau, 2)
amb Víctor Alba, Isidro Guardia, Marc Baldó i Enrique Cerdàn Tato:

"60 anys de l'entrega pels nazis a Franco de Lluís Companys, Julian Zugaragoitio, Cruz Solido i Joan Peiró".
Organitza: Fòrum de Debats de la UV-EG i STEPV

22 hores. Sopar de Germanor (Taverna Jol, junt a l'hotel Astoria, València)
Preu tiquet: 2.500 pessetes (amb cava i torró). A continuació, festa.

Reserves: Seccions Sindicals de l'STEPV-Universitats. Tel.: 96 398 30 18 - 96 387 70 46
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La irresponsabilidad como pràctica
"[ . . . ] Nunca un comienzo de curso ha sido mas desas-
troso y caótico. Ha sido peor el remedio que la enfer-
medad que se pretendía curar.
Desde mi punto de vista, son varias las causas -entre
otras- que explican tamano desatino:

La existència de miles de profesores interinos. La
figura del interino (que tiene su razón de ser en la
necesidad de sustituir provisionalmente a un funciona-
rio enfermo o de baja) es hoy por hoy una figura escan-
dalosamente generalizada, reflejo de la raquítica polí-
tica de empleo publico de la Generalitat Valenciana. El
interino es un profesor desarraigado, al no tener.un
centro de trabajo con alumnos fijos, que va dando tum-
bos de centro en centro cada ano. La adjudicación de
miles de plazas de interinos en el mes de septiembre es
un factor que explica en parte el retraso del inicio del
curso con normalidad.

[...] Existe una realidad objetiva: que, a un mes de
comienzo del curso, solo en la provincià de Alicante
faltan mas de 250 profesores. La inmensa mayoría de
los centros de Secundaria tiene incornpletas sus plcinti-
llas de profesores [.,.]. Esta situación generalizada, a
un mes del comienzo oficial del curso, constituye un
escàndalo social, supone una agresión en toda regla a
la escuela pública y una agresión al derecho constitu-
cional del alumnado a la educación.
^Quién va a restituir el mes y medio sin clase a los
alumnos y alumnas de la ESO o a los alumnos de
Bachillerato que tienen a la vuelta de la esquina la
prueba de acceso a la Universidad? ^Quién responde
de esta irresponsabilidad continuada? ^Algún director
general? jEl conseller de Educación? jO el propio pre-
sidente del Gobierno valenciano?
Si el presidente Zaplana tiene coraje político y la res-
ponsabilidad que se le supone, hoy mismo debe dar las
ordenes oportunas para dar solución a este problema y
cèsar a los responsables de este escàndalo. De otra
forma, la responsabilidad serà solo suya y su credibili-
dad nula."

José Antonio Fernàndez Cabello, Information, Alacant
(19/10/2000)

u

"Burrera" mediàtica

Carme Miquel

P rimer només hi havia una
cadena de televisió i era de
propietat estatal. Després hi

hagué una segona cadena i també
era propietat de l'Estat, Aquell
era un Estat feixista i ambdues
van ser la monolítica corretja de
transmissió dels plantejaments
governamentals: en matèria polí-
tica, en matèria cultural, en matè-
ria religiosa, en matèria moral...
Els interessos de l'Estat coincidien
amb els dels grups econòmics, i
viceversa, i volien fer veure que
coincidien també amb els interes-
sos de la ciutadania.

Després vingueren les priva-
des... Aquell Estat estrictament
feixista ja havia trontollat i les
noves cadenes de televisió van ser
plantejades com la gran defensa
de la llibertat informativa, com el
principi bàsic de l'objectivitat. La
competència i la pluralitat d'op-
cions -deien- milloraria la qualitat
i el rigor. Tothom s'esforçaria a
donar un bon producte perquè el
mercat televisiu ho exigia.

Però aquella competència es va
convertir en una competitivitat
ferotge i els grans grups econò-

mics que dirigien els canals de les
televisions posseien també altres
mitjans i altres empreses del ram
de la comunicació, ï es miraven de
reüll els uns als altres i anaven a
la sarpa quan podien, i si no, es
compraven els uns als altres i es
venien, s'hi "fusionaven" o "s'ab-
sorbien ". En un moment donat els
interessos de la major part d'a-
questes empreses eren coinci-
dents amb els interessos del
Govern, i viceversa. I existien
també les televisions públiques,
que cada dia s'assemblaven més a
les privades.

I hi hagué tot allò de la guerra
per les audiències i "espanyolit-
zant" l'estil americà fabricaren
fem i més fem. I la grolleria, el
mal gust, la mediocritat, la trivia-
lització, l'esperpent, la subnorma-
litat, el pitjor del pitjor s'instal·là a
les pantalles. Hi llançaren carnas-
sa i més carnassa. I utilitzaren el
"morbo", el sensacionalisme, les
mentides, l'escabrositat, el sexis-
me. Fabricaren el prototip de
"famós" i "famosa" que tenia el
mèrit de no fer res, de no pensar,
de no tindré cap qualitat com no
fóra la de la poca vergonya, la de
poder perdre la dignitat sense
immutar-se, la de saber exhibir-se
les vint-i-quatre hores del dia, la
del cinisme... I aquest prototip el
presentaren com a model a imitar
perquè subvencionaven la seua
estupidesa.

I immobilitzaren les audiències
davant dels televisors amb la

intenció de buidar els cervells d'i-
dees pròpies i omplir-los d'ordres
per al consum. I va passar que
totes aquelles cadenes -amb molt
poquetes excepcions-, les priva-
des, les nacionals, les autonòmi-
ques i les estrangeres que veien
els qui tenien antena parabòlica,
s'assemblaven tant que constituï-
ren una monolítica corretj a de
transmissió dels dictats del con-
formisme i dels dictats del consu-
misme.

Tot allò tingué altres conse-
qüències perverses; els professio-
nals de la informació més crítics,
o van ser marginats o van ser
integrats en aquell sistema de
deformació mediàtica. Els qui
s'integraven i participaven en el
tele-fem es deien a ells mateixos:
Serà només una temporada, des-
prés faré els programes que vol-
dré- Uns altres, per justificar-se,
deien: Açò és tot un repte profes-
sional, un fenomen de masses; no
puc deixar de participa r-hi. I con-
tribuïren als intents de construir
una societat acrítica, passiva i
barroera.

A les escoles, els i les ensen-
yants s'ho miraven tot això amb
disgust i impotència. I intensifica-
ren els seus esforços en la cons-
trucció d'un ensenyament crític,
actiu i participatiu.

Però de tot això ja fa molts
anys. La "burrera" mediàtica
arribà a cotes tan altes que va
petar. L'escola guanyà la partida.
O no?
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T E A T R E S D E L ' E S C O L A

Jaume Martínez Bonafé

E scric aquestes primeres ratlles
precipitades sobre un vaixell
que em transporta de Buenos

Aires a Montevideo perquè vull
donar testimoni de l'encontre amb
una realitat social que em semblava
quasi extingida. En efecte, després
de molt de temps de viatjar pels
deserts esmorteïts de la globalització,
el neoliberalisme, la mercantilització
totalitària, el desenrotllisme tecnobu-
rocràtic, el pensament únic i el creti-
nisme de la política professional, he
trobat la vida a una ciutat banyada
pel Riu de la Plata.

No ha estat difícil identificar-la.
Estava a la mirada apassionada d'una
mestra que parlava de la seua escola
esgavellada, de les dificultats enor-
mes que patien i del treball coopera-
tiu amb els companys per tirar enda-
vant. Hi havia molta vida també a
una taula rodona de la xarxa SEPA
(Red Social por la Educación Pública
en las Américas), on una destacada
dirigent sindical parlava de somnis i
d'utopies, i mostrava vehement i lúci-
da la poderosa arma de la poesia. He
trobat vida a un curs de formació on
els directors escolars, que baixaven
des d'indrets allunyats a la cordillera,
compartien glopets de mate mentre
discutien sobre les relacions estretes
entre l'escola i els models socials del
capitalisme i dissenyaven estratègies
polítiques per fer un currículum més
just i solidari. He vist la vida a una

escola sindical que centrava els seus
programes de formació en la investi-
gació educativa.

La vida surava en una discussió
amb un xofer de camió que sabia,
amb l'exacta precisió de qui ha de
controlar la despesa per arribar a
final de mes, quin era el deute extern
del seu país o la darrera estratagema
del Banc Mundial i el Fons Monetari
Internacional contra els pàries de la
terra. Hi havia vida en la manera
solidària que el rector de la
Universitat responia a la inter-
pel·lació d'una mestra sobre el dis-
curs de la descentralització educativa
en un marc de globalització i pro-
gressiva desaparició de l'Estat en la
gestió dels fons públics. Era vida la
vehement il·lusió d'un modest editor
per continuar apostant per l'aventura
de traure llibres de crítica a l'escola
capitalista sabent que mai seran
best-sellers. I he vist la vida acom-
panyar el relat emocionat de la lluita
dura i prolongada -finalment guan-
yada- del professorat argentí contra
el Govern en una carpa blanca front
al Congrés, on centenars de mestres
havien protagonitzat una vaga de
fam de més de mil dies per defensar
la dignitat de l'escola pública. Pel
que em conten, per allí entrava la
vida amb l'alè càlid de la paraula
amiga de Serrat, Benedetti, Galeano,
Sabato, Mercedes Sosa, Aute, Silvio
Rodríguez, Fito Pàez, Sabina, Anà
Belen, Daniel Viglietti, García
Màrquez i un llarg etcètera de noms
propis que duien un cartellet al pit on
es llegia: "Hoy todos somos maes-
tros", Ara tornaré a València a bus-
car, allí també, la vida.

(Del diari d'un explorador acciden-
tal pels paisatges socials de
Llatinoamèrica.)



Allioli 151 Novembre 2000

ALL i OLI
La Comissió Paritària de
seguiment de l'Acord sobre
provisió de llocs de Treball en
Règim d'Interinitat del 24
d'octubre va tractar l'atenció
de necessitats derivades de
l'esgotament de les borses de
determinades especialitats
(FP i altres). L'Administració
va presentar el document
" Instrucciones sobre la provi-
sión de puestos de trabajo en
régimen de interinidad en la
Formación Profesional Espe-
cífica y en las Ensenanzas
Artísticas", el qual proposa
agilitzar la contractació de
professorat interí en les espe-
cialitats que han esgotat les
actuals borses de treball.

El Sindicat critica
l'Administració per no haver
presentat amb temps el docu-
ment per a la seua anàlisi.
Conselleria ha acceptat
ampliar el termini de presen-
tació d'instàncies de tres a
cinc dies, d'acord amb una
petició sindical. D' altra
banda, en la baremació s'in-
crementa el valor de l'expe-
riència laboral en centres sos-
tinguts amb fons públics de
dos a cinc punts, prèvia
demostració del contracte en
l'especialitat." L'STEPV-Iv s'hi
va oposar a la realització de
l'entrevista, pel seu caire sub-
jectiu, però la representació
de la Conselleria va argumen-
tar que per a la Formació
Professional Específica cal
una demostració de contin-
guts "a través de preguntes
concretes" i només va accep-
tar que en Ensenyances
Artístiques presenten els
mèrits artístics i es qualifiquen
amb un màxim de cinc punts,
sense entrevista. En canvi, es
va negar a acceptar aquests
criteris per al personal de
Formació Professional Espe-
cífica. La Comissió de selecció
està integrada per un director
territorial, un inspector
d'Educació, dos directors de
centres afectats, el cap de la
Secció de Personal i un repre-
sentant sindical, sense vot.

L'Administració s'ha opo-
sat finalment al reconeixe-
ment del requisit lingüístic
en la puntuació del barem,
tal com ho reclamava aques-
ta organització sindical.
D'altra banda, Conselleria
justifica el procediment d'ur-
gència per la manca de pro-
fessorat específic en les bor-
ses buides i en les que hi ha
dificultats per a trobar perso-
nes que reuneixen els perfils
de les vacants. Per atendre
les persones interessades en
participar en aquestes con-
vocatòries, el Sindicat ofe-
reix informació puntual d'a-
cord amb les dades disponi-
bles.

a Mesa Sectorial
d'Educació del 4
d'octubre va trac-

tar, entre d'altres,
l 'Oferta d'Ocupació
Pública Docent. La
Direcció General de
Personal va manifestar
la intenció de convocar
per a l'any 2001 més de
2.000 places correspo-
nents als cossos do-
cents, sense concretar-
ne la distribució. La
convocatòria, segons Conse-
lleria, no presentarà cap modi-
ficació substancial respecte de
la convocatòria d'enguany. Per
tant, no s'exigirà el requisit lin-
güístic ni es modificarà el Reial
Decret 850/1993, que regula
l'actual sistema d'accés a la
Funció Pública Docent.

El manteniment de l'actual
model d'Oferta d'Ocupació
trenca les expectatives creades
el curs passat per la pròpia
Administració, quan manifesta-
va la voluntat de modificar el
sistema d'accés. Cal recordar
que la Conferència Sectorial
d'Educació, on estan represen-
tats el Ministeri i les adminis-
tracions autonòmiques, va trac-
tar la modificació de l'actual
sistema d'accés quan les pro-
postes ja estaven avançades, El
nou model pretenia augmentar
el pes de l'experiència docent
en la fase de concurs, i es can-
viava les proves actuals per
altres on pesava més la pràctica
docent que la memorització
mecànica del temari. L'apli-
cació d'aquestes modificacions
es preveia per a l'any 2001. Tot
i això, el Sindicat va considerar
aleshores que els canvis anun-
ciats eren insuficients per al
professorat interí.

A la Mesa Sectorial, l'STEPV-
ïv ha condicionat l'Oferta
d'Ocupació Pública anunciada
a la modificació del Reial
Decret -és a dir, al canvi del sis-
tema d'accés- i a l'exigència'
del requisit lingüístic. Per al
Sindicat és imprescindible i
urgent l'establiment d'un nou
sistema d'accés que solucione
definitivament la problemàtica
del professorat interí; amb l'ac-
tual sistema, aquest col·lectiu
es veu abocat a competir amb
els aspirants del torn lliure per

les mateixes places. Cal, per
tant, l'aprovació d'una doble
via d'accés que diferencie entre
places per a professorat interí i
places per a la resta d'aspi-
rants. Mentrestant, l'STEPV-Iv
no acceptarà els plans de
l'Administració sobre Oferta
d'Ocupació Pública ni sobre la
convocatòria d'oposicions.
Aquest Sindicat vol acabar amb
l'elevada precarietat laboral
del sector i la via que defensa
és la consolidació en el seu lloc
de treball de l'actual professo-
rat interí. La Conselleria
d'Educació i Cultura i la resta
de les organitzacions sindicals
mantenen una posició ben opo-
sada: treure totes les places
existents a concurs-oposició,
sense considerar la situació en
què quedaria eventualment
una part important dels interins
i interines, i oferint-los com a
única alternativa el concurs-
oposició. Aquest és el motiu pel
qual es va signar en 1999 un
acord entre l'Administració i les
organitzacions sindicals, a
excepció de l'STEPV-Iv. La
Conselleria argumenta, en
dades no demostrades, que "de
cada 100 places oferides, el
50% les obté el professorat
interí". Amb aquests càlculs de
l'Administració, si ara ixen a
oferta pública totes les places
existents, la meitat del profes-
sorat interí podria quedar, sense
treball.". • • ' . ; ' .

El Sindicat no comparteix
aquesta forma de combatre la
precarietat laboral -canviar
uns treballadors i treballadores
per altres, i enfrontar-los entre
ells, vol que els interins i inte-
rines, treballadors en precari
del sistema educatiu, accedes-
quen al funcionariat de carre-
ra, i que les persones aturades

accedesquen a la Funció
Pública, sense que ningú des-
place ningú.

Els acords de plantilles dels
col·legis d'Educació Infantil i
Primària (1996) i dels IES
(1999) han suposat la creació
d'un nombre important de llocs
de treball que permeten, amb
voluntat política, solucionar els
problemes del professorat inte-
rí i faciliten l'accés del personal
aturat al sistema. Cal ressenyar
la corresponsabilitat històrica
mantinguda per l'Admi-
nistració educativa juntament
amb la resta de forces sindi-
cals, especialment d'UGT i
CCOO, i que han desembocat
en l'actual situació. A diferèn-
cia de l'STEPV-Iv, els altres
sindicats han pactat totes i
cadascuna de les ofertes d'ocu-
pació pública oferides des de
1995 a 1999. Les acusacions
contra l'STEPV-Iv d'aquestes
direccions sindicals són intoxi-
cacions que pretenen alçar una
cortina de fum per amagar el
fracàs en la solució del proble-
ma i la connivència amb el
Govern. La consulta a les actes
de les Meses de Negociació i a
les hemeroteques serveix per
il·lustrar sobre les distintes ver-
sions que abans i ara han
defensat.

Si aquestes organitzacions
pretenen acabar amb la preca-
rietat laboral en Educació per
'tal d'estabilitzar les actuals
plantilles -objectius que for-
nien part de les reivindicacions
de l'STEPV-Iv-, només cal que
compleixen els seus propis pro-
grames electorals i que activen
les mesures que faciliten l'ac-
cés del professorat interí a la
Funció Pública Docent. Però
sembla que una cosa són les
grans declaracions (programes

electorals, esbo-
rrany del "Pacte
per l'Educació") i
una altra ben dis-
tinta la seua políti-
ca diària.

El Sindicat consi-
dera que cal conti-
nuar lluitant per la
defensa dels drets
laborals i per acon-
seguir les reivindi-
cacions del profes-
sorat interí; accés

diferenciat a la Funció Pública
Docent, És la condició prèvia
de l'STEPV-Iv a qualsevol
Oferta d'Ocupació Pública.
Mentre això no siga possible,
cal prendre d'altres mesures:
un pacte d'estabilitat, l'equipa-
ració laboral i econòmica al
funcionariat de carrera, els
actes presencials per a l'adju-
dicació de les vacants en tots
els cossos docents (la
Conselleria ha anunciat que
vol instaurar el sistema infor-
matitzat per a tothom). D'altra
banda, no és precipitada l'exi-
gència de mantindré la gestió
de les borses de treball, per
evitar que siga traspassada a
organismes aliens a la
Conselleria, com el SERVEF o
altres instàncies privades o
mixtes. Per descomptat, les
remuneracions corresponents a
totes les vacants s'han d'abo-
nar fins el 31 d'agost.

És sabut que la lluita histò-
rica del col·lectiu d'interins i
interines ha suposat avanços
importants, com el manteni-
ment de les borses de profes-
sorat interí o la continuïtat en
el treball de la major part del
col·lectiu, al contrari del que
ha passat a d'altres comuni-
tats autònomes. Com sempre
ha defensat aquesta organit-
zació, no es pot abandonar en
mans d'altres la gestió del
nostre futur; hem de conti-
nuar defensant els nostres
drets i les nostres reivindica-,
cions. L'STEPV-Iv proposa de
nou la mobilització del pro-
fessorat interí per tal d'orga-
nitzar l'oposició a les preten-
sions de la Conselleria; les
mesures de pressió han d'es-
tar presents abans i al llarg
dels imminents processos de
negociació.

Educació Secundària

Adjudicacions als Serveis Territorials: pitjor encara

Finalitzat el procés de les adju-
dicacions per instància, les pla-
ces vacants i les substitucions
del professorat estan cobrint-se
de manera paulatina pels
Serveis Territorials de cada pro-
víncia. En el procediment estan
apareixent una sèrie de proble-
mes derivats del procediment
emprat i de la gestió deficient
per la Conselleria de les borses
de professorat interí. El primer
dels problemes ha estat la distri-
bució del professorat a cada pro-
víncia sense tindré en compte les
preferències personals. Això ha
provocat que docents d'Alacant
han hagut d'anar a Castelló o
València; els de València s'han
desplaçat a Alacant o Castelló,
etc. Pitjor impossible.

L'STEPV-Iv es va oposar des
del primer moment a aquest des-
ficaci, exigint la paralització dels
actes provincials i la convocatò-
ria d'actes presencials d'àmbit
de País. Es va intentar paralitzar
els actes el primer dia a

València, però no es va poder
dur a terme per les greus amena-
ces de l'Administració d'exclou-
re dels llistats de treball el pro-
fessorat que no demanarà plaça.
També s'hi va amenaçar amb el
trencament de l'Acord de
Professorat Interí. L'Admi-
nistració va oferir per al profes-
sorat que participava els darrers
dies de setembre i els primers
d'octubre la possibilitat d'inter-
canviar la seua plaça amb d'altre
o de demanar treball a la seua
província, sense més. I tot això
sabent que si el nomenament no
estava formalitzat abans de I'l
d'octubre no s'abonarien les
nòmines dels mesos de l'estiu.

A partir d'aquest moment es
va iniciar un procés d'adjudica-
ció de vacants a cada servei ter-
ritorial que ningú no controlava;
ningú río sabia quin era el calen-
dari de les adjudicacions amb
anticipació. Tampoc no es con-
trolava la distribució de la llista
de professorat interí per provín-

cies o el motiu que va impedir
l'eixida de totes les vacants des
del primer moment i no a poc a
poc.

Davant de tot açò, £què cal fer
per evitar que es torne a repetir
el desficaci? El Sindicat conside-
ra que l'Administració ha fracas-
sat en la posada en marxa d'a-
quest procediment, però sospita
que, problematitzant artificial-
ment i gratuïta l'inici del curs a
l'ensenyament públic s'intenta
transmetre que l'actual sistema
de borses de treball és defectuós
i que cal modificar-ho. En quina
línia? La resposta sembla evi-
dent, perquè fins i tot els avan-
ços filtrats a algunes organitza-
cions sindicals -cal consultar la
premsa de setembre per a com-
provar-ho- pretenen "externit-
zar" les borses de treball, cedint
la seua gestió a altres organis-
mes, de titularitat pública o pri-
vada, com el Servei Valencià
d'Ocupació o una altra institució
semblant.

L'STEPV-Iv s'oposa frontal-
ment a aquesta pretensió. Els
actuals problemes de gestió de
les borses de treball es podrien
haver resolt aplicant una altra
política de personal amb l'accés
del professorat interí a la
Funció Pública. Igualment, cal-
dria una planificació correcta
dels cursos escolars; la provisió
de tots els llocs de treball mit-
jançant convocatòries de con-
cursos de trasllats públics; la
modificació de l'actual sistema
de concessió de comissions de
serveis, que ara actua com a un
substitutiu del concurs de tras-
llats però sense garanties pro-
cedimentals.

Només arnb mesures de pressió
es podrà redreçar l'actual situació
i aconseguir que les reivindica-
cions del professorat avancen.
Està en joc un adequat funciona-
ment del sistema educatiu, on es
respecten els drets laborals dels
treballadors i treballadores de
l'ensenyament.
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La Generalitat, acusada d'incompliment de la LOGSE

L'STEPV rebutja la proposta
de planificació del 2001/02

ALL i OLI
En el sector públic l'Administració valenciana
no aplica adequadament els manaments de la
LOGSE, perquè no es posen en marxa ni s'in-
verteix en els recursos necessaris que garantis-
quen el compliment de la llei. Aquesta és la

denúncia formulada per l'STEPV-Iv, que ha
rebutjat el document de la Conselleria de
Cultura i Educació sobre la planificació educa-
tiva dels col·legis d'Infantil, Primària i
Educació Especial prevista per al curs 2001-
2002.

Per al Sindicat, els criteris del
que es coneix com "arranja-
ment escolar" no es poden
basar en la possibilitat p no d'a-
tendre les demandes d'escola-
rització de la ciutadania.
Segons l'organització sindical,
un servei públic com l'educació
ha d'atendre les necessitats
bàsiques i els drets fonamentals
de les persones, la qual cosa
implica que l'Administració ha
de satisfer les demandes del
sistema.

L'STEPV-Iv, principal sindicat
de l'ensenyament públic valen-
cià,.no accepta tampoc que l'a-
rranjament estiga en funció del
Mapa Escolar o de la progressió
de la planificació educativa, ja
que el procés no s'ha consen-
suat amb els diferents agents
socials i manca de valor legal.
El Sindicat demana l'obertura
d'un procés de negociació
específic per a aquests temes,
amb l'objectiu central de
garantir tot l'alumnat un lloc
escolar en la xarxa pública
durant tota l'escolarització obli-

gatòria. El model de planifica-
ció educativa presentat per
l'Administració es basa, segons
l'STEPV-Iv, en la subsidiarietat
de l'ensenyament públic res-
pecte del privat, una opció polí-
tica que afavoreix de nou l'en-
senyament privat en detriment
de la xarxa pública. L'actuació
del Govern valencià contradiu
les mesures anunciades pel
conseller Tarancón en l'anome-
nat "Pacte per l'Educació", i
evidencia que una cosa són les
declaracions i una altra ben
diferent les realitats constata-
bles.

Falten places d'Infantil
Un dels motius per a rebutjar
aquest document és, a juí del
Sindicat i pel que fa a
l'Educació Infantil i a
l'Educació Secundària, la
manca d'una aplicació rigorosa
de la LOGSE. En Infantil,
l'Administració pretén seguir
sense generalitzar l'oferta de
llocs escolars de tres anys en

tots els centres públics. A hores
d'ara queden encara 404 uni-
tats per crear, distribuïdes en
les tres circumscripcions pro-
vincials de la següent manera:
Alacant, 203; Castelló, 23;
València, 178. El dèficit afecta
principalment les grans ciutats,
com València (on falten 62 uni-
tats), i comarques com l'Ala-
cantí (on en falten 59), el Baix
Vinalopó (47) o l'Horta Sud
(27). És il·lustratiu com
l'Administració, que no té
intenció de subsanar aquestes
carències en el curs 2001/02,
pretén incrementar les partides
pressupostàries per al finança-
ment de l'Educació Infantil en
el sector privat.

Altre dels dèficits denunciats
pel Sindicat és l'escolarització
d'una part important de l'alum-
nat de primer cicle d'ESO a les
escoles, en contra de la pres-
cripció de la LOGSE, que pre-
veu el trasllat d'aquest cicle als
instituts. Les xifres actuals
indiquen que hi ha un 46% del
total de l'alumnat valencià als

Conselleria de Cultura i Educació. / MANOLO CABANILLAS

col·legis, i a la capital només
quatre instituts ofereixen
aquest tram educatiu. L'S-
TEPV-Iv ha exigit que en les
reunions per a negociar la pla-
nificació educativa del curs

2000/01 es personen els direc-
tors generals competents i s'a-
proven totes les mesures que
asseguren un desenvolupa-
ment acord amb el marc legis-
latiu.

La Mesa sectorial d'Educació no abordarà les propostes presentades per l'STEPV-lv

La Conselleria d'Educació es nega a adquirir
compromisos amb els representants sindicals

ALL i OLI
La proposta de calendari de
negociació presentada per
Conselleria a la Mesa Sectorial
d'Educació el 18 d'octubre és
insuficient per a aquest
Sindicat, ja que bandeja moltes
de les propostes basades en el
decàleg de blocs temàtics pre-

sentat la setmana anterior. La
proposta de Conselleria oblida
temes importants i es nega a
tractar-los en la Mesa Sectorial,
argumentant que són aspectes
aliens a les condicions laborals
dels treballadors i treballadores
de l'ensenyament. Conselleria
tampoc informa la representa-

ció sindical sobre quin és l'òr-
gan on es tractaran.

En una qüestió transcenden-
tal com són els Pressupostos de
la Generalitat, Educació es
nega a adquirir un compromís
per a informar els representants
sindicals dels assumptes rela-
cionats amb l'ordenació del sis-

tema educatiu. Amb tot,
l'STEPV-Iv ha definit els objec-
tius centrals de la negociació
durant el curs 2000/01, que es
resumeixen en la defensa de
l'ensenyament públic davant
dels atacs continus de l'actual
Govern de la Generalitat i la
millora de les condicions labo-

rals dels treballadors i treballa-
dores de l'ensenyament.

En aquest sentit, les reu-
nions poden falsejar una reali-
tat presidida per la manca de
voluntat dels responsables de
Conselleria d'obrir una nego-
ciació autèntica i complir els
acords signats.

El calendari de l'Administració

Primer trimestre
Plantilles Escoles Infan-
tils Generalitat Valencia-
na; Funcionarització dels
adjunts de tallers;
Concursos de Trasllats;
Normativa concurs-opo-
sició Cos d'Inspectors
d'Educació; Arranjament
escolar 2001-2QQ2;
Desplegament normati-
va Educació Infantil 0-3
anys; Desplegament
Reglaments Orgànics i
Funcionals de Primària i
Secundària; Integració
en l'Ed. Primària i
Secundària; Normativa
Compensatòria.

Segon trimestre
Oferta Ocupació Pú-
blica 2001; Revisió
acord addenda profes-
sorat interí 1999;
Adjudicacions provisio-
nals curs 2001-2002;
Plantilles Cicles For-
matius i Formació Pro-
fessional; Adscripció
professorat FP i Batxi-
llerat; Normativa reubi-
cació efectius professo-
rat de Secundària;
Adaptació Reglament
Orgànic Ensenyaments
de Règims Especials;
Adaptació Reglament
centres Ed. Especial;

Decret de creació sec-
cions EOI; Implantació
de l'FP a distància.

Tercer trimestre
Drets i deures de l'alum-
nat; Desplegament de la
Llei de l'FPA.
A més a més es convoca-
ran reunions de les
Comissions de Se-
guiment dels Acords de
Plantilles dels Centres
de Primària i Secun-
dària, així com de
l'Acord de Professorat
Interí i de Drets
Sindicals.

- Pacte per l'Educació.
- Compromís de complir
els acords signats amb
rAdministració Educativa
(plantilles dels centres
d'Infantil, Primària i
Especial; Secundària; Fons
Socials).
- Creació d'una Mesa
Tècnica de Seguiment del
Mapa Escolar (planifica-
ció, adaptació i construc-
ció).
- Arranjament escolar dels
IES.
- Reducció de la jornada
laboral i lectiva del profes-
sorat.
- Compromís de realitzar
convocatòries públiques
per a la provisió dels llocs

de treball dels diferents
serveis i programes educa-
tius depenents de la
Conselleria, respectant els
principis constitucionals
d'igualtat, mèrits, capaci-
tat i publicitat.
- Negociació de les indem-
nitzacions per jubilació
LOGSE.
- Desplegament regla-
mentari de la situació del
professorat itinerant.
- Situació del professorat
interí.
- Comissions de servei.
~ Retribucions.
- Situació dels SPEs.
- Pla integral de Formació
del Professorat. Situació
dels CEFIRES, Provisió

reglamentària dels seus
llocs de treball.
- Pla de xoc per al profes-
sorat de nou accés, inte-
grant de les borses de tre-
ball o sense capacitació
lingüística.
- Catalogació lingüística
dels llocs de treball.
- Mesures per a la millora
de la qualitat de l'ense-
nyament del sector públic
(maj ors recursos econò-
mics, dotació de menja-
dors...).
- Consulta i informació a
les organitzacions sindi-
cals dels possibles canvis
que es puguen produir en
l'ordenació del sistema
educatiu.
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El Sindicat proposa modificar el projecte de Llei

ALL i OLI
El Projecte de Llei de Pressupostos de la
Generalitat Valenciana per a l'any 2001 ha estat
rebujat per l'STEPV-Iv, que presentarà les seues
propostes alternatives als grups parlamentaris
de les Corts. El Sindicat pretén pressionar així
per tal que es modifique la Llei i que es com-
plisquen els compromisos subscrits per les

administracions amb els sindicats. La millora
de les prestacions i el funcionament de l'ensen-
yament públic; la correcta aplicació de la
LOGSE; la promoció, l'ensenyament i l'ús del
valencià són alguns dels eixos centrals de la
proposta d'aquesta organització, que vol que
els poders públics garantisquen un ensenya-
ment públic de qualitat. Aules en barracons provisionals a Picassent. / PACO NAVARRO

En una primera valoració d'ur-
gència, l'STEPV-ïv destaca del
Projecte de Llei el fet que la
partida d'Educació i Cultura
s'incrementa en un 7'1% sobre
l'any anterior, el que representa
un 0'8% més que el creixement
d.el conjunt dels Pressupostos
(6'3%). Es una xifra, però, enca-
ra insuficient per a garantir al
País Valencià l'aplicació de la
Reforma educativa en tots els
aspectes pendents. Per al
Sindicat, el sistema educatiu
valencià es troba encara davant
d'una situació extraordinària, la
qual cosa hauria d'implicar per
al Govern valencià una major
dedicació pressxipostària en
Educació, Es tracta bàsicament
d'implantar la LOGSE, si més
no en tres aspectes; infrastruc-
tures educatives i sosteniment
dels centres públics; compli-
ment dels acords de plantilles
de Primària i Secundària en el
sector públic, i també els acords
sobre plantilles del sector de
l'ensenyament privat. A més,
cal respectar l'acord d'equipa-
ració retributiva dels ensen-
yants valencians.

En l'apartat que el Projecte
de Pressupostos dedica a
l'Institut Valencià d'Avaluació i
Qualitat Educativa se H reduei-
xen les seues despeses en un
20'69%, en relació a l'assigna-
ció actual. Si s'afegeix aquest
retall al fet que ni s'ha posat en
marxa ni s'ha cobert la seua
direcció des que va quedar
vacant el càrrec l'estiu passat,
es comprèn millor que al
Govern no li interessa disposar
de dades rellevants sobre l'es-
tat real del sistema educatiu al
nostre país per tal de fer una
intervenció selectiva i ordena-
da sobre prioritats.

Retalls significatius
Pel que fa als apartats pressu-
postaris destinats a impulsar la
participació i la concertació
socials en tots els sectors edu-
catius, estan congelats.
Igualment, les partides desti-
nades al Consell Escolar
Valencià creixen 5 punts per
davall del creixement dels
Pressupostos Globals d'E-
ducació. Les inversions en

Ensenyament Primari decrei-
xen en un 35'69%, més de
2.000 milions de pessetes, quan
hi ha pendent l'adequació i
construcció sobre 99 centres,
segons dades de la Conselleria.
En Educació Secundària hi ha
una disminució del 45% en
inversions, el que representa
un total de 6.000 milions. La
suma del que es deixa d'inver-
tir per aquests capítols no qua-
dra amb l'assignació dels 2.400
milions a la recentment creada
empresa de capital públic
CIEGSA (Construccions i
Infrastructures Educatives de
la Generalitat, S. A.). L'in-
crement de les despeses de
personal previstes no garanteix
el compliment de l'acord de
plantilles de Primària pel que
fa a la creació de les 400 uni-
tats de 3 anys que falten en els
centres públics. En canvi, s'in-
crementa en 117 milions la par-
tida per a finançar parcialment
el segon cicle d'Infantil en cen-
tres privats, que passa de
1.083 a 1.200 milions.

El finançament, mitj ançant
concerts educatius, dels cicles

formatius de grau mitjà creix en
810 milions, quan la
Conselleria no ha completat el
Mapa Escolar en la xarxa públi-
ca. De fet, enguany s'han dei-
xat d'implantar més de 60
cicles. Així mateix, quasi es
dobla la subvenció parcial, mit-
jançant concerts educatius, al
Batxillerat i COU en centres
privats, passant de 765 a 1.350
milions. La partida dedicada a
menjadors escolars està conge-
lada, el que fa impossible pres-
tar aquest servei a l'alumnat
d'ESO que s'incorpora als insti-
tuts, tot i que aquest fet aug-
menta ei nombre d'alumnat
transportat.

Els fons dedicats a finançar la
Formació de Persones Adultes
amb entitats locals i sense ànim
de lucre s'incrementen de 375 a
506 milions, un augment moti-
vat per la implantació del gra-
duat d'Educació Secundària, el
que comporta més alumnat i
més professorat. Això no obs-
tant, no s'estableix cap partida
per al compliment del Conveni
General Mul tu até r al previst a
la Llei,

Cal destacar que amb aquest
Projecte de Pressupostos es
manté de fet la congelació dels
fons destinats a la despesa
ordinària dels centres. En reali-
tat, però, els centres no han
parat de perdre capacitat
adquisitiva des de 1996, ja que
l'IPC sempre ha estat per
damunt del pressupost assig-
nat, vora 12 punts, als que cal-
drà sumar l'acumulat de l'any
2000.

El valencià, a la baixa
L'avaluació de l'STEPV-Iv des-
taca finalment el fet que la par-
tida destinada a la promoció i
ús social del valencià es
redueix un 2'5% en relació al
percentatge global de creixe-
ment dels Pressupostos, un
7'1% sobre els de l'any 2000.
Aquesta quantitat no represen-
ta més que el 0'065% del pres-
supost total, una quantitat ridí-
cula que va a la baixa en els
quatre últims exercicis, ja que
en l'any 1999 representava un
O'069% i en 1.998 era del
0'08%.

de la Religión
Confederación de STEs

L a Confederación de STEs
rechaza la pretensión de la
Iglesia Catòlica de que se

equiparé la ensenanza de la
Religión a las asignaturas funda-
mentales. Rechazamos que se
pretenda dar a esta ensenanza el
caràcter de evaluable, y recorda-
mos a la jerarquia eclesiàstica las
diversas sentencias de los mas
altos tribunales en las que se
rechazó afios atràs esta preten-
sión.

Al referirnos a la ensenanza de
la Religiónr aunque los STEs
defendemos una ensenanza
laica, hay que recordar la pésima
situación en que el Estado y la
Conferencia Episcopal mantie-
nen al profesorado encargado de
impartiria. Según el Acuerdo
entre la Santa Sede y el Estado
espanol, "la ensenanza religiosa
serà impartida por las personas
que, para cada ano, sean desig-
nadas por la autoridad acadèmi-
ca de entre aquellas que el ordi-

nario diocesano proponga". Esto
supone que el profesorado de
Religión tiene su puesto de traba-
jo en juego cada ano; esto es,
carece del derecho fundamental
a la continuación en su trabajo y
esta depende de la voluntad de la
jerarquia eclesiàstica, que, de
esta manera, ejerce un control en
lo ideológico y en lo peisonal
sobre este profesorado, control
que no es conforme a los dere-
chos fundamentales que este pro-
fesorado tiene como trabajador y
como persona,

Los STEs hemos planteado al
MEC y a la Conferencia
Episcopal que se respeten los
derechos del profesorado de
Religión como trabajadores que
son, y que mientras la Religión
sea una asignatura que se impar-
ta en los centros educatives, las
listas para la contratación de este
profesorado se realicen con crite-
rios objetivos y estén sujetas a
control sindical.

la Educación no es una prioridad
para el Gobierno

Augusto Serrano

L os Presupuestos para
el próximo ano, actual-
mente en proceso de

debaté parlamentario, son
los quintos que el Gobierno
del PP realiza, y lo hace en
una situación caracterizada
por dos novedosos aspectos.
El primero es que las com-
petencias en Educación
estan transferidas a todas
las comunidades, por lo que
al Ministerio le queda la
gestión de la Educación en
Ceuta, en Melilla y en el
exterior, así como distintos
servicios y programas. El
segundo es que el MEC, que
mantiene la competència de
elaborar la normativa bàsi-
ca, està inmerso en un pro-
ceso de contrarreforma edu-
cativa, que afectarà, funda-
mentalmente, a la Edu-
cación Secundaria Obli-
gatòria.

La inversión pública presu-
puestada para dar respuesta
a la situación educativa esta-
tal es la demostración clara
de que la Educación no es
una prioridad para el
Gobierno, dado que, junto a
considerar la inversión en
Educación un gasto, se man-

tiene la tendència a la baja
que impuso el PP desde su
llegada al Gobierno en cuan-
to a la inversión pública des-
tinada a Educación, que es
del 4'7% del PIB ("Datos y
Cifras, Curso Escolar
2000/2001", Oficina de
Estadística del MECD), lejos
de la media europea.

El presupuesto de Edu-
cación no contempla partidas
presupuestarias para la apli-
cación de las posibles medi-
das que se deriven de la nor-
mativa que el Ministerio pre-
tende modificar en lo relativo
a la ESO; tampoco se con-
ternplan partidas para las
nuevas actuaciones que el
MEC plantea desarrollar
durante el próximo ano,
como la nueva Ley de FP, la
Ley de Calidad de la
Educación, etc,; tampoco hay
partida presupuestaria para
otros aspectos, como, por
ejemplo, la obligatoriedad de
que viaje un acompafiante
del alumnado que utiliza el
transporte escolar.

El Ministerio de Educación
està dispuesto, por otra
parte, a mantener las históri-
cas desigualdades regionales

en Educación, dado que la
inversión destinada a com-
pensación interterritorial
experimenta un crecimiento,
descontado el IPC, de menos
de un punto con relación al
ano anterior.

Hay que senalar, por otra
parte, que en el apartado de
Becas se produce un claro
retroceso respecto al ano
anterior, pues el incremento
que se realiza, un 2'5%, es
menor que el del IPC de este
ano. Finalmente, hay que
apuntar como aspectos muy
negativos de los Pre-
supuestos la disminución en
un 15% de la partida presu-
puestaria de Cooperación
para el Desarrollo.

La Confederación de STEs
ha planteado a los distintos
Grupos parlamentaries la
necesidad de que presenten
enmiendas durante el deba-
té parlamentario, con la
finalidad de que se aumen-
ten considerablemente las
partidas de los Presupuestos
del Estado para Educación,
con el objetivo de que se
destine a este importante
servicio publico el 6% del
PIB.
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Los salarios del sector publico han perdició mas de 14 puntos desde 1990

Mas de medio billón de pesetas de
desfase en las previsiones salariales
del Gobiernor según los STEs

ALL i OLI
La Confederación de STEs ha rechazado la previ-
sión del Gobierno de incrementar las retribucio-
nes de los trabajadores y trabajadoras del sector
publico en un 2% para el próximo ano. A poco mas
de un mes para que finalice el ejercicio, las previ-
siones sobre la inflat ión del Gobierno para el ano

El calculo estimado solo per-
mite que los trabajadores y
trabajadoras mantengan su
poder adquisitivo. El dato,
sumado al hecho de que este
personal ha perdido mas de 14
puntos de poder adquisitivo
en los últimos diez anos por el
continuo desfase existente
entre el IPC y la subida sala-
rial, obliga a la Confederación
de STEs a plantear en matèria
retributiva que los
Presupuestos Generales del
Estado de 2001 reflejen un
incremento salarial equivalen-
te al IPC real del ano anterior,
así como la previsión de la
clàusula de revisión salarial
como único instrumento que
contenga la pérdida de poder
adquisitivo. Ademàs, la
Confederación defiende el
aumento de 3 puntos por enci-
ma del IPC real, con el fin de
corregir parte de los desfases
existentes, que sitúan al colec-
tivo en pérdidas acumuladas
de 14'2 puntos en la última
dècada. La Confederación de
STEs ha hecho un llamamien-
to a la unidad sindical y a
todos los trabajadores y traba-
jadoras del sector publico para
que se movilicen con el fin de
conseguir estàs mejoras.

2000 han quedado obsoletas. Distintas estimació-
nes calculan para final de ano una subida real del
IPC del 4% (por ahora), con lo que el desfase sala-
rial mensual, teniendo en cuenta que cada dècima
de desvio supone en salarios de convenio y de
pensiones unos 15.000 millones de pesetas, ascen-
dería a mas de medio billón de pesetas.

ARXIU

Pérdida de poder adquisitivo del personal
de las Administraciones Públicas

ANO

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Acumulado

GOBIERNO

PSOE

PSOE

PSOE

PSOE

PSOE

PP

PP

PP
pp

PP

PSOE+PP

IPC<1)
5.5

5.3

4.9

4.3

4.3

3.2

2.0

1.4
2.9

4.0 <2)

37.8

SUBIDA

5.0

5.0

1.8
0.0

3.5

3.5

0.0

2.1

1.8

2.0

24.7

DIFERENCIA

-0.5

-0.3

-3.1

-4.3

-0.8

+0.3 .

-2.0

+0.7

-1.1

-2.0 "

-13.1

(1) Datos INE de diciembre.de! ano anterior a diciembre del ano referido, certificado a 19 de septiembre de 2000.
(2) Subida del IPC hasta el mes de noviembre de 2000.

ANO

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

GOBIERNO

PSOE

PSOE

PSOE

PSOE

PSOE

PP
pp

PP
pp

pp

Subide

IPC anual

5.92

4.58

4.70

4.68

3.6

2.0

1.8

2.4

4.0

preciós

Acumulado

100

105.92

110.5

115.2

119.88

123:48

125.48

127.28

129.69

133.68

Increme

Anual

5.1

1.8

0

3.5

3.5

0.0

2.1

1.8

2

nto salarial

Acumulado

100

105.10

106.9

106.9

110.4

113.9

113.9

116.0

117.8

119.8

Acumulada

0.82

3.6

8.3

9.48

9.49

11.49

11.19

11.59

13.88

Sense acord a la primera reunió de Funció Pública

Els sindicats acusen la Generalitat
de fer segiMsme del Govern
espanyol en matèria retnbutiva

ALL i OLI
La reunió de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana del
14 de novembre, amb presència del conseller Carlos Gonzàlez
Cepeda, havia d'abordar la negociació dels Pressupostos de la
Generalitat per a l'any 2001 i va estar protagonitzada per l'exigèn-
cia dels sindicats que demanaven la modificació de l'ordre del dia
anunciat. Les organitzacions (CCOO, UGT, CSIF, CEMSATSE i
STEPV-Iv) van demanar prèviament el conseller l'establiment d'un
calendari de reunions i garanties de compliment dels acords.

Carlos Gonzàlez Cepeda, segons
els portaveus sindicals, va "tirar
balons fora" i va rebutjar els
punts previs. El conseller es va
limitar a expressar que " la
voluntat del Govern valencià és
arribar a un diàleg, consens i
concertació", sense respondre a
les exigències dels representants
dels treballadors. L'Adminis-
tració va exposar el primer capí-
tol dels Pressupostos de la
Generalitat, posant sobre la
taula un conjunt de dades sobre
les diferents partides pressupos-
tàries.

Crítiques sindicals
La representanció de l'STEPV-

Intersindical valenciana va criti-
car durament l'actitud de
l'Administració per no haver
convocat la Mesa des de fa més
d'un any i per presentar els
Pressupostos de la Generalitat a
les Corts sense haver negociat
prèviament amb la representació
sindical els aspectes relacionats
amb les condicions laborals i
econòmiques dels treballadors i
treballadores públics. El
Sindicat també va denunciar el
retard de més de 15 dies en
informar els sindicats del contin-
gut dels Pressupostos i la
"manca de voluntat política" per
tal d'obrir una negociació real en
matèria retributiva.

L'Administració es va limitar a
reiterar arguments coneguts,
"estem a favor del diàleg i ia
negociació, les portes no estan

tancades, volem la concertació",
i va afirmar de manera insistent
que cal esperar i veure com aca-
ben les negociacions d'àmbit
estatal de la Mesa General de
Negociació al Ministeri per a les
Administracions Públiques del
21 de novembre a Madrid. Per al
Sindicat, la Generalitat "fa
seguidisme del Govern de
l'Estat, sense tindré cap interès
ni voluntat de posar ni una pes-
seta més que ells, al contrari de
les comunitats autònomes que
han arribat a acords amb els sin-
dicats, amb millores per als seus
treballadors i treballadores".

Sense voluntat de negociar
Un portaveu del Sindicat ha

afirmat la manca de voluntat
negociadora de l'Administració,
a la que acusa de no voler
acceptar un calendari: "El
Govern valencià es limita a fer
un discurs sense compromisos
reals". Els representants de
l'STEPV-Iv a la Mesa van pre-
guntar reiteradament els repre-
sentants de l'Administració si
pretenen que els empleats i
empleades públics continuen
perdent poder adquisitiu, sense
obtindré resposta. Mentre
transcorria la reunió, a la porta
de la Conselleria es manifesta-
va un grup nombrós de delega-
des i delegats sindicals, que
protestaven per l'actitud dilatò-
ria de la Generalitat. La pròxi-
ma Mesa s'ha convocat per al
28 de novembre.

Les exigències sindicals

La plataforma
reivindicativa
presentada pel
conjunt de sindi-
cats contempla
les següents exi-
gències: establi-
ment d'un calen-
dari de reunions;
articulació de la
n e g o c i a c i ó
col·lectiva; com-

pliment dels
acords; retribu-
cions de les
empleades i
empleats públics;
recuperació del
poder adquisitiu;
clàusula de revi-
sió salarial; rela-
ció dels llocs de
treball; jornada
laboral; condi-

cions de treball i
mobilitat; taxes
de reposició de
personal; estabi-
litat en l'ocupa-
ció. Per la seua
banda, r STEPV-
Iv ha plantejat
també la necessi-
tat de reduir la
jornada laboral a
35 hores.

Fe d'errates
El ministre d'Administra-
cions Públiques, present a la
reunió de la Mesa General
de la Funció Pública de
l'Estat, reunida a Madrid el
18 de setembre per a infor-
mar de les pautes generals
en matèria retributiva per a
la Funció Pública de tots els
empleats i empleades pú-
blics, és Jesús Posada i no
Àngel Acebes, com per error
va aparèixer a la portada del
número 150, corresponent al
mes d'octubre.
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L'incompliment reiterat per part de la Conselleria guit assolir dimensions escandaloses. Falten per pliments. En un viatge imaginari per les claus de
d'Educació i el Govern valencià de l'Acord de construir els instituts previstos al Mapa Escolar de la l'Acord de Plantilles, en el text següent es pot iden-
Plantilles de Secundària, signat ara fa dos anys i pròpia Conselleria i no s'han creat els llocs de treball tificar de manera diàfana els "camins inescrutables"
encara pendent de publicació al DOCV, ha aconse- acordats. Això, per parlar només dels grans incom- de la política educativa del partit en el govern.

Acord de Plantilles de Secundaria

Signat en els moments
anteriors a les eleccions
autonòmiques de 1999, el

document conté en la pràctica
el millor acord de plantilles de
Secundària de tot l'Estat espan-
yol. Per iniciativa dels sindicats,
el text de l'Acord està ple de
cauteles i salvaguardes que
pretenen impedir eventuals
maniqueismes interpretatius.
Per això, la pròpia Admi-
nistració ja va manifestar ales-
hores la seua estranyesa per
tanta prevenció.

L'Acord estableix un pacte a'
tres bandes. En primer lloc, es
fixen els criteris que defineixen
la plantilla estable, és a dir, els
trams educatius, ESO i
Batxillerat, i el professorat afec-
tat, docents de Secundària que
imparteixen eixos trams. El
segon aspecte apunta l'incre-
ment d'aquest professorat de
Secundària. Es tracta de 3.200
professors nous respecte de la
plantilla real del curs 1998-99,
estimada en uns 12.500, aproxi-
madament, sense comptar el
professorat de Primària als IES,
uns 2.800, ni el professorat dels
Cicles Formatius. L'increment
mínim del professorat dels cicles
formatius s'estableix en 1.198
professors nous, pendent de
negociar les seues plantilles. En
tercer lloc, l'Acord fixa quines
són les construccions i les ade-
quacions dels IES que l'Ad-
ministració es compromet a
abordar, tot i reconeixent que les
adequacions anomenades "me-
nors " han de realitzar-se encara
que no consten al document.
Són, com es veu, tres maneres
diferents de definir-ho.
Finalment, Conselleria es com-
promet a presentar l'Acord al
Govern Valencià per a la seua
publicació al DOGV.

Plantilles i llocs de treball
Totes les precaucions es justifi-
quen en la situació del sistema
educatiu en el moment de la
negociació, donat que les millors
plantilles del món podrien resul-
tar inservibles si no es vinculen a
centres i a llocs de treball con-
crets i no es defineix de quin
professorat es parla, atesa la
creixent interrela-
ció entre cossos
docents que es
dóna com a resul-
tat del desenvolu-
pament de la
LOGSE. A les
plantilles dels ins-
tituts hi haurà
professorat de
Primària en el pri-
mer cicle d'ESO i
professorat de
Secundària en
ESO i Batxillerat.
Aquesta última
part de la planti- ••H·̂ ·̂
lla és precisament
l'objecte de l'Acord. Els Cicles
Formatius comptaran amb pro-
fessorat específic de Secundària
i professorat tècnic. En aquest
sentit, l'Acord anticipa l'incre-
ment inicial d'aquests últims
docents, a partir del qual encara
cal enllestir una negociació
específica.

El president de la Generalitat i el conseller Tarancón, en la inauguració del curs 2000/01. / XELO GARCIA

L'Acord no estableix la distri-
bució de professors i professores
en cada especialitat, però assen-
yala el camí que ha d'adoptar-se
quan es refereix a "fixar els cri-
teris que permeten calcular una
plantilla modular aplicable a tots
els nivells educatius impartits en
cada centre" i de "configurar la
plantilla tipus per a cada un dels
models de centre". En previsió
que la nova distribució de pro-
fessorat implique canvis del
nombre de professors per espe-
cialitats, es creen mecanismes
de recol·locació i es garanteix en
tot cas la permanència del pro-
fessorat a la mateixa localitat de
destinació mentre no estiguen
finalitzades les construccions del
Mapa Escolar.

El curs 1999-00 hauria d'haver
estat protagonitzat pel desenvo-
lupament de l'Acord en tres sen-
tits, sense oblidar el problema
constant de les construccions.
Primerament, calia haver esta-
blit la plantilla tipus de cada IES.
En segon lloc, s'hauria d'haver
desenvolupat els mecanismes
replegats en l'Acord per solucio-

nar els proble-
mes de deter-
minades espe-
cialitats i del
sistema educa-
tiu. Per últim,
calia que es
negociaren les
plantilles dels
Cicles Forma-
tius. Tanma-
teix, res d'això
s'ha fet.

La Conselle-
ria haurà d'ex-
plicar les raons

•••̂ ^ •̂m per les quals
des del mateix

dia de la signatura de l'Acord ha
estat treballant en la direcció
contrària al seu compliment. La
seua actuació ha estat presidida
en aquest terreny per l'opacitat
informativa i per la preocupació
de veure com suprimeix llocs de
treball anticipant-se a allò que
indica el propi Acord.

"La Conselleria haurà
d'explicar les raons per
les quals des del mateix
dia de la signatura de

l'Acord ha estat
treballant en la direcció

contrària al seu
compliment."

De la DG de Centres a Personal
El cos de l'Acord es va negociar
amb la Direcció General de
Centres, responsable de les
plantilles al curs 1998-99. La
xifra de 3.200 professors nous
no suposa una quantitat inven-
tada, sinó que és el resultat d'a-
plicar els criteris de l'Acord al
Mapa Escolar, 18.400 llocs de
treball, i llevar-li després, d'una
banda, la plantilla de
Secundària existent en eixe
moment, els professors defini-
tius, més els provisionals i els
interins, uns 12.500 aproxima-
dament; per altre costat, s'ha de
restar el total de docents que
impartiran primer cicle d'ESO
als instituts en virtut de l'Acord
de Primària, uns 2.800 mestres
aproximadament. No sembla
casual que el Sindicat coincidi-
rà en el càlcul amb
l'Administració i els altres sin-
dicats.

£Com pot explicar l'Admi-
nistració que en els càlculs que
fa a partir de l'Acord aparega
inclòs en els increments no
només el professorat afectat en
el document signat, sinó tot el
professorat del sistema educatiu
a Secundària, és a dir, mestres
del cos de Primària, professorat
de Secundària i professorat dels
Cicles? £És a la Direcció General
de Personal, responsable de les
plantilles des del curs 1999/00, a
qui cal atribuir l'inexplicable
canvi d'orientació?

D'acord amb la tradició que
planifica l'increment de planti-
lles d'un exercici acadèmic en el
curs anterior, la Conselleria va
complir aproximadament en el
1999/00 l'Acord, pel que fa a la
creació de llocs de treball. En el
període esmentat es van crear
1.060 places (l'Acord preveia
crear-ne entre 1.100 i 1.400),
encara que d'aquesta quantitat
181 es van catalogar com a pla-
ces a temps parcial. Per-tant, les
xifres reals de places noves
suposen un total de 900 llocs de
treball.

En el curs actual 2000/01, la
creació ha estat molt inferior a
les previsions de l'Acord, entre
900 a 1.100 professors nous.
Segons les dades del Sindicat,
s'han creat 781 places noves, de
les quals 325 són a temps par-
cial, el que representa una cre-
ació real de 456 places noves.
És a dir, durant els dos primers
anys d'aplicació de l'Acord el
sistema educatiu valencià
només disposarà de 1,356 pla-
ces de nova creació, per sota de
les 2.000 o 2.500 places que
assenyala l'Acord.

Conselleria no reconeix el retall
L'incompliment no seria tan
greu si l'Administració recone-
guera el retall i explicarà les
raons per les quals no ha complit
l'acordat. Això permetria accep-
tar el compromís d'incrementar
les creacions al tram següent,
com preveu l'Acord, Pel contrari,
la Conselleria nega l'incompli-
ment i es nega a facilitar les
dades centre a centre, amb l'ar-
gument que ha consolidat 1.000
llocs al Concurs
General de
Trasllats (CGT) i
ha convocat
1.000 places a
oposicions, és a
dir, 2.000 llocs
d'increment. El
que l'Adminis-
tració silencia és
.que consolidar
1.000 llocs al
CGT no significa
crear-ne cap de
nou, ja que el
professorat pro-
visional afectat ••••••••
ja formava part
de la plantilla real en el moment
de la signatura de l'Acord.

La plantilla actual està for-
mada pel professorat definitiu,
el professorat provisional, el
professorat opositor de l'any
2000, el professorat interí amb
vacant i el professorat de
Pedagogia Terapèutica que tre-

balla als IES. En el curs
2000/01, segons l'Acord,
aquest professorat hauria de
sumar un total que oscil·laria
entre els 14.580 i 15.080
docents, sense comptar els
mestres de primer cicle de
Secundària que ja treballen en
els IES. Segons les xifres reco-
llides en documents oficials de
l'Administració, com la planti-
lla definitiva apareguda al
DOGV, les comissions de ser-
vei, les adjudicacions i altres,
es dedueix que la plantilla
actual suma un total de 14.340
professors i professores, dels
quals més de 500 estan treba-
llant en places a temps parcial,
amb el que la plantilla actual
s'estableix en uns 13.840
docents. Cal assenyalar que
l'Administració considera les
vacants de temps parcial com a
places reals, un criteri impossi-
ble de compartir mentre no es
convertisquen en places com-
pletes. Així les coses, la pre-
gunta a plantejar és on "s'ama-
guen" les entre 750 i 1.350 pla-
ces que falten.

La privada va a més
Els retalls i les maniobres comp-
tables denunciades pel que fa a
les plantilles del sector públic
tenen lloc al mateix temps que
es concerta l'Educació Infantil
en centres privats i s'amplien els
concerts i les subvencions als
ensenyaments postobligatoris,
com reflecteix el DOGV d'agost
passat. S'incompleix l'Acord de
Plantilles mentre poblacions i
barris manquen d'instal·lacions
educatives, en algun cas des de
fa més de quinze anys, i mentre,
com està fent-se habitual, els
centres demanen professorat
que no arriba. Per "capritx" s'ha
canviat el sistema d'adjudicació
del professorat i s'ha provocat el
caos i el col·lapse a les direc-
cions territorials d'Educació,
menyspreant el professorat
afectat i deixant sense solucio-
nar cap problema del sistema
educatiu. En aquest panorama,
s'ha eixamplat el sistema arbi-
trari de concessió de comissions
de servei -" llepolies per a

xic"- per tal de
posar parxes als
desgavells pro-
vocats pel siste-
ma. I un llarg i
amarg etcètera.

El Sindicat ha
demanat de
manera reitera-
da els responsa-
bles de Conse-
lleria la convo-
catòria de la
Comissió de Se-
guiment de l'A-
cord de Plan-
tilles, juntament
amb tota la
informació ne-

cessària per contrastar l'evolució
de la plantilla real amb els com-
promisos del document de 1998,
unes dades que han de ser analit-
zades pel conjunt d'organitza-
cions sindicals per tal d'exigir
responsabilitats. Mentrestant, la
política educativa del Govern
valencià va donant els seus fruits.

enganyar al

"S'incompleix
l'Acord de Plantilles
mentre poblacions
i barris manquen
d'instal·lacions

educatives
des de fa més

de quinze anys."
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Nascuda el 1945 prop del monestir de Silos, la
infància de Xaro Altable discorre en un poble
d'agricultors: "Mon pare i els meus germans
són músics i m'he criat envoltada de sons,
d'harmonia. Mon pare assajava tots els dies i jo
l'escoltava, cantava o ballava; això va influir
en la meua educació sentimental i sensual".
Estudiant a l'institut de Burgos, Xaro Altable
va dependre el significat de la democràcia del

seu professor de Filosofia, una disciplina que
sempre li ha interessat, encara que, per motius
econòmics, va estudiar Magisteri i més tard es
va llicenciar en Història. En 1978, després
d'una estada de cinc anys a Itàlia, decideix vin-
dré a la vora del Mediterrani: "Vaig decidir
quedar-me ací un dia que passejava per
Torrent i vaig sentir l'aroma de la flor del
taronger". En 1985 es va incorporar al Centre

Assessor de la Dona, en la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, i després ha estat
assessora de Coeducació. Ara treballa com a
mestra de tercer de Primària al col·legi públic
El Cid, de Mislata, a l'Horta, i les seues inquie-
tuds estan centrades en la Coeducació i la
Psicosíntesi. Aquests dies presenta el seu últim
llibre, "Educación sentimental y eròtica para
adolescentes".

Xaro Altable
Mestra i experta en Coeducació

RAFA MIRALLES
què consisteix la

Psicosíntesi?
- La Psicosíntesi ensenya a accep-
tar la realitat que hi ha i treballar
amb eixa realitat. S'utilitza un pro-
jecte que parteix de totes les
necessitats del ser humà, a nivell
corporal, afectiu, mental, social i
espiritual; es tracta d'escoltar totes
les necessitats. Això m'ha estat de
gran utilitat per a la meua tasca
docent, perquè davant de qualse-
vol problema que sorgeix a l'aula
sempre em pregunte: "^Quina és
la necessitat que està manifestant
aquesta persona?". La Psicosíntesi
és una escola encara poc conegu-
da que va ser fundada per
Assagioli, un psiquiatre italià, dei-
xeble inicial de Freud i Jung. Per a
ell eren molt importants l'art i la
pedagogia. Entenia la creativitat
com un punt cap a on poden deri-
var tots els instints més brutals,
com ara l'agressivitat.
- D'agressivitat, precisament, els
centres docents estan sobrats...
- Cada volta és més difícil la tasca
-docent, les relacions són més con-
flictives, és més complicada la coo-
peració, hi ha més violència a l'au-
la, més indisciplina; les relacions
són més tenses i la cooperació es fa
més difícil.
És important escoltar el que passa
a l'aula i treballar-ho col·lectiva-
ment, perquè és molt complex per
a abordar-ho en solitari una perso-
na aïllada a l'aula. L'ensenyament
és una professió col·lectiva, d'un
equip docent obert a d'altres
col·lectius. Cal convertir l'escola en
un espai obert a la societat.
- $Hi ha mitjans per a aconseguir-
ho?
- És una qüestió política. Les refor-
mes no serveixen de res si no hi ha
diners per a habilitar mitjans i
espais adequats i situar l'educació
en el lloc que li correspon. Els
espais de què disposem a les esco-
les d'ara són els mateixos que ja
existien a les aules medievals,
unes taules, una
pissarra i unes
cadires.
- En els teus
darrers treballs
insisteixes en que
cal educar els
s e n t i m e n t s . . .
£Com s'ha de tra-
duir aquesta
pràctica?

Parle d'una
pedagogia de l'a-
mor per contrapo-
sar-la a l'educació
dominant, l'edu-
cació per a la vio- •i······i
lència. Si no tre-
ballem conscientment la relació
professor-alumne, si no escoltem
els conflictes i els tractem, si no
convertim aquesta relació en una
relació d'amor, el que apareix és
una educació per a la violència on
qui més mana és qui més domina;
qui és més dur és qui més discipli-
na imposa. L'educació en el amor

"És important
escoltar el que passa a

Taula i treballar-ho
col·lectivament,

perquè és molt complex
per a abordar-ho en
solitari una persona

aïllada."

és una educació demo-
cràtica en la qual cada
persona amb la seua
individualitat té el seu
espai per a parlar i per
a ser escoltat o escolta-
da.
- A partir de 1985 vas
treballar a la Gene-
ralitat com a tècnica
en la Conselleria
d'Educació. ^Quina
valoració fas d'aquella
etapa?
- Vam elaborar projec-
tes per tal que la
Coeducació impregna-
rà tot el currículum i
per permetre la forma-
ció del professorat. El
Pla de Formació era
molt ambiciós, però
s'hi va aplicar molt
tímidament, perquè
només es va atendre
les persones que ho
demanaven, i en una
Reforma és tot el pro-
fessorat qui ha de par-
ticipar, no únicament
el que ho sol·licite. El
Pla es va acabar per
falta de recursos, es va
eliminar les assessories
de Coeducació i jo vaig
tornar a l'escola. Ara
no hi ha cap assessoria
de Coeducació.
- Amb el temps trans-
corregut des d'aquell
moment, $què s'ha
avançat en matèria de
Coeducació?

Encara que la
Coeducació ja està
recollida en la LOGSE,
s'ha quedat com una
mera fórmula lingüísti-
ca: ara es diu xiquets i
xiquetes, professors i
professores, però això
no és la Coeducació. La
Coeducació va al centre del con-
flicte, és una pedagogia relacional,

una pedagogia
de l'amor, tenint
en compte el
gènere, per supo-
sat.

Si la
Coeducació és
encara un pro-
jecte pendent i
les bones inten-
cions manifesta-
des de fa temps
són paper
mullat, ^quines
són les mesures
més immediates

M···̂ ^̂ · que haurien de
prendre's?

- Des que he tornat a l'aula, i amb
la perspectiva que em dóna el
temps transcorregut, veig que el
més important ara mateix és
impulsar la democràcia a l'aula. La
democràcia no és només votar, ni
fer assemblees a la classe; demo-
cràcia és que tots i totes gaudeixen
d'un espai físic, un espai d'expres-

sió, un espai d'actuació. El punt
central està en el tractament dels
conflictes, que són una expressió
de les autèntiques necessitats del
ser humà, i que cal saber llegir.
- Però la Coeducació tracta sobre-
tot els conflictes de gènere...
- És important el tractament dels
conflictes de gèneres sí, però sense
desatendre tots els conflictes. La
reflexió coeducativa ens permet
observar com molts xics dominen
les xiques, però també veure com
els xics més forts físicament o més
agressius dominen els xics més
dèbils que accepten eixa domina-
ció. I és que el xantatge és la llei
d'aquesta societat, com es veu cla-
rament al pati de l'escola.
- $Què va motivar la publicació
del teu primer llibre "Penélope o
las trampas del amor"?
- Jo tractava de fer Coeducació en
classe amb un alumnat de 13 i 14
anys. Seguien les meues classes,
però les relacions entre xics i
xiques no canviaven: quan una
xica s'enamorava, passava a un
segon pla i supeditava moltes

Xaro Altable. / XELO GARCIA

coses, per a ella el més important
era aconseguir que aquell xic l'es-
timarà i a d'això
supeditava molts
dels seus interes-
sos. Després
vaig proposar en
classe que redac-
taren un text
amb el lema "La
millor història
d'amor que em
podria ocórrer".
Això va ser l'inici
del llibre.
- Parlem del teu
últim treball,
"Educación sen-
timental y eróti- •••••••••
ca".
- En fer educació afectivo-social,
un tema transversal molt important
en l'adolescència, me n'he adonat
que hi ha distints models sexuals
en les relacions entre xics i xiques.
I en la pràctica d'aula he arribat a
la conclusió que el més important
era fer Educació Sentimental i
Eròtica, no vull anomenar-la

"És important el
conflicte de gèneres,

però sense desatendre
tots els conflictes.

El xantatge és la llei
d'aquesta societat, com

es veu clarament
al pati de l'escola."

sexual, perquè té connotacions
genitals i reproductives, És una
educació dels sentits, de tot allò
sensual, de l'acostament.
- $Què aconseguim amb això?
- Aquesta educació pot fer canviar
els prejudicis perquè ensenya
cada persona a respectar els seus
sentiments, a expressar-los sense
por, a defensar-los; a reconèixer els
desitjós, ^emocions i ritmes de
cadascú. És una educació persona-
litzada, on cada individu sap el que
està bé i mal per a ell,
- ^Creus que el professorat hauria
de prendre nota d'aquestes qües-
tions? iCom són les relacions
entre professors i professores?
- En els claustres hi ha conflictes,
perquè estem en una societat vio-
lenta i la violència també està este-
sa entre el professorat. Això, que
ens preocupa tant, és un fet que
hem de saber escoltar, perquè ens
està indicant algunes coses: l'esco-
la no pot seguir com està, cal un
canvi profund. gCom? Jo no tinc la
solució, però haurem de parlar-ne,
conèixer altres experiències; hau-
rem d'assajar, perquè, al capda-
vall, tot en la vida és assaig. I
assaig significa canvi. I canvi signi-
fica canvi personal, canvi de pen-
sament, tindré una gran fe i molta
esperança en les persones, en la
vida. El que jo plantege no és una
qüestió intel·lectual, com obrir un
llibre i aprendre coses, sinó que les
relacions es practiquen, s'ensen-
yen, i els gestos són molt impor-
tants. Significa que hauria d'haver
una Educació Sentimental i Eròtica
del professorat, una educació molt
pròxima a la vida, que no hauria
d'avorrir perquè estem parlant del
que més interessa tothom.
- Els sindicats, ^estan complint
amb la seua responsabilitat?
- Com a professionals ens falta dig-
nitat i orgull, ens els han xafat i
hem estat molt maltractats. No em
refereix únicament als salaris -que
també, perquè tots els anys per-
dem poder adquisitiu-, sinó a les

condicions en què
ensenyem, l'estrès
a què estem sot-
mesos, l'escàs
material de què
disposem, l'horari
i la jornada parti-
da, el fet que no hi
haja instal·lacions
adequades, la
manca de gimna-
sos...
Els sindicats te-
nen l'obligació
d'alçar la dignitat
i l'orgull del pro-

••̂ ••••· f es s orat, detectar
quines són les

necessitats dels professionals; han
d'escoltar-nos més. Si entres a una
aula pots escoltar moltes queixes,
però les queixes es queden ahí, hi
ha molta frustració. Tindré 25
alumnes per aula és una barbaritat
si es pretén fer un ensenyament
democràtic, si es vol atendre totes
les diversitats.
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ULTIMA HORA

tramitació del

extraordinari
per antiguitat

ALL i OLI
En l'última Comissió de
Seguiment de l'Acord sobre
implantació de la Reforma als
centres concertats del País
Valencià, se li va consultar
l'Administració el sistema a
través del qual es realitzarà
l'abonament de la paga
extraordinària per antiguitat,
segons s'assenyala a l'article
61 del Conveni del 17 d'octu-
bre. Com es recordarà, s'hi eli-
mina el premi de jubilació i
s'introdueix una paga per a
aquelles persones que treba-
llen a la mateixa empresa
durant 25 anys o més i, transi-
tòriament fins el 2003, per a
tots aquells que compleixen
algun quinquenni més.

Comunicació a l'empresa
Els docents de l'enseyament
concertat han de comunicar-ho
a l'empresa per tal que aques-
ta sol·licite el pagament dele-
gat a la Conselleria:
l'Administració ha de fer efec-
tiu el pagament després de tra-
mitar la sol·licitud que se li
presente. El personal docent
no concertat i el
d'Administració i Serveis ha de
sol·licitar aquest pagament
directament a l'empresa. En
els dos casos el pagament es
pot fer efectiu durant la vigèn-
cia del conveni, és a dir, fins a
desembre de l'any 2003.
L'Administració va aclarir que
realitzaria tots els esforços
necessaris per tal de disposar
dels fons necessaris, inicial-
ment no pressupostats.

El Sindicat, a l'aguait
Tot i que un càlcul aproximat
adjudica una quantitat supe-
rior als 5.000 milions de pesse-
tes per a fer efectiu el primer
pagament, des de l'STEPV-Iv
es considera que la viabilitat
del pagament al 100% és dub-
tosa. En tot cas, el Sindicat està
pendent de la resposta de
l'Administració per tal de
garantir el seu compliment.

Satisfaccion sindical por la marcha del proceso derivado de la LOGSE

La recolocación del profesorado afectado
finalizarà en diciembre de este ano

ALEJANDRO MARTÍNEZ, Redacció
El Acuerdo del 1 de septiembre -fírmado por
la Conselleria de Educación, las organiza-
ciones empresariales y los sindicatos FSIE,

USO, UGT, CCOO y STEPV-Iv- ha permitido
disponer de la relación definitiva del profe-
sorado afectado por la recolocación deriva-
da del cierre de unida de.s. Según estimació-

nes del Sindicato, el calendario acordado
permite que en un plazo inferior a un mes
los 77 docentes pendientes de recolocación
obtengan un nuevo puesto de trabajo.

Hasta el momento, de un total
de 104 ensenantes desplazados,
17 han optado por salirse del
sistema y aceptar la indemniza-
ción incentivada, 10 se encuen-
tran reubicados en centros y
otros 77 accederàn à un puesto
de trabajo en alguno de los 108
centros que han solicitado parti-
cipar en el proceso de recoloca-
ción. Esta fase està previsto
finalizarla el próximo 11 de
diciembre.

El proceso de recolocación del
profesorado de la Ensenanza
privada concertada lleva varios
anos aplicàndose como conse-
cuencia de la LOGSE. Su des-
arrollo es satisfactorio, a pesar
de que recientemente ha surgi-
do inquietud entre el profesora-
do que ha de recolocarse en pla-
zas de Primària. De hecho, si no
existiera el Acuerdo, las planti-

llas de los centros afectades
carecerían de plazas suficientes
para la recolocación. El nuevo
Acuerdo permitirà proceder de
la misma forma con las planti-
llas aprobadas para el profeso-
rado de Secundaria, y se gene-
ralizarà su implantación en

2003. Hasta ese momento el
proceso de recolocación deberà
permitir también la ubicación
de todo el profesorado exceden-
te de la extinta FP y del
Bachillerato.

Desde 1991 se han recolocado
380 docentes, que, anadidos al

•'•;• '.'••''••*• .;.,..-••:§.-.-i: í; •.;,''••>:•.•"X- SSjWíPP SES ','•""-
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Evolución del profesorado objeto de recolocación.

profesorado afectado por la
aplicación de la LOGSE, suman
un total de 484. De ellos, 325
son maestros o maestras de
Primària y 159 pertenecen a FP.
La evolución del proceso a lo
largo de los anos ha sido irregu-
lar, tal y como puede compro-
barse en el cuadro. Destaca par-
ticularmente el hecho de que en
1997 hubo 121 docentes afecta-
dos. Entre los distintes aspectos
reflejados en los acuerdos
(homologación salarial, planti-
llas...), la recolocación ha sido
uno de los capítulos mas satis-
factorio, y el éxito se ha debido
tanto a la unidad de las organi-
zaciones sindicales como al
esfuerzo de las otras partes a lo
largo de todo el proceso, un
modelo de trabajo por el que el
STEPV-Iv sigue apostando.

E ns ha deixat Mercedes
Corell, companya del
col·legi EPLA, de

Godella. La seua marxa sob-
tada ha sorprès tothom.
Mercedes ens deixa un buit
que va a resultar molt difícil
poder ocupar. Ella era -no és
un tòpic dir-ho en aquest cas-
una gran professional.
Sintonitzava amb els seus
alumnes de cicle, amb els que
aconseguia fer una família
dins de la seua aula-taller de
delineació; dedicava les hores
que foren necessàries per a
facilitar-los la tasca. Fa molts
anys, quan encara era una
matèria pràcticament desco-
neguda, va introduir el
Disseny Assistit per Ordi-
nador. Els seus alumnes aca-
baven excel·lentment prepa-
rats, no sense haver treballat
durament. Per això, l'alumnat
la respectava, l'admirava i
l'estimava quasi com a una
mare; aqueixa era la relació
que notàvem i l'ambient que
es respirava quan entràvem a
la seua aula. A Mercedes
tampoc no li va importar
dedicar-li hores al disseny de

A Mercedes Corell,
n memoram

Toni Cruz

Mercedes Corell, en un acte organitzat pel Sindicat. /ARXIU
la revista del col·legi, o a qualsevol campanya realitza-
aportar el seu sentit artístic a da al centre.

Com a sindicalista, cal des-
tacar la seua dedicació en els
moments difícils, quan hi
havia que dialogar amb
l'Empresa. A niés, Mercedes
ha format part de manera inin-
terrompuda del Comitè
d'Empresa del centre i va ser
presidenta de l'òrgan en l'an-
terior període. Li va dedicar
temps al Sindicat quan la seua
participació era necessària i va
actuar com a ponent en les
Jornades d'Formació Pro-
fessional que l'STEPV-Iv va
realitzar a Moraira. El seu
compromís ha estat inestima-
ble. Però Mercedes era sobre-
tot una persona de gran quali-
tat humana, que dedicava
moltes hores als altres, una
gran amiga amb la qual podí-
em comptar en tot moment,
una companya que difícilment
oblidarem,

* Signen també l'article tots els com-
panys i companyes de Mercedes Corell

del col·legi EPLA, de Godella (l'Horta).

Convenies vigentes de Ensenanza Privada
IV Convenio colectivo de
empresas sostenidas total o
parcialmente con fondos públi-
cos (Concertada). BOE
17/10/2000, pàg, 35.576 y ss.
Validez, desde el 1/1/2000 hasta
el 31.12.2003.

IX Convenio colectivo de cen-
tros de asistencia, atención,
diagnostico, rehabilitación y
promoción de minusvàJldos
(Educación Especial). BOE 11
de agosto de 1999, pàg. 29.769 y
ss. Validez desde el 1.1.98 hasta
31/12/2001, Los salarios para el
ano 2000 solo los firmo UGT
junto a todas las patronales del
sector. La Dirección General de
Trabajo solicitó a la mesa nego-
ciadora que resolviera el conflic-
to de la reprès entatividad sindi-
cal, però en la reunión del 25 de

septiembre no se avanzó nada.
Tras las alegaciones de las otras
fuerzas sindicales, serà Trabajo
quien se pronuncie sobre si el
Convenio es declarado o no de
aplicación general. Por todo ello,
la publicación de los salarios en
el BOE sufrirà retrasos. También
cabé la posibilidad de que se
reabra la negociación si no se le
reconoce mayoría suficiente a
UGT.

VI Convenio colectivo nacional
de cenlros de ensenanza regla-
da sin ningún nivel concertado
o subvencionado (ACADE).
BOE 25.8.1999, pàg. 31.613 y.ss.
Validez desde 1/1/1998. hasta el
31/12/2000. Salarios para el ano
2000, en BOE 25/7/2000.

VI Convenio colectivo de

àmbito estatal de centros de
asistencia y educación infantil.
BOE 25/1/2000, pàg. 265 y ss.
Vaüdez desde el 1.1.1999 hasta
el 31/12/2001. La revisión sala-
rial, en BOE 26/4/2000.

III Convenio colectivo de cole-
gios mayores universitarios.
BOE 6.9.1999, pàg. 32.500 y ss.
Validez desde el 1.1.1999 hasta
el 31.12.2000. Revisión salarial
en BOE 8.6.2000.

III Convenio colectivo de ense-
nanza y formación no reglada
(Academias). BOE 12.1.1999,
pàg. 1.375 y ss. Validez desde el
1.1.1998, hasta 31.12.1999.
Revisión salarial: BOE
11.8.1999. Se constituyó la
mesa negociadora para el IV
Convenio el 16 de octubre.

La primera reunión negocia-
dora tuvo lugar el 30 de octu-
bre. Las patronales se han
comprometido a entregar sus
propuestas unitarias y las
organizaciones sindicales
también.

II Convenio de universidades
privadas, centros universitarios
privades y centros de forma-
ción de postgraduados. BOE
28.10.1999, pàg. 37.851 y ss.
Validez desde el 1.1.1999 hasta
el 31.12.2000. Revisión salarial
para este ano: BOE 2.8.2000.

X Convenio colectivo de àmbi-
to estatal para centros de edu-
cación universitària e investi-
gación. BOE 22.2.2000, pàg.
7.894 y ss. Validez desde el
1.1.1999 hasta 31.12.2002.

Revisión
13.3.2000.

salarial: BOE

III Convenio colectivo estatal
para centros de ensenanza de
peluquería y estètica, de ense-
nanzas musicales y de artes
aplicadas y oficiós artísticos.
BOE 10.8.2000. Validez del
Convenio: desde el 1.1.1999 a
31.12.2000.

XVII Convenio colectivo de
autoescuelas. BOE 11.2.2000,
pàg. 6.637 y ss. Validez hasta el
31.12.2000. Revisión salarial,
2.6.2000.

Convenio colectivo para las
Escuelas de Turismo. BOE
1.3.1995. El BOE de 23.4.2000
publico los salarios de los anos
1999 y 2000.
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La política educativa del Consell, pel que fa a l'en-
senyament en valencià, experimenta una preocu-
pant paralització en el ritme de creixement als
darrers anys. En alguns casos, com la ciutat
d'Alacant, l'estancament és ben greu. No hi ha un
impuls institucional global i sostingut a favor de
l'ús de la llengua pròpia, la qual no rep la protecció

que li reserven l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'Ús
i Ensenyament del Valencià (LUEV). D'altra banda,
el conjunt de centres privats del País Valencià ha
bandejat la incorporació del Programa
d'Ensenyament en Valencià (PEV) i del Programa
d'Immersió Lingüística (PIL), els únics que, per les
seues característiques, garanteixen una plena

adquisició de la llengua pròpia. Disset anys des-
prés d'aprovada la LUEV, la deficient dotació als
centres de personal docent degudament qualifi-
cat per part de la Generalitat conculca el dret de
les famílies a rebre l'ensenyament en valencià i
provoca, sovint, el desprestigi d'aquesta modali-
tat educativa.

E l sistema educatiu valencià,
s'ha d'organitzar i regular a
partir de les competències

plenes en matèria educativa de la
Generalitat. Això no obstant, té
reconegudes ja en la pròpia
LOGSE les finalitats educatives
relatives al tractament de la llen-
gua pròpia, el valencià [...]. Es
tracta de veure quin esforç polític
ha realitzat i realitza
l'Administració per donar al
valencià l'especial respecte i pro-
tecció que li atorga l'Estatut
d'Autonomia, per tal d'assolir, si
més no, la igualtat en matèria
educativa definida a la LOGSE.

1. En els últims anys, l'increment
de centres amb un programa
d'ensenyament en valencià i d'a-
lumnat es reflecteix en el quadre
annex.

En Educació Infantil i Primària,
l'increment de centres que apli-
quen un Programa d'Ensenya-
ment en Valencià o d'Immersió
Lingüística es ralentitza cada any.
Des del nostre punt de vista, no és
perquè s'estiga a punt d'esgotar
les possibilitats d'implantació. En
els centres de secundària, l'incre-
ment ha estat major d'un any a
l'altre, encara que el curs passat
es va produir un fort descens del
creixement, doncs la xifra de nous
centres retornà a ritmes dels anys
95/96, una tendència que conti-
nua enguany amb 20 nous cen-
tres. En general, però, el creixe-
ment a Secundària respon a que
s'ha de donar continuïtat a l'alum-
nat que finalitza l'Educació
Primària i, per tant, no es tracta
tant de noves línies, sinó de la
continuació de les ja existents en
primària [...],

A la fi, estudia en valencià el
19,38% de tot l'alumnat d'Infantil,
Primària i Secundària. Estem molt
lluny d'haver arribat a cap mena
de sostre [...]. Amb tot, el pes de
la normalització lingüística esco-
lar recau sobre els centres públics
[...].

En definitiva, és cert que les
línies continuen augmentant,
però també ho és que dels 650
centres d'Educació Infantil i
Primària que imparteixen ensen-
yament en valencià només el 4%
són centres privats-concertats. La
conseqüència és que s'està creant
la tendència a configurar una
mena doble xarxa educativa,
ensenyament públic en valencià i
concertat-privat en castellà [...],

2. Disset anys després de l'apro-
vació de la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià
(LUEV, 1983), encara arriba pro-
fessorat sense titulació o sense
competència lingüística en valen-
cià a centres que tenen un pro-
grama d'ensenyament en valen-
cià [...].

Pel que fa a Infantil i Primària,
en les adjudicacions de llocs de
treball al professorat sense desti-
nació definitiva de juliol passat,
totes les vacants es van assignar
amb requisit lingüístic; però no
es va fer així en el cas de més de
800 vacants de les especialitats
de Primària (Educació Física,
Idioma Estranger, Música) ni en
els llocs de treball de l'ESO
corresponents a centres amb un
PIP o amb la combinació d'un
PIP/PIL [ , . . ] .

En el cas de professorat de
Secundària, també s'han donat
vacants que exigeixen coneixe-

L'ensenyament en valencià
als llindars del segle XXI

Concentració de professorat interí davant la Conselleria d'Educació. / XELO GARCÍA

ment del valencià a persones que
no en saben [...].

3. Una vegada que el professorat
ha fet l'esforç d'aprendre valencià
i de comprometre's amb un pro-
grama d'ensenyament, vindrà el
problema de l'escassesa de recur-
sos que pateixen els centres. La
Conselleria no edita suficients
materials de suport pel professo-
rat que imparteix la seua matèria
en valencià [...]. L'obligada
homologació ha esdevingut, en
els últims temps, un autèntic pro-
blema de censura prèvia, intolera-
ble per a l'exercici lliure de la
docència, però també un factor
que contribueix al buit de produc-
ció i distribució de materials [...].
Des de 1992 fins 1999, l'assigna-
ció econòmica per unitat en con-
cepte de suport a l'ensenyament
en valencià ha baixat d'any en
any, en termes relatius i absoluts,
fins el punt d'haver perdut 70
punts (!) respecte l'IPC acumulat

4. Pel que fa a la regulació dels
centres, tampoc no existeix una
línia d'intervenció progressiva,
sinó més aviat s'han cristal·litzat
els problemes dels inicis o s'ha fet
una política contradictòria. En
referència al punt 2, en 1997 es
van catalogar com a bilingües tots
els llocs de treball dels col·legis
públics d'Infantil i Primària, arnb
ocasió de l'adscripció del professo-
rat del cos de mestres als nous
llocs de treball resiútants de l'apli-

L e s d a d e s

Primària Secundària Primària Secundària

94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01

511
559
603
622
634
644
650

86
99

118
138
177
193
213

55.981
63.790
72.400
80.615
88.151
96.171

102.250

8.546
10.487
14.013
17.113
21.747
25.247
30.320

Curs 2000/01: Total alumnat d'Infantil i Primària: 363.636.
Total de Secundària: 320.171. Total: 683.609.
Font: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Generalitat Valenciana.

cació del nou sistema educatiu.
Tanmateix, simultàniament, es
promulgà una moratòria adreçada
al professorat participant segons la
qual tothom podia quedar exempt
d'haver de tenir competència en
valencià fins l'any 2005 en les
zones valentianoparlants, i fins el
2011 en les castellanoparlants.
Dels 17.000 mestres que es van
adscriure aleshores (tots els que
tenien un destí definitiu), un nom-
bre indeterminat (perquè és una
informació que T Administració no
ha donat mai) ho van fer a qualse-
vol lloc de qualsevol centre sense
haver de demostrar que en sabien,
de valencià, tingueren o no la titu-
lació pertinent. Però n'hi ha més.

Des d'aleshores, el mateix profes-
sorat que es va acollir a la moratò-
ria, pot participar -i de fet ho fa- en
els concursos de trasllats per obte-
nir una nova vacant de qualsevol
centre en les mateixes condicions
[...]. En conseqüència, tots els cur-
sos hi ha un nombre indeterminat
de mestres sense competència en
valencià que arriben com a defini-
tius a vacants de centres amb un
programa bilingüe, bé siga un PIP,
un PEV o un PIL. Afortu-
nadament, el professorat actua, en
general, amb un gran sentit de la
responsabilitat.

Pel que fa a Secundària, és més
senzill d'explicar la situació dels
centres: moltes línies acabaran en

l'ESO perquè els instituts no dis-
posen de professorat arnb titulació
ni amb competència, ja que no
s'ha regulat fins ara. Així doncs, el
que es fa en valencià depèn del
fet fortuït que hi haja el professo-
rat adient i amb voluntat, ja que
en els concursos de trasllats cap
vacant apareix catalogada amb
un criteri lingüístic. Ja és greu
que, ara mateix, no hi haja plani-
ficació en Batxillerat per tal de
donar continuïtat a les línies de
l'ESO [...].

5. Hi ha un nombre tan elevat d'e-
xempcions de l'assignatura de
Valencià a les zones castellano-
parlants feuan l'obligatorietat
hauria de ser el mínim que per-.
metria parlar de cooficialitat} que,
de fet, no es pot dir que el valen-
cià és llengua cooficial en tot el
país [...]. Igualment, a les zones
valencianoparlants, encara es
permeten les al·legacions de les
famílies per tal de no seguir el
programa bilingüe aprovat pel
Consell Escolar del centre [ . . . j .

Per altra banda, el Pla de
Normalització Lingüística, una
eina ben pensada per a l'extensió
de l'ús del valencià més enllà de
1'àrríbit curricular, ha de ser objec-
te de seguiment per la Inspecció
Educativa si es vol redreçar una
situació que considerem molt
insatisfactòria. A les zones caste-
llanoparlants, molt pocs centres el
fan. I a les zones valencianopar-
lants, en són molts els que no l'a-
pliquen.

6. Darrerament, la mateixa
Administració s'ha quedat al
marge de la LOGSE pel que fa a
l'ús del valencià en la relació amb
els centres i amb la societat: sen-
zillament, el valencià sembla que
ha deixat de ser llengua oficial
perquè s'usa ben poc. Aquesta
actitud és generalitzable al con-
junt del Consell; també a la
Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, i molt especialment als
usos lingüístics de la Presidència
de la Generalitat. El Govern no té
la voluntat de jugar un paper
exernplificador, que afirmaria la
cooficialitat i li donaria al valencià
el prestigi que atorguen les insti-
tucions.

En conclusió, [...] tot i que les
dades indiquen que hi ha deman-
da social, el que s'està fent des de
la Generalitat permet que el
valencià no sols no reba l'especial
protecció estatutària, sinó que
estiga condemnat a romandre ben
lluny del tracte de què gaudeix
l'altra llengua oficial. És especial-
ment greu que els centres privats
concertats configuren, de fet, una
xarxa educativa al marge [...].
Malgrat el temps transcorregut
des de l'aprovació de la LUEV,
cada curs proliferen les queixes
per no proveir els programes d'en-
senyament bilingüe de professo-
rat amb la necessària competèn-
cia lingüística, la qual cosa provo-
ca el seu desprestigi i conculca el
dret de les famílies a rebre un
ensenyament de qualitat quan la
llengua elegida és el valencià. La
demanda social, per tant, pot dei-
xar de ser el motor de la normalit-
zació si no rep l'estímul polític i
social que la retroalimente.

(Extracte de la comunicació pre-
sentada per l'STEPV-Iv al
Congrés Llengua, Societat i
Ensenyament, Alacant 2000.)
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La Generalitat continua incomplint la Llei d'Ús del valencià en la catalogació del seu funcionariat

Només a una de cada cent places de
l'Administració s'exigeix saber valencià

ADEL FRANCÉS. Redacció.
Un estudi de l'STEPV-Intersindical valenciana revela que, dels
16.500 llocs de treball catalogats per l'Administració del Consell
de la Generalitat Valenciana, només 165 places tenen com a
requisit el coneixement en alguna mesura del valencià, el que
representa només l'l% del total. L'estudi aporta dades resumides
en un quadre on es detalla la distribució per conselleries dels
llocs de treball amb el requisit de coneixement lingüístic.

Durant la negociació de les
Relacions de Llocs de Treball de
l'Administració del Consell, la
Direcció General de la Funció
Pública s'ha negat a revisar qui-
nes places han de tindré com a
requisit el coneixement del
valencià per a la correcta atenció
a les seues funcions^ Aquest fet
contravé frontalment l'article 16
de la Llei d'Ús i Ensenyament
del Valencià, que prescriu el
coneixement del valencià pel
personal que les Adminis-
tracions Públiques dediquen a
l'atenció als ciutadans i ciutada-
nes.

L'estudi de l'STEPV-Iv demos-
tra que els llocs de treball del
personal dedicat a la traducció i
correcció de textos, Assessories
Lingüístiques i Tècnics Mitjans
de Promoció Lingüística suposen
un total de 68, però clarament
mal distribuïts, ja que la
Conselleria de Cultura i
Educació acapara 42 llocs de tre-
ball, dos terceres parts del total.

Entre els llocs no reservats a
tasques directament lingüísti-
ques, sorprèn l'absència abso-
luta de llocs de treball amb el
requisit del certificat de conei-
xements de valencià de grau
superior. Tampoc no hi ha cap
lloc de treball amb requisit de
coneixement de valencià de
qualsevol nivell en distints
departaments de l'Administra-
ció; Conselleria de la Portaveu
del Govern, IVIA (Institut Va-
lencià d'Investigacions Agrà-
ries), IVE (Institut Valencià
d'Estadística), OPVI (Orga-
nisme Públic Valencià d'Inves-
tigació). Altres conselleries
compten amb escassos llocs de
treball.

Una menció particular mereix
el cas de la Conselleria
d'Agricultura, regida per Maria
Angeles Ramón-Llin, destacada
ex-militant d'Unió Valenciana.
El seu departament només dis-
posa de dos tècnics lingüístics i
tres llocs amb requisits de conei-
xements orals. La consellera
renuncia així als principis valen-
cianistes de la seua etapa ante-
rior.

Per comparació amb la resta
d'organismes, destaquen favora-

blement els 25 auxiliars de ges-
tió amb requisit de valencià ele-
mental en Economia; són llocs
amb funcions d'atenció al públic
adscrits als tres Serveis
Territorials. Però, tanmateix, no
són aquests llocs els únics els
que tenen la missió d'atendre els
ciutadans en la seua relació amb
la Generalitat. ^On està el perso-
nal dels Registres d'Entrada, els
telefonistes, el personal de por-
teria, els periodistes? £l els que
atenen els professionals i el
públic, als Serveis Territorials, a
les Inspeccions Mèdiques, a les
Oficines d'Ocupació, a les
Oficines d'Agricultura, a les
secretaries dels Instituts
d'Educació Secundària, i a tants
altres centres oficials?

L'STEPV-Intersindical valen-
ciana qualifica aquesta situació -
que no és nova- com a molt greu,
perquè vulnera la Llei i significa
l'absolut menysteniment de la
llengua pròpia del poble valen-
cià per part de qui, de forma
molt principal, hauria de prote-
gir-la i fomentar-la. Eduardo
Zaplana hauria d'entendre que
no n'hi ha prou amb un discurs
una vegada a l'any, aprofitant el
9 d'octubre.

[Les Relacions de Llocs de
Treball de l'Administració del
Consell de la Generalitat
Valenciana van ser publicades
en el DOGV de 16 d'octubre de
2000. Aquestes RLTs no compta-
ren amb la conformitat de cap
sindicat dels presents en la
Mesa Sectorial de la Funció
Pública celebrada el passat 26
de setembre. L'STEPV-
Intersindical Valenciana ha
anunciat la seua intenció de
recórrer davant els Tribunals
Contenciosos Administratius
l'aprovació i la publicació d'a-
questes relacions, per diverses
causes: no s'han negociat
correctament amb les organit-
zacions sindicals; hi ha molts
llocs de treball idèntics amb
retribucions diferents; hi ha un
pes excessiu dels llocs a cobrir
per lliure designació, etc.
L'incompliment de la LUEV és,
per tant, només un dels molts
defectes d'aquestes Relacions
de Llocs. 1

ARXIU

ESTUDI SOBRE EL REQUISIT DE VALENCIÀ EN LES RLTS 2000

ORAL

ALTRES LLOCS DE TREBALL
ELEMENTAL MITJÀ SUPERIOR TOTAL 1

TOTAL

Presidència de la G. V.

Economia

6

3

3

0

6

25

5

0

0

0

14

25

20

28

Obres Públiques,
Urbanisme i Transports 3 0 0 O O O 3

Cultura, Educació i
Ciència 42 1 16 12 O 29 71

Sanitat 2 0 1 O O 1 3

Indústria i Comerç 1 0 6 O O 6 7

Agricultura, Pesca i
Alimentació 2 3 0 O O 3 5

Medi Ambient 1 0 0 O O O 1

Justícia i Adminis-
tracions Públiques

Benestar Social
Portaveu del Govern

IVAJ

IVIA

IVE

OPVI

4

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

5

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

5

0

2

0

0

0

16

8

0

3

0

0

0

TOTALS 68 73 17 97 165

Ets sindicats trenquen la CCT
El 14 de novembre es va reunir la Comissió de
Condicions de Treball. Els sindicats es van limitar a
donar la conformitat a les propostes col·lectives (Caps
d'Unitat i Inspecció Mèdica) i de la COPUT (per ser l'ú-
nica Conselleria que no té pendent de l'informe de
Pressupostos cap lloc de treball) i es van alçar de la
taula, tot anunciant que no tornarien si no es convoca
una Mesa Sectorial de la Funció Pública per a redefinir
l'objecte, el procediment i.els objectius de la CCT.

Ajudes socials per al personal laboral
A la seu de València estan a disposició dels afiliats i afi-
liades els llistats provisionals del fons d'ajudes socials

ALL-I-PEBRE
corresponent als anys 1993 a 1999 per al personal labo-
ral de l'Administració del Consell: Annex I, Relació de
treballadors/ès amb dret a les ajudes socials, amb indi-
cació dels períodes (en mesos)! Annex II. Relació de tre-
balladors/es exclosos (per haver presentat la sol·licitud
fora de termini o per no constar les dades personals en
els registres de la DG de la Funció Pública). També es
poden consultar en la web de la Conselleria de Justícia,
o en: http://turia/cap.gva.es/ayusoc/.

Convocatòries de promoció interna per als grups A i B
En el DOGV del 8 de novembre s'han publicat les con-
vocatòries 4 i 5/1999 de concurs-oposició per al perso-
nal que ocupa llocs barrats A/B i B/C, respectivament, i

per a les persones que ocupen llocs de treball dels
grups A o B però no pertanyen a eixos grups. El termi-
ni de presentació d'instàncies finalitza el 15 de desem-
bre. La recomanació sindical és que tot el personal que
estiga en aquest cas es presente a les proves selectives,
encara que no li haja arribat la notificació que el seu
lloc ja és B/C.

La resta de convocatòries, encara pendent
Les convocatòries de promoció interna, com del torn
lliure i del torn de discapacitats, resten pendents, sense
que se sàpiga quan van a ser publicades. Funció
Pública assegura que serà "dins d'aquest any", però
sense aclarir si eixiran totes o una part.
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Anna

ALL i OLI. Xeraco
Tres anys i dos mesos després del seu traspàs,
Anna Ros ja compta amb un carrer al poble on va
nàixer. Dissabte 11 de novembre va ser la data
triada per l'Ajuntament de Xeraco (La Safor) per
inaugurar la via que durà a partir d'ara el nom de
la mestra i sindicalista morta en 1997. £1 carrer,
molt pròxim als centres educatius de la localitat

saforenca, va reunir la família i desenes d'amics i
amigues, companys de lluita i de treball, que van
aprofitar l'ocasió del descobriment del taulell
ceràmic amb el seu nom per retre-li un darrer
homenatge. En l'acte d'inauguració, l'alcalde,
Ferran Bofí; el regidor Antoni Martí, i José A.
Antón van glosar en sengles intervencions el per-
fil humà de l'homenatjada.

L'acord municipal pel qual s'a-
provava la retolació d'un carrer
de Xeraco amb el nom d'Anna
Ros i Miragall té la seua histò-
ria. La Corporació que prenia la
decisió d'atorgar-li un carrer
també havia de trobar destí a
una via pública per a Enric
Valor, el mestre de les lletres
valencianes desaparegut ara fa
un any.

La decisió final va atorgar una
plaça pròxima a la platja per a
l'escriptor de Castalla, mentre
que es reservava un dels carrers
nous del poble per a la professo-
ra xeraquera. La sensibilitat dels
edils va poder conjugar així un
doble homenatge.

Anna Ros, a la Biblioteca
Des de la mort d'Anna Ros,

1'11 de setembre de 1997, no
han estat escasses les ocasions
en què els amics i amigues -del
Moviment de Renovació
Pedagògica Escola d'Estiu, del
Sindicat de Treballadors i
Treballadores de l'Ensenya-
ment i d'Entrepobles, entre
altres- han mantingut viva la1"
seua memòria. Durant aquest
període, José A. Antón, com-
pany d'Anna, s'ha esforçat en
rescatar de l'ordinador i dels
arxius familiars documents i
materials que Anna ,Ros va dur
entre mans fins que les forces li
ho van permetre.

A partir d'ara, les persones
interessades podran accedir a
aquests treballs classificats a la
Biblioteca pública de Xeraco,
en un recull que repassa l'obra
d'una mestra que va fer de la
professió i la vida un exercici de
solidaritat sense fronteres.
L'obertura del carrer a Xeraco,
no obstant, representa una fita
especial, atès que expressa el
reconeixement de la societat al
treball incansable d'Anna Ros a
l'escola i a l'institut, a la reno-
vació pedagògica i al compro-
mís internacionalista amb els
més pobres.

Una vida solidària
Anna Ros i Miragall naix a
Xeraco en 1954 i estudia a l'es-
cola pública. Cursa Magisteri a
València i comença a treballar
com a mestra al barri del Crist,
d'Aldaia, fins 1979.

Un any després comença a
militar en el moviment de soli-
daritat amb Amèrica latina i
Àfrica CEDSALA, i participa a
Alzira amb la brigada de suport
de l'STEPV amb motiu de la
pantanada de Tous. Des de
1981 treballa a escoles del Port
de Sagunt, primer al CP
Cervantes i més tard al CP Vila-
Mar.

En 1983 intervé en la brigada
solidària a Nicaragua i assisteix
al primer congrés dels MRP, a
Barcelona. Participa en la cam-
panya contra la celebració del
Quint Centenari a Barcelona i
coordina els materials didàctics
"Conquista y colonización".
Membre destacat de l'Escola
d'Estiu del País Valencià, diri-

geix el Seminari d'Educació
Emancipatòria i Intercultural.
En 1993 coordina l'exposició iti-
nerant "Redescubrir Amèrica
Latina" i participa en el I
Congreso de Educación para el
Desarrollo.

Llicenciada en Història
Contemporània i professora
d'institut, intervé activament en

la recollida de material escolar
per al poble de Cuba. En 1995
és elegida delegada al VI
Congrés de l'STEPV i promou
activitats de solidaritat amb el
Sàhara.

En els últims anys, Anna Ros
va publicar distints materials
didàctics sobre el Magrib i el
món àrab. El pare d'Anna Ros, José A. Antón i l'alcalde, Ferran Bofí, en l'acte./ M. CABANILLAS

Si té més de 35 anys
i és un bon conductor
o una bona conductora,

aquesta és
millor assegurança

v Bonificacions de fins a un 65%,

Reposició del 100% del valor del.seu vehicle
durant 2 anys.

v_ Assistència mecànica i sanitària les 24h.
des del km. 0.

Assistència d'emergència a la llar.

Tramitació gratuita de multes.

Servei immediat per telèfon o consultant
la nostra web.

Peritatge en 24h* í lliure elecció de taller.

ioW
Telefone ara o connecte's a la nostra web! <££

1*

902 30 30 30 I www.regal.es
Per a obtenir el descompte especial de l'STEPV IV indiqueelcodi en el moment de fer el pressupost:

Codi València i Castelló: CVST. Codi Alacant: CASP.

al Insurance Club
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Albert Sansano

Lliçons d'un concert
Xelo García

Telar

TELAR (Todos En La Red) és
l'organització que agrupa els
ensenyants argentins que par-
ticipen des de fa anys en pro-
jectes cooperatius. L'intercan-
vi es realitza a través del
correu electrònic, les video-
conferències i les conferències
virtuals de treball. Aquests
treballs, decisius per al desen-
volupament dels projectes de
la xarxa Telar, són espais vir-
tuals on docents i estudiants
comparteixen projectes, idees
i opinions en les diverses
àrees: literatura, ciències
socials, matemàtiques, idio-
mes, ecologia, medi ambient,
educació per a la salut, esport
i drets humans, entre altres.
A través de la xarxa, mestres i
alumnes percebem algunes
sensacions telemàtiques:
admetre que no sabem i
deprendre a demanar; sentir
que demanar i donar són
equivalents, ja que en dema-
nar donem l'altre l'oportunitat
de donar; ampliar la realitat i
aproximar-nos als fets des de
diferents punts de vista; dir el
que volem és una capacitat
poc practicada, ja que és més
fàcil dir el que no ens agrada;
sentir-nos emissors-receptors
en peu d'igualtat amb els
altres membres de la xarxa;
comprendre que tots som dife-
rents i que les diferències ens
fan valuosos; permetre'ns tro-
bar coses comunes i no comu-
nes en l'espai telemàtic, i
assumir que els nostres pro-
cessadors sensibles i mentals
són distints; etc.
www.telar.org

XERP (Xarxa i Espai per a la
Renovació Pedagògica) és la
web de la Federació d'MRPs
de Catalunya. A partir de la
seua pàgina d'inici es pot
accedir als espais següents:
biblioteca, experiències,
debats, marc unitari de la
Comunitat Educativa, publi-
cacions de la Federació,
Bitrarna, revista electrònica de
renovació pedagògica, En-
llaços a MRPs i altres entitats,
coordinació d'Escoles 3-12.
S'hi recull la proposta del I
Congrés de Renovació Peda-
gògica de Catalunya que
aposta per treballar en la cre-
ació d'una coordinació d'esco-
les públiques i garantir que la
veu dels centres educatius es
faça present en la societat.

V a ser una sorpresa que
vingueres a cantar eixos
dos dies a la ciutat de

València, i sobretot que ho feres
al Principal. No podia ni volia
perdre-m'ho, perquè feia molt
de temps que el teatre no el
sentia també meu, nostre, i tu
ho aconseguires eixa nit. El
recinte estava com havia d'es-
tar, ple, i érem un públic fervo-
rós, càlid i entregat, i tu ens ho
donaves tot: un repertori triat
amb dits sensibles i forts.
Anaves cantant i nosaltres t'es-
coltàvem, gaudint i aprenent. No
sabíem com dir-t'ho i, segura-
ment per això, t'aplaudíem des
de la primera com si fos l'última
cançó. Vas ser capaç de transpor-
tar-nos al nostre entusiasme de fa
vint anys. Cantaves de la pluja,
cantaves de l'escola... En eixir
plovia: començava a ploure tota
l'aigua que cauria els dies
següents. Tenies raó: al nostre
país la pluja no sap ploure. I con-
tinuàrem escoltant i aprenent.

Ai meu país la pluja

Al meu país la pluja no sap ploure:
O plou poc o plou massa.
Si plou poc és la sequera,
si plou massa és la catàstrofe.
Qui portarà la pluja a escola?
Quin. dirà com s'ha de ploure?
Al meu país la pluja no sap ploure.

No anirem mai més a escola.
Fora de parlar amb els de la teua edat
res no vares aprendre a escola.
Ni el nom dels ai'bres del teu paisatge,
ni el nom de les flors que veies,
m el nom dels ocells del teu món,
ni la teua pròpia llengua.
A escola et robaren la memòria,
feien mentida del present.
La vida es quedava a la porta
mentre entraven cadàvers de pocs anys.
Oblit del llamp, oblit del tro,
de la pluja, del bon temps,-
oblit del món, del treball i de l'estudi.
"Por el Imperio hacia Dios"
des del carrer Blanc de Xàtiva.
Qui em rescabalarà dels meus anys
de desinformació i desmemòria?

Al meu país la pluja no sap ploure..,

Raimon. /ARXIU

'una banda, els adults són
a la plaça de l'Ajuntament
de València, amb la se-

nyera. D'altra, els xiquets i les
xiquetes, amb els seus pares i
avis, esperen als jardins del Palau
de la Música les festes per a cele-
brar el 9 d'Octubre. Altres anys es
mesclaven al mateix lloc les acti-
vitats infantils amb un espectacle
sensacional -recorde un especta-
cle de Xarxa Teatre amb Lluís
Llach al passeig de l'Alameda-.
Per la vesprada comencen els
tallers anunciats a la premsa, amb
publicitat pagada. No hi ha cap
promoció per a animar el públic a
vindré, només uns anuncis a
mitja plana en tots els periòdics.
Unes aules ràpidament munta-
des, una taula, uns retoladors i...
cada xiquet acaba confeccionant
un escut, amb el suport d'una
fitxa que no es pot llegir: falta
temps i espai.

Després de realitzat el vestit,
cada xiquet pot realitzar les acti-
vitats proposades, tir a l'arc o
simulació de lluites, per a evocar
els guerrers de l'Edat Mitjana. De
sobte, apareixen els dimonis de la
companyia Teatre de l'Ull: passe-

Barbara Lefèbvre

gen en un espai delimitat enfront
del Palau de la Música, amb acro-
bàcia, tambors i molt de ritme. El
públic segueix els artistes corn
pot. Al costat, un escenari que
s'assembla a una barca de pira-
tes.

A continuació, un pirata enor-
me puja a l'escenari i comença a
narrar-nos una història de mari-
ners. És el pirata de la companyia
El Gran Fele. Una obra divertida,
amb 15 actors, trapezistes, acrò-
bates i el seu famós pallasso.
L'encant d'aquesta companyia és
que ensenya el món de les arts
escèniques, tant als pares com als
xiquets; és una mescla de teatre,
un conte teatral sobre el mori del
circ. Ens fan viure una història
d'una barca creuant els diferents
ports del món, que s'atura casual-
ment al port de València. Alguna
cosa tindrà a veure amb el 9
d'Octubre.

jQuina llàstima que, per la
festa nacional valenciana, l'obra
es represente en castellà! $ Falta
de promoció de les companyies
per part de la Gene'ralitat?
^Absència de convenciment dels
nostres tresors artístics i cultu-

rals? Siga com siga, la comme-
moració de la partida de naixe-
ment del poble valencià, el
retrobament amb els propis
arrels, ha desaparegut en la
festa dels infants. Un panorama
decebedor, sens dubte.

És una sort, d'altra banda, que
els xiquets i les xiquetes valen-
cians poden seguir de prop el
món del teatre en valencià. Per
citar algunes de les companyies
del País que no han descuidat el
públic més menut, cal recordar
algunes de les suggerents pro-
postes de teatre infantil exis-
tents a la ciutat de València. A
hores d'ara, la Sala Escalante,
Sala L'Horta, Teatre de Butxaca,
Teatre Xiroi i Teatro de la
Estrella han programat obres
atractives. A més, per primera
volta al Rialto, Teatres de la
Generalitat ha incorporat un
espectacle de la Companyia
Ados Teatroa, "Manolito
Gafotas". En conjunt, les pro-
postes resulten ben atractives
per a la temporada de tardor i
l'hivern i constitueixen una ofer-
ta que qualsevol programa edu-
catiu no hauria de menysprear,

Les amanites
Joan V. Pérez Albero

1 gènere Amanita, per-
tanyent al grup de les
agaricals, presenta com

a caràcter més representatiu
la presència d'un vel que,
durant les primeres fases del
creixement del fong, emboli-
ca totalment el carpòfor, pre-
nent així l'aspecte d'un ou;
d'ací la denominació d'ou de
reig que rep l'Amanita caesa-
rea. En obrir-se el barret i
estirar-se el peu, queda un
didal membranes que envolta
la base del peu, la volva; a
més, la majoria de les amani-
tes tenen un vel parcial que
origina un anell situat en el
terç superior del peu. En oca-
sions, la resta del vel forma
plaques o flocs sobre el
barret, que en el cas de
V Amanita muscaria semblen
taques blanques que desta-
quen sobre el color vermell
del barret, característica que
serveix per reconèixer-la.
D'amanites n'hi ha de verino-
ses, com ara V Amanita pha-
lïoides (farinera borda) o
YAmanita muscaria (reig bord
0 matamosques), i de comes-
tibles d'excel·lent qualitat,
com ara \'Amanita caesarea
(o dels cèsars), denominada
"oronja", en castellà, nom
derivat del provençal "oron-
jo" en referència al color
taronja que presenta el seu
barret. Totes tres, en la fase
inicial del seu creixement
presenten l'aspecte d'ou a
què hem fet referència
abans.
De les verinoses, la més peri-
llosa n'és la farinera borda;
té un barret de 5-13 centíme-
tres de color molt variable,
groc verdós o groc olivaci,
estriat radicalment per fibre-
tes grisoses més o menys
abundants; la volva membra-
nosa en forma de sac, l'anell,
les làmines i la seua carn són
blancs. La ingestió d'una
sola Amanita phalloides pot
matar una persona adulta.
Els primers símptomes del
mal (vòmits violents, diarrea
1 dolor abdominal) no aparei-
xen fins un període de 6 a 24
hores després de la ingestió,
quan ja tot el tòxic ha estat
absorbit i ha fet el seu efec-
te.
LlAmanita muscaria (denomi-
nada en castellà "falsa oron-
j a " ) presenta un barret de
color taronja o vermell cirera
amb taques blanques (restes
grumoses del vel). Pot con-
fondre's amb l'Amanita cae-
sarea. La seua toxicitat és
provocada per l'alcaloide
conegut com muscarina. La
persona intoxicada experi-
menta una forta transpiració
(suor freda), salivació i lacri-
mació, a més de l'efecte psi-
cotòpic: sensació d'ebrietat,
hiperactivitat, supressió d'in-
hibicions, percepció alterada
de la realitat, etc.



Novembre 2000 E S C R I T S Allioli 151 15

El Tradicionalista
(València, 1932)

FERRAN PASTOR

V a ser una gran novetat
veure en qüestió de dies
forrat de cartells el racó

del vell magatzem al costat de la
carretera. Entre fascinats i sor-
presos ens assabentàvem que hi
havia partits i sindicats, a més
d'assaborir les llargues vagues
de mestres interines. En aquell
seminari-racó de la transició vaig
llegir per primera vegada "Partit
Carií del País Valencià".

A hores d'ara encara em
resulta difícil d'explicar del tot
les causes socials d'aquella
magna rebelió antiliberal, tot i
els grans avenços de la historio-
grafia valenciana sobre el tema,
entre els quals cal destacar les
aportacions de Jesús Millàn
(1990) sobre les bases socials del
primer carlisme i les d'Evarist
Olcina, "Carlisme i Autonomia
al País Valencià", dedicat a la
se,ua vessant "regionalista". No
deixa de sorprendre'm el fet
que un moviment tan contrari al
nou ordre liberal i al capitalisme
en general haja pogut tenir una
militància tan lleial, agosarada i
perenne. No ho dic només per
les dues guerres que donaren;
també per la important publicís-
tica que editaven i difonien.
Navarro Cabanes ja ens va fer
l'any 1917 una bona recopilació
valenciana als "Apuntes biblio-
gràíicos de la prensa carlista",
on consten, entre d'altres, publi-
cacions tan emblemàtiques com
"El Leal del Maestrazgo"

(Castelló, 1869) o "L'Ame-
trallaora Carlista" (València,
1872).

És en aquesta llarga militàn-
cia on cal situar " El Tra-
dicionalista", un setmanari que
compendiava en les seues pàgi-
nes tota una visió de la societat
valenciana, des de la propagan-
da antirepublicana a l'ambient
de l'integrisme catòlic, fins i tot
amb un discret plantejament de
Regne de València concretat en
les cròniques locals i l'ús públic
de la nostra llengua en els seus
actes festius (teatre). En l'exem-
plar que presentem és obligat
assenyalar el destinatari (rector
de Tormos) com a part inexcu-
sable de la seua clientela natu-
ral.

Respecte al discret planteja-
ment valencià, interessa asse-
nyalar alguna cosa, tot i que el
tema és complicat, atès que ni
Ventura, Fuster i Bauset, per
citar tres il·lustres amb arrels
familiars carlines, no apel·len a
aquesta adscripció política fami-
liar per explicar-se ideològica-
ment. És evident, però, com ha
assenyalat el professor Franch,
la implicació dels carlins en el
primer valencianisme. Jo els
situe també com una part dels
orígens de la Dreta Regional
Valenciana. D'altra banda,
aquesta posició, més o menys, és
la que adoptaren els carlins a
llurs nacions de la resta de
l'Estat fins a la guerra
d'Espanya.

ELTRA ALISTA

Històries de ratolins
Gemma Lluch

E l 1972, Arnold Lobel publicava l'obra
Història de ratolins. La fortuna, o l'ull
d'un bon professional, ha fet que

enguany l'editorial Kalandraka, de
Pontevedra rescatarà aquest àlbum magnífic
i avui encara innovador i ens l'oferesca en
una acurada versió de tapa dura. Els lectors
que coneixen l'obra, ja han pogut endevinar
que en aquesta ocasió els parlarem d'un
àlbum il·lustrat. D'un magnífic àlbum il·lus-
trat.

Sovint hem comentat com la
carrera esbojarrada que
mantenen les empreses edi-
torials duu aparellada
"l'obligació" de publicar
contínuament novetats.
Aquesta política edi-
torial té,
entre d'al-
tres, una conse-
qüència tràgica per als
lectors que, tot i que
siga de tant en tant, els
agradaria trobar a les
llibreries obres de qua-
litat publicades uns
anys abans. Aquesta
carrera esboja-
rrada deixa
fóra de la pista
innumerables exemples de bona literatura
que, per diferents característiques, necessi-
ten d'un temps major per fer-se un lloc en el
mercat. Són obres que, com la pluja fina,
mullen la pell a poc a poc i la salvatge com-
petència del mercat no les deixa en els pres-
tatges de les llibreries el temps suficient per-
què el lector s'hi fixe, les compre i les valore.

En el cas de la literatura per a infants, la
carrera és més salvatge encara, ja que la
poca tradició quasi no ha deixat temps per-
què es consoliden els clàssics i, sobretot en el
cas dels àlbums, perquè s'eduque la mirada,
de manera que el lector puga ràpidament

reconèixer i diferenciar l'obra literària, artís-
tica.

L'àlbum de Lobel és justament això, un
clàssic. Un clàssic per als qui gaudeixen dels
llibres amb els cinc sentits: amb el tacte, pas-
seu suaument els dits pel paper de les cober-
tes; amb l'olfacte, acosteu-vos-hi i olo ^n
entre les pàgines; amb la vista...

El primer que sorprèn és la portada; sobre
un color roig vi, unes línies negres dibuixen
el nom de l'autor i el títol del llibre, i al mig,

els protagonistes: el pare ratolí
assegut i els set fills en el llit

expectants.
Quan obriu el llibre, el pri-
mer que sobta és l'índex:

apareixen e-ls títols dels
set contes que el pare
conta als set fills, i al

costat de cada títol una
petita il·lustració ens
mostra el protagonista
de cada conte: el ratolí
vell, el baix...

Quan obrim les pàgi-
nes, ens trobem amb una

història marc habitual:
una casa on viuen set

ratolins just abans de
dormir i en el moment que

reclamen una història per poder fer
entrar la son. El pare els proposa set

històries. A partir d'aquest moment el lector
llegeix i mira set històries on els ratolins són
els protagonistes, però fins ací les simili-
tuds; cada història opta per una estructura
narrativa distinta i per una fornia diferent
d'integrar el text i la imatge, de manera que
el nen, o l'adult, gaudeix mirant i llegint his-
tòries que, tot i integrar-se en la tradició li-
terària, s'hi allunyen en els petits detalls, de
manera que creen la sorpresa o el somriure.

Si algú encara creu que no es pot publicar
bona literatura per a nens, ara teniu l'oportu-
nitat de declarar-vos agnòstics,

E S C R I T A V U I

Professió docent
i polítiques de control

Trabajar en la escuela.
Profesorado y reformas en el
umbraï del siglo.

Jaume Martínez Bonafé
Mino y Dàvila eds.,
Madrid, 1999.

R, M.
Jaume Martínez és una perso-
na suficientment coneguda
pels lectors i lectores d'aquesta
revista. A la tasca docent al
Departament de Didàctica de

la Universitat de València cal
afegir la seua militància a la
Renovació Pedagògica. Assidu
participant en jornades de
reflexió organitzades pel
Sindicat, col·labora en
Cuadernos de Pedagogia i
In ves tigación en la Bscu ela,
Des de fa uns mesos publica en
aquestes pàgines sindicals la
columna "Teatres de l'Escola".

La novetat bibliogràfica que
comentem du ja uns quants
mesos en el mercat, encara que
estimem justificada la seua
recuperació. En Trabajar en la
escuela, Jaume Martínez reu-
neix i actualitza un conjunt de
textos que ja havien vist la llum
i renova el seu compromís
"prenent partit", com ell
mateix afirma al pròleg. La pri-
mera part atén en quatre capí-
tols el treball docent i les polí-
tiques de control, amb una
atenció a la teoria marxista del
valor. El segon bloc reuneix
materials referits a les políti-
ques sobre materials curricu-
lars: Martínez Bonafé ve reite-
rant de manera insistent l'ex-
traordinari poder de control
polític del llibre de text sobre el
treball del professorat. La reno-

vació pedagògica protagonitza
la tercera part, amb cinc capí-
tols, entre els quals destaquen
dos. El primer, dedicat als
corrents pedagògics " obli-
dats", un silenci interessat,
segons l'autor, promogut per la
ideologia latent en la Reforma
educativa espanyola. L'altre
difon l'esforç dels MRP, col·lec-
tius innovadors i progressistes
que arreu de l'Estat espanyol
han protagonitzat amb mitjans
limitats algunes de les pàgines
més importants de la pedago-
gia compromesa en aquest
tram final de segle.

Com diu l'autor, "el llibre
està pensat i dedicat a les per-
sones que no tenen temps per a
llegir, treballadors i treballado-
res de l'ensenyament que van
de casa a l'escola i de l'escola a
casa, carregant quaderns i
exercicis que s'acumulen i que
cal corregir, sovint dedicant
fins i tot eixes vesprades de
diumenge sobre la taula de la
sala d'estar", La lectura autò-
noma dels onze capítols per-
met, com demana Martínez, la
revisió crítica d'alguns dels
aspectes claus que defineixen
el treball dels ensenyants.

Bestiaris

Bestiari Bestiari
celat escondit

Adolf Gisbert Adolf Gísbert

Bestiari enigmàtic (1998),
Bestiari críptic (1998),
Bestiari arcà (1999, Bestiari
celat (1999), Bestiari escodit
(2000).

Adolf Gisbert Oltra
Edició de l'autor. Distribució; La
Tierra Libros (Alacant); Difusió
General de Llibreria ( València);
Jaume de Montsó (Illes Balears).

LOLES DE SALVADOR
Adolf Gisbert (Alcoi, 1951) treba-
lla com a traductor a
l'Ajuntament de Godella
(l'Horta). "Vaig començar a
escriure esta col·lecció d'endevi-
nalles saturat i empalagat de

llenguatge administratiu, un llen-
guatge gris; buscava el color...".
Per les paraules de l'autor intuïm
el que descobrirem en aquests
cinc bestiaris. Endevinalles escri-
tes en quatre versos, quasi tots
heptasü-labs, en les quals s'incor-
pora una tessel·la que finalment
contribueix a formar un gran
mosaic, una república d'animals,
una gran amalgama.

Amb un lèxic viu, versificat,
rítmic, rimat, al·legòric, on pre-
domina un vocabulari extens
d'animals i on estan represen-
tats tots els colors amb les seues
varietats cromàtiques, Adolf
Gisbert ens ofereix un instru-
ment lúdic i pedagògic, estruc-
turat com una successió d'ende-
vinalles, element tradicional,
que al capdavall acaba amb la
solució a cada enigma, la qual
cosa obliga a pensar a qui ho
llegeix, a partir de les caracte-
rístiques més peculiars i diverti-
des dels protagonistes, expres-
sades" per ells mateixos.

En definitiva, es tracta d'una
obra de delicat encant i d'ironia
penetrant, on l'autor juga i es
recrea amb les paraules per
aproximar-se enigmàticament a
la realitat i descobrir els seus
secrets i encants. [...]/ Obri't a la
fantasia/ passant-ho ben diver-
tit,/Aprèn llengua, zoologia.,./ ji
a fer versos, bon amic!
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una jornada de treball fa balanç de restat de l'Educació infantil al País valencià

Repensar l'Educació Infantil
Cent trenta-cinc mestres arribats de dis-
tintes comarques d'arreu del País van
protagonitzar la jornada "Repensar
l'Educació Infantil", organitzada pel
Sindicat el 28 d'octubre i celebrada a la
Fundació Juan de Dios Montanés, de la
ciutat de València. A deu anys d'aplicació

de la LOGSE, ha arribat el moment de fer
un balanç sobre el desplegament d'aques-
ta etapa educativa als centres valencians.
Es tracta d'identificar a partir del testimo-
ni i de l'experiència professional dels
docents implicats els aspectes en què
s'han assolit avanços i d'apuntar, igual-

ment, aquells aspectes necessitats de
major atenció. Ningú pot ignorar que
l'Educació Infantil representa un tram
escolar de gran transcendència per al
desemvolupament personal dels xiquets i
les xiquetes. Aquesta organització ha fet
una aposta en eixa direcció.

R, M,
L'organització de la jornada es
justifica en l'aposta sindical per
fomentar un debat i una refle-
xió al si de l'organització per
tal d'avançar amb idees reno-
vades en la consolidació de
l'Educació infantil, sense per-
dre la perspectiva que es tracta
de respondre a les necessitats
dels infants, de les famílies i
dels ensenyants.

Coneixedors per l'activitat
sindical dels problemes que
afecten les persones que treba-
llen en aquesta etapa, el fòrum
de debat i formació ha servit,
segons Francesc Navarro, res-
ponsable de l'organització de
la jornada, "per a recollir les
demandes i els suggeriments
del professorat assistent, per
incorporar-los a l'acció sindical
i millorar així no solament les
condicions de treball docent,
sinó també el model global
d'Escola Infantil pel que llui-
tem, des dels zero als sis anys,
un model d'Escola Pública de
qualitat que incorpore una
oferta suficient de places i que
propicie la participació de les
famílies en el control democrà-
tic del tram entre zero i tres
anys".

Ponències i tallers
Per a emmarcar el contingut de
la jornada, José Luis Martínez i
Toni Jorge, mestres d'Educació
Infantil en Paterna i Aldaia,
van presentar la ponència
"Deu anys d'aplicació de la
LOGSE en Educació Infantil",
a la que va seguir un debat ani-
mat. "Proposta d'Escola Infantil
des d'una pedagogia contex-
tualitzada" va ser el títol esco-
llit per Vicent Martínez i Paco
Gregori per a la seua interven-
ció, que tancava les sessions
matinals.

A la vesprada, Pilar
Gonsàlvez, Empar Lafargue i
Empar Granell van presentar el
document elaborat per la
Coordinadora d'Educació
Infantil "Una oferta pública i
de qualitat de 3 a 6 anys". La
jornada es y a. tancar amb la
celebració de cinc tallers simul-
tanis a càrrec de professionals i
col·lectius de distintes comar-
ques del País Valencià, en què
s'abastava una temàtica varia-
da: "Com sobreviure en la glo-
balització", l'ensenyament de
la lectoescriptura, el treball de
les matemàtiques, el treball en
l'Escola Rural, l'atenció a la
diversitat.

L'organització de l'encontre
ha reiterat el compromís sindi-
cal de treballar per millorar la
realitat educativa dels mes
menuts. En aquest sentit,
Navarro assenyalava que "cal
afavorir una cultura de la
infància, respectuosa amb els
drets i necessitats dels infants,

Cent trenta-cinc mestres, procedents de bona part de les comarques valencianes, van participar en la jornada. / XELO GARCÍA

que ens faça avançar cap a un
model de societat més digne".
L'èxit de la jornada es deu,
segons ell, "a les persones dels
grups de treball, els moviments
de renovació pedagògica, i el
gran nombre d'assistents, afi-
liats o no, que han col·laborat
desinteressadament".

L'organització ha aprofitat el
fòrum per a anima'r el professo-
rat a organitzar-se en seminaris
o grups al voltant dels MRPs
d'àmbit comarcal, per tal d'im-
pulsar una organització "autò-
noma, innovadora i comprome-
sa amb la formació del profes-
sorat", i ha agraït l'esforç dels
participants/alguns dels quals
han hagut de désplaçar-se des
de comarques molt allunyades,
com el Baix Maestrat o el Baix
Vinalopó.

Treball sindical
L'STEPV-Iv manté oberta una
línia de treball, centrada en la
formació del professorat, en
què de manera paulatina s'ani-
rà aprofundint en les qüestions
que més preocupen els
docents. Definir les prioritats
en aquest camp és una tasca en
la qual la participació dels afi-
liats i afiliades resulta cabdal.
Acabada la I Jornada
d'Educació Infantil, l'organit-
zació feia seues les paraules
del mestre italià Loris
Malaguzzi, l'inspirador del
moviment de l'Escola de la
Infància de Reggio Emília:
"Ens resta encara un gran
marge i llibertat d'ús de la nos-
tra intel·ligència, passió i crea-
tivitat per continuar avançant".

La jornada de treball va ser-
vir per a posar al dia els
temes pendents sobre els
que el personal docent de
l'Educació Infantil valencia-
na reclama solucions imme-
diates.
- Tancament urgent del
Mapa Escolar: creació de les
404 unitats de tres anys
encara pendents.
- Consideració de l'Educació
Infantil (0-6 anys) com a
etapa completa, amb una

identitat i especificitat prò-
pies.

Promoció d'iniciatives
públiques que milloren l'o-
ferta en el tram 0-3 anys.
- Millora del condiciona-
ment dels espais i de les
dotacions materials dels
centres.
- Augment de plantilles en
tota l'etapa. Revisió del
mòdul actual, per a permetre
l'atenció a les necessitats
reals de l'alumnat, en un

clima d'afecte Í de seguretat
que permeta el desenvolu-
pament òptim de les seues
capacitats.
- Atenció a la problemàtica
específica de les Escoles
Rurals incompletes.
- Pla de Formació continua-
da per a les professionals:
cursos, seminaris, fòrums de
debat.
- Modificació de les ràtios
actuals, per garantir l'aten-
ció adequada a l'alumnat.

Empar Granell, Empar Lafargue i Pilar Gonsàlvez presenten el document de la Coordinadora. / XELO GARCIA


