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Concentració de funcionaris davant l'Ajuntament de València, el 14 de desembre. /JORDI BOLUDA

Gran seguiment de la vaga del 14 de desembre pels treballadors i treballadores del sector públic

Les mobilitzacions continuaran en 2001
Les empleades i empleats públics de tot l'Estat han
participat en les mobilitzacions convocades per
les organitzacions sindicals per pressionar el
Govern de l'Estat i els autonòmics i obrir un procés de negociació. En aquest sentit, la vaga del 14
de desembre, amb un seguiment desigual en els
Ara li toca moure fitxa al Ministeri
de les Administracions Públiques i
al Consell de la Generalitat per
donar resposta a les reivindicacions plantejades. El Sindicat continuarà pressionant fins aconseguir
els objectius de la plataforma.
El Govern de l'Estat i el de la
Generalitat han negat el dret a la
negociació col·lectiva del conjunt
de les empleades i empleats
públics i han fixat unilateralment
un increment salarial del 2% per a
l'any 2001. Atesa la diferència en
relació al comportament dels
preus, un 4'1% fins novembre de
l'any passat, els treballadors, un
any més, patiran la pèrdua de
poder adquisitiu i un empitjorament de les seues condicions
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diversos territoris i sectors, ha estat un èxit en tant
que ha expressat un clar i generalitzat rebuig dels
treballadors i treballadores a les polítiques governamentals, i ha aconseguit sensibilitzar l'opinió
pública en la demanda de les seues justes reivindicacions.

laborals. Ningú no es creu que
s'acomplirà la previsió de l'IPC
per al 2001, establerta en el 2%.
Incidència de la vaga
La jornada de vaga del 14-D va
estar condicionada per la manera
que es va convocar per algunes
organitzacions sindicals, que no
van presentar la convocatòria,
sense comptar amb els treballadors i treballadores. També hi va
influir el malestar patent en alguns
sectors envers determinats sindicats per la seua trajectòria pactista,
sobretot en T Administració general, i pels abusius serveis mínims,
que van impedir molts treballadors
sumar-se a la vaga, especialment

en sanitat. Amb tot, la mobilització
va estar un èxit, tant per la participació del col·lectiu com per la
repercusió pública i mediàtica.
Tot i ser desigual, el seguiment
de la vaga en els distints sectors
va enregistrar xifres eloqüents:
ensenyament universitari, 8085%; ensenyament no universitari, 70-75%; Administració general, 55-60%; sanitat, 55-60%; justícia, 65-70%.
Des de primera hora del matí
s'hi van produir concentracions en
molts centres de treball i es van
celebrar manifestacions a Alacant,
amb 3.000 persones; a València,
amb 6.000, i a Castelló, amb 500.
PÀGINA 5

L'ensenyament públic valencià exigeix el Consell un canvi de rumb.
Més de 45.000 persones s'han manifestat entre octubre i novembre
en tot el País Valencià per a exigir un canvi en la política educativa
del Govern de la Generalitat. Primer a Castelló i Elx, després a
Alacant i València, milers de famílies, alumnes, professorat i personal d'Administració i serveis, polítics de distintes formacions i ciutadans i ciutadanes han reclamat més recursos i una política afavoridora de l'ensenyament públic. Foto: Jordi Boluda.

L'all...

El Sindicat recorre l'Ordre
de convocatòria d'accés al Cos
d'Inspectors d'Educació
La cohvocatòria del concursoposició al Cos d'Inspectors
d'Educació, publicada el 5 de
desembre, ha estat recorreguda
pel Sindicat, per considerar que
no s'ajusta a dret en diferents
apartats. Entre els principals
aspectes denunciats figuren la
designació directa dels membres
del Tribunal; la puntuació als
inspectors accidentals, designats
"a dit" per l'Administració en els
últims cinc anys, i la manca de

requisit lingüístic. Amb aquesta
convocatòria, ha denunciat el
Sindicat, " es pretén afavorir
determinades persones i controlar el procés de selecció dels
nous inspectors d'Educació".
L'STEPV-Iv ha demanat el conseller la revocació de l'Ordre de
convocatòria i l'inici immediat
d'una negociació "per aconseguir una inspecció professional i
de qualitat, allunyada dels interessos partidistes".

Per a 'Texquisida" sensibilitat de les senyories
parlamentàries obedients als governs espanyol
i del País Valencià, que no han dubtat en
seguir disciplinadament h consigna pressupostària del "dèficit zero', tant de moda entre
els Executius neoliberals de final de mil·lenni

...i l'oli
Per al XXè Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor,
de l'Editorial Bullent, de Picanya, perquè vint anys
són molts anys, Í dedicats a l'edició en valencià la
fita té més mèrit encara.
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l curs 1999-2000 es va acabar sense resoldre
temes pendents, com ara la regulació normativa
del funcionament des centres i el retard en la
construcció de les infraestructures previstes en el
mapa escolar. Entre els pocs acords entre els sindicats
i T Administració està el que homologa salarialment el
professorat valencià al de la majoria de Comunitats
Autònomes,Per altra banda, es frena el creixement de
l'ensenyament en valencià: s'incorporen només que
sis nous col·legis amb un programa en valencià -cap
privat concertat- al mateix temps que continuen convocant-se oposicions sense requerir el coneixement de
la llengua pròpia. El Pacte per l'Educació, anunciat pel
conseller Tarancón en desembre de 1999, entra en via
morta, on es manté fins aquest moment. S'aprofundeix
en la privatització del servei educatiu amb la concertació de l'Educació Infantil. En general, continua la
falta de consens entre-l'Administració i els sindicats. A.
grans trets, així ho indica la relació dels temes que han
protagonitzat el primer quadrimestre del curs 2000-01
i que tot seguit enunciem: Comença el curs amb quasi
tot el professorat en els centres de primària, però amb
moltes deficiències en secundària. S'adjudiquen més
de 800 places de mestres sense catalogació lingüística.
Es suspenen les classes el 25 d'octubre per la gota
freda. Els centres no són informats a temps. L'accés al
cos d'inspectors proposat per la Conselleria vulnera
els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. El sindicat
responsabilitza al conseller de l'incompliment de l'acord de plantilles de Secundària. L'STEPV-Iv exigeix
un canvi en la política educativa del Govern després
del gran seguiment que tenen les manifestacions
populars de novembre a favor de l'ensenyament
públic. Insatisfacció sindical pels resultats de la negociació retributiva. La Generalitat no ofereix cap millora als empleats públics. El Consell Nacional de
l'STEPV-Iv decideix convocar a la vaga, el 14 de desembre. En el curs 2001-2002 no hi haurà oferta de 3
anys en tots els col·legis públics. S'introdueix un nou
procés d'admissió de l'alumnat en el primer cicle
d'Infantil per l'extensió del finançament públic en
centres privats. La Conselleria reconeix que el 55% de
l'alumnat del primer cicle d'ESO es troba escolaritzat
en col·legis de primària. La província de València,
amb un 61%, és la més retardada. El MEC aprova una
reforma de la reforma, de manera unilateral i mancada de consens polític, sindical i professional.
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Xelo García Murillo
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n novembre es
va parlat molt
de violència
de gènere. Per una
banda, ha continuat
abordant-se, com
sempre, com cada
setmana, com quasi
cada dia, dels fets
violents que ocorren
a les nostres cases,
on moltes dones
continuen sent maltractades i és habitual llegir cada setmana la notícia que
una dona és assassinada per un home,
pel "seu" home.
També s'ha parlat
molt del tema en
altres àmbits. A
València, coincidint
amb el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la
violència contra les dones, s'ha
celebrat el Fòrum Mundial de les
Dones, on arribades de tot el món
han contat el que passa als seus
països i han mostrat dades esgarrifoses com ho c o n f i r m e n els
informes reproduïts als mitjans de
comunicació.
Una frase molt senzilla i
impressionant presidia l'escenari
de la Mesa del Fòrum, amb dones
de tot el món, diferents per la
seua pell, la seua roba, la seua
parla... però iguals pel seu coratge, les seues il·lusions, la seua força, seu treball, el seu esforç... Em
va impactar molt en e n t r a r al
recinte el lema de l'encontre, "És
possible un món sense violència?", per damunt d'un conjunt de

dones treballant des de tots els
llocs del món perquè siga possible
eixe món sense violència. Dic
"treballant", i no "lluitant" de
manera molt conscient, per tractar
d'eliminar del text un llenguatge
violent, que no ha de ser el nostre.
Com a dona vaig eixir impactada. A més, la meua responsabilitat
de mestra es va veure "tocada",
perquè les conclusions de la trobada -a banda de les mesures
legals, que s'han de millorar, quan
ja ha ocorregut un acte violent-,
sempre passen per l'educació.
Per sort, sempre hi ha persones
que t'encenen llumenetes i t'obrin
camins per treballar en l'escola
per eixe món sense violència.
Xaro Altable ha estat per a mi un
referent en temes de coeducació i
m'alegra molt que aquesta revista

s'haja fet ressò de
les seues paraules:
"La coeducació és
una pedagogia de
l'amor. Parle d'una
pedagogia de l'amor
per a contraposar-la
a l'educació dominant, l'educació per
la violència. Si no
treballem conscientment la relació profesor-alumne, si no
escoltem els conflictes i els tractem, si
no convertim aquesta relació en una
relació d ' a m o r , el
que apareix és una
educació per la violència on qui més
X. G. mana és qui més
domina; qui és més
dur és qui més disciplina imposa.
L'Educació en l'amor és una educació democràtica en la qual cada
persona amb la seua individualitat
té el seu espai per a parlar i per a
ser escoltat o escoltada".
Com a mestres haurem de tindré molt clar que la violència
genera més violència i que el nostre alumnat aprèn el que veu i viu.
Haurem d'aprendre a fer de l'escola un reducte -potser és encara
un dels pocs que ens queden- no
violent, un racó de pau, un lloc
amorós on xiquetes i xiquets
aprenguen a viure la democràcia i
la solidaritat, comencen a respectar-se i estimar-se... Nosaltres,
persones adultes, haurem de ser
el referent, el model positiu on
reflectir-se, perquè ara per ara no
és fàcil trobar-lo enlloc.
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Amb motiu de la festivitat de Reis,
l'STEPV-Iv ha distribuït entre l'afiliació una irònica targeta postal per
tal de fer-la arribar a l'honorable
president del Consell Valencià. El
text de la "felicitació", a la qual
només cal afegir-li el franqueig, diu
literalment:
" Molt
honorable
President: Les empleades i els
empleats
de
la
Generalitat
Valenciana estem farts de perdre

diners, de patir un altíssim Índex de
precarietat laboral i de veure com
els recursos públics se'rveixen per
augmentar la privatització dels serveis públics.
Per això, a més de desitjar-li un
bon Nadal, li exigim que establesca
una vertadera negociació col·lectiva
amb els nostres representants sindicals amb l'objectiu d'aconseguir un
Acord Global que incloga: Evitar la

pèrdua de poder adquisitu en l'any
2000 i recuperar el que hem perdut
en els últims anys; Establir la
clàusula de revisió salarial; La conversió d'ocupació temporal en fixa;
La reducció de la jornada laboral a
35 hores; La promoció d!uns serveis
públics de qualitat.
Que el 2001 ens aporte prosperitat i trellat per a repartir-la amb
justícia."
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Vaga
Mentre escric aquestes línies, encara és una incògnita
la incidència real de la vaga de funcionaris. Com a avanç
del ball de xifres habitual en aquests casos, el termòmetre
de la realitat virtual que exposen els telenotícies oscil·la
entre el deu i el seixanta per cent. En altre temps era freqüent que una vaga, almenys en l'àmbit de la docència,
que és el que conec, servís per reunir-se, plantejar-se els
problemes i veure la manera de solucionar-los tot guanyant-se un raconet de notorietat en l'espai mediàtic.
Ara, ni això. Tímides assemblees a corre-cuita, interrompudes pels tocs de canvi de classe, que s'abandonen
perquè qui més qui menys s'ha deixat l'olla al foc. El funcionari és certament un personatge curiós, però no tant
com la maledicència popular s'afanya a pregonar. El
subgrup dels ensenyants,'que les enquestes assenyalen
com el que més malabarismes es veu forçat a fer vora l'abisme de l'atac de nervis, és d'una heterogeneïtat prodigiosa, cosa que el fa quasi sempre imprevisible. Amb un
ull fix al calendari i 1* altre en la lletra xicoteta de les normes, hi sovintegen els individus espantadissos, incapaços d'improvisar o fer un pas no prescrit per llei. Solen
escudar-se en la raó de la butxaca per mostrar-se contraris a la vaga però solidaris amb les reivindicacions del
gremi, i així van sumant al que s'hi estalvien els augments salarials que la mobilització dels companys un dia
o un altre farà possibles. Per sort, encara no són majoria
en les escoles i per bé que tenen unes dots increïbles per
al camuflatge, són fàcilment detectables: al bar mai no
paguen ni un cafè.
Els altres, en fi, la variopinta majoria dels ensenyants,
han trobat avui en la vaga políticament correcta, sense
pasquins, assemblees ni aldarulls, una manera amable
d'expressar un cabreig que ve de lluny i de fons i que no
es redueix a uns salaris cada vegada més desfasats, a
unes condicions de treball cada vegada més fotudes.
Prova, doncs, que malgrat la desatenció política i social,
alguna, cosa s'hi pot moure encara i que l'agressió perpètua a l'escola pública no cau sobre el mar de la indiferència. En els temps que corren, no em sembla això poca
cosa.
Manel Rodríguez-Castelló. Levante-EMV, 13/12/2000.

Fluor i xupa-xups
campanya del fluor:
-Per què hem de perdre cada
dia un temps que podem dedicar
a altres coses, si la major part dels
xiquets entren a escola amb la
boca plena de llepolies i només
ixen la tornen a omplir? Podem fer
la guerra als quioscs, a la publicitat i a les mares, pares, iaios i iaies
que contenien els xiquets obsequiant-los amb eixos productes
dolços i enganxosos que xuplen
tothora -diuen-?
-Farem una noteta a les famílies explicant-ho novament
-diem-; demanarem que reserven
les llepolies per a moments
excepcionals. Tornarem a explicar
la importància de la salut bucodental...
En això estàvem quan un dia,
uns moments abans de l'hora
d'entrar a escola, apareix la meua
companya Pilar per la porta del
despatx que també ens fa de sala
de professors. Mira, veus? -diuara fes que glopege el fluor. Mirate'l, i damunt els venen sense
embolicar...
Efectivament. Sense embolicar
estaven els quatre xupa-xups
multicolors que Toni, un xiquet de
vuit anys, agafava fortament amb
la rnà dreta mentre amb l'esquerra introduïa en la seua boca el
cinquè xupa-xup, aquest de color

Carme Miquel
i ha mestres que solen
apuntar-se a totes les activitats educatives que es
plantegen amb la il·lusió que allò
que fan tindrà alguna repercussió
positiva. I és per això que participen en campanyes, en projectes,
en concursos. Una d'aqueixes
activitats és la que es refereix a la
salut bucodental i, molt concretament, a la campanya del fluor. Ja
ho sabeu, allò de fer que les criatures de Primària, durant un
minut cada dia, glopegen amb
aquell líquid color rosa que les
ajudarà a mantenir unes dents
ben sanes.
Però arriba un moment que ens
cansem. Ens cansem de ser el
remei de tots els mals de la societat, ens cansem d'actuar-hi a contra corrent i que allò que fem
se'ns desfaça només els alumnes
ixen a la porta del carrer. I això és
el que els ha passat a algunes
companyes meues pel que fa a la
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o conec el tal McDonald. Potser
siga un yuppy d'aquests postmoderns, que camina amb
sabata còmoda i pantalons amples de
cotó natural, que odia l'estètica de l'ostentació monetària i reivindica un estil
de vida natural i ecològic. Els negocis
que li proveeixen de riquesa són exac
tament el contrari del que ell desitja
per a la seva vida personal. Potser. El
que sí conec, en el dia a dia de la meua
vida quotidiana, és la macdonalització
social. Us mostraré alguns dels seus
símptomes, i de les seues repercussions, també a l'escola.
La macdonalització és eixa xiqueta
de set anys que desestima un sofregit
de tonyina de la seva iaia -ja sabeu;
amb pebrera i tomata madura de l'horta, tocada amb pinyons i un bon oli d'oliva- per tirar mà del frigorífic i agafar
un pot de ketchup amb què acompanyar les creules. La macdonalització és
que al menjador escolar trobem el íceíchup, i no el sofregit de la iaia. I la
macdonalització és que el pare o la
mare de la xiqueta fiquen al carro de
l'hipermercat un bon grapat de botelles de ketchup perquè, és clar, a
aquesta vida ja no es disposa de temps
per a fer un sofregidet com el de la iaia.
La macdonalització és la quantificació referencial del temps i de l'espai, la

N

taronja.
Toni ens esguardava alternativament l'una i l'altra, amb una
mirada d'absoluta incomprensió, i
cada vegada prenia més fort entre
els dits de la seua mà els palets
d'aquells artefactes dolços, Me'ls
ha comprat el meu iaio -va dir-.
Van a duro... No poguérem evitar
el riure, i el desconcert del xiquet
augmentà en la mateixa mesura
que augmentava la pressió de la
seua mà dreta sobre els pals dels
xupa-xups. El ritme i la freqüència de les llepades al cinquè xupaxup, el de color taronja, també
augmentà mentre Pilar repetia: 1
sense embolicar, aag, sense
embolicar.
Sonà la música que avisa del
moment d'entrada. La meua companya Pilar agafà la garrafa que
conté el somrosat fluor i es dirigí
cap a la seua classe. Amb els seus
expressius ulls negres ben oberts
em llançà una darrera mirada
espurnejant, mentre deixava de
prémer els llavis només per dir
uff,..!
Toni, amb desconfiança, enfilà
corredor avall en direcció a la
seua aula. Amb la mà dreta mantenia ben agafats pels pals els
quatre xupa-xups multicolors.
Talment com qui duu un ramell de
flors.

L ' E S C

línia recta per anar del meu poble a la
ciutat, oblidant que en aquest món hi
va haver un temps que els habitants
dibuixaven en els camins que recorrien
de manera serpentejant la fisonomia
eròtica, sinuosa i suggestiva de la terra,
i els camins eren l'expressió poètica de
la natura. La monòtona recta ara motoritza la urgència d'arribar ràpid a qualsevol punt i adonar-se'n que ja havia
arribat abans el capitalisme espectacular. I la macdonalització és eixe mestre
que s'angunia perquè no pot acabar el
programa, les hores comptades que
atribuïm a l'ensenyament separat dels
sabers separadors, la parcel·lació d'un
coneixement de línia recta, simplificador i monòton.
La macdonalització és no tindré
temps. No tindré temps el sindicalista,
i, és clar, cada dia que passa les revoltes ocorren més lluny del seu blindatge
social. No tindré temps el professor
universitari, i, és clar, la "c" de carrer
ha desaparegut del seu llistat bibliogràfic. No tindré temps el mestre d'escola, i, és clar, el poc que li queda no va
a perdre'l en xorrades sobre la macdonalització. No tindré temps el xiquet o
la xiqueta de set anys, i, és clar, si no va
a tindré temps, per què hem de deixar
que els carrers del poble o la ciutat
siguen per a ell, per a que puga jugar,
córrer i gaudir perdent el temps.
La macdonalització és una mena de
colonialisme cultural a través del qual
acabem creent que el problema és de
més diners per a l'escola pública, mentre Freinet i Freire conviden la ministra
Pilar del Castillo a un parell d'hamburgeses vegetals amb coca-cola. Pura
ideologia espectacular. Sublimació,
diria Freud. Potser.
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La Conselleria
d'Educació manté
la indemnització
més baixa per
'jubilació Logse1
ALL-I-OLI
La regulació del procediment per acollir-se a la jubilació avançada per al professorat dels diferents cossos docents és una mesura
anunciada per a ser publicada oficialment en els propers dies. La Conselleria
s'ha negat a. negociar les
quantitats per indemnitzar
el professorat acollit a
aquest tipus de jubilació.
Des de fa mesos, aquesta
organització sindical manté
la pressió per elevar aquestes quantitats, sense èxit
degut a l'actitud intransigent dels responsables educatius. El País Valencià és
una de les darreres comunitats autònomes pel que fa a
les quanties abonades al
personal que s'hi jubila
avançadament. El Sindicat
continua intentant que la
Generalitat aprove un
increment d'aquestes quantitats abans de la seua aprovació al Diari Oficial.

E N S E N Y A M E N T
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Desacord sindical amb l'Arranjament escolar

Educació es nega a
negociar la planificació
del curs 2001-2002
ALL-I-OLI
En la Mesa Sectorial d'Educació del 15 de desembre l'Administració
va manifestar que donava per tancada la negociació sobre les instruccions referides a l'Arranjament, una negociació que mai no ha
existit. Aquesta forma de procedir és un fet inèdit i exemplifica
"l'actitud antidemocràtica dels responsables d'Educació", segons la
valoració sindical.

Conselleria pretén eludir així
una negociació incòmoda, ja que
les instruccions que configuren
la planificació educativa del pròxim curs demostren la política
privatitzadora de la Generalitat
en matèria educativa. Per a
l'Administració valenciana, com
s'ha insistit des d'aquest mitjà,
l'ensenyament públic és subsidiari del privat.
El Sindicat havia exigit en la
Mesa que, prèviament a la negociació de les instruccions de
l'Arranjament escolar, es facilitarà tota la informació sobre la creació de les unitats de tres anys i
l'escolarització de l'alumnat del
primer cicle d'ESO. Conselleria
va acceptar inicialment la pro-

posta, però l'ha incomplida en
lliurar les instruccions de
l'Arranjament escolar, sobre unitats i llocs de treball, al Consell
Escolar Valencià i als diferents
departaments de l'Administració
Educativa perquè facen el treball de "camp" i concreten quines i quantes unitats escolars i
llocs de treball han de ser creats
o suprimits el proper curs escolar.
Crida als Consells Escolars
Cada curs escolar, la Mesa
Sectorial d'Educació i el
Consell Escolar Valencià critiquen i s'oposen a les instruccions de l'Arranjament escolar,

El Sindicat s'oposa a la concertació dels trams no obligatoris

Presentat
l'esborrany del
ROF dels centres
d'Infantil i
Primària
La Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència ha lliurat el document "Borrador
de Orden por la que se desarrolla el Reglamento orgànico y funcional de las
escuelas de Educación
Infantil (segundo cicló) y
los colegios de Educación
Primària sostenidos con
fondos públicos en el àmbito
territorial
de
la
Comunidad Valenciana".
Negociacions en gener
La negociació no s'iniciarà
fins el 15 de gener, data
límit per a presentar les
esmenes al document. El
Sindicat convocarà reunions en gener per tal de
recollir els criteris de l'afiliació. La norma proposada
afecta a aspectes importants referits a les condicions laborals i de l'organització i funcionament dels
centres. A l'esborrany hi ha
aspectes
regressius
i
dolents que el Sindicat no
comparteix i als quals s'oposarà amb la participació
activa de l'afiliació. Més
informació, a la pàgina
web.
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i mentre la Conselleria respon
fent cas omís a les consideracions fetes pels òrgans de participació. Per al sindicat ha arribat l'hora d'oposar-se amb contundència a l'actual política
educativa de la Generalitat.
L'STEPV-Iv anirna els membres

dels Consells Escolar de centre
i municipals perquè facen una
relació de les necessitats educatives de la seua localitat i exigesquen l'Administració les
actuacions necessàries per portar endavant aquestes peticions.

l'Acord retributiu preveu 7.000 pessetes, més I1PC en 2001

Comença la concertació El pròxim increment del
del segon cicle de
complement específic
l'Educació Infantil
s'ha de percebre en gener
ALL-I-OLI

En el DOGV de 21 de novembre
es publica l'Ordre de 16 de
novembre de 2000 de la
Conselleria de Cultura i
Educació per la qual es regula el
concert singular per a centres
privats que irnpartesquen.
Educació Infantil.
L'STEPV-Iv s'oposa a la concertació de trams educatius no
obligatoris, sobretot en uns
moments en què ni s'ha completat l'oferta en la xarxa pública ni
s'han donat als centres públics
les condicions escaients que
requereix la societat i les mateixes lleis educatives, però també
perquè en els nivells obligatoris
concertats s'han retallat les plantilles de Primària i Secundària.
El Sindicat remarca de l'esmentada Ordre la paradoxa que
el Govern valencià incloga entre
les motivacions de la concertació
el fet que "l'escolarització en la
dita etapa educativa implica un
desemborsament important per
a les famílies, el que significa
que aquelles amb menys recursos econòmics es troben en
situació de desavantatge per a
incorporar els seus fills de 3 a 5
anys d'edat al centre escolar",
mentre ha deixat de crear 404
unitats de tres anys en els centres públics on l'ensenyament és
totalment gratuït. Igualment, a

l'Ordre s'afirma que "a este desavantatge econòmic cal afegir
que l'accés tardà d'estos alumnes a l'ensenyament comporta
també menor possibilitat per als
pares d'elegir centre educatiu. ..". Precisament aquesta
impossibilitat és la que pateixen
les famílies que volen ensenyament públic a les províncies
d'Alacant, on falten 203 unitats
de 3 anys; Castelló, on en falten
23, i València, on en són 178.
Només a la ciutat de València hi
ha 27 centres públics sense una
sola unitat de 3 anys, el que
afecta a centenars d'alumnes i
barris sencers.
L'STEPV-Iv denuncia l'Administració, que no s'ha volgut
comprometre en la Mesa
Sectorial d'Educació a crear les
unitats que falten en la planificació del curs 2001-2002, mentre
els pressupostos d'Educació per
a l'any 2001 preveuen un increment dels concerts educatius en
890.922.000 ptes., per damunt
dels 23.892.231.000 aprovats en
l'any 2000. Aquesta política educativa insolidària amb les capes
populars i afavoridora dels sectors benestants és la que motiva
el rebuig de l'STEPV-Iv als concerts, alhora que justifica les
manifestacions que reclamen
més recursos per a l'ensenyament públic,

ALL-I-OLI
La nòmina del mes de gener ha de reflectir un augment lineal de
7.000 pessetes, més el percentatge corresponent a la desviació per
l'índex de preus al consum (IPC) estimada per a l'any 2001.
L'increment correspon al segon termini de l'Acord retributiu signat
en desembre de 1999 pel qual es fixava un nou complement específic docent per tal d'equiparar el professorat valencià amb el d'altres
comunitats autònomes.

L'Acord recollia un augment
lineal mensual per a tots els
cossos docents de 18.587 pessetes en el complement específic,
la qual cosa suposa, al final del
període d'aplicació, en 2003, un
total de 223.044 pessetes
anuals. S'aconseguia així l'objectiu que el professorat valencià acabe sent dels millors retribuïts de l'Estat. Per davant
només hi són les comunitats
autònomes que tenen un sistema retributiu diferent i un
règim fiscal propi; Canàries,
País Basc i Navarra,
Els terminis d'aplicació eren
de 4.000 pessetes l'any 2000,
7.000 pessetes l'any 2001, 4.000
pessetes l'any 2002 i 3.587 l'any
2003. En els últims 3 anys s'ha
d'incrementar cada quantitat
amb la previsió de l'IPC.
L'acord preveu una clàusula
de revisió segons la qual en el
tercer trimestre de 2002
l'Administració i els sindicats es.
reuniran, en el marc de la Mesa
Sectorial, a fi d'establir les possi-

bles desviacions retributives que
pogueren produir-se amb d'altres comunitats autònomes amb
retribucions semblants a les nostres, i, en el seu cas, negociar les
mesures compensatòries que s'aplicarien en 2003.
Clàusula preventiva
També recull una altra clàusula
per la qual "aquest acord es
considera independent dels
augments que es pacten amb
caràcter general per a les
empleades i empleats públics
en la Mesa de Negociació de la
Generalitat
Valenciana".
L'existència d'aquesta clàusula
és important per evitar discriminacions del professorat en les
negociacions que es puguen
produir en la Mesa General. Per
això, qualsevol que siga el
resultat de la negociació pendent sobre les retribucions dels
funcionaris no ha de deixar fora
del seu abast el professorat
valencià.

QUUOtNS KI EKSfflfAMÍMT Ml PAÍS VAlEMClà

des de 1979
informant a l'ensenyament
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El Sindicat emplaça a la Generalitat a una negociació immediata

La mobilització dels empleats i empleades
públics ha de continuar
La nombrosa participació s'explica pel gran malestar existent
entre e! col·lectiu per la pèrdua progressiva í constant de
res a

seues

é un

elevat índex de
segueix l'avanç en la
siu que explica !a i

Simultàniament l'Administració
dels serveis públics. La unia estat un factor decide la mobilització, ja que la

vaga va estar finalment convocada per les organitzacions
sindicals que representen el 90% del col·lectiu del sector. Per
al Sindicat és indispensable que aquesta unitat es mantinga
en tots els fronts fins aconseguir els objectius proposats.

En l'opinió d'aquesta organització cal millorar els mecanismes
de seguiment, control i consulta
dels treballadores i treballadors, tant pel que fa a les mobilitzacions i negociacions com a
l'aprofundiment de la plataforma reivindicativa.
Els antecedents de 2000
El 24 de setembre de 1999 es va
signar
un
acord
entre
l'Administració estatal i els sindicats CCOO i CSIF sobre les
retribucions per a l'any 2000,
que limitava al 2% els augments salarials de totes les persones que treballen per a les
diferents administracions públiques. Aquest acord, que donava per perduda la desviació de
l'IP.C del 1999, tampoc no
garantia ninguna revisió dels
salaris en cas de tornar a desviar-se a l'any 2000. Sols determinats col·lectius que tenien
acords previs o compromisos
salarials pendents van veure
augmentar parcialment les
seues retribucions l'any 2000.
Al País Valencià tampoc anaren millor les coses. La
Generalitat va negar la negociació en l'àmbit general, per a
totes i tots" els empleats públics,
amb la complicitat d'algunes
organitzacions sindicals que
van acceptar el joc. Sols s'arribà a un acord sectorial de la
Funció Pública que contemplava 485 milions -quantitat insuficient- per a compensar la pèrdua de poder adquisitiu. Els
altres acords sectorials van ser
augments retributius per equiparació del complement específic (Ensenyament), reclassificació de llocs de treball (Funció
Pública i Sanitat) o productivitat (Justícia). Amb això es van
solventar deutes històrics que
no tenien com a finalitat compensar les successives pèrdues
de poder adquisitiu, com vol fer
creure ara la Generalitat.

laborals. En cap de les dues
meses de negociació celebrades
14 i 28 de novembre ha presentat cap proposta més enllà del
seu joc favorit, intentar confondre l'opinió pública argumentant que en els darrers 5 anys
han dedicat més de 70.000
milions al Capítol I (salaris). És
cert que el Capítol I ha augmentat, però per motius tan diversos
com: acords de plantilles dels
centres docents, dotació de personal dels nous centres de salut
i docents, acords per la reclassificació de personal, pagament
de triennis... Però també és cert
que cada empleat públic ha perdut en els darrers 10 anys quasi
un 14% del seu poder adquisitiu.
L'última pro"És cert que
Les retribucions
posta del consede 2001
ller de Justícia i
cada empleat
Una vegada més,
Administracions
Públiques
va
tant el Govern
públic
consistir a trasllacentral com el
ha perdut en els
dar la negociació
valencià tornen a
a cadascuna de
carregar a les
darrers 10 anys
les quatre meses
esquenes de les
sectorials:
empleades
i
quasi un 14%
J u s t í c i a ,
empleats públics
Administració
la seua política de
del seu poder
General, Sanitat i
contenció de la
Ensenyament. El
despesa pública,
adquisitiu."
^^^^^^^^ conseller afirma
En eixa línia, limiten el creixement ^^^^^^^ ^^^^^^^™ que en cada secdels salaris al 2%. Això sí, tor es pot establir la quantia d'aenguany sense la complicitat de llò que han perdut els treballaCCOO i CSIF, que, per a nosal- dors del sector i, si escau, les
tres, són corresponsables de la possibles compensacions. El
pèrdua del 2000, per no haver Sindicat es va oposar a aquesta
previst cap clàusula compensa- maniobra perquè sols es pretedora en cas de desviació de l'IPC, nia, com s'ha confirmat, aparentar una actitud negociadora i
desviació que ha arribat al 2'1%.
Tampoc
la
Generalitat dividir el sector. Com a mostra,
Valenciana ha volgut entrar a quan els representants del
negociar millores salarials ni Sindicat li van demanar que con-

Aspecte de la manifestació dels empleats públics a la ciutat de València, el 14 de desembre. /JORDI BOLUDA

cretarà la data de reunió de les
meses sectorials es va negar,
com també es va negar a quantificar els diners que estava disposat a posar damunt la taula. No
hi havia cap voluntat per a nego-

Reaccions sindicals
Els sindicats CCOO, UGT i
CSI-CSIF van decidir convocar
diverses mobilitzacions i una
jornada de vaga per al 14-D, La
convocatòria es va tornar a fer,
a diferència de la de 1996, que
va ser més unitària i plural, i
com és habitual per a aquestes
organitzacions sindicals, sense
comptar amb l'opinió de qui
havia de fer la vaga i sense
comptar amb altres organitzacions representatives. Tampoc
es va establir una metodologia
sobre el seguiment de les negociacions ni la consulta a les
empleades i empleats públics
en cas que s'avançarà cap a un
acord. Tampoc CCOO va consultar l'any 1999 sobre la conveniència o no de signar els
acords salarials de Madrid i
València, i així ha anat la cosa:
insatisfacció i recels entre el
sector, que han condicionat els
resultats de la mobilització.
L'STEPV-Iv i els STEs, que
consideraven la necessitat de
realitzar mobilitzacions en contra de la política salarial del
Govern central, van iniciar un
procés d'explicació i de consulta
sobre la pertinença de la jornada
de vaga. El procés va concloure
el 2 de desembre, quan el
Consell Nacional del Sindicat va
decidir convocar la vaga. Per al
sindicat, aquesta decisió com-

porta, a més, un compromís per
establir mecanismes de seguiment i consulta entre les treballadores i treballadors fins que
s'acabe la mobilització.
A més de la vaga, el sindicat
ha impulsat diverses mesures
de pressió, totes les que ha
sigut possible de forma unitària
i les que s'han estimat necessàries: manifestacions, concentracions, tancaments, escrits..., tot
per difondre els motius que justificaven una convocatòria de
vaga.

per quatre anys, que evite els
conflictes anuals i que contemple, a més a més, d'altres mesures, com la reducció de la jornada laboral a les 35 hores, i
impulse la negociació col·lectiva del sector públic. Amb tot, el
Sindicat subratlla que aquesta
política laboral s'emmarca en
una política més ampla caracteritzada per la creixent privatització del sector públic, una
política que cal combatre des
de marcs unitaris d'actuació
amb sindicats, partits i associacions ciutadanes.

Plataforma reivindicativa
Finalment, els sindicats convo- Perspectives immediates
cants de la vaga van arribar a un El Sindicat ha emplaçat els
governs estatal i
acord sobre la
autonòmic a inibase d'exigir
"Cal passar
ciar immediata" un salari digne
ment un diàleg
i una millora de
de les declaracions
fins ara inexisles condicions
tent i convocar
efectistes a
laborals, en el
les meses de
marc del recotreballar
negociació per
neixement del
tal de donar una
dret a la negode valent
resposta satisciació col·lectifactòria a les
va, concretada
per
establir
demandes sindien;
cals. L'STEPV-Iv
- la recuperació
una autèntica
declara que "cal
del
poder
adquisitiu dels negociació col·lectiva." passar de les
declaracions
salaris.
^^—^^—^^— ___-^_^^_
^™<l^^^^" efectistes a tre- la clàusula de
ballar de valent per establir una
revisió salarial.
- l'eliminació de la taxa de repo- autèntica negociació col·lectiva".
sició de vacants.
- la conversió de l'ocupació La manca de respostes concreeventual de caràcter estructural tes en aquesta direcció obligarà
aquesta organització a proposar
en fixa.
- la retirada de la regulació uni- a les treballadores i treballadors del sector públic la contilateral de la mobilitat forçosa."
El Sindicat emmarca, aques- nuïtat de les mobilitzacions
tes reivindicacions en la nego- durant l'any 2001 mentre siga
ciació d'un ACORD GLOBAL necessari.

ó
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Educació recorre als Tribunals I s'excusa amb la manca de finançament

ALL-I-OLI
El Sindicat ha exigit de manera reiterada des del moment de la signatura de l'Acord de Plantilles de 1996 que es reconega per al Cos
de Mestres el nivell 24. A l'Acord, signat per l'STEPV-ïv i d'altres
organitzacions sindicals junt a la Conselleria d'Educació, s'assenyala que "la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència negociarà al
llarg del període d'implantació de l'Educació Secundària les condicions retributives dels funcionaris del Cos de Mestres com a conseqüència de l'aplicació de la LOGSE".
En el procés negociador dels
últims anys han aparegut dos
obstacles. El primer, derivat de
l'actitud de l'Administració, la
qual es nega a abordar el tema,
argumentant que el reconeixement suposaria un increment
important de la massa salarial
destinada al col·lectiu. El segon
obstacle és degut a les actuacions irresponsables d'algunes
organitzacions sindicals que van
judicialitzar la seua petició, perquè només els mestres del primer cicle d'ESO pogueren acce-

dir al nivell 24. Els Tribunals de
Justícia han fallat contra els
recursos, una circumstància que
ha facilitat una nova coartada als
responsables educatius per oposar-se a la legítima reivindicació.
L'STEPV-Iv continuarà exigint
l'obertura de la negociació i el
compliment de l'Acord per a
aconseguir el nivell 24 o, en el
seu defecte, el pagament d'un
complement equivalent a la diferència entre el 24 i el 21, per a
totes les persones pertanyents al
Cos de Mestres.

La Universitat de València i l'STEPV-Iv subscriuen un conveni de col·laboració
Pedró Ruiz, com a rector de la Universitat de València, i Manuel Cabanülas, en representació de
l'STEPV-Intersindical Valenciana, van signar el 5 de desembre un conveni a través del qual ambdues institucions es comprometen a col·laborar en l'àmbit de la formació del personal docent i no
docent. La Universitat validarà les activitats coorganitzades en l'àmbit de l'Acord. Foto; Xelo Garcia.

Educació recorre als Tribunals i s'excusa amb la manca de finançament

El Sindicat demana que es respecten les demandes def col·lectiu docent
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ALL-I-OLI
A la sessió de les Corts espanyoles del 19 de desembre, ïa majoria
parlamentària del PP i els vots d'UPN (Union del Pueblo Navarro),
en contra del conjunt de l'oposició, van rebutjar la Proposició no de
Llei presentada pel Grup Socialista sobre L'accés directe dels psicopedagogs al Cos de Professorat de Secundària. La negativa del
Parlament frustra així una via d'accés que podia haver posat fi a les
expectatives creades.
Anteriorment:, el Secretari
d'Estat de Relacions amb les
Corts havia contestat una pregunta del Grup Parlamentari
Català sobre la integració dels
equips Psicopedagògics al Cos
de Professorat de Secundària.
El text de la resposta assenyalava
que
el
Ministeri
d'Educació
"està, en estos
momentos, estudiando la. integración de los funcionarios de
los equip o s psicopedagógicos
en el Cuerpo de Profesores de
Ensenanza Secundaria, especialidad
Psicologia
y

Pedagogia. Dicha integración
deberà realizarse por una
norma de rango legal que
incluya con caràcter excepcional, por una sola vez y prèvia
superación de una prueba restringida, la integración de este
colectivo de maestros".
L'STEPV-Iv no comparteix la
posició de l'Administració ni
l'actuació dels representants de
la majoria parlamentària i pressionarà el Govern espanyol i la
Generalitat perquè s'hi incorporen les legítimes reivindicacions
del col·lectiu docent.

Publicada la relació d'ajudes econòmiques
individuals per a activitats de formació
En el DOGV de 27 de desembre passat s'ha publicat la relació de professorat a què s'han
adjudicat ajudes econòmiques
individuals per a activitats de
formació
permanent.
Amb
aquesta publicació es corregeix
l'errada comesa en la publicació
el 26 de desembre de la resolu-

ció de 15 de desembre de 2000,
en la qual faltava l'annex a que
es feia referència en el text de la
disposició.
El professorat sol·licitant d'una
ajuda econòmica d'aquestes
característiques ha de consultar
el DOGV esmentat o telefonar a
qualsevol de les seus del Sindicat.

ALL-I-OLI
La Confederació d'STEs, CSICSIF, FETE-UGT, ELA i CIG
han demanat al Ministeri
d'Educació, Cultura i Esports
(MECD) la derogació del Reial
Decret 850/93, que regula l'actual sistema d'accés a. la Funció
Pública, i la negociació d'un
nou que permeta la doble via

de accés a la Funció Pública
docent i que incloga un accés
diferenciat per al professorat
interí i contractat, amb caràcter
excepcional i transitori.
La petició conjunta de les
distintes organitzacions suposa
una reorientació radical en la
posició que alguns sindicats
havien m antingut anterior-

Las organizaciones abajo firmantes, presentes
en la Mesa Sectorial de Educación del Estado, formulan la siguiente propuesta respecto a la modificacióri del R.D. 850/93, sobre acceso y movüidad
del persona! docente, y en especial para abordar
la problemàtica del profesorado interino y contratado.
Introducción. La aplicación de la LOGSE significo un aumento muy importante del número de
profesorado interino y contratado en los últimos
cursos, producíéndose una excesiva inestabilidad
laboral y un importante aumento de la precariedad laboral en el conjunto del sistema educativo
del Estado espanol.
Con el fin de solucionar esta situación, es preciso abordar un nuevo sistema de acceso a la
Función Pública Docente, que tenga caràcter de
excepcional y transitorio y permita resolver la
estabilidad laboral de este colectivo, poniendo en
marcha a la vez los mecanismes precisos para que
el caràcter de interino/a tenga en el futuro una
consideración de ocasional y excepcional en el
ordenamiento de la Función Pública Docente de
las díferentes administraciones educativas.
Para esto debe abordarse una doble via de
acceso a la Función Pública Docente que establezca un acceso diferenciado para el profesorado
interino y contratado, que tenga caràcter excepcional y transitorio:
Es decir, un sistema de acceso para el profesorado que ya tiene demostrada su capacidad
docente habiendo prestado servicios a las administraciones educativas y otra para el resto de
aspirantes al ingreso en la docència. Para que
tenga .virtualidad y el menor riesgo legal de
acuerdo con la doctrina del Tribunal
Constitucional, tiene que ser de rango de ley
(puede ser esta posibilidad de encaje en la ley de
acompanarniento, al ser un tema de personal y
plautülas). El caràcter de excepcionalidad de la
situación permitiría que el procedimiento se aplicarà en varias convocatorias para absorber a todo
el colectivo (la ley marcaria la excepcionalidad de
la situación y para poder aplicarse a todo el coleclivo tendría que efectivizarse en varias convocatorias, P.C. 3 convocatorias). Evidentemente, tendría que convocarse un número de plazas que
permitan absorber a todo el colectivo con la gradación temporal correspondiente.

ment, un canvi que ha estat
valorat molt favorablement per
l'STEPV-Iv.
Des de la Confederació
d'STEs s'ha fet una crida per
tal d'impulsar el treball unitari
i aconseguir que el Ministeri
òbriga una negociació satisfactòria per a la situació del professorat interí.

Justificación Jurídica de la Propuesta. • Las llamadas pruebas restringidas constituyen, por lo
general, un procedimiento contrario al Art.23.2 de
la CE, excepto que puedan aparecer como un
remedio razonable y proporcionado delante de
situaciones excepcionales o rigurosamente justificadas.
Sentencias del TC: 27/91, de 14 de febrero;
151/92, de 19 de octubre; 60/94, de 28 de febrero;
50/86, de 23 de abril.
• La valorarien màxima de los servicios prestados por personal interino o contratado es de un
màximo del 45% de la puntuación total:
Sentencias del TC 50/86, de 23 de abril; 67/89,
de 18 de abril. Prescripción del efecto llamado
"mochila",
• Contraria a la Constitución es la integración
automàtica "ore legis" en el funcionariado del
personal contratado e interino.
Sentencia do TC: 302/93, de 21 de octubre.
Propuesta. 1. Derogación del RD 850/93; siendo sustituido por una prueba vinculada a la pràctica docente, modificando y simplificando los
temarios actuales. Esta prueba, en la etapa
excepcional y transitòria, no tendra caràcter eliminatorio para el profesorado interino y contratado que opte por el acceso diferenciado. 2.
Procedimiento de acceso diferenciado en la
misma convocatòria. La prueba, en esta etapa
excepcional y transitòria, no tendra caràcter eliminatorio para el profesorado interino y contratado que opte por el acceso diferenciado. Los méritos (en los que la parte mas importante serían los
servicios prestades a las Admons. Educativas) a
sumar después de realizada la prueba, que seran
los mébcimos posibles (según nuestra lectura de
las sentencias del TC. 45% para méritos- servicios prestades y el 55% para la prueba). 3. Una
única convocatòria con acceso diferenciado, con
doble via, seria para evitar problemas jurídicos
(una parte de las plazas ofertadas, la mayoría,
serían para los/las que prestaron servicios, y la
otra parte, reposición efectivos, jubilación seria
para los/las que no prestaran servicios),
Temporalización de las plazas ofertadas para
cubrir el conjunto de interinos/as actuales en este
procedimiento transitorio y excepcional. En
Madrid, a 12 de diciembre del 2000.
Confed. STEs, CSI-CSIF, FETE-UGT, ELA, CIG
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insatisfacció sindical per la negociació de les plantilles de Secundària

L'STEPV proposa aplicar ja
la plantilla completa als IES
ALL-I-OLJ
L'STEPV-Iv és molt crític amb l'aplicació de
l'Acord de Plantilles d'Educació Secundària que
està fent la Conselleria de Cultura i Educació perquè no està donant el fruits que s'esperaven, no
Durant el mes de novembre han
tingut lloc diverses meses tècniques de negociació sobre plantilles de Secundària, que han servit
per constatar allò que avançàvem,
en l'anterior "All-i-Oli": d'entre
2.000 a 2,500 llocs de treball nous
que s'havien d'haver creal: en dos
anys, segons les dades de la pròpia Administració se n'han creat
1.800, dels quals uns 350 ho són a
temps parcial que s'han de descomptar -perquè l'acord parla de
llocs de treball a 18 hores-, amb la
qual cosa tenim una creació real
de 1.450 nous llocs de treball. Per
tant, el dèficit real d'aquests dos
anys d'aplicació de l'acord estaria
entre 550 i 1.050 llocs de treball
que, per complir l'acord, s'han de
crear a més dels previstos en els
dos cursos vinents.
És evident que mentre no es
construesquen tots els instituts
previstos al Mapa Escolar l'Acord
no es podrà complir segons les
previsions. Per això, l'STEPV-Iv
ha exigit que a partir del proper
curs no es faça una aplicació parcial de la plantilla en els centres
que ja tenen l'ESO i els
Batxillerats complets. Cal aplicar

sols respecte a la creació de nous llocs de treball,
sinó també perquè no s'han desenvolupat les
actuacions previstes al propi acord per millorar la
qualitat educativa i la situació laboral del professorat.

la plantilla completa, perquè no té
cap sentit aplicar l'Acord de
forma gradual en aquests centres
quan estem molt per sota de la
creació de places que preveu l'acord. Si es consulta el document
"Annex U, Criteris per a l'assignació de plantilles curs 2001-2002"
(distribuït pels centres i que figura a la web del Sindicat), es veurà
que l'STEPV-Iv ha demanat que
el nombre d'hores assignades a
aquest tipus de centres siga el de
l'Acord, de forma que els centres
complets funcionen amb la dotació completa de professorat prevista.
També s'ha començat a treballar sobre els criteris d'assignació
horària a les distintes especialitats
per poder tancar les plantilles dels
centres, És a dir, totes aquelles
hores contemplades a l'acord de
plantilles que no estan assignades
a cap especialitat -recolzaments,
desdoblaments, tutories, atenció a
la diversitat, optatives...- s'han
d'anar repartint entre els departaments per tal de poder tancar el
més possible les plantilles dels
centres, de forma que aquestes no
depengueu, com ara, de la major

El conseller d'Educació pretén
canviar l'actual funcionament de
les borses de treball
ALL-I-OLI
El Sindicat s'oposa a les intencions del conseller de Cultura i
Educació, Manuel Tarancón, sobre les borses de treball i les substitucions del professorat dels centres educatius. Per a l'STEPV-Iv, els problemes de dotació de personal que hi ha hagut des de l'inici del curs
escolar, sobretot als Instituts d'Educació de Secundària, "són deguts a
la deficient planificació i organització del curs pels responsables educatius, al que s'ha de sumar enguany el sistema informatitzat utilitzat
en l'adjudicació de vacants de Secundària".
Utilitzar un sistema informàtic, en
lloc d'una adscripció presencial,
va ser una decisió directa del
propi conseller, malgrat que la
representació majoritària del professorat es va oposar per la manca
de garanties procedimentals i per
considerar que suposava una
involució per al funcionament del
sistema educatiu, com així ha
sigut. Mesos, després, el procés
informàtic ha motivat que s'allargarà la dotació de professorat fins
el mes de novembre. La decisió
desafortunada del conseller ha
provocat greus problemes en la
dotació de professorat als IES.
Com en Primària, amb un sistema
presencial al mes de juliol, s'hagueren evitat els problemes d'inici de curs, com va apuntar aleshores aquesta organització sindical.
El Sindicat va anunciar en abril
que en algunes especialitats del
cos de Mestres i de Secundària
feia falta professorat. I tanmateix,
cap responsable d'Educació va
tindré en compte aquesta previsió. L'STEPV-Iv ha denunciat reiteradament la manca de personal
en la Conselleria i en les
Direccions Territorials per poder
gestionar tot allò relacionat amb

els 43.000 professors i més de
1.600 centres docents sense
menyscapte dels drets laborals
del personal que treballa en
aquestes dependències.
El conseller obvia aquests
advertiments en considerar que
l'Acord de 1993 que regula les
borses de treball és obsolet,
encara que no diu per què.
L'Acord consisteix, bàsicament,
en l'ordenació del personal interí per borses i en el seu manteniment. Qualsevol altra consideració no té a veure amb l'acord,
sinó amb la planificació i organització de cada curs escolar.
Des de l'STEPV-Iv s'adverteix
que si l'Administració pretén
desregular les borses de treball,
privatitzar la seua gestió o
empitjorar les condicions de treball del personal interí, s'hi
enfrontarà directament.
Els temes laborals són competència de la Mesa Sectorial
d'Educació i cap altre àmbit està
legitimat per negociar-los. El
Sindicat creu que cal combatre
l'actual precarietat laboral del
professorat interí mitjançant la
reforma de l'actual sistema d'accés a la Funció Pública Docent.

o menor matrícula d'alumnat. En
aquest moment l'Administració
ha treballat sobre centres que
imparteixen ESO, i no sobre centres que imparteixen ESO i
Batxillerats. Per al Sindicat,
l'Administració ha de plantejar
supòsits reals, i no situacions
inexistents.
Pel que fa a ' plantilles, el
Sindicat ha fet una planificació
de la negociació per als propers
trimestres segons la qual s'ha de
treballar sobre Plantilles de
Cicles Formatius, canvi d'especialitat i mecanismes de reubicació voluntària del professorat
(documents que s'estan repartint
als centres i també es poden trobar a la web).
Amb tot açò les meses han
servit, si més no, perquè
l'Administració lliurarà documentació per poder fer un
seguiment exacte de l'aplicació
dels acords de plantilles, tant de
Primària com de Secundària: un
document de grups d'alumnat
de tots els centres públics i un
altre de les plantilles centre a
centre i per especialitats de tot
el professorat del País Valencià.

ARXIU

Per altra banda, el Sindicat ha
denunciat, una vegada més, l'incompliment de l'acord pres a la
Mesa Sectorial d'Educació pel qual
la Direcció General de Règim
Econòmic es va comprometre a
donar dades exactes el dia 12 de
desembre de 2000 sobre les construccions del centres educatius
arreu del país. A hores d'ara, el
senyor José Luis Serna, director
general de Règim Econòmic, no ha

donat cap explicació a la Mesa
Sectorial sobre el particular.
Aquesta direcció general es caracteritza, des de ja fa massa temps,
per no cumplir ni un sol dels acords
i compromisos presos amb els sindicats. És l'enèsima vegada que el
senyor José Luis Serna menysprea
els representants legals del professorat del País Valencià. Ja està bé
que el conseller diga i faça alguna
cosa al respecte.

El País Valenciano, a la cola del Estado en la implantación de la LOGSE

La mayoría del alumnado del primer
cicló de ESO sigue en los colegios
ALL-I-OLI
La Conselleria de Cultura i
Educació ha presentado una
documentación referida a la
escolarización del alumnado
de primer cicló de ESO en el
curso 2000-2001 de la cual se
desprenden dos conclusiones
principales. En primer lugar, el
55% del alumnado, que representa un total de 34.237 estudiantes del primer cicló de
ESO, todavía se encuentra
escolarizado en los colegios de
Educación Primària. Por provincias, la de València es la
mas retrasada, con un 61% del
alumnado que no se ha trasladado a los institutos de
Educación Secundaria (IES).
La segunda conclusión, referida a los centros, es que, de un
total de 296 institutos, 138
carecen de unidades de primer
cicló
de
Ensenanza
Secundaria.
Es
también
València la circunscripción con
mayor dèficit, pues de los 147
institutos existentes, mas de la
rnitad (77) todavía no han
incorporado el alumnado de
este nivel. Los datos presentados, a juicio del Sindicato,
reflejan la incorrecta aplicación de la LOGSE por parte del
Gobierno de la Generalitat y
evidencian que, en contra del
discurso oficial de los responsables educativos, el País

Valenciano es probablemente
la comunidad autònoma mas
retrasada en su aplicación.
Tras cuatro anos de la implantación del primer curso .de
ESO, persiste en los colegios

una mayoría del alumnado de
este cicló y, lo que es mas
grave a juicio del Sindicato, no
se ha fijado una fecha de
incorporación de estos estudiantes a los IES.

ALUMNADO DE PRIMER CICLÓ DE ESO
EN COLEGIOS
1 .er curso
2.a curso
Alacant
Castelló
València
TOTAL

7.284
1.450
7.791
16.525

7.703
1.549
8.460
17.712

EN INSTITUTOS/SECCIONES
1.er curso
2.s curso
Alacant
Castelló
València
TOTAL

5.357
2.322
4.584
12.263

Total cicló
14.987 (55%)
2.999 (37%)
16.251 (61%)
34.237 (55%)

Total cicló

6.622

11.979(45%)

2.841
5.595
15.058

5.163(63%)
10.179(39%)
27.321 (45%)

TOTAL ALUMNADO PRIMER CICLÓ ESO
Total cicló
1 .er curso
2.s curso
Alacant
Castelló
València
TOTAL

12.641
3.772
2.375
28.788

14.325
4.390
14.055
32.7709

26.966(100%)
8.162(100%)
26.430(100%)
61.558(100%)

Fuente: CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ
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En el debat que està produint-se al voltant del
desplegament del nou sistema educatiu -a punt
d'implantar-se definitivament-, diverses veus

D E B A T

presenten la reforma de la LOGSE com una
mesura imprescindible per aconseguir la màxima qualitat de l'ensenyament: els mals actuals

questes propostes de
reforma se centren principalment en una nova
ordenació i organització de l'ESO,
que afectaria la present configuració tal com ve concebuda en
l'actual redacció de la llei; com
una etapa educativa comprensiva
i diversa al mateix temps. La
LOGSE i les normes que la desenvolupen insisteixen reiteradament en el necessari equilibri que
cal mantenir al si d'aquesta etapa
educativa entre el criteri comprensiu i el tractament eficaç a la
diversitat. D'açò s'encarreguen de
manera especial els decrets que
estableixen els ensenyaments
mínims i els de currículums, que
solen presentar a manera d'introducció pedagògica per als agents
educatius els principis que regeixen el nou sistema.
Quan es posa sobre la taula
què cal modificar de la LOGSE,
molt poques persones especialistes en la matèria es decanten per
escurçar l'edat d'escolarització
obligatòria establerta en els 16
anys. Existeix una pràctica unanimitat en la consideració que l'allargament de l'edat escolar, fentla coincidir amb l'inici de l'edat
laboral, ha estat un avanç digne
de ser mantingut com, una fita
social de gran importància per a
tota la població. Per tant, fins i tot
aquells més refractaris a admetre
que els "objectors escolars"
hagen de mantenir-se als centres
educatius ordinaris fins acomplir
si més no aqueixa edat no gosen
proposar la mesura contrària.
Quan es posa en entredit el
concepte de "comprensivital;",
difícilment trobarem algú que s'opose explícitament a que no es
mantinga i practique la definició
que en dóna la llei: "Transmitir a
todos los alumnos los elementos
basicos de la cultura". Seria sorprenent que es pretenga furtar a
la totalitat dels ciutadans i de les
ciutadanes d'una societat avançada la possibilitat d'adquirir aqueixos elements desglossats en les transcendència pràctica: "La
àrees de coneixement obligatòries organización de la docència aténque de manera analítica abracen dera a la pluralidad de necesidael conjunt de la cultura bàsica, des, aptitudes e intereses del
posats en relació amb l'oferta de alumnado". Aquesta formulació
desenvolupar les capacitats des- s'ha de posar en relació amb els
crites a l'article 19é, totes elles de paràgrafs 3r i 4t de l'article 20é,
caràcter ineludible per als éssers els quals donen peu, en primer
humans que formen part d'una lloc, a una organització de la
comunitat organitzada política- docència que permet considerar
ment al segle XXI.
optatives àrees definides com
Aquesta és la raó per la qual la obligatòries i el desglossament
majoria de crítics del sistema es d'aquestes en matèries, tant en
decanten per accentuar, mitjan- tercer com en quart d'ESO, encaçant les seues propostes de refor- ra que especialment en aquest
ma, la deficitària ordenació, darrer curs. Sens dubte aquests
preceptes, juntasegons ells, del
tractament a la
ment amb l'arti"Falten
els
mitjans
diversitat. No cal
culació de matèmodificar
la
ries
optatives
materials i humans,
LOGSE
per
contemplades en
aconseguir que
o almenys no són
l'article 21 é 2 i 3,
ens condueixen a
c o n t i n g a
la
possibilitat
al·lusions con- els suficients per a
neta i diàfana
tundents i impliconstatar que no són d'implantació
cacions d'orded'itineraris currinació acadèmica
els recursos
i d'organització,
culars en el
que de vegades
segon cicle, tal
els que fallen, sinó
no es volen
com ho han comel sistema"
prés i engegat
veure, respecte a
la possibilitat de ^^^^^^^^ ^^^^^^^^ algunes adminisdonar solucions ^^^^^^^^™ ^^^^^^^^ tracions educatieficaces per fer front als reals i ves, per exemple Navarra, com és
evidents problemes que suscita sabut de tots. Una cosa és que
un tractament indiscriminat del aquesta organització en itineraris
caràcter comprensiu de l'etapa.
curriculars siga indiscutible, per
Si l'article 18é contempla el una banda, o que, per una altra,
caràcter comprensiu, deixant puga demostrar-se que siga eficaç
caure ja que ha de ser compatible per a fer canviar les actituds dels
amb una preparació diversa, "la objectors escolars o per millorar
incorporación a la vida activa", o les mancances que crea i fomenta
" acceder a la formación profesio- la marginalitat social. Cal ressalnal específica de grado médio o al tar, no obstant, que els darrers XI
bachillerato", l'article 21é.l for- Encontres de Consells Escolars de
mula un principi, operatiu de gran l'Estat i Autonòmics, que tracta-
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en l'educació s'ubiquen dins la pròpia norma i no
són suficients les millores qualitatives i quantitatives que s'hi puguen aplicar.

ha de tenir l'oportunitat de rebre
"els elements bàsics de la cultura" i que el sistema ha de fer un
esforç per aconseguir-ho, el problema més greu que pateixen els
centres educatius és el que deriva
del tractament a l'heterogeneïtat
de l'alumnat: £com articular l'organització de la docència davant
aquesta complexitat d'actituds i
Toni Vinas
interessos, què arriben fins a l'objecció d'aprendre? La solució no
pot ser l'exclusió o la selecció prematura. Potser a molts els resultaria més còmoda la tasca docent,
però no s'estaria a l'altura de les
exigències socials i d'una actitud
pedagògica progressista. És un
tòpic dir-ho, però molts constatem
que són els mitjans materials i
humans els que falten, o almenys
no són els suficients per a constatar amb total evidència que no
són els recursos els que fallen i sí
el sistema. Quan l'Ordre de tractament a la diversitat a penes ha
complit quelcom més d'un any i
s'ha posat en marxa en una mínima part, resulta sorprenent que
sense una avaluació dels resultats, posant en relació objectius i
mitjans que s'han de fer servir, es
diga amb rotunditat que cal, com
una exigència de primera necessitat, reformar la llei. És cert que
la norma podria ser més explícita
en alguns extrems, però una llei
ha de respectar les possibilitats de
desenvolupar subsistemes educatius en les diferents comunitats
autònomes, permetent que la configuració concreta de l'equilibri
entre comprensivitat i diversitat
que estableix com a principi puga
tenir projeccions i realitzacions
diferents segons les administracions educatives i les comunitats
escolars respectives, que poden
preferir unes fórmules a unes
altres.
No cal remarcar que la implantació del nou sistema ha estat des
de bon començament defectuosa
en multitud d'aspectes. Pel que fa
ARXIU
al problema del tractament a la
ren la interculturalitat i la diversi- ments de grups, més agrupacions diversitat, és necessari traure a
dobles
tutories, col·lació la terrible mancança en
tat als centres educatius, no van flexibles,
acceptar la proposta de Navarra instal·lacions adequades, etc. Està formació que ha patit i pateix el
professorat. Crea una profunda
d'incloure l'organització en itine- fent-se realment açò?
Així mateix, s'ha de matisar l'a- perplexitat constatar que s'haja fet
raris curriculars com a mesura
ordinària de tractament a la diver- firmació que la LOGSE permet des de l'Administració un notable
sitat, perquè es va considerar que una promoció automàtica. En tota esforç de desplegament curricular
suposaven mesures que posaven l'educació bàsica es pot repetir i no s'haja enfrontat amb realisme
en perill l'equilibri entre com- tres vegades: una en Primària i i rigor com el professorat -esprensivitat i diversitat, a més de dues en ESO. Quan el dret a pecialment el procedent dels instipreseleccionar l'alumnat prema- romandre en un centre ordinari es tuts de batxillerat- havia de trebaturament, orientant-lo a opcions pot fer efectiu fins als 18 anys, no llar amb una població escolar difepredeterminades per la seua té massa sentit que es puga repe- rent de la que estava acostumat a
tir més vegades, excepte que es tractar. ^Esperaven els responsaextracció social.
En segon lloc i posant altra vulga l'efecte pervers de no per- bles educatius que els docents
vegada en relació l'esmentat arti- metre arribar als darrers cursos a havien de canviar de xip, i amb
això hi era prou?
cle 21é.l amb el paràgraf 4t de sectors de l'aEn
aquests
l'article 20, que estableix que "la lumnat que a
"^Esperaven
moments, crear
metodologia didàctica en la base de repetir
expectatives en
Educación Secundaria Obligatò- serien preselecels responsables
el sentit que una
abans
ria se adaptarà a las característi- cionats
reforma de la
al
educatius
cas del alumno", no cal reformar d'arribar
LOGSE millorala LOGSE per organitzar grups segon
cicle
que els docents
ria notablement
d'adaptació curricular ja des de d'ESO. I seria
les condicions
tercer d'ESO, tal com ve determi- pervers perquè
havien de
professionals de
nat en l'Ordre de tractament a la l'efecte democratreball i que, a
diversitat de la Conselleria de la titzador i comcanviar de xip,
més,! es podria fer
Generalitat Valenciana, podent- pensador del sisdes de paràmese així avançar en certa mesura la tema i la possibii amb això
tres i criteris prodiversificació curricular a l'alum- litat de recuperagressistes
és,
hi era prou?"
nat que així ho requerisca, sense ció per al procés
senzillament,
esperar a l'edat de 16 anys per ser educatiu d'àm- ._
tractat d'aquesta manera. A més, plies capes de la ^"^^"^•^ ^^^^^^^^ una conclusió
aquests articles obliguen a tenir població quedarien notablement utòpica. La prioritat no es troba en
en compte els nivells d'aprenen- retallats amb aquestes mesures. les modificacions apuntades tatge, les actituds positives o Lamentablement i significativa el algunes d'elles innecessàries, com
negatives davant el procés educa- projecte de la denominada Llei de s'ha exposat-, sinó en posar-se en
tiu, les necessitats que cada alum- la Qualitat que prepara la minis- tensió tots i totes les implicades en
ne presente i, sense oblidar l'o- tra Pilar del Castillo les contem- el procés educatiu per exigir les
rientació de l'etapa, a oferir possi- pla. Més profundament reaccio- condicions necessàries als centres
bilitats diferents de cara a un futur nari seria privar sense més que permeten una implantació
professional segons les aptituds embuts del propi dret a romandre digna per a la totalitat de la població, sense excloure una eventual
gradualment
manifestades. fins els 18 anys en el sistema.
Existeix ple consens entre els reforma si de les avaluacions
Aquesta obligació es plasma en
més professorat, més especialis- professionals que, si s'admet que practicades amb el suficient rigor
tes, més psicòlegs, més desdobla- la totalitat de la població escolar es desprèn la conclusió.
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Nascuda a Alcoi en 1957r Carme
Molina és presidenta de l'AMPA
del CP Santa Teresa, de València,
on el seu fill Joan estudia ESO. Des
de fa poc més de mig any, està al

front de FAPA, la Federació de
Mares í Pares d'Alumnes de la província de València. En l'entrevista,
Carme
Molina
acusa
la
Conselleria d'Educació de pro-
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moure la divisió en el moviment de
pares i mares, i aposta per un acostament entre el professorat i les
famílies per a evitar el deteriorament de l'Escola Pública.

Mare d'alumne i presidenta de FAPA-València

"Conselleria vol controlar els pares amb diners"
RAFA MIRALLES

- £Com sorgeix el moviment
associatiu de pares i mares d'alumnes?
- L'origen del moviment de pares
i mares es remunta al final del
franquisme, quan les famílies
consideren que tenen coses a dir
sobre l'educació dels seus fills i
el funcionament dels centres
educatius. Comença amb una
incipient organització per escoles i instituts, que després es
coordinen amb uns objectius
principalment reivindicatius.
Des d'aquella etapa, les AMPA
treballem de valent per a subsanar les deficiències i organitzem
moltes activitats i d'altres aspectes de les infrastructures que
tenen els centres educatius,
comprem ordinadors, reparem
les persianes o pintem les aules.
Tot això ix dels diners i de l'esforç de les persones organitzades
en les AMPA.
-'El vostre moviment a València
va ser
mitjans de comunicació amb
motiu d'una sèrie de conflictes
interns. gQuina és la situació
actual?
- Amb la nova Administració,
des de Conselleria s'ha volgut nes amb conviccions, correm el
controlar aquest moviment a perill que se'ns assente gent
canvi de diners. Amb l'argument que només està per viure del
que la dedicació dels pares a conte.
l'escola mereix fins i tot l'assig- - Per tant, discrepeu de qui
nació d'un sou, s'ha provocat planteja una professionalitzauna baralla molt gran dins.del ció de la representació de les
moviment de pares. Per a man- famílies.
tindré la independència de - Els dirigents de la Federació
FAPA, nosaltres no podem Gabriel Miró, d'Alacant, i de
acceptar retribucions personals COVAPA diuen que han de
dels qui governen.
cobrar per la seua dedicació i
iNo considereu arriscat estan fent una sèrie de manifasdependre només del voluntaris- series estranyes. Però la responme d'uns quants pares?
sabilitat
última
és
de
- El País Valencià apareix com. la Conselleria, que ha dissenyat
comunitat amb més voluntariat un autèntic muntatge per a
d'Europa, segons un estudi comprar i desmobilitzar el movirecent. És molt positiu que els ment de pares, i que nosaltres
ciutadans i ciutadanes valen- hem denunciat. Abans que es
cians ens orgadonarà aquesta
nitzem per a
situació, la preimpulsar iniciati- "Si es parla de l'Escola sidència
de
ves i que exigim
COVAPA
s'ePública en un to
els nostres drets,
xercia de maneperquè això vol
ra rotatòria i l'ecatastròfic
és
perquè
dir que som una
xecutiva
es
societat particiconstituïa cada
els problemes que
pativa i exigent.
dos anys amb la
denunciem amenacen representativiSi el moviment
de pares i mares
tat de les tres
la seua qualitat,
acceptem
que
federacions prohem de cobrar
vincials.
Els
que
sempre
ha
de
ser
un sou pel que
actuals
dirifem, jquè han de
gents van apromolt alta."
fer els altres
fitar una reunió
pares i mares •H·^^^^· •••••••I convocada irreque treballen en
gularment en la
les associacions dels centres?, pròpia Conselleria per a canviar
£cal que ens posem tots a cobrar? els estatuts i adaptar-los al nou
L'organització dels pares sense model presidencialista i antidecap retribució econòmica a canvi mocràtic. Han intentat fins i tot
és la millor via per gestionar els vetar-nos en la Confederació
problemes de manera solidària,.i estatal CEAPA, però no ho han
és a més un model de referència aconseguit.
per als nostres fills. Si a les asso- - Aleshores, ^compteu amb el
ciacions no compten amb perso- reconeixement de les institu-

cions valencianes?
- El conseller Tarancón va ser un
dels primers en felicitar-nos
quan vam triar la nova executiva
de FAPA, però en els òrgans
representatius, la Mesa de Pares
i Mares i el Consell Escolar
Valencià, s'aplica una normativa
molt confusa. Així és que en les
reunions de la Mesa, a les quals
no se'ns convoca oficialment, ens
quedem a la porta. Al Consell
acudim perquè ens arriba la convocatòria a través dels sindicats.
- ^Com són les relacions que
manteniu amb les organitzacions representatives del professorat?
- Mantenim relacions cordials
amb CCOO, UGT i STEPV i amb
els moviments de renovació
pedagògica, perquè volem
conèixer els seus plantejaments i
els punts que ens uneixen.
Solem sol·licitar-los documents i
estudis concrets i els demanem
que es posicionen sobre determinats temes. També coincidim en
la Plataforma en Defensa de
l'Escola Pública, des d'on busquem la unitat de criteris de tots
front els plantej aments de
Conselleria, i solem estar bastant
d'acord. Al capdavall, els professors estan molt de temps amb els
nostres fills i cal treballar junts
perquè així defensem una escola
millor.
- $Què demanen les famílies al
professorat?
- Cal fer una distinció per
nivells, encara que generalment
els pares i les mares valorem
molt el caràcter dialogant i comprensiu del mestre. En Primària,
les famílies demanen una relació directa amb el mestre per-

escolta, les nostres posicions no
arriben a discutir-se. Si es vol
una autèntica gestió democràtica de la comunitat educativa,
s'ha de canviar l'actual model
de representació.
- Des de la Plataforma en
Defensa de l'Escola Pública
esteu denunciant la política privatitzadora de la Generalitat i
els retalls pressupostaris.
Sembla que l'Escola Pública
s'ha convertit en sinònim de
problemes.
- Si se sent parlar de l'Escola
Pública en un to catastròfic és
justament perquè els problemes
que denunciem des de les plataformes amenacen la seua qualitat, que sempre ha de ser molt
alta, i no podem permetre que es
deteriore aquest model d'escola.
Per això reaccionem, per a
defensar-la. Hi ha estudis que
assenyalen que l'alumnat millor
preparat quan entra a la
Universitat és el que ha estudiat
en centres públics. Però, a més,
humanament també és millor el
model públic, perquè els xiquets
es troben amb persones de
diversos pensaments i procedènCarme Molina / EMPAR BADIA
cies socials, culturals i econòmiquè els xiquets són menuts i no ques. Conviure des de menuts
tenen criteris propis sobre mol- amb aquestes diferències suposa
tes coses. En Secundària, la un enriquiment humà i afavoreix
relació té més a veure amb els una millor preparació per a a la
coneixements acadèmics i als vida. El funcionament democràpares ens importa que els mes- tic de les escoles estimula la fortres expliquen bé les coses i que mació d'un determinat model de
tinguen paciència. La família ciutadà, acostumat a les diferènrebutja el mestre quan veu que cies, a reunir-se amb altres, a
es transforma en un mer funcio- exigir els seus drets i a acceptar
nari. El professorat treballa amb responsabilitats.
persones i no pot limitar-se a - £Com reaccionen les famílies
complir estrictament la normati- davant les mobilitzacions en
va o l'horari, ni convocar les defensa del poder adquisitiu
reunions i els consells escolars dels funcionaris docents i la
coincidint amb l'horari laboral resta d'empleats públics?
dels pares i les mares. No es pot - Quan els mestres fan vaga
parlar d'autèntica comunitat sempre es provoca un bullit,
educativa i de democràcia als perquè les famílies no sabem
centres si no es facilita la parti- què fer amb els xiquets. Els sincipació real de
dicats han d'estots els sectors.
tudiar
altres
"La millora
Parlant de
mesures de presdemocràcia i de
sió que permeeconòmica que
representació
ten la unitat
de les famílies
d'acció amb les
exigeixen
els
mestres
en els consells
famílies i l'alumescolars, j quins
nat. La millora
és justar però si
aspectes us preeconòmica que
demanen això només exigeixen els
ocupen més?
- En FAPA hem
mestres és justa,
és molt fàcil que els
acordat formar
però si demanen
grups de pares
això només és
pares es posicionen
per a debatre la
molt fàcil que els
nostra reprepares es posicioen contra.."
sentació
als
nen en contra.
consells escó- •^•M·BM·i ••••^Hl Caldria estudiar
lars,
perquè
altres
accions
constatem que de manera regu- que unificaren els distints seclar moltes propostes nostres i de tors de la comunitat educativa,
l'alumnat no ixen aprovades penjar pancartes grans a les
degut a que els consells no façanes dels centres, eixir a fer
tenen una composició paritària i la classe a les portes de l'escola
només se'ns crida quan es vol o fins i tot davant Conselleria.
expulsar un alumne. Però, quan . Amb aquesta classe d'accions
es tracta de debatre el funciona- s'aconseguiria unir més tota la
ment del centre quasi mai se'ns comunitat educativa.
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Rebuig de l'ensenyament concertat als
Pressupostos de 2001 aprovats per les Corts
ALL-I-OLI

El Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat
per a l'any 2001 ha estat rebutjat per l'STEPV-Ivr per
no respectar els compromisos adquirits per
l'Administració. Pel que fa a l'ensenyament privat
En la Llei de Pressupostos no apareixen els complements que, pendents de cobrament en concepte
d'endarreriments del 2000, s'haurien de percebre en una paga
única en gener de 2001. Aquesta
mena de "bufanda" no es pressuposa dins el mòdul, perquè no és
consolidable, però la seua absència explícita en els Pressupostos
deixa el seu lliurament a expenses
de la decisió política.
En un altre sentit, el Sindicat
estima que cal esmenar l'article
12.4 de la Llei de Pressupostos i
suprimir del text el paràgraf
"(...) calculades en base ajornades de professor amb 25 hores
lectives setmanals, no podent la
Conselleria
de Cultura i
Educació assumir els increments
retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que porte a superar el previst

concertat, de l'anàlisi dels mòduls de concerts s'arrepleguen els complements d'homologació per a
2001, signats en l'Addenda a la pròrroga del document sobre l'aplicació de la Reforma educativa als
centres concertats del País Valencià.

als mòduls econòmics de l'Annex
ï d'aquesta Llei.". El conveni
col·lectiu vigent (BOE 17.10.2000)
estableix en l'Annex 4 un calendari de reducció progressiva de
jornada lectiva del professorat,
que en el cas valencià hauria de
ser aplicable a partir de setembre
de 2001. Tanmateix, aquesta
reducció de jornada no apareix
reflectida als mòduls econòmics
de l'Annex I de la Llei.
Al final del punt sisè de
l'Addenda de la Llei s'estableix el
compromís de Conselleria de
renegociar la dotació econòmica
per a les plantilles ja negociades
en cas de produir-se una modificació de la jornada lectiva del professorat en la negociació col·lectiva. Pel que fa a la taula del final
de l'article 13.1, s'arreplega la
quantitat d'hores del professorat
de Secundària en funció del nom-

bre d'unitats, un aspecte aprovat
provisionalment per Hisenda
l'any 1999. De manera sorprenent, no s'hi recull el còmput definitiu signat en el punt sisè, de
l'Addenda. Aquest extrem limita
la possibilitat de recol·locació dels
professors afectats per l'aplicació
de la LOGSE en l'actual exercici.
Les diferències que apareixen
al final de la taula s'expliqeun pel
fer que Conselleria ha previst l'increment d'una hora lectiva en
funció de les modificacions curriculars contemplades tant per
Conselleria, en vigor des de juliol
de 2001, com les que ha anunciat
el MEC per al curs vinent. Pel que
fa a la "bufanda" prevista per a
2001 no apareix pressupostada
dins del mòdul, donat que no és
un concepte consolidable, sinó
que correspon a endarreriments
de 2000.

ARXIU

EDUCACIÓ SECUNDARIA
Salari
2000

Homologació
2000

Total mensual
2000

Increment
2001

Homologació
2001

Salari
mensual
total 2001

Salari anual
2001

Seguretat
social
30'6%

Total anual
2001

9.617

285.689

3.999.646

1.223.892

5.223.281

2%
244.236

26.423

270.659

276.072

207.981

Homologació
2000
24.060

Total
mensual
2000

Increment
2001

232.041

236.682

2%

Homologació Salari
mensual
2001
total
9.617

246.299

175

V80

+0'05

Centre 2 línies

V61

V66

+0'05

Centre 3 línies

1'57

1'63

+0'06

1'54

1'58

+0'04

caMn::i:::r
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Centre 1 línia

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Salari
2000

Ràtio
nivell
2001

Diferència

nivell
actual

fldtolífcl·lfA Ràtio

Salari
anual
2001

Seguretat

social
30'6%

Total
anual
2001

3.448.136

1.055.145

4.503.281

::;tó!<Í:;V Ràtio
individual I nivell
s.n.

Diferència

+27.766

Centre 4 línies

tÀM-jür'--
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Tratamiento fiscal de la paga extraordinària de antigüedad en la empresa
l IV Convenio Colectivo de
Empresas de Ensenanza Privada
sostenidas total o parcialmente
con fondos públicos establece una paga
extraordinària de antigüedad en la
empresa. El tratamiento fiscal y tributario de esta paga, según la Delegación de
Hacienda y la Tesorería General de la
Seguridad Social, es el siguiente:

E

Hacienda
El importe de la paga se establece como
consecuencia de la permanència en la
empresa durante 25 o mas anos. Este
importe se genera en mas de 2 anos,
razón por la cual se le aplica una exención del 30% en el calculo del rendímiento anual, o lo que es lo mismo, lo
que ante Hacienda percibe el trabajador
durante el ano.
Pongamos un ejemplo. En el supuesto de que el importe de la paga fuera de
1.400.000 pts. y el salario anual de
3.500.000 pts., los ingresos totales
durante el ano en gue se perciba la
paga ascenderían a 4.900.000 pts. Al
aplicarse la exención a 1.400.000 pts. se
aplica una deducción del 30% (420.000
pts.), con lo que se obtiene un total de
4.480.000 pts. Esta es la cantidad de
referència para la Declaración del IRPF
y para las retenciones mensuales
correspondientes por este concepto.
Dado que esta paga puede ser abonada
en cualquier mes del ano, debe regularizarse la diferencia de IRPF desde el
mes de enero hasta el mes en que sea

abonada. En el caso de percibir la paga
en mayo y que hasta entonces la retención fuera del 15% por IRPF, podria
aumentarse
esa retención.
Supongamos que se incrementa hasta un
20%. En consecuencia, desde mayo a
diciembre la retención pasarà a ser del
20%. Por lo tanto, el trabajador o trabajadora le "debe" a Hacienda un 5% de
la diferencia del IRPF de enero a mayo.
Si se multiplica el número de meses (5)
por la diferencia que "se debe" a
Hacienda, se obtiene un 25%, porcentaje que se descontarà de la paga
extraordinària. Al siguiente ano natural, siempre según el supuesto, la
retención volverà a ser del 15%
[Información de Hacienda en el telefono 90 í 335533].
Seguridad Social
El porcentaje que se descuenta cada
mes por Seguridad Social, la llamada
"cuota obrera", es del 6'1%. Siguiendo
con el supuesto anterior, en la paga
extraordinària se aplica de la siguiente
forma: se divide el importe de la paga
extraordinària por los 12 meses del ano,
con lo que se obtiene la cantidad de
116.667 pts. Esta cantidad se suma a la
base de cotización mensual. Si esta,
supuestamente, es de 280.000, obtenemos 396.667, que es la nueva base de
cotización. Sobre esta cantidad se aplica

percepción de la paga por quienes cumplan 25 anos en la empresa, tras la finalización de la vigència del convenio,
dependerà de lo que establezca el conmensualmente el descuento del 6'1%
hasta finalizar el ano natural. En el venio de los anos sucesivos. Según el
supuesto estudiado, abarcaría desde anàlisis realizado por esta organización,
mayo a diciembre y se volvería a la no es descabellado concebir un nuevo
situación de origen, con una base de convenio en el que este concepto descotización de 280.000 pts., en el siguien- aparezca, dado que es mucho mas difícil
te ano natural. Dado que de enero a manterier en una negociación una paga
mayo no se había aplicado el descuento extraordinària que un premio de jubilasobre estàs 116.667 pts., se descontarà el ción, y hemos podido comprobar con la
6'1% por cada mes transcurrido. Para facilidad que lo han hecho desaparecer.
ello se multiplicarà 6'1 por 5 -los meses A pesar de este cambio, el premio de
transcurrido s- y obtendremos como jubilación se sigue manteniendo en
resultado 30'5, -porcentaje que se des- unos 900 convenies colectivos, aproxicontarà de una sola vez en la paga madamente. En todos ellos no se han
lesionado los derechos adquirides por
extraordinària.
Hasta ahora, al premio de jubilación los trabajadores y trabajadoras de los
no se le aplicaba retención por IRPF, ni distintos sectores. Los sindicatos firmansu percepción aumentaba el porcentaje tes del IV Convenio, FSIE y USO, son
de retención mensual en la nòmina. los principales responsables de esta
Tampoco se le aplicaba el descuento por situación.
El Síndicato ha elaborado un monola cuota obrera y solo se declaraba a
Hacienda a efectos informatives, no tri- gràfico sobre la paga extraordinària de
butaries. Por tanto, la cantidad del pre- antigüedad en la empresa, en el que se
mio se percibía íntegra y no suponía tri- contempla la situación de las personas
butar a Hacienda en la Declaración de la jubiladas parcialmente, las despedidas
Renta de ese ano. Con la desaparición de centros en crisis que durante 2000
del premio de jubilación no solo se deja han optado por la indemnización, la
de percibir el importe de los quinque- cuantificación del Plan de Pensiones
nios que se generan desde la percepción que sustituye por ley al premio de jubide la paga extraordinària hasta la jubila- lación -en caso de que el premio se
ción, sinó que ademàs, debido a la carga hubiera mantenido en el convenio-, y las
fiscal y tributaria que conlleva dicha cifras que reflejan la pérdida econòmica
paga, se pierde un porcentaje importan- real. El documento se remitirà a toda la
te del importe de la misma. Ademàs, la afiliación.
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Democràcia, ensenyament í resolució de conflictes als instituts
Un expedient rere l'altre, sancions rere sancions,
expulsions d'una hora, d'un dia, d'una setmana;
reunions de la comissió de "Convivència", instruccions
de casos d'incompliment del
Reglament de Règim intern... Són temes que
omplien les taules dels caps d'estudis dels insti-

tuts. El mes següent tot segueix igual i l'any que
ve... torna a començar. De què han servit tants
expedients? Quina educació han aprés els alumnes del centre d'aquestes experiènciesviscudes
directament o indirecta? Els profes "enrotllats"
s'esforcen perquè l'alumnat escolte un discurs

moralista que rebota per les orelles dels alumnes. A bona part dels joves el discurs docent els
sembla absurd, antiquat, distant i incomprensible, acostumats com estan als codis comunicatius de la seua tribu. Aleshores, què fem?, qui té
la culpa?

Tu no tens la culpa
JL

Àngels Martínez Bonafé
'explicació d'un conflicte sol presentar-se com un enfrontament
entre un professor i un alumne; la
responsabilitat del profe -perquè
no té "gràcia" per dur la classe o "força"
per controlar-la- o la de l'alumne -que té
"problemes personals greus" o, simplement, és un "maleducat"-. L'anàlisi personalitzadora i culpabilitzadora subsisteix
cada vegada que cal presentar una alternativa concreta.
Aquests plantejaments són menys
emprenyadors perquè eviten qüestionar
la qualitat de vida de la institució escolar,
el claustre o el consell escolar. Però, són
alienants perquè no permeten als subjectes ser més conscients d'allò que els
passa. Són també plantejaments frustrants perquè les presumptes solucions no
comporten més que l'ocultació temporal
del problema. El mètode d'anàlisi provoca
alienació perquè falsifica la realitat, i es
transforma en frustració perquè proposa
el professor uns objectius impossibles
d'assolir en solitari.
Els conflictes als instituts no es poden
resoldre individualment i aïllada, perquè
són producte d'un conjunt de factors.
L'enumeració que proposem és una entre
les moltes que es podrien plantejar per tal
d'iniciar el debat.
Valors dominants i compromís col·lectiu
És freqüent que molts dels alumnes que
no s'esforcen per aprendre tracten d'imposar els seus criteris mitjançant l'agressivitat verbal o física. Un professor o, encara més, una professora pot "trencar-los els
esquemes" quan qüestiona aquestes actituds des de la moralitat, la paraula i el
raonament.
Les relacions socials i afectives presents
en la vida quotidiana de l'alumnat estan
basades en el poder més que en la moral,
en l'aïllament més que en la comunicació.
Les experiències familiars dels joves
oscil·len sovint entre el proteccionisme
infantilitzant, el desinterès o la msolidaritat. M'he trobat alumnes que s'han instal·lat en el paper de "víctima-dé-baixquocient-intel·lectual-que-no-serveixp els-estudis", i que, per tant, estan exi-

"Es configura
una vida cultural

instal·lada
en l'avorriment

sovint ni la vida sentimental en la família,
ni la concepció del saber en la institució
escolar, ni el propi alumnat accepta els
compromisos que se'n deriven de l'entrada crítica en el món adult, en la vida
social real.

d'escolarització/'
Adolescència, identitat personal i educació.
La socialització a l'escola implica sovint la
negació de la cultura pròpia, l'ocultació
de determinats hàbits i conductes de la
família o de la quadrilla. El llenguatge de
la pròpia tribu resta fora i freqüentment
s'hi enfronta al llenguatge de les aules i
dels llibres.
Les reaccions de l'alumnat davant unes
ciències que no els permet créixer des de
la pròpia personalitat individual i social i
que els obliga a subordinar-se, poden ser
diverses: escaquejar-se, boicotejar la
classe, dissimular i respondre allò que el
profe vol que diga en l'examen per obtenir 1' aprovat... La vida escolar li ha ensenyat més hipocresia que autenticitat, més
obediència que raonament crític.
Desig de saber i límits a l'academicisme
En les aules es configura una vida cultural
instal·lada en l'avorriment i en el treball
mecànic, de poc esforç intel·lectual i
escassa implicació personal, on es proposen exercicis que no requereixen grans
dosis de creativitat i de judici crític del
professorat i de l'alumnat.
La selecció dels continguts i el tipus d'activitats educatives del currículum no és
objecte de debat.ni d'anàlisi col·lectiva al
centre, però quan sorgeix un conflicte se'l
mira com si no hi existirà cap relació amb
el que ocorre diàriament a les aules i, tot
plegat, amb els hàbits que sostenen la
relació de l'alumnat amb el saber.

i en el treball mecànic,

de poc esforç
escassa

mits de ser responsables, de negociar, de
definir els seus límits i les seues possibilitats, d'opinar, de participar, d'implicar-se.
A aquest tipus d'alumne només se ü
demana que calle, que no es note la seua
presència.
Tractar els alumnes com a adults és l'única manera d'educar-los com a adults. Però

Fracàs escolar i activitat intel·lectual
Es fàcil entendre el rebuig de l'alumnat
cap a l'activitat intel·lectual i cap al saber
que el fa sentir inferior, quan no inútil.
Aquests "ciutadans de segona" hauran
de expressar d'alguna manera la seua
frustració i el seu rancor cap a una cultura que els avergonyeix. Aprofiten les
situacions en què poden imposar-se amb
altres mitjans -la violència, els diners- a
aquells que ostenten un nivell acadèmic
superior. Molts dels joves que confluïren
en les bandes pronazis dels anys trenta
provenien dels estrats culturals més baixos i gaudien colpejant el catedràtic jueu
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o el professor comunista que els evidenciava la seua inferioritat; necessitaven un
espai per a deixar eixir la seua ràbia i
van aprendre a fer-ho contra l'autoritat
moral dels promotors d'un pensament
crític, mentre deixaven intactes els poderosos i el sistema social que els havia

relegat a l'alienació i la barbàrie. Un
alumne ofegat per l'ambient escolar i la
vida cultural de l'escola, mai ha vist
qüestionar els propis contravalors en cap
dels centenars o milers d'activitats acadèmiques realitzades al llarg de 15 anys
d'escolarització.

A la recerca d'alternatives
s més difícil i
més lent formular un conjunt tí 'alternatives
que imposar sancions expulsar l'alumne o agafar una
baixa per depressió.
La vida a L'ecosistema
dels centres educatius requereix de canvis globalitzats, i la
inèrcia ei s obstrueix.
Cal treballar en
equip i definir el centre com a l'àmbit
d'actuació. És difícil,
però és l'únic camí

E

amb els plantejaments descrits. A

mena d'apunts, avance algunes de les
línies que estime
necessàries d'abordar.
- Evitar les formulacions del problema
que culpabilitzen l'alumne o el professor
individualment.
- Buscar solucions
que superen la via
policial i judicial, per
entrar en altres estratègies que qüestionen
els valors i el
violència
rància.
- Pensar
de vida social a l'es-

cola amb el lema
"Democràcia o barbàrie ". De l'anàlisi
de la barbàrie i de
l'anàlisi de la democràcia,
del
que
representen tant una
com l'altra en la vida
quotidiana de les
aules, es poden despreiïdre mioïtes idees
i accions.
Fer xarxa per
denunciar, inventar i
aprendre conjuntament. Perquè el saber
és una construcció
col·lectiva, també en
l'escola, també per
als adults, també per
als docents.
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El Sindicat proposa modificar el projecte de llei

Els riscos laborals
dels seus treballadors,
'oblidats1 per la Generalitat
ALL-I-OLI.
El Sindicat ha denunciat l'absència de cap partida dins els
Pressupostos per a 2001 en concepte de prevenció de riscos
laborals per als treballadors de
l'Administració pública valenciana. De fet, la Generalitat no
compta amb cap programa
específic que contemple les
despeses necessàries per a
posar en marxa els Serveis de
Prevenció. D'acord amb la valoració de l'STEPV-iv, la Mesa de
la Funció Pública Valenciana
hauria d'arreplegar aquesta
denúncia.
La
Generalitat
segueix incomplint la Llei
31/1995, de Prevenció de Riscos
Laborals; el Reial Decret
39/1997, pel qual s'aprova el
Reglament dels Serveis de
Prevenció, i l'acord d'alguns
sindicats arnb l'Administració
que desenvolupa aquesta última disposició. L'STEPV-Iv no
va signar l'acord perquè no
recollia una dotació econòmica
que garantirà el seu compliment. Tanmateix, una vegada
promulgada la llei, correspon
l'Administració garantir el seu
compliment.
Pel que respecta al sector
docent, el conjunt de les despeses de personal, llevat el 2%

d'increment previst, superarà
per poc els trenta milions de
pessetes, una quantitat que,
impossibilita garantir el finançament
dels
Serveis de
Prevenció. Al sector educatiu
treballen vora 47.000 persones,
docents i no docents, en més de
1.000 centres que donen servei
a més de 465.000 alumnes que
haurien de comptar amb garanties en matèria de salut. El
Sindicat estima que les responsabilitats de l'Administració són
"gravíssimes".

Persones delegades per l'STEPV-ïv als Comitès de Seguretat i Salut Laboral d'Ensenyament Públic no Universitari
Un dels fonaments de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de Prevenció de Riscs
Laborals, és la consulta i la participació dels
treballadors i treballadores en els assumptes relacionats amb la prevenció. En l'àmbit
de la Salut Laboral, la figura del delegat o
delegada de Salut Laboral és bàsica per
canalitzar tot allò relacionat amb la seguretat i salut en el treball. El coneixement i la
localització dels delegats i delegades són
necessaris en aquesta direcció.
VALÈNCIA
a

M. Carmen Francés Durà, CP Crist del
Miracle, Llosa de Ranes; Josep Aranda
Sanromà, STEPV-Iv, València; Josep
Manuel Andrés Timor, CP Martínez Valls,

N O S T R A

ins l'acció sindical cal
defensar unes condicions laborals que no
ocasionen cap dany als treballadors i treballadores i que
permeten l'establiment de les
millores necessàries per a que
el treball siga més satisfactori.
El Sindicat dedicarà a partir
d'ara una atenció preferent a
aquestes qüestions. Encara
que l'activitat laboral estiga
sotmesa a les relacions de
producció i d'explotació dominants en la societat, cal explicar que la venda de la força de
treball no implica fer-ho
posant com a preu la pèrdua
de la salut.
El treball, font de riscos
Fa un any, una companya jove
d'un claustre es va jubilar "per
depressió". En altra ocasió, un
company preguntava el delegat
de la Junta de Personal si podia
fer alguna cosa per resoldre el
seu cas: s'havia operat tres
vegades per problemes de veu i
la foniatra li va aconsellar que es
donarà immediatament de baixa
si no volia ser hospitalitzada de'
nou. Una tercera persona, de 59
anys, va manifestar la seua preocupació davant la jubilació pel
fet de quedar-se sense poder fer
la neteja a l'institut, després de
treballar-hi més de 17 anys, ja
que les persones que aprovaven
oposicions anaven incorporantse. Malgrat haver una casuística
molt més extensa, hi ha un convenciment molt estès segons el
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Ontinyent; Ferran Pastor Belda, CP Les
Eres, L'Ènova; Toni Piera Rubio, CP Sant
Ignasi de Loiola, Picassent; Domingo Ortolà
Pla, IES 2-Xest; Juan José Mataix Sancho,
IES Salvador Gadea, Aldaia; Araceli
Marianes Huesa, secció FP Misericòrdia-IES
2, Xest; Josep Lluís Gonzàlez Meseguer, IES
26 Misericòrdia, València; Joan Pau Cimarro
Ramasco, STEPV-Iv, València.
ALACANT

Manuel Serrano Marhuenda, STEPV-Iv,
Alacant; Franciscà Alemany Jiménez, IES
Mare Nostrum; Cristina Lledó López, IES
García Berlanga, Sant Joan; Vicente
Gómez Blanco, CP Canales y Martínez,
Almoradí; Adela Nules Reig, ÏES

Cocentaina; Bernat Valero Ferrer, CP El
Trinquet, Pedreguer; Juan Salvador Vidal
Agulló, CP El Castell, la Vila Joiosa; M.a
Esperanza Valero Macià, IES Sixto Marco,
Elx; M.a Angeles Albadalejo Giménez,
STEPV-Iv, Alacant.
CASTELLÓ

Manel Collado i Vergara, STEPV-ïv,
Castelló; José Ramon Garcés Tormo, IES
Matilde Salvador, Castellà; Eva Pérez
Francisco, CP Errando Vilar, Almassora;
Rosa García Sànchez, CP Carles Salvador,
Castelló; Agustí Bel del Castillo, IES
Matilde Salvador, Castelló; Santiago
Vilanova Anó, IES Francesc Tàrrega, Vilareal.
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Josep Lluís Gonzàlez Meseguer
qual a l'ensenyament i a
l'Administració pública no existeixen riscos laborals ni malalties.
Mentre que un sector com la
construcció registra un nombre
elevat d'accidents greus, els
problemes dels treballadors de
l'ensenyament com a conseqüència de l'exercici professional són reals, encara que no
presenten una cara tan visible
com en altres ocupacions.
Per això, una de les primeres
tasques a fer per tal de crear
una cultura de prevenció és
dedicar un temps per a observar-nos a nosaltres mateixos i
descobrir els elements que
repercuteixen de manera negativa en la nostra salut individual
i col·lectiva: la càrrega emocional i mental del treball amb
persones, el tipus de centre i
l'estat de les aules, el conjunt
de condicions laborals i la situació laboral, les formes d'organització de la faena, etc.
Una llei desconeguda
Hi ha una paradoxa en el cas
que comentem, com és el fet de
computar una sinistralitat laboral alta i disposar d'una legislació progressista, la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals,
una gran desconeguda, amb
bona part d'aspectes pendents
d'aplicació.

La directriu més significativa
de la Unió Europea és, en
aquest sentit, la 89/391/CEE,
relativa a l'aplicació de les
mesures per a promoure la
millora de la seguretat i salut
dels treballadors en el treball.
La directriu conté el marc jurídic general on opera la política
de prevenció comunitària,
inclòs l'Estat espanyol. Pel que
fa al marc legislatiu espanyol,
l'article 40.2 de la Constitució
assenyala que els poders
públics han de "vetlar per la
seguretat i higiene en el treball".
L'objecte de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals
és la determinació de les
garanties i responsabilitats
necessàries per a establir un
adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors i treballadores front els riscos derivats de les condicions de treball. Aquesta norma s'aplicarà
també en l'àmbit de les administracions públiques.
És
aquesta una de les novetats
fonamentals de la llei.
Pel que fa a la Llei, cal
esmentar alguna de les principals obligacions que han de
contemplar totes les empreses,
com ara l'elaboració del Pla de
Prevenció, la posada en marxa
dels serveis de prevenció, la
participació dels delegats i
delegades de seguretat i salut,

i la formació bàsica de totes les
persones empleades.
Nous reptes
Tothom sembla estar d'acord
en la importància d'evitar riscos en el treball, de la necessitat de fer prevenció. Mai tantes
notícies, recursos i institucions
s'havien preocupat tant per
aquesta qüestió. Dins la dinàmica sindical d'aquesta organització, la seguretat i la salut
laboral dels treballadors i treballadores de l'ensenyament
han de ser uns objectius centrals. La millora de les condicions de treball ha de ser un
compromís de tots els agents
que intervenen en les relacions
laborals.
Lamentablement,
moltes
empreses i administracions
Públiques no ho entenen així.
Com a mostra, l'Acord signat
entre la Generalitat i els sindicats presents a la Mesa de la
Funció Pública, amb l'excepció
de l'STEPV-Iv, que estableix les
hores que les persones delegades en prevenció dedicaran a
les seues tasques, en un còmput
que no figura dins l'horari lectiu. En el mateix sentit, per al
Sindicat, les quantitats previstes als Pressupostos de 2001 per
als Serveis de Prevenció del
Sector Docent són "irrisòries".
Aquesta organització ha posat

en marxa una atenció preferent
a tots aquests aspectes que pot
canalitzar-se en la xarxa de persones delegades, la relació de
la qual apareix en aquesta
mateixa pàgina.
Com a mostra, l'Acord signat entre la Generalitat i els
sindicats presents a la Mesa
de la Funció Pública, amb
l'excepció de l'STEPV-Iv, el
qual discrimina el sector
docent i estableix hores no
lectives per a realitzar funcions de les persones delegades en prevenció. Al mateix
document s'hi evidencia l'absència de compromís econòmic
per als Serveis de
Prevenció, una nova discriminació atès que les quantitats
previstes als Pressupostos de
2001 per a aquests serveis són
insignificants. Sense els mitjans humans i materials per a
realitzar les activitats preventives, ^quina protecció de la
seguretat i salut dels. treballadors i treballadores hi haurà?
Per a posar en marxa la
defensa de la nostra seguretat i
salut es poden utilitzar instruments legals importants, com
ho són els delegats i delegades
de Prevenció, la relació dels
quals, al sector docent, apareixen en aquesta mateixa pàgina.
* Signen
també l'article
Ferran Pastor, Domingo Ortolà
i Manuel Serrano, membres de
Comitès de Seguretat i Salut
Laboral per l'STEPV-Iv.
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La Vaga Mundial de Dones 2001
L'any passat les dones d'Irlanda van cridar a la vaga, exigint un dia
de festa pagat a l'any en reconeixement a la contribució que fan les
dones a la societat, la majoria de la qual és sense sou. Dones de tots
els racons del món respongueren a la crida i, així, des de 64 països
diferents s'organitzaren diferents actes, s'aportaren reivindicacions, i es feren aturades de diversa durada el 8 de març. Ara, les
dones que prengueren part en la vaga de 2000, sota el lema
"Aturem-nos les dones perquè eï món s'ature", planifiquen una
vaga de més abast
La vaga de 2001 està enfocada
per a cridar l'atenció sobre la
contribució decisiva que fan les
dones i les xiquetes en l'economia de la societat. Les dones
tenen cura de tota la població,
però dos terços d'aquest treball
no és assalariat i està infravalorat. Mentre al món s'inverteixen
cada any 800 bilions de dòlars en
despeses militars, no arriben a
20 els dedicats a urgències
vitals, com l'aigua potable, la
sanitat, la higiene pública i l'educació bàsica, i l'accés a una
renda bàsica. Només, 80 bilions
de dòlars serien suficients per a
satisfer les necessitats bàsiques.
Per a protestar contra aquesta
realitat, la convocatòria ha esdevingut d'abast mundial mitjançant la Campanya Internacional
per un Salari per al Treball de la
Llar {STL}. La coordinació inter-

nacional està dirigida pel STL de
Londres en el Centre de Dones
Crossroads. El comitè de vaga de
Londres està integrat per dones
de diferents races, nacionalitats i
edats.
Es pot accedir a la informació
sobre aquesta vaga a les
següents adreces d'ïnternet:
womenstrikeBm, serverlOl .com i
nodo50.org. A l'Estat espanyol la
coordinació d'aquesta vaga la du
a terme el col·lectiu Dones pel
Salari per al Treball sense Sou,
Apartat 109, 08080 Barcelona.
Tel./fax: (93) 318 08 02, huelgademujeres8m@teleline.es.
També podeu dirigir-vos a les
organitzacions de dones de la
vostra ciutat. L'STEPV-Iv obrirà
un debat per decidir les accions
a realitzar dins el marc dels actes
amb motiu de la Vaga Mundial.

La plataforma de la Vaga
- Salari per a tot el treball da cura de gent en salaris, pensions, terra i altres recursos. Que s'invertesca en vida i
benestar, no en pressupostos militars i presons.
- Igualtat salarial a nivell internacional.
- Permisos de maternitat i descansos per a alletar pagats, a
més d'altres prestacions.
- Abolició del Deute Extern, que recau més greument sobre
dones i xiquetes.
- Aigua potable accessible, tecnologia i energia no contaminant per a les cuines i els electrodomèstics.
- Accés a la sanitat, vivenda, transport, alfabetització i a la
informació.

Fina Felip, membres de la fundació Soler i Godes i el rector de la UJI en l'acte de lliurament./ UNIVERSITAT JAUME I

La mestra Fina Felip i l'escola El Trescaire,
primers premis de la Fundació Soler i Godes
Fina Felip, una mestra vinculada històricament als moviments
de renovació pedagògica de les
comarques de Castelló, i el centre públic El Trescaire, resultat
de l'agrupació de quatre pobles
de la Plana Alta, són els destinataris del I Premi Enric Soler i
Godes de la fundació que duu
el nom del mestre castellonenc,
una entitat patrocinada pels
familiars de Soler i Godes, la
Universitat Jaume I, la
Diputació i l'Ajuntament de la
capital de la Plana. Els premis
consisteixen en unes làmines
de gran tamany realitzades per
l'artista José Cano amb les
planxes originals que el mestre
Soler i Godes va utilitzar per a
la confecció dels quaderns
Sembra a l'escola de Moro. Els
quadres, junt a una peça de
fang amb la imatge de la fun-

"Margalló 2001"
El Centre Excursionista de
València promou des de la seua
fundació, el 1946, iniciatives de
conservació i divulgació del
patrimoni cultural i natural
valencià. A través de la
Fundació Centre Excursionista
s'ha creat un premi que reconeix i recolza projectes d'interès
al camp de la protecció ambiental de les nostres muntanyes i
espais naturals. Les persones
interessades poden consultar

les bases i presentar la sol·licitud entre ï'l de gener i el 15 de
març de 2001 a la secretaria del
CEV, personalment o per correu
certificat, a la Plaça Tavernes de
Valldigna, 4, de València (Tel.
96 391 48 86). La dotació del
premi és de 500.000 pies., una
escultura commemorativa i un
diploma acreditatiu. Hi col·laboren el Jardí Botànic, la
Universitat de València i
Levante-EMV,

Oferta de actividades extraescolares de
la Fundación Juan de Dios Montanés,
de la ciudad de Valencià
La Fundación Montanés de
Valencià es una entidad sin animo
de lucro que ofrece sus servicios a
la comunidad educativa. Destaca
especialmente su nueva web realizada por personas con discapacidad y desde la que se puede acceder a un amplio repertorio de actividades
extraescolares.
La

Fundación Montanés mantiene
relaciones de cooperación con la
renovación pedagògica y grupos
de ensenantes innovadores.
Mas información: Fundación
Juan de Dios Montanés, C/Pintor
Salvador Abril, 25,46005 Valencià.
Tel.
y
fax
963742920.
http://212.25.138.238/acex

nombroses activitats i eixides
amb l'alumnat, accions que
reflecteixen en la revista que
editen.
Els premiats reuneixen els
criteris de la fundació per a
l'obtenció del guardó, com ara
ser coneixedors de les últimes
tendències didàctiques, participar en activitats de formació
i treballar col·lectivament.
També fan l'ensenyament en
valencià a les comarques de
Castelló, promouen l'obertura
de l'escola al medi i fomenten
actituds de cooperació i solidaritat. Finalment, la fundació ha
reconegut en els guardonats
l'impuls de la investigació
escolar i l'esperit crític dels
alumnes, a més de proposar
una educació integral i utilitzar noves tecnologies a les
aules.

Extracte del discurs d'agraïment del director del CRA El Trescaire

- Protecció i asil contra tota violència, i persecució, incloses
les dels propis familiars i la gent en posicions de poder.
- Llibertat de moviment.

Convocat pel Centre Excursionista de València

dació, van ser lliurats als guanyadors el 15 de desembre, en el
transcurs d'un sopar a la ciutat
de Castelló.
En el perfil professional de
Fina Felip, a més de la innovació educativa, destaca el fet
que és una entusiasta impulsora de l'ensenyament en valencià, sobretot pel seu compromís
amb El Rotgle, la primera escola que a Castelló inicià l'ensenyament en la llengua pròpia,
lligat a un procés de canvi.
Pel que fa a El Trescaire, es
tracta d'un agrupament rural
que reuneix les escoles públiques de quatre pobles: Belllloc, la Pobla, la Torre d'En
Domènec i Vilanova d'Alcolea.
L'agrupament va començar a
treballar conjuntament en 1992
i els nou mestres fixos que integren l'equip s'han implicat en

//P
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Vicent Rocher
uè hem de fer els mestres en els pobles
, menuts? Com hem de
treballar?
Tenim el paradigma per a
qüestions com aquestes: Enric
Soler i Godes. Ell va utilitzar les
tècniques Freinet de la premsa a
l'escola i els alumnes van aprendre la llengua, expressaven les
seues inquietuds, vivències,
passions..., i les comunicaven a
d'altres col·lectius, trencant així
T aïllament.
A hores d'ara, els estímuls
comuaicatius són moltíssims i el
llibre, el capellà i el mestre han
perdut ja el paper monopolitzador de conformar o motlurar
l'home. Penso que en breu l'educació tornarà a ocupar un
paper destacat en la societat,
però que s'haurà d'enfocar
d'una manera distinta, com una
mescla entre coneixement aplicat, especialitzat i d'integració.
És a dir, altament interdisciplinar. La societat del coneixement, a la qual estem abocats,
serà una societat global. El
saber haurà ha d'estar entrenat
en la interculturalitat, en el
coneixement de les tradicions
distintes, el diàleg amb valors i
creences alienes a la pròpia cultura. Etnocentrisme i cosmopolitisme es convertiran en pols
necessaris i inseparables.
Les noves tecnologies accentuen l'acceleració de la història,
la sensació d'una vivència efí-

Vicent Rocher / UJI

mera del temps. La necessitat de
donar sentit a les nostres vides i
de reconstruir les nostres identitats requereix que es facilite l'accés a la gran herència del passat,
un accés que potencie una major
lucidesa per a situar-nos al present. L'accés a les nostres arrels,
el conèixer i usar la nostra pròpia llengua, la preservació del
nostre patrimoni i entorn, són
valors segurs per contestar les
eternes qüestions de qui som,
d'on venim i on anem. Aquest és
un repte de l'educació [...].
A hores d'ara resulta gairebé
impossible pensar amb Enric
Soler i Godes, un mestre multidisciplinar i vocacional les 24
hores del dia. Avui treballem en
grups organitzats; si una escola

ha de funcionar bé, el grup de
mestres ha de tenir una compenetració excel·lent, idees clares i
precises, i treballar coordinadament [...].
Respecte a la coordinació sí
que puc afirmar que l'equip de
docents d'El Trescaire hem entès
l'esperit de què és un treball conjunt i sistemàtic [...] Som conscients què l'escola ja no és el
major estímul educatiu que rep
un .xiquet. La televisió, l'ordinador, els jocs interactius, el cinema, la pròpia societat, són elements més poderosos que l'escola, ï és que usen les armes de la
passivitat, merament visuals, que
no comporten esforç de l'individu, el qual adopta una positura
merament passiva. ^Com hem de
treballar, puix, amb els alumnes
front una competència tan dura?
Evidentment, no hi ha una
recepta magistral per sanar la
dispèpsia educativa. Però amb
creativitat, amb la idea de treball-joc i aprofundint amb els
interessos individuals de cada
alumne, de ben segur que hi
podrem traure profit. És l'exemple de Soler i Godes.
És una tasca feixuga i difícil,
però si ix bé es transforma en
gaudidora. És el currículum global; jugar, aprendre, beure de
les arrels i projectar-les cap el
futur. És el currículum integrador: acollir i ensenyar al nouvingut i que ell ens enriquisca amb
la seua cultura.
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Albert Sansano

PatiNet
Editada pel Casal del Mestre
de Granollers (el Vallés
Oriental), PatiNet és una de
les més veteranes webs educatives. A més d'informació i
ajuda al professorat, enllaços
útils, destaquem algunes
seccions:
CompteDeTots, una proposta per a construir cooperativament des dels centres
un conte a partir d'una proposta, en tres nivells:
Infantil, cicle inicial i Mitjà i
Superior.
El Flautista Rodamón, amb
la mateixa orientació cooperativa, pretén que l'alumnat

s'invente i cante cançons per
a conèixer el món. "
Volta al món, dirigit a
Secundària, proposa a les
escoles confeccionar un web
complementari al treball
bibliogràfic sobre un país o
continent..
http://www.ciberteca.org/~
patinet/

Multiculturalisme musical
d'arrel mediterrània
R. M.
Anoteu aquest nom a l'agenda
musical: David Cervera. Aquest
jove de 27 anys, nascut a Muro
d'Alcoi, però amb una intensa
influència de la brisa mediterrània de la Marina, acaba de presentar el que ha sigut el seu
somni en els últims anys:
"Talaüd", un disc on intervenen
vora de 70 músics qualificats, de
distinta procedència i tradició,
entre els quals destaquen els
oriünds de la comarca del
Comtat, un planter de compositors de marxes mores i cristianes,
base fonamental en alguna de
les peces de "Talaüd". No debades La Xafigà, l'agrupació valenciana de dolçainers i tabaleters
de més projecció, té el gros dels
seus membres també a Muro.
La presentació del primer treball discogràfic de David
Cervera representa l'obertura
d'un nou gènere mestís amb
personalitat pròpia, arrelat a la
música popular autòctona i que
no escatima esforços per a recórrer a la tecnologia de so d'avantguarda. "Talaüd" -i tot el
que ha de vindré després si res
no ho impedeix- pot competir
sense complexos amb les produccions innovadores de base
ètnica habituals en altres
entorns, com ara la música cèltica. Així ho han entès alguns
dels principals crítics, com

Ramon Trecet, director del
conegut espai "Dialogos 3", de
Radio Nacional, que no ha
escatimat elogis per a promocionar el músic murer al seu
programa.
El fenomen Cervera ha
començat també a ocupar planes senceres en la premsa
valenciana: El País, LevanteEMVi la Cartellera Túria, entre
altres, s'han fet ressò de la presentació de "Talaüd". El disc,
que té una complexa execució
en directe, ja ha estat presentat
a distintes ciutats, com ara
Cartagena, Vic, Saragossa i
Madrid. A València, la recent
preestrena al Club Diario
Levante va constituir una ocasió privilegiada per assaborir
de primera mà el so singular i
heterodox d'una banda de 15
músics als quals l'escenari se'ls
va quedar menut. Emocionat,
David Cervera, que comptà
amb una formació sòlida com a
músic de conservatori i és
també coneixedor dels nous
mitjans de l'enginyeria musical
-en l'actualitat estudia la carrera a la Universitat Politècnica
de València-, va anar donant
pas als distints temes del disc,
explicant prèviament les arrels
des de les quals han estat concebuts, els materials sonors que
hi incorporen i el significat que
inspira la instrumentació en

cada cas. Envoltat per cables,
sintetitzadors, violins, bandúrries, dolçaines, gaites, una
bateria, buzukis, timbals, percussions diverses i el propi
talaüd -una mena de gerro de
fang de ressonàncies àrabs,
ideat pel propi compositor-,
Cervera va dirigir el grup mentre manejava alhora els teclats i
el modulador de freqüències.
En la producció enregistrada, concebuda ara fa més de
cinc anys, intervé també
l'Orquestra
Simfònica
d'Alacant, amb el mestre Joan
Ivorra a la batuta. El resultat
final és un compacte d'alta qualitat, cosa poc habitual en
aquesta mena de produccions,
que pot elevar la música de la
Mediterrània a l'alçada dels
mercats més exigents. El jove
compositor ha hagut de recórrer
durant vuit mesos més de
40,000 kilòmetres amb una unitat mòbil d'última generació
tecnològica i ha enregistrat els
sons allà on estaven els músics
que volia incorporar al projecte.
La sàvia mescla de la tradició
amb les tendències més innovadores en "Talaüd" representa
una estimulant aportació al
panorama musical d'aquest País,
necessitat de la saba fresca de
David Cervera, un músic amb
projecció internacional que no
oblida la memòria col·lectiva.

S

Signos, en la seua edició
impresa, era una revista de
teoria i pràctica de l'educació sorgida a Astúries a
finals de 1990. Des dels
seus inicis va tindré una
especial sensibilitat pels
assumptes referits a l'educació lingüística i literària.
Per això, Signos oferia textos sobre ensenyament de
la llengua i de la literatura.
Tampoc es descartaven textos sobre Sociologia de l'educació, Psicologia de l'aprenentatge, mitjans de
comunicació, Formació del
professorat... Amb el temps,
la revista es va constituir en
una referència inel·ludible.
Després d'editar 22 números, Signos va interrompre
la seua publicació ara fa dos
anys. No obstant això, per
tal de facilitar l'accés a la
publicació,
Quaderns
Digitals ofereix ara de
manera gratuïta la col·lecció completa digitalizada.

Una oportunitat, gràcies a
la Xarxa, per als qui desitgen accedir a molts materials per a la reflexió educativa encara vigents.
http://www.quadernsdigitals.net/Hemeroteca/Signos
/signos. html

Portada de Talaüd.

David Cervera./ ARXIU

Bàrbara Lefèbvre
Es tracta d'una companyia
representativa del teatre valencià, amb més de 25 anys; han
passat les generacions i ells
segueixen fidels a la seua
marca i al seu humor, el seu
bon humor; parlem del PTV
Clowns i de la seua nova coproducció amb la Sala Escalante,
de València, Y de repente...
plifl, una nova història de Piojo
{Eduardo Zamanillo, autor i
director), Miguel (Francesc
Alegre),
l'home-orquestra
(Janto Gil), Hula i Serpentina
(Arnparo Mayor), la quadrilla de
sempre, i les novetats de

Serpentino (Paco Vila), Papipo i
Papupe (titelles de Sisè Fabra
manejades per Jesús Galera), i
els ballarins. L'obra, de poc més
d'una hora, presenta l'enigma
de la conversió de Serpentina
en Serpentino, i la trama es dirigeix a solventar aquest problema. El muntatge, colossal i vistós, disposa de tres escenografies, obra de Joan Miquel Reig,
i un repartiment superior a l'habitual en aquesta mena d'obres.
El centre de producció teatral
infantil de la Diputació de
València ha tornat a apostar per
la tradició, malgrat que al

començament de la seua gestió
els pallassos no eren precisament el gènere predilecte de
Vicent Vila, director de la Sala.
Els diàlegs de y de repente...
plif! provoquen la rialla natural
del públic i són una excusa
magnífica per retrobar-nos amb
la nostra ànima infantil i oblidar
les amargors quotidianes. El
treball impressionant de la companyia fa que els xiquets i les
xiquetes recuperen el plaer de
gaudir amb la màgia dels
pallassos de sempre. Les representacions a l'Escalante es mantenen fins el 21 de desembre.

Costumari botànic
Joan V. Pérez Albero

A la present edició de la
Fira del Llibre d'Alacant
ha estat presentada l'obra
" Costumari botànic", del
bellreguardí Joan Pellicer
i Bataller. L'autor ens
presenta un recull de 120
fitxes sobre altres tantes
"herbes i arbres que creixen a les nostres valls i
muntanyes, amb algunes
poques de cultiu o exòtiques però del tot assimilades a terra i casa nostra ".
ÉS un treball de camp que
s'ha realitzat mitjançant
nombroses
entrevistes
amb
persones
dels
pobles, habitants de llogarets i masos immersos
en el medi rural tradicional; gent camperola del
País, de tots dos sexes,
amb una edat que oscil·la
entre els seixanta i noranta anys, de qualsevol ofici
o posició social; ara bé,
totes elles conegudes
com a enteses o expertes
en plantes, especialment
en les medicinals, mengívoles, màgiques o que
simplement formen part
del bagatge cultural
propi del nostre món
rural.
El treball s'ha realitzat
per terres del Territori
Diànic, nom donat per
l'insigne botànic Oriol de
Bolòs a les terres que
conformen la terminació
oriental de les serralades
Bètiques, massissos calcaris orientats d'oest a est
deixen entre sí
nombrosos valls longitudinals i algunes petites
conques més o menys
tancades o foies. Aquest
territori comprèn
les
comarques centrals del
nostre País: la Marina
Baixa, la Marina Alta,
l'Alcoià, el Comtat, la
Vall d'Albaida, la Costera
i la Safor.
La informació recollida
en les diferents fitxes està
estructurada en cinc
apartats: nom científic,
noms populars diànics,
dades antropològiques,
dades
ecològiques
i
dades etnobotàniques. En
cadascuna de les fitxes hi
ha un recull dels usos que
els nostres avantpassats
feien de les plantes que
ens envolten, un saber
mil·lenari " adobat amb
cites
literàries
des
d'Homer a Enric Valor,
poemes, cançons populars..., sempre al voltant
del món vegetal".
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Valencianisme mallorquí

Sopa de llibres

Boletín del Reino de Mallorca, València 1946

Gemma Lluch

o f f t í n bel
be

FERRAN PASTOR
Una freda horabaixa de desembre mentre tafanejava a Llibres
Mallorca, en Palma, vaig tenir
una inesperada conversa amb el
malaguanyat historiador Ricard
Blasco, arribat de Sa Pobla, on
exercia sa filla. En algun moment
de la conversa, Blasco em va
comentar: "Un dia s'haurà de fer
balanç de l'aportació dels universitaris mallorquins a la represa
cultural i civil valenciana, independentment dels seus mèrits
científics".
Llavors em recità la llista que
segueix, acompanyada d'algunes
informacions que he completat.
Començà pel bibliotecari de la
Universitat de València a mitjans
del XIX, Marià Aguiló, al qual
l'esperit de servei l'animà a
fomentar el conreu de la llengua
culta entre els aleshores joves
estudiants Teodor Llorente ,
Wenceslau Querol... i a ser un
dels puntals dels Primers Jocs

15

Florals. Una tasca semblant realitzarà Mossèn Alcover a començaments del XX amb un grup de
seminaristes valencians per a
que l'ajudaren a arreplegar lèxic
per a l'Obra del Diccionari.
Entre els contemporanis cal
esmentar el cèlebre llatinista
Miquel Dolç, el qual ultra la seua
participació en el valencianisme
cultural ("Pensat i fet", "Revista
Valenciana de Filologia", " Lo Rat
Penat"...) donà un decidit suport
a la valencianització de la
Universitat. També el geògraf
Vicenç Rosselló ha fet una gran
tasca didàctica i divulgativa
(" Atlas Escolar del País
Valencià", "55 Ciutats valencianes ", " Geografia del País
Valenciano"... La mateixa vena
didàctica trobem en el Pare
Riutort, peça fonamental en
l'escanyolida valencianitat de
l'església ("Llibre del Poble de
Deu"), i com a coordinador i
editor dels primers textos per a
l'ensenyament de la llengua
("Llevant", "Llebeig"...).
Acabem la nòmina amb Joan
Oleza, catedràtic de Llengua
espanyola, director de "Cal Dir",
publicació que influí considerablement en la valencianització
de l'entorn del Partit Comunista,
i col·laborador en les noves
empreses del valencianisme cultural. La saba nova mallorquina
ens arribà els anys 90 amb
Antoni Llabrés, professor de
Dret Penal, que ens ha obsequiat
ja amb la primera traducció
comentada al català del nou
Codi Penal. Anime els estudiosos
a ampliar i millorar aquesta
aproximació inicial.

os mesos abans parlàvem de l'àlbum
Història de ratolins-, dèiem que si algú
creia que la literatura per a infants no era
de qualitat o, simplement, no era literatura,
aquest àlbum era un bon exemple de bona literatura i, per tant, una oportunitat per declarar-se
agnòstic.
La col·lecció que avui comentem també és una
bona raó per unir llibres per a infants i propostes
literàries. Ens referim als títols que apareixen en
Sopa de llibres, col·lecció publicada per Anaya
al País Valencià i per Barcanova per a la resta
del domini lingüístic. I hem triat uns exemples
per cadascuna de les franges d'edat que poden
esdevenir bons regals o bones recomanacions de
lectura per al trimestre que acabem d'iniciar.
Papààà...!!!, de la parella modèlica formada per l'escriptor Carles Cano i per l'il·lustrador Paco Giménez, és un llibre il·lustrat recomanat a
partir dels 4 anys, i jo
diria per a totes les
edats, perquè les
pors que arriben a
mitjanit no són patrimoni de cap edat (sí
d'algunes consciències i actuacions diàries, però això ja és un
altre
tema).
En
Papààà...!!! el protagonista de
la història té un superpapà que lluita contra el general Custer, contra els pirates i
els monstres i qualsevol malson que tinga l'atreviment de molestar-lo.
Per a lectors de més de 6 anys, dos títols del
darrer Premio Nacional de Literatura Infantil, el
valencià Vicente Munoz Puelles. S'hi va publicar
ara fa dos anys Óscar i el lleó de Correus, una
història en la qual les boques de les bústies de
Correus poden transformar-s e en autèntics animals, però... els agraden els caramels? Laura i el
ratolí és el llibre que ha merescut el premi i que
s'inicia amb la caiguda d'una dent. Els dos han
estat il·lustrats per Noeraí Villamuza i tendresa
és la paraula que millor descriu les sensacions
que em transmet la recreació que ha fet de la

D

història. Us recomane que les fullegeu i ja direu.
Les botes roges és una de les propostes de la
col·lecció per a lectors a partir de 10 anys. Escrit
per Karlos Linazasoro i il·lustrat per Claudia
Ranucci, el conte narra d'una manera molt poètica la història d'una colla de nens especials. Ho
són perquè la imaginació amara la seua quotidianitat, la d'ells i la dels personatges que conformen la petita societat que forma part d'aquesta història, com la d'un pare poeta o la d'una
mestra obsessionada pels enigmes. I les botes?
Com l'amor, és un element més que ompli de
tendresa una narració que recupera una manera
d'escriure plena de metàfores, d'imaginació i de
propostes de lectura més enllà de les línies. I
dic recupera perquè poques vegades
tenim l'oportunitat de trobar-nos amb
propostes literàries com aquesta, tan
lírica i suggerent, en un camp editorial massa "pla i repetit".
I, per últim, un títol de
dues
autores
basques per
als lectors de més de 12 anys:
Quan els gats se senten tan sols,
de Mariasun Landa i Asun
Balzola. Conta la història d'una gata de
nom Ofèlia i
d'una xiqueta de
nom
Maider,
d'un pare que
deixa la casa i
d'una mare i una
iaia que acompanyen
Maider, elements més que suficients per recrear
un món en la tradició d'aquestes autores amb
una obra darrere que les transforma en autores
de prestigi,
Només hem volgut comentar ací algunes
petites mostres de la qualitat d'una col·lecció
que tria acurada les propostes literàries que
l'alimenten: com un bon gourmet que tria la
qualitat, Sopa de llibres és, corn iniciàvem l'article, una nova prova per aquells que les
necessiten per declarar-se agnòstics, o ja sou
creients?

AHM; Jornades que van fer història
llarga nit franquista, configurava un món peculiar, sempre a
l'entorn de l'emblemàtica indústria siderúrgica: una església a
mesura de la patronal, un economato per a les famílies treballadores, el casino per als directius, l'Escola d'Aprenents, el
col·legi de Begonya, l'equip de
futbol (l'Acero)...
L'autor d'aquest text, José
Antonio Antón -en l'actualitat
professor de Geografia i
Història, sindicalista i membre
actiu de l'ONG Entrepobles-,
acabava d'arribar en aquells
dies al País Valencià, i coneixia
la situació crítica de la lluita a
AHM a través de la seua companya Anna Ros, en memòria de
la qual s'editen ara aquests
retalls de memòria. Antón recuAquelles días de enero
pera el testimoni personal, a traJosé Antonio Antón Valero
vés d'entrevistes amb alguns
Delicias,
líders i ciutadanes anònimes,
Madrid, 2000. 68 pàgines.
d'una experiència de lluita que
R. M. l'allau neoliberal ha aconseguit
L'any 1984, el Port de Sagunt quasi soterrar. Llegir amb la
vivia el final d'una etapa. Les perspectiva dels anys transco,primeres setmanes d'aquell any, rreguts com els sindicalistes
la població assistia als darrers acusen el Mercat Comú, la
episodis de rebel·lia contra l'a- banca i la gran patronal de ser
menaça de suprimir els llocs de els principals responsables de la
treball amb el desmantellament liquidació de la indústria sagund'Altos
Hornos
del tina, en una anàlisi serena i
Mediterràneo (AHM). Aquell alhora radical, podria sorprenmoviment social, protagonista dre si no fóra per la lucidesa
de la resistència obrera en la amb que alguna d'aquelles valo-

racions va saber anticipar-se al
futur: "Elproyecto de política de
Estado de conseguir de Espana
un régimen estable de alternativa de gestión en el poder por
diferentes partidos, acercarnos
al mundo político europeo (...) si
hay que hacer una reconversión
industrial se hace y se puede
asumir en el camino que sepierdan las elecciones en un régimen estable de turno de partidos
(...) si no entendemos los trabajadores esta realidad, va a ser
muy fastidiado, porque no
vamos a entender por què un
partido al que han votado diez
miüones de espaiïoles se va a
cargar un montón de fàbrícas, va
a producir desempleo y va a
hacer un tipo de reconversión
que facilite un proceso de acumulación capitalista (...) Si esto
no se entiende desde esa òptica,
la derrota que puede sufrir la
clase trabajadora (...) va a ser
muy grande, porque va a ser la
derrota del no entender nada"
(Pàgs. 42-43). La recopilació d'aquestes converses esdevé a més
un material valuós per tal de
reconstruir una part de la història d'aquells dies i entendre
millor el món on som i d'on
venim.
El llibre es troba a disposició de
les persones interessades a la
seu sindical de València.

H|
Pedagogías del siglo XX

AA.W.
Cisspraxis, Barcelona 2000.
Aquest llibre ajuda a recuperar
la memòria pedagògica del
segle que s'ha acabat. És igualment un homenatge a aquells
autors que van dedicar la vida a
l'educació i deixaren en les
seues teories i pràctiques un
exemple a seguir, històries personals compromeses, maneres
diferents d'entendre la transformació de l'Ensenyament.
Però, sobre tot, són les històries
d'uns pedagogs que van qüestionar els mètodes tradicionals i
que proposen altres maneres
d'entendre el procés d'ensenyament- aprenentatge .
Es tracta de rellegir Montessori,
Ferrer i Guardia, Dewey, Giner
de los Ríos, Freinet, Neill, Makarenko, Piaget, Milani, Freire i
Stenhouse. Tot amb un interessant pròleg de Jaume Carbonell,
director de Cuadernos, i una
introducció a càrrec del professor
de la Universitat de València
José Gimeno Sacristàn.

Quaderns d'Educació
Contínua, núm. 2
AA.VV.

Centre de Recursos i Educació
Contínua,
Diputació
de
València. Primavera 2000. 132
pàgs.
Concebuda per a respondre a les
necessitats dels centres valencians d'educació i formació de
persones adultes, de les entitats
municipals, les associacions i
totes les persones vinculades a
aquest camp formatiu, formula a
l'editorial una declaració d'intencions: pretén "que les teories, és
a dir, les reflexions que companyes i companys fan sobre les
seues experiències, es tornen a
transformar en pràctiques reals
de re/pensar, re/plantejar-se i
re/fer les seues iniciatives diàries
d'educació i formació de persones adultes". La Carpeta s'obri
amb el treball de Tomàs R.
Villasante "Xarxes i sociopraxi".
Informació: Centre de Recursos i
Educació Contínua, C/ Noguera,
10, 46800 Xàtiva.
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Jorge Cardem, professor argentí i sindicalista de la CTERA
i m mm

Jorge Cardellï és un llicenciat en
Matemàtiques i professor universitari
que dirigeix el Instituto de Estudiós y
Formación de la Central de
Trabajadores de Argentina- Nascut el

Jorge Cardelli / XELO GARCIA

R. M.
£Com s'explica que a
l'Argentina no hi existesquen
moviments de renovació pedagògica autònoms dels sindicats?
- Per a nosaltres, la lluita sindical i
la pedagogia van de la mà necessàriament, perquè la defensa de
les condicions de treball està
estretament lligada a l'Escola
Pública, l'augment del pressupost
educatiu i la millora salarial dels
treballadors de l'ensenyament.
Els trets de l'ofensiva neoliberal
tendeixen a justificar les condicions laborals penoses i els salaris
baixos dels docents per l'acusació
de la baixa qualitat del nostre treball.
- És, per tant, el neoliberalisme
qui introdueix la dimensió pedagògica quan pretén avaluar el
treball docent.
- Efectivament. L'eix de disputa
en el pla pedagògic el va començar introduint el propi neoliberaiïsme. Dins aquest marc general,
per a nosaltres adquireixen molta
importància les aliances, el compromís de la comunitat en el sentit
que els educadors, el conjunt dels
treballadors i els sectors populars
tenim en comú la defensa de
l'Escola Pública, perquè, en el
fons, el que ells volen és destruir
l'Escola Pública a la qual assisteixen els fills dels treballadors.
- Des d'ací, sorprèn molt veure
l'extraordinària vitalitat del vostre moviment.
- Comptem amb una tradició molt
forta de l'educació pública, ja que,
almenys fins als anys setanta,
aquesta era una via clara per a
l'ascens social. En l'actualitat, a
l'Argentina es conserva la memòria d'aquella tradició perquè la
Universitat pública no és aranzelària i en l'imaginari col·lectiu això
suposa encara una eina per a
millorar les condicions socials de la
gent.
- En aquest marc, jicom es plantegeu fer formació del professorat
des del Sindicat?
- Quan a la CTERA ens plantegem responsabilitzar-nos de la
capacitació del professorat no ho
enfoquem en clau interna, sinó
que ho concebim dins un ensenyament renovat en sentit ample.
Per a nosaltres, defensar l'Escola
Pública, a més d'un projecte ideològic, és una necessitat objectiva:
no podem permetre que ens

durant els anys seixanta i setanta,
aquest sindicalista va passar vuit
anys a la presó en l'etapa de la
dictadura militar» Recuperada la
llibertat en 1983, va retornar a la
docència ï al treball sindical, en una

pugen els salaris mentre s'aniquila l'Escola Pública.
- La CTERA és també una força
social amb molta implantació i
compromís polític.
- Des del punt de vista ideològic,
tenim un plantejament de transformació social que assumeix un
protagonisme polític i que entén
que no es pot deixar la política
només en mans dels partits.
Entenem que s'ha d'ampliar el
sentit de la democràcia i que els
moviments socials, pedagògics i
culturals tenim dret a participarhi.
- £Quin tipus d'activitats de formació organitzeu?
- En el Centre de Formació
Marina Vilte fem cursos per al
professorat on s'introdueix la
metodologia de la investigació
educativa, perquè volem retornar
el protagonisme al docent i dotarlo d'instruments perquè reflexione sobre la seua pràctica.
Incloem-hi activitats d'anàlisi
sobre les transformacions socials
recents, les característiques del
projecte neoliberal i la importància de la lluita político -ideològica
en el pla educatiu.
- ^Quines persones assumeixen la
responsabilitat d'impartir la formació?
- Comptem amb companys que
són dirigents sindicals experts
amb una bona formació intel·lectual i amb intel·lectuals de reconegut prestigi acadèmic. Oferim un
nivell elevat de qualitat, amb un
professorat que acadèmicament
està en la primera línia. Gaudim
d'una legitimitat acadèmica que
ens permet disputar sense complexos aquest espai a l'oferta de
formació més oficialista. Per arribar fins ací hem hagut de construir un espai acadèmic, educatiu,
d'investigació i de reflexió amb
legitimitat, molt reconegut a la
societat. L'actitud del nostre centre és plural i el professorat és ideològicament divers i gaudeix de
llibertat de càtedra, sempre des
d'una perspectiva crítica d'ampli
abast.
- jiPodeu explicar l'experiència
recent de les lluites dels treballadors i treballadores de l'ensenyament argentins?
- La CTERA, que sempre ha reivindicat la seua autonomia front
l'Estat i els partits polítics, sorgeix
el 1973 per la convergència de dos
moviments docents. És una organització molt combativa, que en la
dictadura militar va tindré 600
desapareguts, entre ells la pròpia
Marina Vilte. Estem compromesos
amb la societat civil i, de fet, molts
dirigents de la CTERA són també
membres d'organismes defensors
dels Drets Humans. D'altra banda,
tenim un plantejament nacional
federal molt fort, afirmem que tots
els treballadors i treballadores
han de tindré uns rnínims salarials
de dignitat, i la qualitat educativa
ha de ser igual en tot el país.
- Feu-nos un diagnòstic.
- Ara som en plena resistència i
sóc optimista. Amb l'experiència
adquirida i el treball desplegat
estic convençut que ens anirà
bé.

tasca integrada d'ambdós fronts:
"Som un sindicat i, a més, un
moviment educatiu. Volem
representar els pares i els alumnes
classe". Convidat per l'STEPV a visitar

València, Jorge Cardelli explica les
claus que han dut els ensenyants
argentins a protagonitzar una lluita
que ha sabut catalitzar la resposta
dels sectors populars a l'ofensiva
neoliberal.

Imatge de la Carpa Blanca a la Plaza de Mayo, de Buenos Aires. /ARXIU

La Carpa Blanca,
una lluita modèlica
El sindicalisme docent
argentí té una llarga tradició
lligada a les reivindicacions
pedagògiques dels ensenyants, atès que no hi existeix un moviment pedagògic
autònom. De fet, la Central
de Trabajadores de la
Educación de la República
Argentina (CTERA) va crear
el 1993 la Escuela de
Formación Pedagògica y
Capacitación
Sindical
Marina Vilte, una institució
autofinançada pels propis
ensenyants del país que s'encarrega de desenvolupar
projectes de formació pedagògica i professional. La
CTERA, que aglutina la
immensa majoria del professorat, ha estat capdavantera
en la lluita social contra els
atacs del neoliberalisme i en
defensa de l'Escola Pública.
Un dels últims episodis
modèlics d'aquesta lluita es
va aglutinar al voltant de la
Carpa Blanca.
La Carpa Blanca i la vaga
de fam dels ensenyants
argentins comencen el 2 d'a-

bril de 1997 amb un objectiu:
aconseguir un Fons de
Finançament per a l'Educació
que, en un primer moment,
done resposta a la situació
salarial dels treballadors de
l'ensenyament. Al llarg dels
1.003 dies de mobilització a la
Carpa, el Govern Menem
tracta per tots els mitjans de
desprestigiar, debilitar i
posar fi a la lluita. Finalment,
la victòria dels ensenyants
argentins i del conjunt de la
societat que els hi van donar
suport representen un testimoni i un model exemplar
d'unitat i de lluita per l'Escola
Pública.
Aquestes són, en resum,
algunes de les fites d'aquella
mobilització:
- 11 setembre 1997. El president Menem anuncia un
augment salarial que es
queda en promesa de campanya electoral.
- Desembre 1997. S'intenta
imposar un re a just salarial
condicionat. La vaga i la
mobilització del 2 d'abril de
1998 tomben el projecte.

- Agost 1998. Primer
cobrament de l'Incentiu
Docent.
- Setembre-octubre 1999.
La CTERA decideix continuar amb la vaga de fam,
perquè el Govern no garanteix la continuïtat del Fons.
- 24 novembre 1999. Vaga
de la CTERA, que exigeix
mantenir la percepció de
l'Incentiu Docent.
- 20 desembre 1999. La
Cambra de Diputats aprova la
creació d'un fons de 660
milions. No s'estableix cap
condició a l'Estatut del
Docent
- 30 desembre 1999. La
direcció de CTERA s'entrevista amb el nou president,
De la Rua, que es compromet
a complir la Llei. Es decideix
retirar la Carpa, en compliment de la resolució majoritària del congrés del sindicat.
La Carpa havia complit l'objectiu pel que va ser
instal·lada: la promulgació
d'una Llei de Finançament
amb els Pressupostos de
l'Estat i sense condicions.

