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EDITORIAL

Tarancón, contra
el professorat valencià
es declaracions de
Manuel Tarancón
acusant el professorat valencià d'una
suposada " fractura"
entre escola i societat, pel
model de llengua que ensenya
d'acord arnb la Romanística i
les universitats d'arreu del
món, marquen un punt d'inflexió respecte la reclamada
actitud "centrista" del Govern
popular.
Si és insòlit que un Govern
mantinga un divorci permanent amb la Universitat del
seu país, és delirant que l'estenga a la Universitat com a
institució, doncs cap universitat del món li concedirà a
Tarancón la menor possibilitat
d'explicar el valencià al
marge de la llengua catalana.
Si Tarancón fóra governant als
Estats Units, segurament avalaria també els ciutadans que
mantenen encara una croada
contra les tesis evolucionistes
de Darwin, sempre que això li
proporcionarà votants.
Les declaracions del conseller responen a una campanya
mediàtica del Govern per culpabilitzar la Universitat, el
professorat i el món acadèmic
en general del que en realitat
són les conseqüències de la
nefasta política lingüística
dels governs d'Eduardo
Zaplana. Aquesta desaforada
reacció coincideix amb la
impossibilitat de traure endavant el projecte de l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua
(AVL) des de posicions partidistes i anticientífiques.
El conseller manipula la
realitat quan afirma que s'ensenya una normativa basada
en "l'ús i costum", Silencia de
manera intencionada que la
normativa que regula l'autorització per l'Administració
educativa dels llibres de text
-Ordre d'l de setembre de
1984, que desplega el Decret
79/1984- atorga a l'Institut de
Filologia Valenciana (avui,
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Manifestació del professorat interí a la ciutat de València. / XELO GARCÍA

Les organitzacions convocants criden a una nova vaga el 27 d'abril

El 80% dels interins
activament
en les mobilitzacions
La vaga de professorat interí convocada pels
sindicats AFID-CV i STEPV-Iv ha tingut un
seguiment del 79%. En la manifestació celebrada han participat més de 3.500 persones. Els
convocants demanen la dimissió del conseller
Manuel Tarancón i solucions reals a la probleEntre el col·lectiu existeix gran
malestar per les declaracions del
conseller d'Educació, ja que no
fa res per donar solucions a la
situació de precarietat que
pateix el professorat. A més,
Tarancón no assumeix les seues
responsabilitats que passen per
iniciar un procés de negociació
que done resposta a les reivindi-
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màtica del professorat interí, solucions que passen per la moratòria en la convocatòria de les
oposicions docents del 2001 i un pla d'estabilitat
per aquest col·lectiu, mentre es negocia un sistema d'accés diferenciat per al professorat interí.

cacions del col·lectiu. El Sindicat
valora favorablement el seguiment de la vaga i adverteix la
Generalitat que les mobilitzacions continuaran al llarg del
present curs escolar i, si cal, al
llarg de la resta de la legislatura.
Entre les mobilitzacions aprovades per l'assemblea de professorat interí destaca la convocatò-

ria d'una nova vaga per al dia 27
d'abril i no es descarta una
intensificació d'accions en el
futur. El Sindicat considera inadmissible l'actitud tancada de
l'Administració, una mostra de
la incapacitat del conseller per
resoldre la situació.
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El Conseller intenta avançar el
començament de curs al 5 de setembre,
sense deixar temps per preparar-lo
Molts claustres valencians han
començat a reaccionar per l'anunci fet des de la Conselleria
d'Educació d'avançar les classes
d'Educació Infantil i Primària al
dia 5 de setembre. El Sindicat ha
fet públic el seu rebuig a la
mesura, que de dur-se a terme
impossibilitaria poder prendre
mesures organitzatives col·legiades. Si finalment el curs
comença el dia 5 es farà inevitable la improvisació, les presses i
l'ajornament de decisions a un
moment posterior al comença-

Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana) la capacitat d'establir la norma gramatical que han de seguir els
projectes editorials. "Oblida"
també el dictamen del Consell
Valencià de Cultura, incorporat més tard a la llei de creació
de l'AVL, on s'estableix la unitat de la llengua i la normativa
consolidada per l'ús des de
1932.
Però el conseller Tarancón
vol ocultar, sobretot, les conseqüències de la seua política
lingüística. Ell és el responsable que en el curs actual
només s'hagen creat sis noves
línies d'ensenyament en
valencià en col·legis públics,
quan el seu col·lega Fernando
Villalonga en va sumar 44 a
les 48 de l'últim conseller
socialista, Joan Romero.
Tarancón és també el responsable que durant la seua gestió estiga baixant el nombre
d'instituts que incorporen
l'ensenyament en valencià,
doncs si en 1998 se'n sumaren
39, en el curs 1999-2000 van
baixar a 16, i en l'actual, a 20,
tot i que són la continuïtat de
Primària. Tarancón també és
qui subvenciona cada aula
d'ensenyament en valencià
amb 20.001 pessetes, quan en
1995 se'n pagaven 32.400.
Tarancón va consentir que en
juliol passat s'adjudicaren,
només en Educació Infantil i
Primària, més de 800 vacants
en programes bilingües sense
requerir al professorat coneixements de valencià. També
és qui manté encara, des que
s'iniciarà en 1997, la moratòria per a 17.000 mestres d'haver de conèixer el valencià
fins l'any 2005 o 2011 -depenent de la comarca on treballen- i de permetre que
puguen traslladar-se a qualsevol centre i a qualsevol lloc de
treball sense cap cautela.

ment de les classes amb l'alumnat. La Inspecció educativa, que
coneix molt bé les tasques organitzatives del començament de
curs hauria d'avalar la necessitat
de comptar amb més temps per
poder realitzar-les.
Al País Valencià, els distints
agents de la comunitat educativa van acordar en el seu dia
fixar en 179 els dies lectius
d'Infantil i Primària. Encara que
comencen abans, alumnat i professorat, no tindran més dies de
classe.

Per al conseller d'Educació, que ha
responsabilitat el professorat i ía Universitat de

l'escàs ús sodal del valencià. Si buscarà de
veres una causa h trobaria en l'analfabetisme
funcional que fa gala el Molt Honorable, la seua
política lingüística i la manipulació política que

fa d seu partit, des de 1TÍCD fins ai PP.

...i l'oli
Per a 3es Plataformes S^ntfimpioi So/tm l'Horta,
protagonistes col·lectius de la resistència contra
l'especulació i el deteriorament medioambientaí de
dos espais que defineixen k identitat territoàal Í
cultural del País.
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El conseller també és el responsable que totes les
places vacants dels instituts valencians d'Educació
Secundària s'oferesquen a qualsevol professor de
qualsevol comunitat autònoma sense demanar-los
que sàpiguen valencià.
El conseller és, per tant, responsable de la impossibilitat de planificar l'extensió de l'ensenyament en
valencià, perquè no s'hi pot adequar la plantilla de
professorat necessària mentre es mantinga tal desori organitzatiu. Manuel Tarancón és el conseller
d'Educació que manté congelat el 4% dels centres
privats concertats (sostinguts amb fons públics) que
compten amb ensenyament en valencià, mentre
que els col·legis públics arriben al 57% dels 1.085
que existeixen.
El conseller és part d'un Govern que manté el 99%
dels llocs de treball de la funció pública valenciana
al marge del coneixement de les dues llengües oficials, per la qual cosa és impossible que els ciutadans obtinguen el que necessiten de
T Administració autonòmica en la llengua pròpia
del país. El Partit Popular és el responsable de la
castellanització de la TVV, i el president de la
Generalitat és el millor exemple de que, després de
més de cinc anys al front de la més alta institució
valenciana, no cal parlar valencià.
El conseller ,de Cultura i Educació s'estén amb unes
conclusions sobre l'ús del valencià i les causes que
l'expliquen sense recórrer a la Sociolingüística ni a
cap estudi rigorós. En realitat, les falsedats que
aireja contra el professorat i la Universitat corresponen a l'estratègia de confrontació que el seu
anterior partit, l'UCD, va provocar entre els valencians, en plena transició política, per tal d'aturar el
creixent valencianisme polític i descafeïnar l'autogovern requerit pels sectors progressistes, aleshores avalat per la majoria d'ajuntaments que apostaren per un Estatut d'Autonomia amb les màximes
competències. La pregunta és inevitable: el Partit
Popular ha decidit reobrir les pàgines més més
negres de la "batalla de València"?
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Xelo García Murillo
o tenia un gran cuiner al taller de cuina de l'escola. Per
als seus .12 anys era un
artista. Feia goig de
veure la seua destresa
amb el rodet de fer la
pizza, amb el qual li
donava una textura perfecta: de la bola treia
una base u n i f o r m e i
rodona que després farcia amb una habilitat
insuperable. La nata
que m u n t a v a per a la
mous s e de xocolata,
estava garantitzada. Al
final de la sessió, en
eixa estona on cal arreplegar, escurar i deixarho tot en bones condicions, Vicent també
donava la talla i complia.
Al taller de cuina de
la meua escola procurem que hi assisteixen
els xics, encara que hi
ha alguns que encara
s'hi resisteixen, però per
a això estem les i els
mestres. Observant al
taller les actituds i el
comportament dels xics
veiem com molts d'ells
són autèntics artistes culinaris,
encara que alguns ho intenten
sense aconseguir-ho. Els xics
tenen motius per a reeixir en l'activitat doncs poden imitar els
seus companys més virtuosos.
Mentre recordem fàcilment el
nom d'uns quants cuiners famosos, els que ixen en la tele i
escriuen llibres, només les perso-
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nes mési devotes de la cuina
recordaran el nom "d'alguna cuinera cèlebre. Tanmateix, ells i
elles solen rememorar amb bon
sabor de boca la iaia, la tieta, la
mare..., que amb les seues mans i
amb molta intuïció i cura ens
brinden menjars exquisits dia a
dia, des dels plats senzills als
plats més complexos de les cele-

bracions.
Els més joves valoren
d'altres coses. Els xics i
les xiques d'avui, cadascú
pel seu c o s t a t , tenen
motius per guisar bé, els
primers imitant els grans
m e s t r e s dels f o g o n s , i
elles seguint l'exemple de
les dones de la família.
Ara, el P a r l a m e n t
E u r o p e u r e c o m a n a els
governs de la Unió que
als centres escolars s'ensenye a compartir les tasques de casa. Diuen que
per arribar a la igualtat
entre dones i homes
s ' h a u r à de p r o d u i r un
canvi d'actituds i de rols
entre la joventut, un procés costós que, amb les
resistències al canvi que
la família encara presenta, també haurem d'impulsar des de l'escola.
En el meu col·legi fa
molts anys que promovem aquesta dinàmica,
Els meus alumnes de fa
uns anys, els meus cuiners i cuineres, ara estan
a l'institut o treballant, i
fan
vida de majors. Pense
X. G.
en Vicent, Mireia, Pau,
Pilar... i sé que no menjaran pizza només a les pizzeries. Sé que
sovint s'embruten les mans i gaudeixen del tacte de la massa que
emplenen d'allò que més els
agrada. I sé que poden experim e n t a r el plaer que produeix
menjar-se allò que un mateix ha
preparat amb estima a la cuina.
Bon profit i millors hàbits!
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Onofre Espinós
on dia, senyor conseller!
Mire, ern sap greu dir-li-ho,
però crec que cal que vostè
comence a despertar de la seua
letargia, perquè a mida que un es
va fent major ja no està per a perdre el temps, ni per a cometre les
mateixes errades una darrera d'una
altra: un any i un altre any, són
molts anys...
Mire, que a les seccions dels instituts d'educació secundària -no
dubte que vostè sàpia
que és una secció-, no
han cobrat mai el complement retributiu com es
cobra als IES per exercir
càrrec {vicedirecció, vicesecretaria, cap d'estudis,
caps de departament}, és
clar. Que les Ordres, com
les persones, es tornen
caduques i absoletes, que
cal modificar-les, que
l'última que tenim és de la
Conselleria d'Economia i Hisenda
(1993), la qual no contempla les
retribucions per als càrrecs. A més,
és una normativa tan envellida i
medievalista que no reconeix les
seccions i es refereix a les "exten-
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sions de batxillerat", és clar. Mire,
que nosaltres no volem seccions,
que volem IES, que no volem continuar en aquest greuge comparatiu,
que les funcions que exerceixen
aquestes persones són les mateixes
que les que exerceixen les dels IES,
tan respectables unes com les altres,
Mire vostè, veient la passivitat per
modificar aquesta normativa tan

retributius dels afectats, a més d'una
reunió amb el director general de
Personal per tractar directament el
tema i dur-lo, si s'escau, a una Mesa
sectorial. No hem d'oblidar que amb
el desplegament del ROF tots
aquells centres que tinguen fins 11
unitats quedaran reconvertits en
seccions, és a dir, que en comptes
d'avançar retrocedirem i s'afavorirà
encara més les normes
desfasades i decrèpites,
per a tot seguit parlar
d'un
ensenyament
modern i progressista.
Mire, senyor conseller,
com deia Fuster, "o ara o
mai". O comencem a
reconèixer que cal modificar moltíssimnes coses
perquè la comunitat educativa reprenga el fil
correcte o la cosa se'ns
va de mare. Més que bon
dia, bona nit senyor conseller, descanse vostè i que demà
amb la claror del dia puga començar a veure les coses tal com ragen
i si no, que alguna veu li acompanye en els seus somnis i li diga com a
Llàtzer: mira muiaio, levàntate y
camina que buena farta te hase.

"Més que bon dia, bona nit senyor
conseller, descanse vostè i que demà
amb la claror del dia puga començar
a veure les coses tal com ragen i si
no, que alguna veu li acompanye en
els seus somnis"
obsoleta, aquest Sindicat ha recollit
totes les signatures de les persones
afectades de les seccions d'Alacant i
de les 24 de València. En aquest
escrit, lliurat per registre d'entrada a
la Conselleria de Cultura, sol·licitem
que es reconegueu els complements
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La contrareforma curricular que vol imposar el PP no és la
solució als problemes que té l'ensenyament; és just una
operació de maquillatge, de cosmètica, per conformar l'electorat. És necessari que tant el Govern central com els
autonòmics considerin l'ensenyament, l'educació, com una
prioritat i que realitzin les inversions adients per a desenvolupar les mesures contemplades en la legislació vigent: disminuir l'alumnat que hi ha a cada aula, atenció personalitzada a la diversitat d'alumnat, amb una formació específica
per al professorat que ha de fer aquesta feina integradora,
desdoblaments dels grups en determinades àrees, suport a
la labor de tutoria, disminució de l'horari del professorat de
niés de 55 anys, potenciació i finançament de les activitats
formatives complementàries, formació de les mares i pares
per a la corresponsabilitat en la formació...
Editorial, Pissarra, Revista d'Ensenyament de les Illes,
Núm. 102 (febrer/març 2001).

tem
- Per què ha dit que les trobades són un miracle?
- Tan sols és una expressió, en el sentit que si totes aquestes mogudes les contaren a una persona que estiguera fora
del context, pensaria que és impossible que tota esta moguda es porte a terme, amb les persones i amb les condicions
en què es desenvolupen actualment, sense una ajuda
important dels poders públics, que funcionen tots els anys i
que damunt s'incrementen, perquè és difícil de creure.
"Vicent Romans (president de la Federació Escola Valenciana}
Entrevista, El Punt, 1 d'abril de 2001.
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ra vindrà Pasqua, en el
mes d'abril. Sí. vindrà el
• dia que Pepito plorava perquè el catxerulo no se li envelava.
Vindran els tres dies de
jugar...Vindrà la festa de la mona
i de la llonganissa llarga i prima i
dels berenarets guisats en cassoles de fang. Ara vindrà Pasqua,
que és el dia d'estrenar espardenyes de colors i de tocar les castanyoles i de trencar la corfa de l'ou
dur en el front del pasqüer mentre es murmura allò de ací em
pica, ací em cou, ací em menge la
mona i ací trenque l'ou.
Sí, ara, en el mes d'abril, vindrà
Pasqua,
festa infantil per
excel·lència, celebració joiosa de
la primavera.
A l'escola cantem les cançons,

a moltes escoles es canten les
cançons de Pasqua. Es canten, sí,
en les classes d'Infantil i de
Primer Cicle. Després... després
la gent ja no canta, de no ser que
el professor o professora de
Música hi pose molt d'interès.
A casa no, a casa no cantaran
les cançons de Pasqua els xiquets i
les xiquetes. A les cases ningú no
canta, perquè si es canta no es pot
veure la tele. I si les criatures s'ajunten en colles -que ben poquetes
s'hi ajuntaran-, tampoc no tindran
temps per cantar. Jugaran a futbol,
i si no, al Nintendo; berenaran
bollycaos i oblidaran La tararà,
apresa a l'escola . La tararà sí i no.
La que porta pirri i també polissó.
Perquè, sabeu?, actualment les
criatures ja no canten. És normal,
tampoc no cantem les persones
grans.
La festa de Pasqua conté hauré de dir contenia?- tots els
ingredients de festa infantil
plena; Amb la repetició anual
d'uns rituals com són els dels
berenars tradicionals, de la roba
pasqüera, del cant col·lectiu; amb

els jocs propis de l'època de l'any,
amb la socialització que representa viure i gaudir en grup amb
el contacte amb la natura, una
natura exuberant plena d' olors
verds i vestida de Primavera, amb
una clara lluna redona si el cel és
ras a les nits, es pot possibiltar al
món infantil plenitud i espais de
felicitat.
Ara vindrà Pasqua, en el mes
d'abril, sí. Alguns xiquets i xiquetes valencians del segle XXI conservaran algun ritual de la celebració. Però la majoria viurà una
realitat diferent, més buida, supose; més artificial, em sembla.
Entretant, moltes persones
grans seguim reconeixent-nos en
unes tradicions que, en el seu
moment, ens ajudaren a madurar.
Mentre els xiquets i xiquetes agafats de les mans cantàvem, cridant amb força pels carrers del
poble ja venim, ja venim de berenaaaar i hem trencat laa cassoleta
i hem trencaaaat laa cassoletaaaaa... puc ben bé afirmar que
vivíem intensament i érem éssers
feliços.

L ' E S C O L A

Pedagogia i pedagogies
• Tf? ' "*'* " *"

Jaume Martínez Bonafé
é d'una vegada que a
Massanassa hi havia una escola
I que impulsava un projecte coeducatiu i tenia enganxada tota la
comunitat educativa, incloent-hi el
porter i aquell tió de la "Segona
Etapa" que no havia alçat mai el cul
de la cadira per res que no fóra el futbol. Al mateix temps, una altra escola a Riba-roja discutia sobre la conveniència o inconveniència dels deures
escolars, amb dossiers i fotocòpies,
xerrades, berenars, tensions i distensions. I recorde també aquella escola
rural de Xuliïla on es feien materials
per treballar l'arrelament al medi, i
aquells mestres de la Marina que
investigaven les arrels de la música
popular, Conserve uns materials
curriculars fets per mestres per investigar Sagunt, i Ontinyent, i la Vila
Joiosa. Recorde que al país germà de
les Illes cada any pel juliol un bon
grapat de mestres es tancava a una
comarca i feia un important treball de
descoberta,
"Ses
Semanes
Pedagògiques", i anava acumulant
materials i informació per treballar-los
després a l'escola, ï les Escoles d'Estiu
eren eixa possibilitat d'intercanvi, de
cooperació, d'aprenentatge mutu, una
kermesse de vitalitat pedagògica plural. Hi va haver gent que ens ajudà a
treballar sobre la història silenciada
del país, sobre la trampa nuclear a
Cofrentes; que ens ajudà a estimar la
llengua treballant-la. Hi va haver
gent que ens apropà a Freinet, i una
altra gent ens suggerí mirar també
l'escola en femení. A Llíria es feien
reunions mensuals amb la nocturna
traïdoria del bocata de sobaqwllo i la
cafetera, i pares i mestres del Camp
de Túria i els Serrans aprenien a

escoltar-se per dialogar junts el somni
de l'escola popular. Recorde ara aquella estimada escola de Benissanó, on
plantar arbres al pati era tot un projecte educatiu, o aquella història a
Barx, i gera a Atzúvia on Pep Bas i els
xiquets i xiquetes tenien una cabra a
l'escola, que estimaven i estudiaven? £Ï
quant de temps fa que els amics de la
Safor vénen fent dels projectes de treball una exquisida carta de navegació
per les aigües turbulentes del currículum? Recorde Anna ensenyant Socials
sense llibre de text, i recorde la gent
d'Elx traient la pau de l'escola al
carrer. Eren les pedagogies. Són les
pedagogies. Així, amb minúscula i en
plural.
Després va arribar el discurs monolític de la Reforma i s'instaurà la
Pedagogia. Així, en singular i amb
majúscula. I allò del constructivisme, i
el tercer nivell de concreció, i cal fer
el pececé. í l'assessor. 1 l'expert. I
l'inspector-company, i la formació en
centres dimecres per la vesprada. Era
i és una altra cultura. I és i era un altre
món. Les pedagogies neixien en l'escola, i anaven fent-se grans caminant
entre els pupitres de les escoles. Un
dia va vindré a aquelles reunions a
Llíria un paio de la Universitat amb
vestit jaqueta blau -no diré el.nom- i
ens vam riure molt amb el seu inútil
academicisme ultramontà. Altres nits
sopàvem amb Gonzalo Anaya i ens
rèiem estimant la seva paraula propera i reconeguda. Pensar l'escola des
de l'escola, ens deia Gonzalo. Els de
jaqueta blava no pensen des de l'escola. Pensen per a l'escola, en el supòsit que pensen. No cultiven la pluralitat de qui s'arrisca a aventures pedagògiques, que estima i vol viure
intensament. No, la Pedagogia amb
majúscula és única, freda i tecnocràtica. No està per l'aventura i les emocions. Hi ha un model que aplicar, i
punt. Després, si no funciona, la
culpa, és clar, la lé el mestre, que no
ha sabut llegir l'incomprensible llenguatge de qui li parla des d'una altra
cultura i des d'un altre món.
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La nova mesura privatitzadora vulnera els drets laborals

El Sindicat denuncia que el concurs per als
educadors dels menjadors vulnera la llei
ALL-I-OLI

Les organitzacions sindicals de la Mesa
Sectorial d'Educació s'han reunit amb el
director general de Centres Docents per
tractar la situació dels menjadors escolars.
L'aplicació de la convocatòria
del concurs per part de la
Conselleria, inclòs el plec de
condicions per a les empreses
aspirants, vulnera la legislació
autonòmica sobre menjadors
escolars. En particular, s'incompleix l'article 3.1.2 de la
Resolució sobre l'organització i
el funcionament dels menjadors
escolars, sobre l'equip d'educadors. No es té en compte que la
direcció del centre ha de ser la
màxima responsable del funcionament del servei ni que l'encarregat de menjador té com a
missió la relació amb els educadors, el personal de cuina i els
usuaris. Tampoc es té en compte que en determinats centres,
segons la modalitat de gestió,
pot haver un administrador de
menjador. Tots dos, l'encarregat
i l'administrador, seran designats pel Consell Escolar del
centre. També es preveu l'existència de professors educadors.
En els centres específics
d'Educació Especial podran ser
educadors, a més del professorat, els adjunts de taller i els
fisioterapeutes. La normativa
també preveu que, en cas que
el professorat no es faça càrrec
del servei, s'efectuarà una convocatòria pel Consell Escolar de

El desplegament
col·legis obté el
rebuig del Sindicat
ALL-I-OLI
La Conselleria ha presentat un
segon esborrany de l'Ordre
que desplega el ROF dels
Centres d'Infantil i Primària.
El Sindicat no hi està d'acord
perquè no s'hi arreplega una
part important de les esmenes
presentades, i continuarà treballant per un model que responga a les necessitats de
l'ensenyament públic i que
millore les condicions de treball del professorat. La
Conselleria s'entesta a mantenir 25 hores lectives, quan tots
els sindicats han plantejat la
necessitat de la reducció de la
jornada lectiva per acostar-la a
les 18 hores. Tampoc s'ha
acceptat les reduccions de la
jornada lectiva al professorat
major de 55 anys ni ampliar la
reducció horària als equips
directius ni a la resta, de coordinadors pedagògics,
El Sindicat ha exigit que els
centres puguen triar autònomament el model de jornada
més idoni pel consens de la
comunitat educativa. L'Administració, per contra, s'ha
negat a reconèixer més autonomia als centres. La seua
proposta continua sent reglamentista fins al límit, en la
mesura que fixa totes i cadascuna de les funcions del professorat i dels diferents òrgans
de govern i de coordinació
pedagògica dels centres.

L'STEPV-Iv ha demanat la suspensió del
concurs obert per adjudicar a una empresa
privada el servei d'educadors de menjador
i ha requerit la negociació de la normativa
que regule el funcionament d'aquest servei

L'actuació de l'Administració
educativa és, segons l'anàlisi de
l'STEPV-Iv, contrària a dret, a
més de ser inexplicable que en
la redacció dels plecs de condicions no s'haja tingut en compte la normativa legal vigent.
Darrere d'aquesta actuació
subjau una política privatitzadora quefïns i tot ignora l'obligació moral de contractar les
persones que fins ara han estat

prestant aquest servei, amb la
qual cosa es vulneren els seus
drets laborals. El Sindicat considera que l'Administració ha
bandejat la realitat del sistema
educatiu i dels centres, especialment d'aquells que tenen
programes educatius singulars,
com ara els centres CAES, els
PAI^Ps,, els centres d'Educació
Especial o els ubicats a les
zones rurals.

La planificació educativa del
2001/02, no cobreix les necessitats
de la xarxa pública del País Valencià
ALL-I-OLI

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
va publicar el 15 de març l'Ordre per la qual
es modifica el catàleg d'unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres
docents públics d'Educació Infantil (segon
cicle), Educació Primària i Educació Especial,
Partint del fet que no s'han
negociat els criteris que serveixen de base per a la modificació del catàleg, l'Ordre aposta
clarament per l'ensenyament
privat mentre se supremeixen
86 unitats de Primària i es condiciona l'augment de les unitats dels centres públics. Per
exemple, es frena l'escolarització d'alumnat de tres anys (a
més de no crear totes les unitats d'Infantil del Mapa escolar) o la de l'alumnat de primer
cicle d'ESO als IES, per manca

de titularitat de la Generalitat, per al curs
escolar 2001-2002. El Sindicat ha rebutjat
aquesta planificació educativa pels mateixos
motius que ja ho va fer amb la proposta provisional presentada, ja que no respon a les
mesures que necessita l'ensenyament públic
valencià.

d'instal·lacions
quan
l'Administració no ha fet res,
en molts casos, per tindré a
punt els centres. D'aquesta
manera, el transvassament d'alumnat de primer cicle d'ESO
als instituts es fa només en 19
instituts, mentre es manté la
resta en 454 col·legis, d'un
total de 1.016.
Per altra banda, només es
crea un nou programa d'ensenyament bilingüe (CP Pintor
Camarón de Segorbe). Un any
més, s'ha mantigut la negativa

a negociar les plantilles dels
SPEs. No es dota de professorat
suficient alguns programes
educatius, com ara, el^d'immersió lingüística, el trilingüe,
compensatòria o alumnat immigrant.
Per a l'STEPV-Iv, el més greu
és que no s'ha tingut en compte
la majoria d'al·legacions presentades pels Consells Escolars
Municipals i les Juntes de
Personal Docent. S'ha ignorat,
per tant, la voluntat de la comunitat educativa.

RESUM ESTADÍSTIC DE L'ARRANJAMENT ESCOLAR
Nombre de supressions i creacions d'unitats escolars per al curs 2001-2002
PAÍS VALENCIÀ
E. INFANTIL
E. PRIMÀRIA
E . ESPECIAL
ESO
TOTAL

CREACIÓ UNITATS
79
74
2
12
163

SUPRESSIÓ UNITATS
29
86
4
200
357

-

TOTAL
50
-12
2
-188
-152

Unitats de primer cicle d'ESO suprimides o creades a les escoles i unitats creades als instituts
ALACANT
CASTELLÓ
VALÈNCIA
PAÍS VALENCIÀ

SUPRIMIDES
52
10
138
200

La Conselleria

fonamental per als centres escolars,
L'Administració només ha acceptat estudiar
una nova normativa, que no entraria en
vigor en setembre de 2001.

EMPAR BADIA

beques de col·laboració. A la
Resolució s'hi fixa un perfil per
a les persones que desitgen
accedir a eixa beca.
Incompliment legal
Amb l'adjudicació del servei a
una empresa privada, la
Conselleria no compleix l'apartat referit als professors educadors ni el perfil assenyalat per
al personal que se'n faça càrrec.

Adjudicacions per al
professorat no definitiu

CREADES
6
3
3
12

CREADES IES
38
16
100
154

TOTAL
-8
9
-35
-34

ALL-I-OLI.
La Conselleria d'Educació té
la intenció de repetir els
mateixos errors en els procediments d'adjudicació de places
al professorat públic no definitiu. En els actes del pròxim
estiu, en els quals s'hauran de
proveir les vacants, per a
Infantil i Primària s'organitzaran adjudicacions presencials
en la darrera setmana de
juliol, però prèviament s'adjudicaran les vacants per al professorat suprimit.
Per a Secundària es pretén
que el procediment siga per
escrit, però a la Conselleria, hi
ha molts dubtes. Encara que la
intenció és que tothom estiga
als centres el primer de setembre, la pròpia Administració
reconeix que serà impossible
per distintes raons, entre les
quals destaca les oposicions,
el desconeixement de les
vacants, el fet que l'adjudicació de places a temps parcial
s'haurà de fer després del procés general i, finalment, perquè l'adjudicació definitiva es
donarà a conèixer en el mes
d'agost.
L'$TEPV-Iv ha defensat la
celebració d'actes d'adjudicació presencials a tots els cossos docents, amb independència que cal fer millor les coses
i oferir garanties al professorat
participant. En Primària, el
Sindicat
coincideix
amb
l'Administració en el procediment i en les dates, i ha demanat que es convoquen totes les
reunions o meses necessàries
per preparar tot el procés,
establir terminis de presentació de nova documentació o
canvi de província, regulació
d'itineràncies, comissions de
servei, etc.
Per a Secundària s'ha demanat l'organització d'actes presencials a la primera setmana
de setembre, amb la publicació de vacants provisionals a
finals de juliol per tal de verificar-les.
Altres sindicats proposen
distintes alternatives. UGT
coincideix bàsicament amb
l'STEPV. Per al Cos de
Mestres demana actes presencials en juliol i de Secundària
en la segona setmana de
setembre. ANPE i CSIF demanen garanties, i afegeixen que
si es comprova que el procediment en Primària funciona bé i
en Secundària sorgeixen problemes, cal aplicar en aquest
nivell el procediment presencial. CCOO, com l'any passat,
demana garanties i critica tant
processos presencials com
escrits. Amb les condicions
que plantegen, com a molt, el
procés se celebraria en octubre.
Pel que fa les places d'EPA
d'Educació Secundària, l'Administració vol obrir un procés
semblant al de l'any passat
per al professorat funcionari,
amb la particularitat que els
docents als quals se'ls va adjudicar una vacant continuen en
ella. Aquest procés es desenvoluparà a principis del tercer
trimestre acadèmic.
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El Sindicat estudia recórrer als tribunals de justícia

El professorat interí segueix demanant al carrer un accés diferenciat a la funció pública / Xelo García

Distints sindicats demanen negociar amb la ministra d'Educació

Les Administracions segueixen negant
l'accés diferenciat del professorat interí
ALL-I-OLI
La Confederació d'STEs i els sindicats CIG,
CSI-CSIF, EIA í FETE-UGT han sol·licitat a la
ministra d'Educació i Cultura l'obertura de
negociacions per a un nou sistema d'accés que
contemple una doble via d'incorporació a la
funció pública docent. Si es mantenen els canLa Mesa Tècnica del Ministeri
d'Educació del 23 de març havia
de tractar la modificació del
Reial Decret 850/93. En la reunió, la Confederació d'STEs, junt
a CSIF, CIG i UGT, va defensar
l'establiment de la doble via
d'accés i la introducció dels canvis legislatius necessaris per a
aconseguir-ho. Mentrestant, els
sindicats insten l'Administració
a adoptar les mesures transitòries per resoldre eventualment
la situació del col·lectiu. La

vis proposats per les diferents Administracions
seguirà sense resoldre's la situació del professorat interí. Per això és necessari, com ve
defensant aquest sindicat, una nova via, l'accés
diferenciat. Junt a la Confederació d'STEs,
aquesta organització continuarà treballant per
aconseguir-ho.

representació ministerial va descartar qualsevol negociació relativa a l'accés diferenciat.
Al País Valencià, la Conselleria
de Cultura i Educació ha informat
de la reunió de la Conferència
Sectorial d'Educació -integrada
per una representació del MECD i
de les comunitats autònomes- on
s'hi va tractar de la modificació del
Reial Decret 850/93. En la reunió
es va acordar treballar en ternes
com ara la reducció del nombre de
temaris, la reducció del nombre de

proves, la modificació del barem
per augmentar
l'experiència
docent i la modificació de la ponderació en la fase del concurs.
Aquesta modificació preveu d'augmentar el pes de la fase de concurs
en detriment de la d'oposició.
El 3 d'abril estava prevista una
Comissió Tècnica per continuar els
treballs, abans que en maig se
cèlebre la Conferència Sectorial
d'Educació per tancar el tema.
Aleshores començarà la negociació
amb la representació sindical.

ANPE, UGT, CSIF i CCOO donen suport a l'oferta d'ocupació de la Generalitat per a 2001

ALL i ou
Conclosa la negociació de la resolució per la que
es convocaran les oposicions a cossos docents en
l'àmbit del País Valencià, el Sindicat ha tornat a
discrepar del continguí dels acords subscrits per
l'Administració educativa i els sindicats ANPE,

D'acord amb la proposta del
Sindicat, s'hauria d'haver negociat prèviament a la convocatòria una modificació del sistema
d'accés a la funció pública
docent, per tal d'establir un sistema d'accés diferenciat per al
professorat interí.
Aquesta solució és pertinent
en aquest moment pel gran
nombre de llocs de treball creats
al llarg dels darrers anys corn a
resultat dels acords de plantilles
dels col·legis públics i els instituts de Secundària. Amb un sistema educatiu en expansió i la
subsegüent creació de llocs de
treball és més fàcil respondre
tant a la situació de precarietat
del professorat interí com a l'accés de les persones aturades, Per
contra, si ara no s'arbitren les
solucions pertinents, en el futur
serà difícil trobar solucions que
contenien tots els col·lectius i la
confrontació d'interessos serà
inevitable. En aquesta perspec-

UGT, CSIF i CCOO. Les raons del desacord de
l'STEPV-ïv són idèntiques a les manifestades en
edicions anteriors, en la mesura que es mantenen
les condicions com sempre i caldria que l'oferta
d'ocupació pública no fóra lesiva per al professorat interí ni per al propi sistema educatiu.

tiva, la responsabilitat serà tant
de l'Administració educativa
com de les organitzacions sindicals que no han donat suport a la
demanda del professorat interí.
De nou, sense requisit lingüístic
La manca de requisit lingüístic
per a l'accés a la docència tornarà a entrebancar el correcte funcionament d'un sistema educatiu que, com el valencià, és bilingüe. Com prescriu la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià, el
professorat valencià ha de
conèixer les dues llengües oficials. I tanmateix, el Govern
valencià es nega sistemàticament a fer-ho, argumentant que
no és possible jurídicament, a
més de no ser part de la seua
política. Respecte a les suposades impossibilitats legals, és
simptomàtic que totes les comunitats autònomes amb llengua
pròpia, llevat de la valenciana,

ho han regulat. El Sindicat sempre ha negat aquesta fal·làcia i
per això va presentar a l'anterior
conseller un informe jurídic que
no ha estat contestat mai.
Les bases de la pròpia convocatòria de les oposicions tampoc
són compartides pel Sindicat en
aspectes com la manca de criteris objectius per a determinar els
membres de les comissions de
selecció, la negativa a augmentar les quantitats a cobrar pels
membres dels tribunals, la negativa a excloure del sorteig a
aquelles persones que han format part dels tribunals en els
darrers tres anys i no desitgen
estar-hi enguany, o el fet de no
assignar places a cada tribunal
per tal que les places s'hi adjudiquen amb criteris idèntics.
D'altra banda, la convocatòria
d'oposicions tampoc soluciona
l'accés dels psicopedagogs al
cos de Secundària.

ALL i OLI
El primer exercici del concurs-o posició d'accés al Cos
d'Inspectors d'Educació, un supòsit sobre l'anàlisi del cobrament de determinades quantitats a l'alumnat de segon cicle
d'Infantil d'un centre concertat, ha provocat la denúncia d'un
grup d'opositors. Els aspirants no han disposat de les mateixes facilitats per poder realitzar la prova, en un procés dirigit a afavorir els interessos dels inspectors accidentals,
nomenats al marge dels principis constitucionals d'igualtat,
mèrit, capacitat i publicitat.

El Sindicat ha protestat de
manera enèrgica davant una
actuació que se suma a les
greus irregularitats de la
convocatòria, recorreguda
judicialment.
Pel que fa a l'exercici presentat per a la seua resolució
pels opositors, cal dirimir en
primer lloc si la prova es pot
resoldre amb la normativa
legal feta pública, és a dir, a
l'abast de totes les persones
aspirants, per haver-se publicat a les publicacions oficials,
el Diari Oficial de la
Generalitat o el Boletín
Oficial del Estado.
El Sindicat ha detectat l'existència d'una instrucció
interna de la Inspecció
Educativa titulada "Instrucciones de la Dirección
General de Centros Docentes
para la aplicación de la subvención del segundo cicló de
Educación Infantil/ Preescolar del curso 2000/2001 por
parte de los centros privados
beneficiarips (modalidades
generales y restringida)", La
instrucció està firmada per
l'anterior directora general
de Centres el 27 de juliol de
2000, però té caràcter intern,
restringit, i no ha estat publicada al DOGV. En conseqüència, només pot ser coneguda per aquelles persones
que treballen a la Inspecció i
no per la resta d'aspirants,
perquè no hi tenen accés.
Informe d'experts
Quina és la importància de
les instruccions? Un exemple: la pregunta 5 del qüestionari està contestada a les
pàgines 24 i 25 de les instruccions. A més, n'hi ha dos
exemples pràctics.
Podien els aspirants que
no han treballat a la
Inspecció Educativa contestar aquesta pregunta
sense conèixer aquestes
instruccions? I la resta de
preguntes? Les respostes a
aquestes qüestions són
claus per determinar si han
existit o no irregularitats en
l'exercici. En aquest sentit,
l'STEPV-Iv ha encarregat a
un equip de persones
expertes en legislació educativa l'elaboració d'un
informe per a determinar si
la prova es pot resoldre
amb la normativa publicada o, pel contrari, rtomés es
pot respondre amb les instruccions internes de la
Inspecció Educativa. Amb
l'informe, el Sindicat actuarà en conseqüència, i, per
tant, no descarta acudir als
tribunals de justícia si finalment es demostra que la

normativa de caràcter restringit és l'única amb la
qual es podia contestar l'exercici de manera satisfactòria.

Una prova feta a la mida
Independentment de tot l'anterior, no hi ha dubtes que la
prova pretenia afavorir les
persones que han treballat
com a inspectors accidentals.
En primer lloc, perquè
aquest personal nomenat
eventualment per Conselleria durant els últims anys
ha hagut de resoldre situacions similars a les enunciades en la prova, sobretot
durant els mesos de gener i
febrer de cada any, és a dir,
poc abans de l'inici de les
proves. En segon lloc, la
Inspecció
Educativa és
coneixedora de les instruccions esmentades, que li permeten disposar d'una resposta concreta a cadascuna de
les qüestions plantejades.
Per al Sindicat, és evident
que no s'ha respectat el principi d'igualtat.
L'STEPV-ïv va recórrer en
el seu moment la convocatòria del concurs-oposició per
considerar que era il·legal
en no reunir les degudes
garanties constitucionals.
Algunes persones aspirants
també han reclamat la puntuació adjudicada als inspectors accidentals pel fet
d'haver exercit com a tals,
per vulnerar el Decret
180/1992, que diu textualment: "El nomenament
d'inspector accidental en
cap cas suposarà reconeixement de cap mèrit en la
puntuació per a l'accés a la
funció inspectora educativa". A més, la publicació de
la llista provisional d'aspirants amb la seua puntuació
per mèrits ha estat irregular
per no constar el desglossament per apartats, tal i com
ve organitzat el propi barem
de referència en l'Ordre de
convocatòria.
La gravetat de la irregularitat rau en la impossibilitat
de detectar possibles errors
en la valoració de cada subapartat, una qüestió decisiva
en el procés de selecció. Cal
recordar també que el tribunal està composat per cinc
persones designades lliurement per l'Administració
educativa, dues de les quals
són alts càrrecs de la
Conselleria (el director territorial de Cultura i Educació i
el cap de la Inspecció
Central), un fet inèdit en la
història de les oposicions
docents.
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Mesa tècnica a Madrid

demanen prorrogar
l'accés de mestres
als IES i la
'jubilació LOGSE
ALL-I-OLI
A la Mesa Tècnica del 29 de
març a Madrid s'hi va tractar
l'accés dels mestres als instituts de Secundària (IES) i la
regulació de l'anomenada
"jubilació LOGSE". A la
Mesa eren presents les delegacions
del
Ministeri
d'Educació i la representació
sindical. Sobre la modificació
de la disposició transitòria
quarta de la LOGSE, que
determina l'accés del professorat del Cos de Mestres als
llocs de treball de primer cicle
d'ESO als IES, el portaveu del
Ministeri va afirmar que no hi
havia possibilitat de prorrogar
l'accés, doncs el text legal
determina que siga el professorat de Secundària el que
irnpartesca eixe cicle. La
representació ministerial va
informar que aquesta posició
és compartida per totes les
comunitats autònomes i que
el percentatge de mobilitat
contemplat a la LOGSE és
competència d'elles.
Totes les organitzacions sindicals van demanar la pròrroga, L'STEPV-Iv valora negativament la posició tancada del
Ministeri i estén la crítica a la
Generalitat pel doble llenguatge que utilitza. Mentre
que a València l'Adminis tració autònoma afirma
que està d'acord amb les propostes sindicals, s'escuda
darrere la manca de competències, i davant el Ministeri
proposa tot el contrari, El
Sindicat continuarà insistint
en la necessitat de la pròrroga
perquè el professorat del Cos
de Mestres puga accedir al
primer cicle d'ESO als IES.
Jubilació LOGSE
Pel que fa a la jubilació avançada (disposició transitòria 9a
de la LOGSE), el Ministeri ha
anunciat la intenció de prorrogar la jubilació avançada
temporalment, però no de
forma indefinida. També s'hi
va expressar l'acord que existeix a totes les comunitats
autònomes sobre el particular,
amb excepció de la valenciana, i que existeix un acord
entre
els
ministeris
d'Educació,
Hisenda
i
Administracions Públiques
per fer-ho possible. En la reunió T Administració no va concretar el temps de pròrroga
previsible, mentre tots els sindicats es van manifestar reclamant que fóra indefinit. La
negociació s'ha traslladat a la
Mesa Sectorial d'Educació del
MECD.
Els STEs insistiran en la
pròrroga indefinida, tant pel
que fa a l'accés del professorat del Cos de Mestres al primer cicle d'ESO dels IES com
per a la jubilació avançada.
L'STEPV-Iv insisteix en la
denúncia de la Conselleria
de Cultura i Educació, pel
cinisme i la falta de respecte
envers el professorat valencià i les organitzacions sindicals.

NEE es presenta tres anys
després d'aprovar-se el decret
ALL i OLI
L'Administració valenciana ha presentat un projecte d'atenció educativa a l'alumnat de Primària amb necessitats educatives especials
(NEE). Es tracta d'una norma que, tres anys després de l'aprovació
del Decret 39/1998, ha de fer efectiu el seu desplegament. Tot un
rècord d'eficàcia. La proposta conté carències importants i és susceptible de millora en molts aspectes. El Sindicat ha obert un procés de debat entre el professorat que treballa en aquest àmbit per
elaborar les propostes que s'aportaran al document oficial.

En una primera valoració del
document, es pot detectar que
hi ha aspectes que no s'han
recollit. És el cas de la dotació
de recursos, mitjans i suports
complementaris als centres o
l'estímul a la realització d'experiències d'innovació, la promoció al disseny de materials i a
l'experiència d'escolarització
coordinada. També cal crear als
col·legis de les zones rurals unitats específiques d'EE i adaptar
el Reial Decret 1.004/91, sobre
condicions mínimes que han de
reunir els centres educatius,
entre altres aspectes. El document no contempla l'alumnat

d'Educació Infantil, un aspecte
important que cal incorporar a
la normativa.
L'STEPV-Iv proposa distintes
esmenes: la permanència de l'alumnat en Primària; la necessitat de modificar l'escolarització
de l'alumnat amb NEE per
aconseguir una distribució equitativa en els centres sostinguts
amb fons públics i no únicament
en els de titularitat pública; l'avaluació de l'alumnat; les ràtios;
la coordinació entre el personal
dels centres i els SPEs i la seua
actuació de cara a les famílies;
l'avaluació i promoció de l'alumnat; les actuacions del pro-

ARXIU

fessorat
de
Pedagogia
Terapèutica i d'Audició i
Llenguatge, dels educadors i
d'altres professionals.
El Sindicat demanarà la crea-

ció dels Serveis d'Atenció
Educativa i Rehabilitadora, així
com la rebaixa de les ràtios i la
dotació d'educadors als centres,
entre d'altres.

Les persones afiliades poden inscriure's a través de! Sindicat

Cal garantir la distribució

Gandia serà la seu de les jornades sobre
Reforma i contrareforma organitzades
\j
per la Confederació d'STEs

L'educadc
es regularà
a
2y

ALL i OLI
Amb el lema "Reforma y
contrarreforma. Por una ensenanza pública de calidad", la
Confederació d'STES ha convocat tres jornades de debat
els dies 4, 5 i 6 de maig, que se
celebraran als locals de
Fomento i a la Universitat
Popular de la ciutat ducal. El
divendres 4 distints representants polítics al Parlament
espanyol exposaran els seus
punts de vista. En la segona
jornada del dissabte, Jaume
Martínez i Alvaro Marchesi

ALL ï OLI
La Conselleria de Cultura i Educació ha presentat un projecte
d'ordre per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats d'educació compensatòria. En relació a la proposta, el
Sindicat considera que s'ha d'incorporar mesures que permeten
la distribució equitativa de l'alumnat amb necessitats d'educació
compensatòria entre tots els centres sostinguts amb fons públics,
i no sols en els de la Generalitat També s'ha d'incloure l'escolarització de l'alumnat al primer cicle d'Infantil i s'han de revisar
les ràtios per anar rebaixant-les.

impartiran dues conferències
sobre el Debat Educatiu i els
Indicadors de Qualitat en
l'Ensenyament, respectivament. Els grups de treball
abordaran l'atenció a la diversitat i una proposta per constituir una xarxa de centres amb
el conflicte com a tema de
fons. Destaca també una
ponència sobre la situació de
l'FP. Les persones interessades
en assistir-hi cal que telefonen
a les seus del Sindicat o que ho
comuniquen a través del
correu electrònic.

La dotació de professionals per
atendre aquest alumnat és
insuficient, raó que justifica un
augment de la plantilla, incloent-hi el personal dels serveis
complementaris: SPEs, Serveis
Socials,
personal
d'Administració,.. També s'ha
de realitzar un procés d'adscripció del professorat, prèviament al qual s'han de catalogar
els llocs de treball. Finalment,
s'ha de convocar un concurs
específic per cobrir els llocs de
treball vacants.
La proposta és molt inconcreta en distints apartats, com el
que fa referència a beques, ajudes i coordinacions, perquè
s'ha de garantir la coordinació

entre els centres d'Infantil,
Primària
i
Secundària.
Respecte a l'alumnat immigrant, considerem que ha d'haver un pla d'actuació específic
que abaste actuacions coordinades de l'Administració local i
de benestar social, a més cle l'educativa.
El document presentat per
l'Administració fa ús d'un llenguatge ambigu, propi d'una
estructura de decret, que
necessita més concreció. Per
això, el Sindicat ha demanat
que es concreten les actuacions
i els recursos i que es fixe un
calendari
d'aplicació
per
garantir que la mesura entre en
vigor el proper curs acadèmic.

ALL i OLI
A l'esborrany de l'Ordre per la
qual és convoquen procediments selectius d'ingrés i accés
als cossos docents de professorat
d'Ensenyament
Secundari,
actualment en fase de negociació, es preveu que els funcionaris actuals del Cos de Mestres
destinats en un SPE que superen les proves de l'especialitat de
Psicologia i Pedagogia, i obtin-

guen a més una qualificació que
els permeta estar entre la quota
de places convocades, hi podran
romandre en la destinació actual
com a funcionaris del Cos de
Secundària. Aquesta fórmula és
encara insuficient per a les
expectatives del col·lectiu i el
Sindicat ha exigit la Conselleria
que aposte per una solució real i
definitiva per aquest professorat.
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E! Sindicat exigeix que s'acomplisca l'Acord de Plantilles pel que fa a supressions, creacions i modificacions dels llocs de treball dels docents

Conselleria pretén avançar el desplaçament de professorat
de Secundària sense tindré desplegat el Mapa Escolar
ALL i OLI
La Mesa Sectorial d'Educació del 29 de març va abordar el document de supressions, creacions i modificacions dels llocs de treball. L'STEPV-Iv ha exigit el
compliment de l'Acord de Plantilles, que en distints
1. L'Acord de Plantilles de
Secundària estableix tres mecanismes per a la reubicació del
professorat (punts 5 i 6 de l'apartat II):
"5. L'Administració regularà,
durant el primer trimestre del
curs 1999/2000, amb les organitzacions sindicals, els mecanismes necessaris per a aplicar fins
a la finalització del Mapa Escolar
proposat per la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, perquè siga possible la reubicació
voluntària del professorat, tendent a l'optimització dels recursos i a fi de garantir la permanència del professorat en la seua
localitat de destinació.
Així mateix, els signants es
comprometen a negociar el marc
normatiu oportú en què s'han de
definir els conceptes de supressió, creació o modificació de llocs
de treball; els criteris que han de
complir-se per a la seua realització, i les situacions administratives en què es podrà trobar el
professorat afectat.

apartats es refereix a aquesta qüestió. El Sindicat considera que "ni té sentit ni és el moment de treballar en
la direcció de regularitzar les supressions abans que
tots els IES previstos en el Mapa Escolar estiguen
construïts, abans d'esgotar els mecanismes de reubi-

6. L'Administració es compromet a negociar la normativa
necessària i oferir els cursos de
formació necessaris als professors que hagen adquirit voluntàriament l'atribució docent transitòria a fi de millorar la docència
al mateix temps que els permeta
quedar-se al seu centre o reubicar-se en millors condicions".
Reubicacions voluntàries
En qualsevol cas, la reubicació
serà voluntària fins la finalització del Mapa Escolar, és a dir,
fins que tots els centres previstos estiguen construïts. No té
sentit suprimir llocs sense
haver creat els que són necessaris per la recol·locació,
menys encara si el Govern
manté el compromís de construir tots els centres previstos
en el Mapa Escolar. Per tant, la
regulació de la supressió, creació i modificació de llocs de treball que es vol negociar ara no
es podria aplicar obviant la

voluntarietat del professorat
afectat durant el temps que
transcórrega fins la completa
realització del Mapa Escolar.
Igualment, sembla lògic que
s'aplique l'atribució docent
transitòria com a mecanisme de
reubicació amb el mateix caràcter voluntari. D'aquesta manera, transitòriament, la reubicació del professorat es resoldria
des de la voluntarietat.
2. No existeix un marc legal
previ que servesca de referent
per tal de poder parlar de mecanismes de recol·locació amb
caràcter preferent (com es fa en
Infantil i Primària) per al professorat afectat per la supressió
d'un lloc de treball. La quantitat
d'instituts per localitat i la diversitat dels ensenyaments postobligatoris no permeten moltes
possibilitats de recol.locació preferent en la mateixa localitat de
supressió.
Per tant, al mateix temps que
es parla de mecanismes de
supressió,
cosa
que
la

cació voluntària del professorat previstos en l'Acord
de Plantilles i abans d'establir els mecanismes de
zonificació, control sindical i catàleg real de places,
que donen una eixida raonable i consensuada al professorat afectat.

Conselleria preveu al seu projecte, cal negociar una normativa pròpia de Secundària que
garantesca l'aplicació del dret
preferent en ocasió de supressió
amb uns mínims d'efectivitat.
També cal establir mecanismes
de control dels sindicats i de les
juntes de personal amb els criteris que determinen la supressió
d'un lloc de treball.
L'Acord de Plantilles enceta el
camí per tal de definir les plantilles modulars dels IES a partir de
les quals es podrà establir el catàleg real dels llocs de treball. La
concreció d'eixe catàleg, que ja
s'ha començat a negociar, és a juí
del Sindicat un element imprescindible abans d'encetar el procés de reubicació o de supressió
dels llocs de treball. Amb la "foto
final" dels llocs de treball de cada
institut, el procés es podrà fer
amb totes les garanties.
Tancar el Mapa Escolar
L'Administració ha contestat

Denunciat l'excessiu reglamentisme en l'Ordre que desplega el Reglament Orgànic i Funcional

Educació vol retallar l'autonomia dels instituts
d'Educació Secundària a partir del pròxim curs
ALL i OLI
Al llarg dels últims mesos
s'han produït diverses reunions
i meses de negociació amb
l'Administració per tractar
qüestions relacionades amb
l'Educació
Secundària
i
Formació Professional. Pel que
fa
al desplegament
del

Reglament Orgànic i Funcional
de Centres, el Sindicat ha presentat les esmenes elaborades
amb les propostes i acords
emanants de .les assemblees
sindicals. La participació en els
instituts ha estat molt important, un fet que demostra la
importància del document. Per

iniciativa de l'STEPV-Iv, s'ha
mantingut una reunió entre els
cinc sindicats amb representació a la Mesa Sectorial, per tal
de dissenyar l'estratègia negociadora, Com a conseqüència
d'aquests contactes s'ha redactat un document, consensuat
també amb la Permanent de

directores i directors del País
Valencià i arnb la Confederació
de Pares i Mares Gonzalo
Anaya, per demanar la retirada
o la modificació substancial de
l'esborrany original, Fins el
moment de tancar aquesta edició, T Administració no ha
donat cap resposta.

Deu motius per oposar-se al document
- Suposa un atac frontal
a l'autonomia dels centres perquè reglamenta
fins els aspectes més senzills del seu funcionament i burocratitza sense
necessitat -tot exigint els
centres
documentació
que ja té l'Administració,
la gestió dels Consells
Escolars i dels equips
directius.
- No sols no s'augmenten els recursos humans
per fer les funcions que
cal fer, sinó que es limita
de fer-ne ús

complementaris. No fa
cap referència a transport, menjadors, biblioteques, activitats extraescolars i esportives.
- Empitjora les condicions dels treballadors i
treballadores, tant del
professorat com del personal d'Administració, en
tant que no es reconeixen
tasques que es fan -que
s'han de fer- i que abans
estaven reconegudes.
- El claustre de professorat és ignorat com element de reflexió i participació en la vida del centre, fins el punt de dictar
els temes dels quals s'ha

de
parlar en
cada
moment del curs.
- S'ignora la formació
permanent del professorat a partir de la pràctica
docent i les necessitats
educatives del propi centre.
El
Departament
d'Orientació queda sotmès a una dedicació
encotillada que entrebanca la seua pròpia iniciativa per atendre les necessitats del propi centre.
- Es desdibuixa la coordinació de l'equip docent
que el ROF atorga a la
tutoria, i multiplica les
seues funcions sense

compensar la dedicació
horària necessària.
- El document ignora de
manera imperdonable la
salut
laboral
dels
docents, no sols per la
regressió que provoca en
les seues
condicions
laborals, sinó perquè
deixa en blanc l'apartat
de prevencions de riscos
laborals.
- L'Administració considera que es compleixen
tots els programes en
valencià, quan la realitat
és ben diferent; cal
potenciar tots els programes en

que està disposada a complir
l'Acord de Plantilles, però que
"és difícil" garantir la permanència del professorat en la
seua localitat de destinació i
que, com a mínim, s'hauria de
parlar de zones. L'Administració accepta que totes les
direccions generals han de fer
una tasca prèvia per tal d'abordar els continguts d'aquest
document, ja que hi estan
implicats distints departaments.
La D.G. de Personal ha d'establir els mecanismes de reubicació, creació i supressió de places. La D.G. de Centres ha de
donar compte de la planificació
educativa i ha d'establir els criteris de creació o supressió d'unitats i de modificació del Mapa
Escolar. La D.G, d'Ordenació i
Innovació Educativa ha d'establir el pla de formació del professorat i l'atribució docent.
Finalment, la D.G. de Règim
Econòmic ha d'explicar l'estat
de la construcció dels centres
educatius.

TRAS11ATS

Calen més
Secundària en
els concursos
autonòmics
ALL-I-OLI
S'han mantingut dues reunions amb l'Administració
per tal de fixar els criteris
per a la creació de places de
concurs. En elles, l'STEPV-Iv
ha argumentat que, en tractar-se d'un concurs d'àmbit
estatal, haurien
d'eixir
només les places imprescindibles, mentre que quan es
tracte d'un concurs d'àmbit
autonòmic cal donar el
màxim de destinacions definitives a tot el professorat en
expectativa, de forma que no
s'agreujarà la problemàtica
dels desplaçaments i de reubicació que hi haurà en un
futur, sobretot als grans
nuclis urbans i a les ciutats,
on hi ha una forta competència púbJica - privada. Malauradament, l'Administració s'ha
mostrat parcialment receptiva amb la petició, i només ha
respectat aquest criteri en
algunes especialitats.
Plantilles de Cicles Formatius
En les dues meses tècniques
que han servit per començar
a fixar els criteris de la negociació s'ha establit que el
procés no serà l'emprat amb
les plantilles de Secundària,
sinó que, per la seua complexitat, caldrà negociar les
plantilles centre a centre.
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FORMACIÓ

Any 2001 i Curs
Escolar 2001/2002

Com en cursos anteriors, la Conselleria d'Educació i Ciència ens ha remés l'esborrany de les convocatòries de formació, bé per a l'any 2001, bé per al curs 2001/02 (segons els
casos). Passem a reproduir els aspectes més significatius de cada convocatòria, tenint sempre present que són esborranys i algunes coses podrien variar quan siguen publicades ai
DOGV.

CONVOCATÒRIA

DESTINATARIS

TERMINIS

AJUDES/PLACES

ALTRES DADES D'INTERÈS

MODALITATS A, B i C

- Modalitats A,B i C: Des de
la publicació de l'Ordre en
elDOGVfinse!30-IX-01.

A: Jornades, Congressos, Seminaris,
Cursos de formació i perfeccionament i
d'altres activitats de formació. S'inclouen
els cursos d'especialització; Màx. 110.000
ptes.

- Les activitats han d'haver-se realitzat entre M d'octubre de
2000 i e! 30 de setembre de 2001.
- La duració mínima serà de 3 dies o 15 hores lectives per a la
modalitat A i de 5 dies o 25 hores lectives en la B.
- Les C Í D es concediran exclusivament per a sufragar despeses de matrícula per a! curs acadèmic 2000-2001.
- Cas de sol·licitar ajuda per més d'una modalitat, A, B o C, sols
es podrà concedir, si és seleccionada, la de més quantitat.
- La D és compatible amb la resta de les modalitats i se sol·licitarà mitjançant un altre model d'instància.
- Rebre una ajuda no implicarà la concessió de permís dins
['horari laboral, ni estableix el reconeixement de l'activitat de
formació per a la seua acreditació i obtenció del complement
retribuíiu.
- Seran desestimades les sol·licituds d'ajuda que comporten
despeses inferiors a 15.000 ptes.
- Import total per modalitats:
A+B+C: 85.000.000 ptes.
D: 15.000.000 ptes.
- Podran demanar ajudes les persones que no obtingueren per
activitats realitzades en els mesos d'octubre i novembre de 2000
en la convocatòria de l'any 2000.

Ordre per la qual s'ofereixen ajudes econòmiques individuals per
activitats de formació
permanent del professo-

- Personal docent en situació d'actiu o que
exerceix funcions de suport escolars en centres públics i en unitats de centres privats concertats de nivell no universitari.
- Personal laboral especialista o funcionari
d'administració especial que presíe serveis en
centres educatius depenents de ía Conselleria
deC.E.
- Personal que exerceix la funció inspectora o
que ocupe iloc de treball classificat com a
docent.

- Modalitat D:
Un mes des del dia
següent a la publicació en
DOGV.

C: Màsters, Cursos de post-grau i de.doctorat.
Màx. 125.000 ptes.

MODALITAT D

- Funcionaris docents depenents de la
Conselleria de C.E.

Ordre per la qual es
convoquen ajudes a
projectes de formació
del professorat en
centres públics.

Ordre per la qual es
projectes de formació
del professorat en centres privats concertats I
de titularitat municipal.
Ordre de 23/3/01, per la
qual es convoquen ajudes econòmiques per a
projectes d'innovació i
investigació educativa i
desenvolupament del
currículum acadèmic
2001-2002 i els Premis
2001 a la Innovació
Educativa.

B: Les mateixes activitats del punt A que
es realitzen a l'estranger:

D: Estudis tendents a obtenir una titulació
universitària de 1r i 2n cicles i de grau
superior en ensenyaments de Règim
Especial.
Màx. 125.000 ptes.

Centres públics depenents de la Generalitat
Valenciana de nivells no universitaris.
- TIPUS A: un sol centre. Seran proposats per un
equip docent i formulats en un projecte comú
assumit i ratificat pel claustre, amb el v-i-p de l'equip directiu i aprovat pel Consell Escolar. Els
projectes que es presenten hauran d'estar inserits a la PGA.
- TIPUS B: més d'un centre, que tenen característiques comuns: Àmbit rural, CAES, PAEP,
EPA, Ed. Infantil, Ed. Especial.
- TIPUS C: centres de Primària iSecundària en
relació al Projecte Curricular d'ESQ, de la mateixa localitat, districte o zona.
Serà aprovat pels seus claustres i consells escolars.

Un mes a partir del dia
següent a la publicació de
l'Ordre en el DOGV.

La quantitat màxima per projecte serà de
300.000 ptes. L'ajuda es farà efectiva al
centre que actue com a coordinador.

Igual que en la convocatòria anterior, adreçada
a centres privats concertats i de tiíularitat
municipal de nivells no universitaris.
- Els projectes seran proposats per la direcció
o titular del centre.

Un mes a partir del dia
següent a la publicació de
l'Ordre en el DOGV.

La quantitat màxima per projecte serà de
300.000 ptes.

Igual que en la convocatòria anterior.
- La quantitat màxima d'aquesta convocatòria serà de
4.000.000 de pessetes.

- Personal docent en situació d'actiu o que
exerceix funcions de suport escolar en centres
públics i privats, o en programes municipals
d'EPA, de nivell no universitari.
- Personal laboral especialista depenent de la
Conselleria de C.E.
- Personal que exerceix la funció inspectora o
que ocupe lloc de treball classificat com a
docent.

- Projectes: 20 dies hàbils a
partir del següent a la publicació en el DOGV.

- Projectes:
Quantia màxima per realitzar la 1a fase:
300.000 ptes.
El total de la subvenció serà de
8.000.000 de pessetes.

- Es podrà participar individualment o com a grup de treball.
- Seran seleccionats tots els projectes que obtinguen un mínim
de 5 punts en el barem.
- No podran ser seleccionats els projectes la temàtica dels
quals siga objecte de convocatòria específica per part de la
C.E.
- Els projectes seleccionats es realitzaran en dues fases:
1fi. Fins desembre de 2001.
2-, Primer semestre de 2002.
- Els treballs que es presenten als Premis hauran d'estar finalitzats totalment abans del 15/9/01. La concessió dels Premis tindrà lloc abans del 30 de novembre de 2001.
- La C.E. es reserva el dret a la reproducció, publicació i difusió
del treballs premiats, així com a guardar un exemplar per al seu
dipòsit.

- Els centres podran obtenir ajuda econòmica i/o suport prioritari deí CEFIRE.
- E! projecte es realitzarà a! llarg del curs 2001-02 entre 30 i 60
hores. Si les característiques del projecte exigeixen una durada
superior, s'indicaran les etapes i els resultats a obtenir en cada
curs acadèmic.
- Quan un centre sol-licite més d'un projecte de formació, sols
podrà obtenir ajuda econòmica d'un per tipus de projecte.
- L'ajuda per a un projecte no podrà ser prorrogada a la
- Es presentarà memòria al CEFIRE de la seua zona abans del
31-7-01.
- Per a sol·licitar l'adaptació de l'horari docent a les necessitats
de formació, s'hauran d'acollir al que disposen les instruccions
- La quantitat màxima d'aquesta convocatòria serà de
25.000.000 de pessetes.

- Premis: fins el 14/9/01.

- Premis:
Modalitat A: Materials didàctics.
1:1.000.000 ptes.
2: 750.000 ptes.
3: 500.000 ptes.
4: 250.000 ptes.
Modalitat B: Programacions didàctiques
per a les àrees comunes <íe l'ESO:
1: 750.000 ptes.
2: 500.000 ptes.
3:

250.000 ptes.

Es podran concedir mencions honorífiques, sense dotació econòmica.
Ordre per la qual es
convoquen ajudes econòmiques a entitats
sense ànim de lucre per
a l'organització d'activitats de renovació pedagògica i de formació del
professorat.

Pla de Formació
Contínua.

- Entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i que actuen al País Valencià.
- Les activitats que s'organitzen hauran de realitzar-se entre l'1 de gener i el 16 de novembre
de 2001.
- Es finançaran les activitats superiors a 10 h.
- Tindran preferència les convocades per entitats que tinguen la condició de col·laboradores
per a la formació del professorat.

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

Import total: 30.931.000 ptes.

- Les activitats subvencionades s'hauran d'ajustar a l'Ordre de
9 de juny de 1994 (DOGV 17/8/94).
- Els projectes seran seleccionats basant-se en la valoració
d'interès de les seues accions formatives, segons els criteris
establerts.

Es publicarà una Resolució del-sots-secretari per a la Modernització de les Administracions Públiques en què s'inclourà l'Annex corresponent a la Direcció General d'Ordenació i Innovació
Educativa i Política Lingüística.
.
L'oferta estarà composada per un total de 394 accions formatives de totes les matèries i nivells i podrà participar el personal docent no universitari.
En cadascun dels cursos s'especificaran totes les dades (hores, lloc de realització, condicions de participació, etc.)

ES DEIXA DE CONVOCAR CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ PER AL COS DE MESTRES
ENGUANY TAMPOC TINDREM LLICÈNCIES PER ESTUDI? Com heu pogut comprovar, la Conselleria d'Educació no té previst convocar-les aquest curs. Amb aquest ja van quatre. L'STEPV-lv ha demanat l'oferta d'un
mínim de 200 places o la urgent convocatòria de la Mesa Sectorial per negociar aquest tema. És intolerable que el personal docent i sanitari no puga gaudir de les mateixes condicions que la resta de treballadors i treballadores al servei de l'Administració Valenciana que poden demanar-les sense cap límit Í sense tenir que dependre d'una convocatòria més o menys graciable dels responsables polítics de torn, perquè ho tenen regulat en
el Decret 34/1999.
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PER NO PERDRE LA MEMÒRIA
El cobrament de sexennís deriva de l'acord entre la Conselleria de
Cultura i Educació t els sindicats de la Mesa d'Educació, excepte
l'STEPV-lv, signat el 17 de desembre de 1991.
Per a t'STEPV-lv, aquest sistema retributiu discrimina una gran part del
professorat -els interins Í interines, el professorat en pràctiques i el que
no arriba als sis anys d'antiguitat, que no cobren un duro per aquest
concepte-, paga salaris diferents per fer la mateixa tasca i amb el
mateix grau de responsabilitat i ha convertit la formació permanent en
una cursa per col·leccionar crèdits, devaluant-la i convertint-la en una
mercaderia.
E! sistema de sexennís classifica salarialment el professorat, quan
aquesta jerarquització no es correspon amb la naturalesa de la tasca

docent ni amb l'organització escolar dels centres educatius.
L'STEPV-lv entén que la realització d'una mateixa tasca amb idèntic
grau de responsabilitat ha d'estar remunerada amb et mateix salari. Ja
és l'hora que el Govern Valencià avalue l'aplicació del sistema de
sexennis, aprenga del que es fa a d'altres llocs, com ara a Canàries o
a Navarra, Í s'acabe amb aquesta discriminació. Ja és hora que la formació s'entenga com un dret i un deure dels docents Í, per tant, estiga
integrada en la jornada laboral i retribuïda com a tal.
Mentre s'aconsegueix, Í atesa la complexitat del sistema, cal recordar
les qüestions més importants per poder cobrar puntualment els sexen-

• ACORD de 17.12.1991 entre la Conselleria d'Educació i -** No publicat
Ciència i els sindicats ANPE, CSI-CSIF, FETE-UGT i
F.E.CC.OO. sobre un sistema retributiu nou, formació del
professorat per a ía implantació de la reforma educativa i
la millora de la qualitat de l'ensenyament.
DECRET 157/1993, de 31 d'agost, que regula el compo- -*- DOGV de
nent retributiu relacionat amb la formació permanent del
16.09.1993
professorat.
CORRECCIÓ d'errades del Decret 157/1993.
•*- DOGV de 15.10.93
ACORD de 10.06.1994 entre la Conselleria d'Educació i -*- No publicat
Ciència i els sindicats ANPE, CSI-CSIF, FETE-UGT i
F.E.CC.OO. sobre criteris per a l'acreditació i la valoració
de les activitats de formació permanent...
ORDRE de 9 de juny de 1994, per la qual es regula la con- -»- DOGV de
vocatòria, reconeixement, certificació i registre de les
17.08.1994
activitats de formació permanent del professorat.
ORDRE de 10 de juny, per la qual es regula l'acreditació i -»~ DOGV de
la valoració de les activitats de formació permanent a
17.08.1994
efectes del nou complement específic.
INSTRUCCIONS conjuntes de ía D.G. d'Ordenació, -*- Remés a les 3
Innovació Educativa i Política Lingüística i de la D.G. de
Direccions
Personal sobre el component retributiu relacionat amb la
Territorials
formació permanent del professorat i millora de la qualitat de l'ensenyament de 5.11.1996.

SEXENNI

PTES. MENSUALS

PTES. ANUALS

PRIMER
SEGON
TERCER
QUART
CINQUÈ

5.903
9.268
15.058
19.026
5.597

70.836
111.216
180.596
228.312
67.164

Des d'1-10-93
Des d'1-10-94
Des d'1-10-95
Des d'1-10-95

CURSOS:
(de 20 hs. o +)

- Assistència
- Professorat
- Direcció o coordinació

1 hora = 1 crèdit
1 hora = 2 crèdits
1 hora = 1 crèdit

Activitats de menys de 20 hores:
congressos, jornades i altres equivalents.

Components
Seminaris

Grups

de Treball

Assistent = 10 crèdits
Comunicant = 15 crèdits
Ponent = 20 crèdits

Els Certificats expedits abans de la publicació de
l'Ordre de 9.6.94 en què no figure el nombre d'hores,
s'entendrà que la durada és de 5 hores per dia,
Les activitats desenvolupades en el curs 91-92 i
les que s'inicien i no concloguen en el moment del
venciment d'un període, s'entendrà desenvolupades
en la seua totalitat en la data de finalització de l'activitat.

i 30 h. anuals = 30 crèdits

Personal dels CEFIREs

20 crèdits per any de servei

- Diplomatura o equivalent
- Llicenciatura o equivalent
- Títol de Doctor
- Titulacions
pròpies de cada
Universitat, cursos de poslgrau i altres

1 00 crèdits
100 crèdits
100 crèdits
1 hora = 1 crèdit.
(Màxim 100 crèdits per ac(ivitat)

- Certificat capacitació de valencià
- Diploma mestre de valencià

1 00 crèdits
100 crèdits

MÚSICA 1 DANSA

- Grau elemental
- Grau mitjà
• Grau superior

1 00 crèdits
1 00 crèdits
1 00 crèdiis

IDIOMES

- Cicle elemental
• Cicle superior

100 crèdits
100 crèdits

Titulacions atorgades pels conservatoris professionals i superiors de Música.

Projectes d'investigació i innovació
educativa

1 hora = 1 crèdit

Titulacions atorgades per les escoles oficials d'idiomes

Projectes d'investigació científica i
innovació educativa

Segons les normes que s'establesquen

Activitats realitzades per convocatòria pública de
la Conselleria de C, E í C.

Activitats inscrites en els programes
d'investigació d'institucions públiques o
privades que hagen signat conveni
amb la Conselleria de C., E i C.

Segons les normes que s'establesquen

Activitats realitzades per convocatòria pública d'altres institucions de formació.

Per al seu reconeixement seran vàlides les activitats convocades
per la Conselleria d' Educació, els CEFIREs, altres administracions
educatives de l'Estat espanyol, les titulacions i cursos organitzats per

- Les dues primeres sempre que no hagen estat
al·legades com a requisit per a l'accés a la funció
docent.
- Els resguards de dipòsit de Titulacions, per a ser
admesos, hauran d'acreditar nom i cognoms i DNI de
la persona interessada, denominació de la titulació,
data d'expedició de la titulació i nom i cognoms del funcionari que ho expedeix.

Incompatibles amb l'apartat de cursos.

les universitats, les titulacions dels ensenyaments de règim especial i
aquelles altres organitzacions públiques i privades que, amb aquesta
finalitat, t nguen l'autorització de la Conselleria d'Educació.

dK&BÏ&IS&tt^^

1.- Per al reconeixement del dret al component retributiu hauran de tenir-se acreditats sis anys de serveis en la docència i un mínim de cent crèdits de formació per
cada període de sis anys.
2.- El dret a percebre naixerà a partir del mes següent a la data de resolució del
reconeixement.
3.- El venciment de cada sexenni coincidirà amb el venciment dels triennis parells,
sempre que siguen triennis per serveis docents, de la manera següent:
2n trienni
1 r sexenni

4r trienni
2r sexenni

6é trienni
3r sexenni

8é trienni
4r sexenni

10é trienni
5é sexenni

4.- Si en el transcurs d'un període de sis anys no s'han efectuat activitats de perfeccionament suficients per a l'obtenció dels crèdits necessaris, el període es prorrogarà fins a la data de la seua sol·licitud acompanyada de la Certificació acreditativa
d'haver desenvolupat activitat de perfeccionament equivalent per a l'obtenció dels
crèdits necessaris.
5.- El personal que haja prestat serveis en la Funció Pública Docent amb caràcter
previ al seu nomenament com a funcionari de carrera, i en el cas d'haver completat
algun període, podrà sol·licitar el reconeixement del corresponent complement retributiu conjuntament amb la sol·licitud de reconeixement de Serveis Previs, aportant
Certificació acreditativa d'haver desenvolupat, en eix període, activitats de formació
o millora de la qualitat de l'ensenyament, equivalents a 100 crèdits. A aquest efecte
sols es reconeix 1 sexenni, encara que es tinguen més anys de serveis acreditats.
L'inici del període següent començarà a partir del dia següent a la data de perfeccionament de l'anterior.
6.- Els funcionaris docents que obtinguen destinació al País Valencià procedents
d'altres Administracions Educatives, excepte de Canàries, hauran d'acreditar, mitjançant Certificació expedida per l'Òrgan competent de l'Administració de procedència, els sexennis consolidats i el percentatge cobert del sexenni en curs. Si a la persona interessada li manquen més del 20% de crèdits, la seua acreditació es regularà
pel Decret 157/93.
Els funcionaris docents procedents de Canàries hauran d'efectuar les activitats
de formació corresponents al percentatge que els manquen per completar et període
en curs.

Uns dies abans de complir un sexenni es presentarà la sol·licitud del reconeixement i
la documentació complementària (certificats d'activitats) a la corresponent Direcció
Territorial d'Educació.
Els expedients de reconeixement d'un sexenni que es troben en tràmit quan es
produesca un canvi de destinació que comporte canvi de Província dins la Comunitat, es
resoldran per la Direcció Territorial a la qual es trobe destinada la persona interessada
en el moment de resolució de l'expedient.
Si després de sís mesos no heu obtés resposta al reconeixement del sexenni
sol·licitat, podeu demanar una Certificació d'actes presumptes.
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- Organització i intercanvi d'alumnes i viatges educatius.

5 crèdits perdia

Organització i direcció de:
- Escoles de mares i pares.
- Medis de comunicació escolar.
- Grups de teatre o música.
- Grups d'esport escolar.
- Grups mediambientals.
- Grups culturals.

20 crèdits anuals.

Organització i direcció d'activitats conjunturals: setmanes culturals, esportives, etc.

5 crèdits per activitat (Màxim
20 crèdits per any).

Aquestes activitats es reconeixeran sempre que estiguen previstes en el PEC o en
el Projecte curricular d'etapa i aprovades pel
Consell Escolar o el Claustre.
En els certificats de participació ha de
constar que l'activitat ve contemplada en la
Programació General Anual del Centre i
reflexada en la Memòria Anual del Centre.
L'expedició correspon al Secretari o
Secretària del Consell Escolar del Centre i
haurà d'incloure la quantificació dels crèdits
corresponents a l'activitat

Tutorització d'alumnat en pràctiques de formació inicial

20 crèdits anuals

- Llibres i traduccions
- Materials curriculars
- Articles publicats en revistes
especialit.
- Partitures musicals i mater.
audio-visuals

50 crèdits per cada autor

(Màxim 20 crèdits per any).

50 crèdits per cada autor
20 crèdits per cada autor
50 crèdits per cada autor

El certificat l'expedirà la Universitat corresponent
Sempre
Sempre
Sempre
Sempre

que tinguen
que tinguen
que tinguen
que tinguen

ISBN
ISBN
ISBN
dipòsit legal

- Els Certificats o Diplomes presentats hauran de ser originals o còpies degudament compulsades o cotejades.
- Les certificacions expedides per centres i organismes estrangers, així com per les entitats autoritzades
per la Direcció General d'Ordenació, Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura,
Educació t Ciència, hauran de contenir diligència d'aquesta Direcció General amb el nombre de crèdits.
- Seran considerades a efectes de sexennis les activitats de formació desenvolupades en Centres del MEC,
altres Administracions educatives amb competències plenes en matèria d'Educació, o les seues entitats autoritzades, sempre que siguen certificades o continguen segell validatori d'eixos organismes.
- Els certificats o diplomes hauran de contenir les dades següents:
a.- Entitat organitzadora de l'activitat, que serà l'encarregada d'expedir el corresponent certificat.
b.- Nom i càrrec de qui lliura el certificat en representació de l'entitat organitzadora
c.- Nom i cognoms del participant i DNI.
d.- Denominació de l'activitat,
e.- Lloc i dates de realització de l'activitat.
f.- Tipus de participació: assistent, director, coordinador, ponent o professor. En el cas dels ponents i professors, s'especificarà el títol de la ponència o matèria impartida,
g.- Quantificació en hores.
h.- Referència expressa a la superació de l'activitat,
i.- Lloc Í data d'expedició del certificat,
j.- Signatura i segell.
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Davant les reformes legislatives del Partit Popular

La qualitat com a excusa
Albert Sansano *
n els últims mesos
s'està portant a
terme una campanya mediàtica entorn de la política
educativa que pretén impulsar
el Partit Popular. Sota el paraigua de la paraula màgica "qualitat" s'han modificat els continguts mínims de l'Ensenyament
Secundari Obligatori (ESO) i el
Batxillerat, s'ha proposat una
reforma
de
la Formació
Professional (FP), i ara es pretén modificar tot el marc legislatiu amb una autoproclamada
"Llei de la Qualitat de
l'Educació".
És per això necessari -sobretot perquè en els últims anys la
qualitat s'ha convertit en el
concepte que arreplega tot el
que es desitja- recordar Carlos
Lerena, quan va denunciar
aquest estàndard de la qualitat
com el pretext que en educació
intenta camuflar termes menys
políticament correctes, com a
elit, minoria o alguna de les
seues funcions (selecció, classificació, redistribució social).
Des que en 1996 el PP va
accedir al poder, va començar a
donar matisos al seu concepte
de qualitat: elecció de centres
per les famílies, formació
entorn de l'anomenada Gestió
de Qualitat Total (GQT), promoció dels plans de millora als
centres, etc. A partir d'aquest
moment, el nou model de qualitat substitueix els paràmetres lecció de centres.
històrics (igualtat, compensaUna altra raó substancial per
a desconfiar és un repàs a les
ció), delimitant les seues pretensions democratitzadores en pròpies xifres del MEC. En
satisfacció de les famílies, enteefecte, aquestes assenyalen
ses ara com a clients dels cen- una alarmant inflexió del sistetres, i portant el sistema educa- ma educatiu públic i de les
tiu cap als models de rendibili- inversions en aquest sector. En
tat del mercat. Un model que,
el període 1998/2000, els censense dubte, a pesar dels cants tres públics han perdut 2'5
a l'entusiasme i creativitat dels punts de l'alumnat enfront dels
docents, necessita relegar-los a
privats, i aquesta xifra sens
dubte augmentarà quan finalitser uns fidels executors de dissenys preestablits (mínims
ze l'extensió dels concerts del
curriculars ajustats per cursos,
segon cicle d'Infantil.
Però, aquesta xifra no diria
estricta reglamentació, reforçamolt més si no
ment
del
l'acompanyàpaper de con"Des
que
trol en els
rem de dades
com la procàrrecs direcen 1996
tius, etc.}.
gressiva reducel PP va accedir
ció del percenEn definitiva, quan partatge de desal poder,
pesa pública
len de qualitat,
en educació no
haurem
de
va començar
universitària
contrastar el
sobre el PIB. A
discurs amb el
a donar matisos
seu desenvomés,
quan
lupament norobservem els
al seu concepte
capítols d'amatiu, amb els
de qualitat."
questa partida
per a què i per
als què, amb
1^—-^—^-^— c o m p r o v e m
les estratègies
que els diners
pedagògiques implícites.
dedicats a personal, béns, serveis i despeses pròpies, que
afecten l'ensenyament públic,
Mil raons per a desconfiar
experimenten una sensible
Hi ha mil raons per a descon- reducció respecte a l'anomenafiar. L'experiència ens demostra da "transferència de capital", la
com és possible portar a terme qual inclou els fons derivats a
una política contrària a allò finançar l'ensenyament privat.
que s'ha legislat sense necessitat de modificar-la. Aquest ha
Parlen de reformar la LOGSE
sigut el'cas de l'extensió de les
Per a desenvolupar el model
subvencions als centres privats
neoliberal
i
privatitzador
per a escolaritzar el segon cicle
-recordem que ells parlen de
de l'Educació Infantil o la pràctica escolarització obligatòria
qualitat-, les ambigüitats de la
LOGSE són encara un corsé
en centres públics, de l'alumnat
procedent de minories ètniques massa estret. Per a crear el
o socials i immigrants, enfront model d'educació elitista no
n'hi havia prou amb desenvoludel discurs de la llibertat d'e-

E

veure el que passa allà on s'ha
volgut restaurar els itineraris:
tots els estudis apunten l'efecte
contrari al suposadament desitjat. Excepte l'elit social que fuig
cap a la privada, la conflictivitat
augmenta en els centres homogenis.
Cal canviar les coses

ARXIU

par uns ajustats i elevats
mínims curriculars que al seu
torn justifiquen majors controls
per cursos, revàlides i, finalment, itineraris; s'havia de
donar forma legislativa a aqueixes justificacions, i per a això es
feia necessari crear un estat
d'opinió favorable al canvi
legislatiu.
Els errors de la LOGSE,
sobretot els derivats de la desídia de la seua aplicació, tant
pel PSOE com pel PP, havien
creat un caldo de cultiu
excel·lent en sectors nostàlgics
del professorat d'institut, desitjosos de mantenir les promocions d'alumnat anterior a la
implantació de la llei, i als que
preparaven per a accedir a la
Universitat com a únic objectiu.
Els successius governs no s'havien preocupat ni de canviar les
estructures materials ni personals dels centres, ni de formar
el professorat per a treballar
amb el nou perfil d'alumnat que
rebrien en els centres. Ni tan
sols es van atrevir a modificar el
caduc
Curs
d'Aptitud
Pedagògica (CAP) i crear unes
noves vies d'accés a la docència
de Secundària. Tot ha seguit
igual. Excepte l'alumnat.
Es va orquestrar també als
clients-famílies. Des dels mitjans de comunicació s'airejaven
els conflictes en els centres, la
incapacitat per a recordar les
capitals d'Àfrica o la cronologia
dels reis de Castella. Les famílies contemplaven com en els
barris o ciutats perifèrics canviava el mapa de l'alumnat
sense que els alumnes amb
necessitats d'atenció social es
distribuïren entre la pública o la
privada subvencionada, o sense
que en els centres públics s'implantaren les mesures necessàries per a atendre aqueixa

Al marge dels canvis socials
que justifiquen una adequació
de la legislació, no farem d'adalils de la LOGSE. En el seu
moment vam formular les crítiques oportunes. Precisament
les que assenyalaven els problemes que ara estan succeint,
Criticàvem especialment que la
llei no vinguera acompanyada
d'un finançament que garantirà
els seus aspectes més progressistes, i bastava un exemple.
Defendre
l'heterogeneïtat
només era possible si s'acompanyava de classes menys nombroses, espais per a organitzar
grups per interessos, entusiasmar i capacitar el professorat
dins la seua jornada laboral per
a ensenyar d'una altra manera
sense haver d'apel·lar al voluntarisme. Criticàvem alguns dels
seus continguts més ambigus,
perquè podien permetre atacs
al model d'Escola Pública
Democràtica, i això no significava desenvolupar una LOPEG
o ROCs, com va succeir més
tard.

diversitat. Eren mesures (insistim: capacitació del professorat, Ens juguem l'Escola Pública
flexibilitat curricular i organitNo obstant, sembla com si res no
zativa, adequació d'espais, etc.)
que amb la LOGSE en la mà es passarà. Tant han calat les agressions al sistema, que fins i tot
podien haver impulsat. Però,
alguns sindicats progressistes
uns no se la creien i els altres
prioritzen l'atenció a les sentènvolien acabar amb ella.
S'ha optat així per fomentar
cies sobre retribucions i no alerten
l'oblit -d'aquella devaluada FP, la societat que en les pròximes
setmanes ens juguem el futur de
d'aquell consens entorn de la
comprensivitat fins als 16 anys, l'educació per molts anys.
Cal que isquem de la letargia,
etc.- i es busquen eixides fàcils
que organitzem alguna resposta
per al professorat o satisfactòper a defendre, ara sí, un
ries per als clients-famílies.
Ensenyament
s'ha
públic, demopreguntat per
"Els errors de la LOGSE, cràtic i de qualia quin profestat. Cal eixir de
sorat i per a
tant del PSOE
quines famílies
la letargia per a
exigir la gestió
és
aqueixa
com del PP,
democràtica i
eixida fàcil o
l'autonomia de
satisfactòria?
havien
creat
un
caldo
centres, per a
^Algú s'ha predefensar
la
guntat
què
de cultiu excel·lent
democratització
professorat
en sectors
dels Centres de
haurà de dediFormació del
car-se a l'itinenostàlgics del
Professorat
i
rari dels absendels Plans de
tistes?
professorat d'institut."
Formació, per a
confia
amb l'actual •••^•I^·MII^·· ^^^^^M^^M exigir l'increment de les
tendència d'inversió en el sector públic, tots els inversions en l'educació pública,
actuals centres de secundària perquè es construïsquen les
gaudiran de la suficient estructu- infrastructures necessàries i es
ra material i personal per a oferir desenvolupen els acords sobre
els tres itineraris? $Algú no ha plantilles i es deixen de desviar
imaginat un mapa en què tan fons a l'ensenyament privat.
Des de la Confederació
sols uns pocs instituts del centre
d'STEs hem presentat en el
de les ciutats podran oferir l'itinerari de les elits, mentre que la Ministeri les nostres posicions
resta dels centres quedaran condavant la situació actual i les
demnats a ser el reducte de la nostres alternatives. Ara només
nova formació professional i el falta defensar-les conjuntament
magatzem de l'absentisme? £ Algú amb la resta de forces progresno ha imaginat encara que els itisistes. I si altres no es mouen,
neraris van a posar la formació de haurem de fer-ho en solitari.
l'elit universitària en mans de
l'empresariat de la privada?
•Albert Sansano és delegat de l'STEPVQuan la moda és dirigir la
Iv i membre de la Comissió Tècnica de
mirada cap Europa, algú no vol
la Confederació d'STE.
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Mestra d'Almoines i del seminari Xucurruc

Darrere de la suggerent denominació
Xucurruc hi ha una vintena de mestres
d'Educació Infantil, d'onze escoles
públiques de la Safor, la Vall d'Albaida
i la Marina, que des de 1990 es reuneixen cada tres setmanes a l'escola
d'Almoinesr a la Safor. El seminari,
integrat en l'MRP Escola d'Estiu, des-

plega una intensa activitat centrada en
la innovació educativa: planifiquen,
experimenten a l'aula, contrasten els
resultats i al final acudeixen a les fonts
teòriques. Van començar pel llenguatge
escrit i els projectes de treball, i als
darrers cursos s'han llançat a investigar
les matemàtiques. Xucurruc ha estat

RAFA MIRALLES
- Quan es constitueix el seminari?
- Fa uns onze anys, Rosa Sanchis,
una mestra d'Infantil d'aquesta
escola i activa impulsora dels
Moviments
de
Renovació
Pedagògica, ens va acomboiar a
un grup de mestres per tal d'enfocar de manera diferent les classes
d'infantil. Vam començar estudiant el llenguatge escrit des de
la perspectiva de Teberosky i
d'altres propostes innovadores.
Des d'aleshores el grup ha anat
creixent sense parar.
- Quines són les bases de funcionament de Xucurruc?
- En el grup ens formem de
manera autònoma respecte de
l'Administració, a la qual sembla
desagradar-li el que fem, perquè
no ens ha recolzat ni assessorat
mai, ni aquesta ni l'anterior. És
com si no els agradarà que els
mestres funcionàrem en seminaris, quan a nosaltres aquest sistema ens resulta molt profitós.
Tampoc
s'entén
com
l'Administració arriba a destituir
sense explicacions una assessora
pedagògica que ha recolzat el
nostre treball.
- El vostre sistema de formació, tual, sinó permanent; va creixent
és més eficaç que els cursets?
contínuament, tot el que assolei- Les nostres reunions resulten xes ho incorpores a l'aula i així
molt profitoses, perquè són una
seguit seguit, És un procés de formena de teràpia de grup. És bo mació molt ric, perquè les idees
saber que pots compartir en les
de vint persones són més enriquireunions les angoixes particulars
dores que les d'una sola.
cme et provoca el treball a l'aula.
- En quins aspectes heu centrat
És cert que en alguns cursets
els vostres esforços en aquests
poden contar-te coses interesonze anys?
sants, però solen quedar en meres
- Hem anat redefinint la nostra
anècdotes de la teua vida profes- tasca al llarg del temps. Vam
sional, fins i tot poden afavorir
començar reflexionant sobre el
l'immobilisme entre el professo- llenguatge escrit i després ens
rat, perquè la teua realitat és dife- vam endinsar en els projectes de
rent de la que t'expliquen. Per
treball. Com que no teníem assesdesgràcia, la quotidianeïtat del sorament : funcionàvem de
que fem a l'aula
manera autònodóna una segurema, anàvem tretat aparent i costa
ballant i punmolt d'abandotualment,
a
nar eixa sendeta.
l'Escola d'Estiu,
- Quins són els
ens enriquíem
aspectes que desamb les aportataques del vostre
cions de persoestil de treball?
nes
d'altres
- Quan la gent
comarques
s'ajunta i un diu
valencianes o de
"he fet això i
Catalunya.
Jo
m'ha anat mot
solc dir que si no
bé", un altre
tens idea de res,
explica "açò és
és molt difícil
efectiu, mira el
que
pugues
avançar; el que
que estic fent" i •••M·M··I jjggfgf^^^f
un
altre
es
et conten està
lamenta perquè té angoixa, les molt bé, però és impossible que
inquietuds professionals es comho incorpores a la teua pràctica,
parteixen. Comprovar que el que
mentre que si tens una trajectòria
penses no és anecdòtic perquè li
d'experimentació a la classe, les
passa a més gent, que comparteix
aportacions les aprofites molt
les mateixes preocupacions, és millor. Cada temporada revisem
molt efectiu perquè t'ajuda a la feina i incorporem nous inteavançar. No és un sistema de
ressos. Amb l'ampliació de l'escoreciclatge del professorat punlarització ens vam replantejar

"Nosaltres
hem anat
a la teoria
des d'una pràctica,
buscant
la fonamentació
des dels resultats."

totes les activitats i vam confeccionar un llibre d'hàbits dirigit a
l'alumnat de tres anys, Quan el
vam acabar, vam veure que l'important no era el que fèiem, sinó
el per què ho fèiem. En el grup
podem fer una activitat de maneres molts diferents, però sempre
compartim els objectius.
- Els vostres plantejaments pedagògics, s'han mantingut al llarg
del temps?
- Durant uns anys, ens vam partir
la feina i anàvem analitzant autònomament les nostres pràctiques,
perquè el que volíem era comptar
amb un document funcional que
ens aprofitarà de veres. Quan
Rosa Sanchis s'hi va posar malalta i va estar sis anys de baixa,
cada any venia a substituir-la una
companya nova. Era molt complicat i desgastant explicar a les
noves mestres com havien de treballar. Vam pensar un projecte
curricular orientat al treball sense
llibres, però pensant en el professorat. El que necessitàvem era
decidir el tercer nivell de concreció, l'aula.
- Després d'abordar els hàbits,
sobre quins temes heu investigat?
- Hi havia un aspecte del currículum en el qual arrossegàvem una
insatisfacció, la matemàtica. Ens
vam preguntar com enfocar una
matemàtica constructivista, i a les
Trobades de Tardor de Castelló
vam connectar amb Carles
Gallego, un professor universitari
que és, a més, una persona
excel·lent. Carles ens va assessorar personalment en el seminari i
des d'aleshores hem anat combi-

guardonat per les seues innovacions
pedagògiques i ara prepara l'edició
d'un llibre amb els últims resultats de la
seua recerca. Des de l'escola
d'Almoines, Liliana Carbó, una de les
mestres més actives del col·lectiu, reflexiona sobre la trajectòria del grup i
explica les claus de la seua tasca.

catedràtic de Matemàtiques que
formava part del jurat, el nostre
treball estava en la línia de les
darreres investigacions matemàtiques.
- La vostra trajectòria és il·lustrativa dels resultats que pot aportar l'autoorganització del professorat...
- Sobretot perquè les ofertes institucionals de formació no reflecteixen els problemes professionals,
les nostres necessitats. Ells fan
una oferta general pensant que el
professorat vol això, però potser
els mestres tenim altres prioritats.
En Xucurruc hem incidit en allò
que realment tenim necessitat de
fer i la pròpia dinàmica del grup
ens ha mogut a progressar.
- No deixa de sorprendre la vitalitat del vostre col·lectiu, en uns
moments on la tendència dominant sembla ser la contrària...
- A Xucurruc la tasca és molt
motivadora, perquè investiguem
a l'aula. Quan un xiquet et diu
"no sé quin és eixe número, però
és el pato, o és el mateix que té en
la llista Fulanet", veus que per a
ell el número no és una cosa absLiliana Carbó. / EMPAR BADIA
tracta, sinó que està associada a
nant les nostres iniciatives amb persones, Després, comproves
que tot el que experimentes a
les seues aportacions.
- Vau descobrir alguna cosa par- l'aula t'ho confirma la teoria. És
ticularment novedosa?
molt important treballar dins un
- Els xiquets aprenien conceptes context que ajude l'alumnat a
aprendre de manera significativa,
bàsics treballant amb l'arena,
deixant que cadascú progresse al
aprenien geometria a partir dels
seu ritme. La Reforma està fracasjocs de construcció... Eren coses
sant perquè el seu postulat episque nosaltres a soles no haguétemològic es pega de bofetades
rem percebut. Carles ens va obrir
els ulls i ens va ajudar a descobrir
amb el que es fa a l'aula; es trei a reforçar el treball que havíem balla des d'una concepció conductista en una reforma construcfent. El més important és que
hem connectat el nostre treball tivista. La teoria xoca frontalment
autònom amb les noves aportaamb la pràctica, presidida pel
cions i ara entenem per què fem mateix llibre de text de sempre,,
el que fem. Ara tot ho practiquem una miqueta maquillat. Alguns
volen carregar-se
de manera més
la Reforma sense
conscient.
- Com es troba
haver-la aplicat,
- Com superar
el projecte en
l'actualitat?
aquesta situació?
- El problema
- Amb tot el treball desplegat,
que hi ha és que
calia fer l'esforç
si, per por, el professorat no cande traduir-ho a
paper, a veure
via la seua manera de treballar
què eixia. Amb
mai evolucionarà.
l'entusiasme i
1' a t r e v i m e n t
Si jo estic permanentment ensed'alguns, Vicent
nyant-me, he de
Gràcia i jo ens
ser conscient que
vam passar un
any recollint-ho ••••••••i ••M^·^· vaig creixent en
la mesura que
tot i lligant-ho
amb les aportacions de les lectu- vaig fent; si espere a tindre-ho tot
res teòriques. Nosaltres hem anat clar, mai canviaré. Evidentment,
a la teoria des d'una pràctica, hi ha una fase que crea angoixa,
buscant la fonamentació des dels però el treball en grup t'ajuda a
resultats. D'aquesta fase han eixit superar-la. Hi ha una angoixa inicial perquè treballes amb la
dos treballs amb els quals vam
guanyar el premi d'innovació incertesa, però en la mesura que
educativa Angeleta Ferrer, de vas fent te n'adones que aprens
l'Ajuntament de Reus. Segons un molt dels xiquets.

"La Reforma
està fracassant
perquè es treballa
des d'una concepció
conductista
en una reforma
constructivista."
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Presentats informes als Serveis Territorials d'Educació i de Prevenció

El deteriorament d'una cornisa en
una escola d'Aldaia motiva una
denúncia a la Inspecció de Treball
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ALL i OLI
L'estat de deteriorament de la cornisa de l'edifici del CP Martínez
Torres, d'Aldaia (l'Horta), ha motivat la denúncia a la Inspecció
Provincial de Treball i Seguretat Social per part d'un delegat de
Prevenció de l'STEPV. La Permanent del Comitè de Seguretat i Salut
Laboral de València s'ha posicionat de manera unànime sobre el
succés.

El 22 de febrer es va produir
un enderroc de la cornisa, un succés que va motivar una segona
visita al centre, el dia 28. La possibilitat de nous despreniments i
el risc que la situació comporta
per al conjunt de la comunitat
educativa han obligat a mantindré una alerta sostinguda sobre
les instal·lacions del centre. La
manca d'informació oficial als
delegats i al Comitè de Seguretat
i Salut Laboral i l'absència de cap
intervenció pràctica han motivat
la denúncia del fet a la Inspecció
Provincial de Treball. En la
denúncia es demana també el
seguiment i l'avaluació del cos de
l'edificació, en el qual apareixen
esquerdes que podrien tindré
conseqüències negatives per a la
seguretat de les instal·lacions.
Amb anterioritat a aquest fet,
un delegat d'aquesta organització
sindical, en l'exercici de les seues
facultats legals en matèria de prevenció de riscos laborals, es va
personar al centre amb l'objecte
de comprovar l'estat de l'edifici.
Com a conseqüència de la visita,
es van elaborar dos informes, que
van ser presentats als Serveis
Territorials i als Serveis de
Prevenció de la Conselleria
d'Educació i Cultura.
Bis informes denunciaven les
situacions que comporten riscos al

centre, com el deteriorament de la
cornisa de l'edifici de Primària
(denunciat pels serveis tècnics de
l'Ajuntament d'Aldaia en març de
1998), la manca de sistemes d'accés per al personal amb problemes motors, el trencament de portes i lavabos, l'existència d'estufes
elèctriques en Educació Infantil,
la manca de protecció de tubs de
llum fluorescents, la manca de
persianes i les inadequades
estructures i material metàl·lic del
parc infantil, entre altres.
Als informes s'assenyala que
"la possibilitat de despreniment de
part o del conjunt d'aquesta cornisa és un risc per a la seguretat i
salut que pot arribar a ser greu i
imminent". S'hi insisteix que el
deteriorament intern i els accidents meteorològics poden aconsellar avaluar el risc corn a "greu i
imminent", i s'aconsella una reparació urgent. L'acord unàmime de
la Permanent del Comitè de
Seguretat i Salut Laboral insta la
directora dels Serveis Territorials a
resoldre els problemes del centre i
a fixar les competències i responsabilitats d'ajuntaments i institucions autonòmiques pel que fa a la
determinació de la conservació,
manteniment i vigilància dels centres d'Infantil i Primària, d'acord
amb les prescripcions recollides en
la LOGSE.

ALL-I-OLI

Els assistents acorden debatre l'atenció a l'alumnat immigrant

La XIII Jornada de Secundària
aborda la diversitat en els centres
ALL-I-OLI
En un ambient idoni per al
debat i l'intercanvi d'idees, va
tindré lloc a l'IES Benlliure de
València la XIII Jornada
d'Educació Secundària, organitzada per i'STEPV-lv.
L'encontre, celebrat el 31 de
març, va reunir una cinquantena de persones distribuïdes en
tres grups de treball: La situació del desplegament del sistema educatiu, La identitat
docent i Els programes especí-

fics d'atenció a la diversitat. En
aquest últim s'hi va abordar el
desplegament dels programes
específics, així com la problemàtica general que presenta la
diversitat als instituts, la falta
d'informació i de recursos, i la
baixa consistència dels equips
educatius, aspectes que dificulten la gestió i desmotiven el
professorat.
A l'acte de cloenda s'hi va
expressar la necessitat de difondre als centres una cultura de la

diversitat, organitzativa, pedagògica i acadèmica, que arreplegue tota classe d'alumnat i
joves. També s'hi va subratllar
la importància de disposar
d'una xarxa de cooperació intercentres per afavorir l'intercanvi
d'experiències. Finalment, els
assistents van acordar encetar
un debat específic per reivindicar una adequada política d'acolliment a l'alumnat immigrant, amb els materials i recursos humans més idonis.

La Jornada de formació de Benicàssim
sobre Consells Escolars Municipals
acorda constituir un Seminari Permanent
ALL i OLI

Aspecte d'una de les sessions de la Jornada sobre Consells Escolars Municipals ./ ALL i OLI

TALLERS PRÀCTICS MONOGRÀFICS D'AUTOESTIMA,
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL, CANVI D'HÀBITS,
ETC., EN CAP DE SETMANA. CURSOS INTENSIUS A
L'ESTIU GAUDÍNT DE LA NATURALESA.
Descomptes a les inscripcions anticipades.
Demana informació ara mateix.
* Salamanca, 35, 6-14. * 46005 València. *
info@PeNeLers.com
* www.PeNeLers.com

Tel. 96 334 31 90

El 3 de març l'STEPV-Iv va
organitzar a Benicàssim la
Jornada de Formació sobre
participació
als
Consells
Escolars Municipals (CEM). A
la sessió s'hi va fer una avaluació col·lectiva del funcionament dels Consells i es van
plantejar estratègies d'intervenció, compliment dels reglaments interns i dels acords,
condicions per a un desenvolupament adequat de l'òrgan
de participació.
L'STEPV-ïv ha de dinamitzar
aquests òrgans perquè adquirisquen credibilitat davant el
conjunt de la comunitat educativa, per tal d'evitar que s'instal·le un
conservadurisme
immobilista.
Va iniciar la Jornada el mestre de mestres, amic i company, Gonzalo Anaya. La seua
xerrada se centrà en "la reivindicació de l'ensenyament
educatiu
constitucional
i
democràtic", i es va referir a la
Constitució i la Declaració
Universal dels Drets Humans.
En la taula rodona posterior,
integrada per representacions
de tots els sectors, José
Vicente Higón, del CEM de
València; Vicent Domènech,
inspector d'Educació; Josep

Maria Valiente, mestre; Josep
Rubert,
regidor
de
Torreblanca; Josep Andreu
Radiu, dels MRP, tots destacaren les deficiències en el funcionament
general
dels
Consells Escolars Municipals i
la necessitat de potenciar la
participació i fer efectiva la gestió democràtica de l'ensenyament. També s'hi va subratllar
la importància de millorar la
gestió dels recursos educatius a
partir de les necessitats reals de
cada localitat. Finalment, es va
destacar la necessitat de l'autocrítica des de tots els sectors
representats als Consells.
A la sessió de vesprada es va
treballar en grups, que van
analitzar dues iniciatives. La
primera, sobre el fracàs escolar, la va presentar José Luis
Martínez, del CEM de Paterna,
i l'altra, a càrrec de Joan Lluís
Martí, del CEM de Vila-real,
tractava la integració de les
persones immigrants.
La jornada va concloure amb
el compromís d'organitzar un
seminari permanent per intercanviar informació i abordar
temes monogràfics. Els primers temes seran la immigració, les infrastructures, els
pressupostos d'Educació i la
formació de persones adultes.
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Milers de persones demanen a les Trobades una Escola Valenciana de qualitat

Puntual com cada any per primavera, la XVI edició de les

ALL-I-OLI
En la presentació de les jornades,
el president de la Federació
Escola
Valenciana,
Vicent
Romans, va recordar que "és un
miracle que cada any es mantingueu les Trobades, i ho dic per
l'esforç que fan tots els col·lectius
implicats. És un repte aguantaries i, per tant, tindré'n una més,
tindré'n una més, com és el cas
d'enguany, és una gran satisíacció
i, per això, hem de valorar aquesta perspectiva des del passat i
mirant al futur". Enguany destaca
la incorporació d'una trobada
més, la de l'Horta Nord i Camp de
Túria, que anteriorment es celebrava conjuntament amb la de la
ciutat de València. També destaca
la participació
a Betxí, per primera vegada, dnescoles privades concertades que han iniciat l'ensenyament en valencià.
Des de I'l d'abril, les Trobades
s'estendran arreu de les comarques valencianes en la major festa
reivindicativa per la defensa de
l'ensenyament en valencià, progressista i de qualitat. La nombrosa participació d'alumnat, famílies, professorat, representants
dels municipis i públic en general
és un patrimoni que no deixa d'eixampïar-se any rere any.

L'exigència del requisit lingüístic
per als empleats i empleades
públics és l'objectiu de la campanya que la Mesa per
l'Ensenyament en Valencià ha
llançat per a 2001. La Federació
Escola Valenciana, com a membre
de la Mesa, dóna suport a la campanya i. la fa seua mitjançant el
poder de convocatòria de les
Trobades.
En la presentació de les jornades, Vicent Moreno, del col·lectiu
Guaix de l'Horta Sud, argumentava que "l'objectiu preferent és
exigir que tot el f uncionariat tinga
el requisit lingüístic i exigir al
Govern valencià que reforme la
Llei de la Funció Pública",
L'organització ha demanat a cada
escola que participa en les
Trobades que incorporen el debat
sobre el requisit lingüístic als
claustres i als consells escolars i
que després ho traslladen al
Consell Escolar de cada municipi.
A la campanya pel requisit s'hi
han afegit distintes entitats cíviques i tots els partits polítics de
l'oposició. S'ha elaborat un manifest per a demanar signatures de
suport. La previsió és que totes les'
iniciatives sobre el requisit conflueixen el mes de juny en un acte
encara per definir, probablement
davant, la Generalitat o les Corts
Valencianes, "on mostrarem
els suports aconseguits

nmavera

aquesta campanya d'exigència
del requisit lingüístic a tots els
funcionaris, i no solament als
ensenyants, perquè necessitem
l'ús social de la llengua".
El mariscalet, el personatge
ideat pel dissenyador valencià
Xavier Mariscal i que va protagonitzar per primera vegada la trobada de 1995, torna amb una
renovació d'imatge en sintonia
amb els canvis del nou mil·lenni.
Sempre amb un somriure, la imatge emblemàtica de les jornades
apareix enguany farcida de signes
que ens recorden les noves tecnologies de la informàtica i
d'Internet (l'arrova i el www).
Junt als elements més innovadors,
mariscalet incorpora una barreja
de números i lletres, particularment aquelles que formen part del
nostre codi lingüístic (à, è, i, tz, tg,
ç, tx, tj, ny, H...).
Cap al tercer congrés
La Federació Escola Valenciana
està preparant ja el seu III
Congrés, que amb el lema
"L'Escola Valenciana i la globalització" tindrà lloc els dies 27, 28,
29 i 30 de maig de 2002. Davant
els canvis que no deixen de succeir-se a la nostra societat, el congrés tractarà de debatre i de buscar solucions als nous problemes.
L'organització ja ha començat a
planificar les distintes conferències, comunicacions, aules, exposicions i experiències que s'hi desenvoluparan.

Xavier Mariscal és l'autor, un any més, del cartell anunciador de les Trobades.

arreu del País
Plana Alta i Plana Baixa. Betxí, 1 d'abril.
Camp de Morvedre. Port de Sagunt, 1 d'abril.
Ciutat de València. València, 1 d'abril.
L'Horta Sud. Quart de Poblet, 1 d'abril.
La Ribera. Torís, i d'abril.
Vall d'Albaida. Aielo de Malferit, 7 d'abril.
Horta Nord i Camp de Túria. Paterna, 8 d'abril.
La Costera. Xàtiva, 12 de maig.
L'Alacantí. S, Vicent Raspeig, 13 de rnaig.
La Safor-Valldigna. Barx, 19 de maig.
Valls del Vinalopó. L'Alguenya, 2 de juny.
Baix Vinalopó i Baix Segura. Crevillent, 3 juny.
L'Alcoià i El Comtat. Onil, 9 de juny.
Marina Alta. Dénia, 10 de juny,
Mannà Baixa. Callosa d'En Sarria, 16 de juny.
, durant Tacte de presentació a la ciutat de València/J. B.
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ENSENYAMENT PRIVAT

la contrareíorma laboral
n dels objectius fonamentals de la reforma
laboral impulsada pel
Govern del PP en 1997, pactada i negociada per la CEOE
i els sindicats UGT i CC OO,
consistia presumptament en
consolidar un mercat de treball més estable a partir d'un
augment significatiu dels
contractes indefinits. Al seu
moment això va suposar un
nou retall de drets laborals,
sense que s'aconseguirà assolir, tres anys després, aquell
objectiu. Les dinàmiques de
negociació sense mobilització
imposades per alguns sindicats acosten el conjunt de la
classe treballadora a un mercat laboral on la precarietat
es manté i la varietat de les
condicions de contractació
genera una major desprotecció.
La constatació d'aquest

U

fracàs obligava els sindicats
signants dels acords laborals
a revisar tota la seua política
de contractació, atès que les
patronals, en un cicle econòmic de caire expansiu, han
seguit utilitzant de manera
aclaparadora els contractes
temporals, una vegada finalitzat el període de vigència
de l'acord.
Les noves propostes sindicals pretenien afavorir la contractació indefinida per mitjà
de la reducció de les cotitzacions, les indemnitzacions, la
seua generalització i les sancions davant del seu incompliment. En canvi, les organitzacions empresarials pretenien consolidar la indemnització per acomiadament a
33 dies, en compte dels 45,
generalitzant la seua aplicació a tots els nous contractes
indefinits, una encara major

flexibilització del mercat
laboral i un superior grau de
control de les condicions de
treball en la distribució i còmput de la jornada en els contractes a temps parcial.
En el seu lloc, després de
no haver arribat a un acord
pels posicionaments aparentment tan dispars, el Govern,
publicant per decret les noves
modificacions de l'ET, ha
arreplegat substancialment
els
plantejaments
dels
empresaris, a pesar del discurs de l'equidistància.
Entre les propostes patronals cal destacar l'abast del
seu calat antisocial: vegemne algunes. Es pretén ampliar
la indemnització de 33 dies
per any treballat a un nombre
més gran de treballadors i
treballadores. Es podrà aplicar el contracte en pràctiques
sense límit d'edat, actualment

fixat entre els 16 i els 21 anys,
a totes les treballadores i treballadors estrangers, durant
els dos primers anys de
vigència del seu permís de
treball, el que implica explotar els més dèbils aprofitantse de la seua condició d'immigrants.
Es suprimeix el límit
màxim de 77% de jornada
laboral en els contractes a
temps parcial. Es flexibilitza
la distribució horària de la
jornada i s'estableix el seu
còmput en els contractes a
temps parcial, sobre el total
d'hores treballades, independentment de la seua distribució, amb el que es poden
generar períodes d'intensiva
explotació de la mà d'obra.
Menció a banda mereix la
nova mesura tendent a propiciar la maternitat, adopció i
acolliment per mitjà de l'e-

xempció al 100% de les cotitzacions de la Seguretat Social
dels contractes per interinitat
que els empresaris utilitzen
per a suplir aquests permisos.
Una vegada més, els beneficis van a parar als empresaris, socialitzant els costos i
deixant d'ingressar les quotes.
L'òptica neoliberal avança
i s'imposa, aquesta vegada
sense la ratificació sindical,
legislant amb l'objectiu de
reduir els costos de la mà d'obra amb la pretensió d'augmentar el nombre de persones ocupades, sempre retallant els drets socials i econòmics de la classe treballadora.
A partir d'ara s'intentarà desregularitzar la negociació
col·lectiva i privatitzar l'actual sistema públic de pensions.

Quina educació promou l'Església?
Alejandro Martínez Tudela
l dret a l'educació és universal, com reconeix la
Constitució Espanyola.
Però, a quina educació tenim
dret? Segons Bertrand Russell,
hi ha tres teories diferents
sobre l'educació. La primera
considera que l'únic propòsit
de l'educació és proporcionar
oportunitats de desenvolupament i eliminar les influències
que puguen obstaculitzar-lo.
La segona sosté que la finalitat
de l'educació és proporcionar
una cultura a l'individu i
desenvolupar al màxim les
seues capacitats. La tercera
afirma que l'educació ha de ser
considerada en relació amb la
comunitat, més que amb l'individu, i que el seu objectiu ha
de ser la formació de bons ciutadans.
El binomi individu-ciutadà és
tan important en educació com
en política, en ètica o en metafísica, i l'educació ciutadana de
la joventut és una tasca costosa
que generalment recau sobre
l'Estat, encara que les polítiques conservadores han entorpit considerablement la consecució d'aquest propòsit. No
obstant això, una institució que
exerceix un paper important en
l'educació dels joves és
l'Església catòlica, en promoure una educació que, seguint la
tradició medieval, va dirigida a
l'individu. Aquesta religió, en
adoptar un principi individualista, entén les relacions de les
persones amb els seus semblants com a resultat de les
emocions humanes.
L'interès que la jerarquia de
l'Església manifesta per'l'educació es tradueix en una lectura interessada de l'article 27 de
la Constitució i defensar la "llibertat d'elecció de centre" com
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a principi bàsic, quan el text
constitucional es refereix a la
"llibertat d'ensenyament". Les
autoritats catòliques fan una
lectura possibilista de les lleis i
reglaments que desenvolupen
el dret a l'educació (LODE,
LOGSE, LOPEGCE) i introdueixen tots els arguments
necessaris per tal de mantindré
el control de l'educació als seus
centres.
En primer lloc, l'Església
estableix un domini ideològic a
través de 1' Ideari del C entre
-element de la seua exclusiva
competència-, una peça clau
del Projecte Curricular de
Centre, el contingut del qual
s'ha de difondre en les aules
pels educadors. En segon lloc,
estableix un control sobre la llibertat de càtedra, una vigilàn-

cia sobre el professorat, en allò
que diu i en com ho diu. Amb la
LODE (1985} i la política de
concerts de centres privats que
es genera com a desenvolupament del punt 4 de l'article 27
de la Constitució, els concerts
educatius obliguen que a la
gestió í control dels centres
concertats o sostinguts per
l'Administració amb
fons
públics participen els sectors
de la comunitat educativa, d'acord amb el que estableix el
punt 7 del mateix article. Això
introdueix un element important en els centres; han de
democratitzar-se! A pesar de
tot això, els titulars no accepten
-o simplement ignoren- que en
el punt 1, referit a la llibertat
d'ensenyament, s'al·ludeix a la
llibertat de càtedra, és a dir, la

llibertat a la lliure circulació
del coneixement. En canvi, ells
fan una interpretació interessada i la presenten com la llibertat per a crear centres docents,
perquè entenen que el coneixement és un i només hi ha una
única opció ideològica, la seua.
Finalment, el titular del centre governa tot el procés, des
del seu inici fins al final; d'ací,
l'aposta per l'escolarització primerenca. Els centres dependents de l'Església, des del primer moment de l'aprovació de
la LOGSE, van desenvolupar la
xarxa d'escolarització infantil
entre 3 i 6 anys i, en aquests
moments, a més, han aconseguit el seu finançament progressiu per mitjà dels concerts
singulars: al gener del 2001, el
nivell de 5 anys,- al setembre

del 2001, el nivell de 4 anys; i
al setembre del 2002, el nivell
de 3 anys. Una política semblant estan seguint amb el tram
0-3 anys.
Així doncs, en finalitzar el
període d'aplicació de la
Reforma Educativa, els centres
privats que es van concertar
amb la intenció de complementar la xarxa pública de
centres docents estan totalment desenvolupats, amb els
diferents nivells educatius
integrats, les seues fonts de
finançament garantides i el
control íntegre. Els que no
estaven en condicions de
poder fer-ho -generalment,
acadèmies, escoles xicotetes,
patronats o cooperatives- han
desaparegut. Això sí, per mitjà
d'acords
subscrits
entre
l'Administració, patronals i
sindicats, el professorat excedent no ha eixit del sistema i
s'ha recol·locat gràcies a l'ampliació de la plantilla de cada
centre, a càrrec dels pressupostos generals.
Mentrestant, cal preguntar
la mateixa Administració, tan
diligent per atendre aquesta
xarxa educativa, què ha fet
amb els seus propis centres. És
ben coneguda la provisionalitat, quan no el desistiment amb
la qual es troba el sistema
públic d'ensenyament, i queda
clar que s'ha destinat els fons
públics necessaris al servei
d'interessos particulars. Al capdavall, la desídia i el desinterès
amb què es condueix l'aplicació de la Reforma en la xarxa
pública estan més relacionats
amb el model educatiu que es
vol construir i amb la societat
que es vol crear que amb les
limitacions pressupostàries o
les herències del passat.
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Daniel Gil, Amparo Vilches y Rafael Valls
ecientemente se ha
hecho pública la intención del Ministerio de
Educación de presentar
a Ley de Calidad, que
induiria como aspecto fundamental la separación de los estudiantes,
a partir de los 14 anos, en tres vías
de formación, hacia las que se
orientaria, respectivamente, a los
alumnos "buenos" y motivados, a
los "regulares", y a los "raalos" o
sin interès por el estudio. Esta
rnedida se justifica basàndose en
que así se evitaria que los buenos
estudiantes se vean perjudicades
por los menos aptos y se produzca
un lamentable descenso de nivel,
Cabé senalar que la propuesta
del Ministerio se apoya en un
clima social -ampliarnente aireado
por los medios de comunicaciónde inquietud generalizada por el
creciente deterioro del sistema
educativo (muy particularmente
del sector publico), que ha llevado
a cuestionar la conveniència de
extender hasta los 16 anos la educación común de toda la población.
Este clima social tiene un claro
reflejo en los centros, donde se
senalan frecuentes situaciones de
indisciplina, atribuidas a las actitudes y coraportamientos de estudiantes sin interès por el estudio,
"obligados a permanecer en el sistema educativo", que en muchos
casos impiden el desarrollo normal
de las clases y perjudican al resto
de estudiantes.
£En què medida estàs preocupaciones
estan
justificadas?
ïntentaremos mostrar que el problema no està en la ampliación de
la escolarización obligatòria y
común para todos (lo que no excluye, muy al contrario, una cierta
opcionalidad susceptible de favorecer el interès de los distintos
estudiantes) y que el proyecto de
segregar a los estudiantes por
niveles forma parte de una autèntica contrarrefomia educativa, que
induye otras medidas y actuaciones, como las nuevas barreras
selectivas para el acceso a la
Universidad, las precipitadas reformas curriculares realizadas sin
participación alguna del profesorado, la falta de voluntad de construcdón y adaptación de los centros públicos, etc. Una contrarreforma que favorece claramente la
privatización de la ensenanza
secundaria y el apartheid escolar,
atribuyendo a la ensenanza pública -como denuncia el ex director
general de la UNESCO, Federico
Mayor Zaragoza, en su reciente
libro Un inundo nuevo- "la'triste
función de gestionar el fracaso
escolar, o la concesión de diplomas
devaluados en el mercado de tra-

No cabé duda alguna de que estamos vMendo una situación difícil
que esta afectando a la credibilidad de la ensenanza pública. Però
corremos el ríesgo de coní'undir las
causas y -corno ocurre tantas veces
cuando nos dejamos llevar por las
apariendas y meras opinionesapuntar en direcciones equivocadas.
Por lo que se refiere a la actual
ampliación de la educación secundaria, conviene recordar a quienes
la cuestionan -y ven en ella el origen de una degradación inacepta-

ble- que, a mediaobligatòria que
dos del siglo XX,
saco a los ninos
todavía existia, en
(aunque tan solo
Espana, y en
de algunos paímuchos otros países) de las minas
ses, un "examen
de carbón, de las
de ingreso" que, a
fàbricas de tejilos 10 anos (j),
dos, del trabajo de
deterrninaba quiesol a sol en el
nes podían seguir
campo o de la
estudiós secundamendicidad.
ries y quienes no.
Insistiïïios en ello
La supresión de
p or que algunos
ese examen genecritican demagóro
similares
gicamente el coninquietades
y
cepto de escolaricatastrofistas prezación obligatòdicciones que la
ria, como si se traactual escolarizatara de una
-ción hasta los 16
"imposición autoanos. Y, sin embarritària" a felices
go, la sodedad y el
criatures
que
sistema educativo
podrían
haber
acabaron asimipreferido seguir
lando
positivajugandoensujarmente
aquella
dín del Edèn...
ampliación de la
cuando, en realieducación y nadie
dad, se trata de
parece sostener
una obligación
hoy la conveniènpara la sociedad
cia de volver atràs
de respetar el
y que a los 10 anos
derecho de los
se decida quién
ninos y ninas a
puede seguir esturecibir una edudiando y quién ha
cación lïberadora,
de conformarse
renunciando a
con aprender a
utilizarlos como
leer y escribir y las
mano de obra y a
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cuatro reglas.
mantenerlos en la
Però, si eso no
marginadón.
basta para hacernos dudar, para paso al proceso incontenible de la
Quizàs todo esto pueda parecercuestionar las pesimistas expecta- alfabetización bàsica en un núme- nos "cosas de otra època" que tietivas con que suelen recibirse los ro creciente de países (aunque, nen poco que ver con la situadón
avances en la democratizadón de desgraciadamente, dicha alfabeti- actual. Sin embargo, conviene
la educación, podemos remontar- zación esté lejos de haberse com- recordar este proceso histórico
nos algo mas lejos, ai siglo XIX pletado a escala planetària). Es para comprender que las sucesivas
-cuando solo una ínfima minoria cierto que ello obligo a modificar ampliaciones y consiguiente
aprendía a leer y a escribir-, y las orientaciones pedagógicas democratización del sistema edurecordar el rechazo de las fuerzas para favorecer el aprendizaje de cativo han debido hacer frente,
vivas de la sociedad a la extensión ninos procedentes de medios desde el principio, a serias dificulde la educación a las capas popu- socioculturales deprimidos. Però tades y resistencias (como las
lares. Merece la pena recordar la los nuevos métodos de la llamada generadas por las expectativas
argumentación del presidente de "pedagogia moderna" se mostra- negativas iniciales)... que han acala Royal Society inglesa para opo- ron útiles para todos los estudian- bado siendo superadas.
nerse con éxito, en 1807, a la crea- tes y no únicamente para los que
La ampliación de una educadón de las escuelas eleción común para todos
mentales en todo el
los ciudadanos y ciuda"Lo que se precisa son inversiones (previstes danas (lo que no exclupaís; "En teoria, el proyecto de dar una educaye, insistimos, una
para el desarrollo de la LOGSE, però no
ción a las dases trabajaopcionalidad,
para
doras es ya bastante realizadas) y ayudas eficaces para atender a la todos, que pueda favoequivoco y, en la pràctirecer la diversidad de
ca, seria perjudicial para díversídad de origen y muy particulaimente a intereses de los estusu moral y su felicidad.
diantes) constituye la
las dificultades inicíales de los mas
Ensenaría a las gentes
rnedida mas positiva de
del pueblo a despreciar
la reforma educativa
desfavorecidosr a quienes la sociedad y la
su posición en la vida,
espanola. Una medida
en vez de hacer de eUos
que se apoya en riguroescuela
han
de
transmitír
fundamentedas
buenos servidores en
sas investigaciones y en
agricultura y en los otros
un claro posicionarniento ético por la
empleos a los que les ha
destinado su posición.
equidad y el mejor desEn vez de ensenarles
arrollo personal. y
subordinación, les haría
social. La introducción
facciosos y rebeldes,
de itinerarlos distintos
como se ha visto en algunos con- tenían mas dificultades. Eso es lo en función de las "capacidades"
dados industrializados, Podrían que ocurrirà, como muestran rigu- de los estudiantes que el
entonces leer panfletos sediciosos, rosas investigaciones, con la Ministerio de Educación intenta
Hbros peligrosos y publicaciones actual ampliación de la escolari- introducir -y que incluso algunos
contra la Cristiandad. Les haría dad, en la medida en que se pro- sectores docentes reclaman "en
insolentes ante sus superiores; en porcionen los medios necesarios y defensa de una ensenanza públipocos anos, el resultado seria que vayan incorporàndose las nuevas ca de calidad"- se convertiria en
el Gobierno Èendría que utilizar la estrategias educativas,
un grave paso atràs, sin solucionar
Conviene enfatizar que la los problemas actuales.
fuerza contra ellos".
Esta argumentación tuvo éxito inmensa mayoría de quienes
Como afirma Federico Mayor
momentàneo y retrasó el proceso hemos pasado por la Universidad Zaragoza, haràfalta "desmantelar
de alfabetización en el Reino en la segunda mitad de este siglo el apartheid escolar y universitaUnido. Fue la victorià de sectores somos descendientes de aquellos a rio, en plena expansión, y reconssociales que no escondían sus quienes las voces mas autorizadas truir la educación como proyecto
planteamientos clasistas. Però fue negaron, el siglo pasado, el dere- dudadano de formación cívica y
una victorià puntual, insostenible cho a la escuela primària. Somos de igualdad de oportunidades
a largo plazo, que tuvo que dejar deudores de una escolarización efectiva para todos. En ausencia

de una voluntad política firme y de
un autentico proyecto educativo a
largo plazo, podríamos asistir fàcilmente a la segmentación de la
ensenanza (...) según una lògica
fractual, en la que una minoria de
elegídos accedería a los "paraísos
del saber", en la que los nuevos
parias del saber estarían abocados
a los infíernos de los nuevos guetos educatives, y una masa intermèdia a ineficientes purgatorios".
^Qué medidas adoptar?
La defensa de la ensenanza pública no puede pasar por propuestas
alejadas de la necesaria equidad
educativa y ha de establecer mecanismes para proporcionar unos
logros bàsicos comunes para todos,
evitando que los que proceden de
clases sociales mas desfavorecidas,
que son frecuentemente los que
llegan menos preparades y motivados, queden rnayoritariamente
en los programas menos valorades
social y académicamente.
Lo que se precisa son inversiones (previstas para el desarrollo de
la LOGSE, però no realizadas) y
ayudas eficaces para atender a la
diversidad de origen y muy particularmente a las dificultades iniciales de los mas desfavorecidos, a
quienes la sodedad y la escuela
han de transmitir fundamentadas
expectativas positivas y proporcionar las ayudas necesarias (en contra de lo que està sucediendo hoy,
en que los estudiantes con dificultades perciben un rechazo que
refuerza su inseguridad y actitudes
negativas). Debemos insistir en
que la investigación ha rnostrado
reiteradamente que ése es el camino para lograr la incorporación de
los estudiantes con problemas y
que, por otra parte, ello no supone
un perjuicio para quienes inicialmente van mejor, sinó que, por el
contrario, redunda en benefido de
todos los estudiantes y de toda la
sociedad.
Ello requiere imprescindiblemente, ademàs, una profunda
reconsideración social de la actividad docente -contemplada hasta
aquí casi exclusivamente como el
trabajo del profesor en el aula-,
para pasar a valorar como aspectos esenciales de dicha actividad
la preparación y seguimiento del
trabajo en el aula y la participación en actividades de innovación
e investigación educativas. Se
trata de una reconsideración que
acabarà imponiéndose en la
medida en que la sociedad comprenda no solo ei papel esencial
que en su desarrollo juega una
educación bàsica común para
todos los ciudadanos y ciudadanas, sinó también s \ complejidad
y la necesidad de condiciones
adecuadas.
La creación de esas condiciones
(que afectan a la dotación de los
centros, a la formación y condiciones laborales del profesorado, al
impulso de la gestión democràtica, a la potenciación y defensa de
una escuela pública de calidad
frente a las crecientes privatizaciones, etc.), y muy especialmeiite
las inversiones y disposiciones
normativas que las hagan posibles, es lo que precisa nuestro sistema educativo, no nuevas medidas elitistas que constituyen un
freno al desarrollo del conjunto de
la sociedad.
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Cultura no saca a concurso la plaza que ocupa la esposa del diputado Antonio Us

ALL-I-PEBRE
Cursos de Formació Contínua
El 22 de març va ser publicat el Pla de Formació Contínua de la
Generalitat Valenciana. En el marc d'aquest, determinats sindicats es reparteixen una gran quantitat de diners que ixen de les
cotitzacions de tots i totes per a muntar cursos de formació per al
personal. En la Generalitat Valenciana es tracta d'UGT, CCOO i
CSIF, sindicats als que qualsevol treballador o treballadora té
dret a dirigir-se per a demanar un curs d'aquest pla, sense que li
siga exigible afiliar-se a cap d'ells, ja què són cursos per a tot el
personal, encara que gestionats per aquests sindicats.
Alhora, part d'aquest pla es gestiona directament per
l'Administració (en el nostre cas, l'IVAP). Se sol·licita directament
a l'IVAP, sense el "ultratge" de la Conselleria, i podeu presentar
les instàncies fins el 17 d'abril de 2001, en qualsevol registre, en
el propi IVAP; per fax, al número 96 318 40 29, o per Internet:
http://www.gva.es/globalnet.

La justícia condemna la Conselleria de Medi Ambient
Fa uns mesos aquest sindicat va reclamar solidaritat amb un company, Javier Ranz, de la conselleria de Medi Ambient, que estava
sent sancionat de forma injustificada. Ara tenim la satisfacció d'anunciar que el Jutjat número 7 contenciós-administratiu li ha
donat la raó i ha anul·lat la resolució sancionadora del secretari
general, Jorge Lamparero.
Ens n'alegrem infinitament pel company, per les tribulacions que
va passar (mai és agradable que et munten un expedient), i esperem que servisca per a que aquesta Administració no aplique més
"càstigs exemplars", com es pretenia que fóra aquest.

Embolic en Falles
Durant les festes falleres, les diferents conselleries donaren informacions diferents respecte de l'entrada al treball el dia 20.
Algunes permeteren entrar a les 9 sense recuperació; d'altres
també ho permeteren, però ara han de recuperar l'hora, i altres
no ho permeteren en absolut.
Aquest sindicat va provar de parlar urgentment amb el director
de la Funció Pública, per tal que dictarà una instrucció aclarint
l'embolic, però ens va donar hora... per al dia 20.

Data de celebració dels exàmens
Finalment, comencen els exàmens de les oposicions de 1999. El
primer, l'examen de les proves selectives de promoció interna del
grup C d'Administració General, el dia 7 d'abril, dissabte, en la
Universitat Politècnica.
El més impresentable i indignant de l'assumpte és que les acadèmies de la ciutat de València que preparen les oposicions sabien
la data ABANS que la resta dels mortals. No és la primera vegada que les acadèmies saben coses abans que els sindicats. No
podem afirmar que hi haja interessos ocults, però el Sindicat vigilarà qualsevol actuació al respecte.

L'Associació d'Interins recorre la promoció interna
del grup D al C
L'Associació d'Interins de la Generalitat Valenciana ha presentat
recurs contenciós-administratiu contra la promoció interna del
grup C d'Administració General (148 places). El Sindicat ha considerat aquest recurs un error, perquè no té cap raó fonamentada
en dret i perquè suposa enfrontar els drets d'una part del personal amb els d'una altra part.
El Sindicat entén que personal interí té drets respecte a l'accés a
la Funció Pública, encara que la legislació vigent no els reconega. Però no poden pretendre per això anul·lar els drets de la resta
del personal. L'STEPV-Iv ha recolzat diverses vegades mobilitzacions convocades per l'Associació d'Interins, sempre sota la premissa que les reivindicacions que propugnen no podien afectar
els drets de la resta del personal.
S'ha demanat l'Associació d'Interins que retire la demanda presentada i que recomane qualsevol associat que puga haver presentat una demanda individual que també la retire.
El Sindicat no ha canviat la seua línia sobre el problema del personal interí. L'STEPV-Iv té les seues pròpies opinions sobre què
cal fer i què no cal fer per a solucionar-ho. Si el Sindicat ha estat
d'acord amb alguna de les propostes de l'Associació d'Interins, no
ha estat per acostar-nos a cap col·lectiu per pur interès sindical o
electoral, sinó perquè entenem que eixa proposta era l'adequada.
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El Sindicato acusa al Consell
nepotismo por favorecer a una
ALL-I-OLI

El STEPV-ïv ha denunciado púbïicaraenle que
la Conselleria de Cultura pretende reservar la
plaza que ocupa como interina la esposa de!
El Sindicato ha denunciado
que la Conselleria de Cultura i
Educació ha evitado sacar a
concurso la plaza que ocupa
como interina la mujer del vicepresidente primero de la
Diputación y responsable del
àrea de Cultura, el popular
Antonio Lis, en la Biblioteca de
San Miguel de los Reyes. Con
ello, según el Sindicato, se
impide que este puesto de trabajo sea cubierto de manera
definitiva de fornia reglamentaria.
Maria Luisa del Gerro ocupa
en régimen de interinidad
desde el pasado verano la
plaza número 21.621, de
reciente creación, correspondiente a técnico medio de la
Unidad de Difusión de la
Biblioteca Valenciana de San

diputado provincial Antonio Lis en la Biblioteca
de San Miguel de los Reyes. El Consell no ha
sacado a concurso su plaza, però sí la raayoría
de STI grupo.

Miguel de los Reyes,, clasificada en la relación de puestos de
trabajo con un nivel 24 y un
complemento especifico de
E042. Se trata de un puesto del
grupo B de la Administración
Especial, reservado para funcionàrios, al que ha sido trasladada la esposa del diputado
provincial desde la Dirección
General
de
Promoción
Cultural, a la que estaba adscrita. Del Cerro, especialista
en el àrea bibliotecària, lleva
cinco anos de interina en la
Conselleria.
El pasado 13 de febrero el
DOGV publicaba por orden
de la Dirección General de la
Función Pública una convocatòria para cubrir mediante
concurso de méritos los puestos de trabajo de naturaleza

funcionarial del sector Administración Especial, grupo B,
ayudante de archivos y bibliotecas, que se hallan vacantes
o provistos de forma interina o
provisional. Salen a concurso
26 puestos, es decir, todos los
cubiertos de manera provisional excepto cuatro, uno de
ellos el de la esposa de Lis.
El Sindicato acusa a
Función Pública de aceptar
presiones para no convocar
las plazas vacantes que le
indican, una situación que se
puede calificar de «nepotismo». El STEPV-Iv denuncia,
ademàs, que la plaza que
ocupa ahora Maria Luisa del
Cerro recibe complementes
retributivos superiores a los
habituales en otros puestos de
la misma

Hi ha més de 4.000 persones interines al servei de la Generalitat

Després de sís anys, els primers concursos de
trasllats de la Generalitat es publiquen adulterats
'•---
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Des de 1994 l'Administració de la Generalitat
no convoca de forma regular concursos de
trasllats per a cobrir de forma definitiva els
llocs de treball vacants de l'Administració.

Més de 3.000 persones estan en comissió de
serveis, i hi ha més de 4.000 persones interines, de forma que el nombre de persones en
situació inestable s'aproxima a la meitat de la
plantilla.

No hi ha dubte que s'ha buscat aquesta situació, amb la
intenció
de
mantindré
l'Administració sota control
directe dels càrrecs polítics.
Això no és bo per al sistema
social i de dret, i va directament en contra del que hauria
de ser una administració eficaç, moderna, estable i professional, al servei del poder
executiu, però sempre complint amb els interessos
comuns determinats en l'ordenament jurídic.
Primers concursos
En febrer es va publicar un
concurs de trasllats d'ajudant
d'arxius i biblioteques i
almenys quatre llocs de treball vacants no van eixir a
concurs. Curiosament, tres
d'ells són de recent creació i
estan destinats a la Biblioteca
Valenciana, amb una classificació i unes retribucions
superiors a les habituals en la
categoria (nivells 20 i 24,
quan és freqüent el 16 o 18).
Personal informàtic
El 12 de març es van publicar
tres concursos de personal
informàtic, en els quals s'han
amagat almenys vint-i-quatre
places vacants. Curiosament,
són les millor classificades,
amb unes retribucions superiors a les habituals en cada
categoria.
El Sindicat ha manifestat
una enèrgica protesta per
eixe fet. Aquests són els primers concursos d'una llarga
relació de diferents categories anunciades per a publicar-se durant tot l'any. Si en
el primer concurs passen

JORDI BOLUDA

aquestes coses, la dinàmica
perilla de prosseguir. Està en
joc la transformació de
l'Administració
de
la
Generalitat en un instrument
submís del polític de torn o
en un aparell professional al
servei de tota la ciutadania.
El Sindicat ha promogut una
campanya d'enviament d'escrits de protesta a la Direcció
General de Funció Pública,
amb el següent missatge:
Primer publicaren un concurs d'Ajudants d'Arxius i
Biblioteques i no convocaren
totes les places vacants, .però
a mi no em va importar, perquè jo no sóc Ajudant
d'Arxius i Biblioteques...
Després publicaren concursos de Personal Informàtic, i
no convocaren totes les places
vacants, però a mi no em va
importar, perquè jo no sóc
informàtic...
Finalment publicaran el
concurs de la meua categoria
i no convocaran totes les

vacants, en particular les
millor classificades i que més
m'interessen, però no hi
haurà res a. fer, perquè no he
fet res per a evitar-ho a
temps.
Això no és ficció: està passant en estos moments. La
Direcció General de la Funció
Pública accepta les pressions
per a no convocar les places
vacants que li indiquen. I això
té dos noms: nepotisme i falta
de criteri.
Cal canviar aquesta forma
de fer les coses. I ho hem de
fer entre tots i totes: ompli el
document adjunt i presenta'l
per registre d'entrada.
En el concurs del grup A
falten per reflectir les places
d'analistes de sistemes físics.
La mesura, tanmateix, no pot
ser objecte de crítica, com és
el cas de les altres places que
falten, ja que el propi concurs
anuncia que es tracta d'una
convocatòria de places d'analistes " de sistemes lògics".
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La Mancomunitat
de la Safor
convoca

ALL-I-OLI

ADEL FRANCÉS

"L'Horta de València és un patrimoni històric, cultural, natural i agrícola de tots
els valencians i valencianes. Gràcies a la
saviesa i l'esforç de moltes generacions
en el treball de la terra s'ha pogut arribar
a integrar un conjunt harmoniós d'elements: terra, arquitectura, xarxa de
Qui promou la ILP?
La plataforma Per un Cinturó
d'Horta, que enfonsa les seues
arrels en les primeres lluites dels
anys setanta en defensa de
l'Horta i s'inspira en totes les
experiències que han tingut lloc
des d'aleshores, agrupa un ampli
ventall d'associacions i persones
que, en les seues paraules,
"coincidim en la nostra preocupació per la greu situació en què
es troba l'Horta. Entenem que
l'Horta és allò que fa de València
un lloc singular, tant, que dóna
nom a la seua comarca i la seua
desaparició constituiria una pèrdua irreparable."
Aquesta plataforma va presentar la ILP el passat dia 19 de
gener a la Mesa de les Corts
Valencianes, mitjançant una
comissió de cinc membres avalada per un ventall de 150 persones, entre les que figuren coneguts professionals del món de les
ciències, les arts i la cultura
valenciana preocupats per la
desaparició de l'Horta. En la
seua redacció s'han tingut en
compte les opinions de veïns,
llauradors, estudiosos de l'Horta
i associacions.
D'acord amb la Constitució i
l'Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana, els ciutadans i ciutadanes podem proposar directament el Parlament l'aprovació de lleis. Per a això, s'ha
regulat una via legal coneguda
com Iniciativa
Legislativa
Popular. En el cas valencià, es
poden presentar propostes de
llei
davant
les
Corts
Valencianes, sempre que s'acompanyen d'un mínim de

sèquies, vegetació..., que configuren un
paisatge irrepetible Í amb forta personalitat pròpia, del qual solament existeixen
cinc exemples més a tota Europa. L'Horta,
en resum, és allò que els valencians i
valencianes hem sabut fer al llarg de la
nostra història més bé que cap altre
poble."

50.000 signatures de valencians i
valencianes majors d'edat. Per a
presentar-ne una a les Corts
Generals, en canvi, en fan falta
500.000 firmes.
De la importància d'aquesta
iniciativa cal tenir en compte
que, en vint-i-dos anys de vigència de l'actual Constitució,
només s'ha pogut presentar una
ILP amb èxit. Fou la que demanava 35 hores de jornada laboral
per llei, que va arreplegar prop
de 800.000 adhesions. La proposició no fou finalment aprovada,
en comptar amb l'oposició del
Partit Popular i els seus socis de
Govern. Si finalment la iniciativa
en defensa de l'Horta aconsegueix arreplegar les 50.000 signatures, marcarà una fita, en ser
la primera que es tramet davant
les Corts Valencianes.

Amb aquestes paraules arrenca la declaració que vol convèncer almenys 50.000
valencians i valencianes de signar la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que
presenta una Proposició de Llei
Reguladora del Procés d'Ordenació de
l'Horta de València com a Espai Natural
Protegit.
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Per la democràcia directa,
cal signar la ILP

Objectiu: moltes més de 50.000
Com ha manifestat en diverses
ocasions el membre de la plataforma Josep Lluís Miralles, un
dels més actius defensors de la
iniciativa i afiliat a aquest sindicat, l'objectiu "no és arreplegar
un mínim de 50.000 firmes per a
que la llei es tracte en les Corts,
sinó moltíssimes niés per a que
els valencians i valencianes ens
convertim en protagonistes del
nostre futur". La Plataforma ha
repartit 15.000 plecs, amb espai
per a més de 250.000 signatures,
i s'espera distribuir-ne uns altres
15.000. Miralles es troba francament esperançat; "La receptivitat de la societat valenciana ha
sigut esplèndida, deixant en
qüestió el tòpic del meninfotisme".

L'STEPV-Intersindical
Valenciana, mitjançant l'acord
del
Secretariat
Nacional, ha decidit donar
suport a aquesta iniciativa
amb tots els mitjans a l'abast. La ILP és un bon mitjà
de posar en pràctica a gran
escala mesures de democràcia directa, més properes a
la pràctica sindical assembleària i democràtica que
ens és pròpia. A més a més,
no cal dir-ho, la finalitat de
la iniciativa coincideix amb
la visió que el Sindicat té del
que ha de ser la nova relació
del ser humà amb el seu
entorn.

Els valencians i valencianes de totes les comarques
que donem suport a la iniciativa assumim el protagonisme de donar el seu
autèntic valor a l'entorn de
l'Horta on vivim i la voluntat
de preservar-la verda i viva.
Aquesta iniciativa pot
suposar
un
precedent
important per a zones
medi ambientalment degradades, com ara el riu
Segura, on el Sindicat
també s'ha mostrat ben
actiu en la reivindicació
d'un entorn més natural,
saludable i sostenible.

De manera extractada, les
bases que regulen el premi
Carmesina de literatura
infantil són les següents:
Les obres seran originals i
inèdites, redactades en
valencià, i tindran una
extensió entre 20 i 40 fulls.
S'estableix un únic premi
de 300.000 pta per a la
narració guanyadora amb el
compromís d'editar-la per
l'editorial El Bullent.
El tema de les obres és
totalment lliure i aniran
adreçades a lectors entre 8 i
11 anys.
Els originals, mecanografiats i sense signar, hauran
de presentar-se per quintuplicat en un o en diversos
sobres tancats, a la portada
d'aquest figurarà el títol de
l'obra i la referència Xi
Premi
Carmesina
de
Literatura Infantil. Dins d'aquest sobre, n'hi haurà un
altre on constaran les dades
de l'autor i romandrà ta,
Les obres hauran de presentar-se a les dependències
de la Mancomunitat de
Municipis de la Safor (av.
República Argentina, 28,
46700 Gandia) fins al dia 30
d'abril de 2001.
El jurat estarà format per
Núria Sendra Marco, Isabel
Marín
Royo,
Francesc
Navarro Carratalà, Miquel
Juan Escrihuela i Gabriel
García Frasquet. La secretària del jurat serà Vicenta
Palanca i com a membre de
l'organització actuarà Pep
Moscardó.
La decisió del jurat serà
inapel·lable i el premi podrà
ser declarat desert.
La Mancomunitat, si el
jurat ho demana, podria editar, amb el consentiment de
l'autor, qualsevol de les
obres presentades i no premiades.
L'editorial El Bullent tindrà opció preferent per
adquirir, si és el cas, els
drets de publicació de les
obres que, presentades a
concurs, recomane especialment el jurat.
El premi s'atorgarà el
divendres 15 de juny de
2001 en un acte que tindrà
lloc en un municipi de la
Mancomunitat, que s'anunciarà oportunament,
L'organització retornarà
una còpia de les obres no premiades una vegada fet públic
el veredicte del premi. La
Comissió de Govern es reserva el dret de les interpretacions d'aquestes bases, així
com els canvis que hi pugen
haver. El fet de presentar els
treballs l'XI Premi de
Literatura Infantil Carmesina,
comporta la conformitat dels
autors amb les bases i les obligacions que se'n deriven. •

visita'ns a
la Xarxa
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El Dia Mundial del Teatre
Bàrbara Lefèvre
gual que hi ha Dia de la
Pau o de la Música, el 27
de març se celebra el Dia
Mundial del Teatre per iniciativa de la UNESCO. A la
Comunitat Valenciana,
fa
més de sis anys que es commemora amb una cerimònia.
En què consisteix realment
aquesta commemoració? La
UNE SCO tria cada any un
text d'un dramaturg o un filòsof i el text es llig abans de les
representacions en tots els
teatres. Al País Valencià,
Teatres de la Generalitat
aprofita per a adjudicar uns
premis relacionats amb les
arts escèniques en una cerimònia que reconeix els millors
espectacles valencians de teatre i de dansa: millor direcció,
text, il·luminació, escenografia, interpretacions... La novetat d'enguany és que el 27 de
març els teatres vinculats a
Teatres de la Generalitat
comptaven amb un 50% de
descompte. A què esperen per
oferir l'entrada lliure? Cal
difondre la informació a través de les empreses, els sindicats, les agències de treball, i
oferir el públic la possibilitat
de presenciar un bon espectacle teatral. També es podria
aprofitar per treure el teatre al
carrer, que fa molta falta.
El text elegit enguany per a
la lectura ha estat un del dramaturg lakovos Kampanellis.
El teatre mai no deixarà
d'existir. Encara que puga
semblar paradoxal, aquest art
tan antic és també un art per
al futur, no per la voluntat
dels autors de teatre, els
actors, els directors i tots els
qui contribueixen a l'èxit
d'una representació, sinó perquè vosaltres, la gent, el

I
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públic, també desitjareu que
existisca el futur. En què em
base per a fer aquesta predicció tan optimista sobre el futur
del teatre? En la convicció que
el teatre emana d'una necessitat física de les persones,
una necessitat que mai no
hauria de ser eradicada.
Us invite, a tots vosaltres, a
compartir algunes idees que
podrien justificar el meu punt
de vista. El fet que l'home
camine per la Lluna ens sembla ja una història antiga! Ja
no ens impressiona que una
nau espacial aterre a Mart i
que ens porte mostres del seu
sòl! Ja s'està construint una
gran estació espacial per a
turistes i parelles en lluna de
mel, i que les naus espacials
exploren planetes remots i ens
envien les fotografies a la
Terra és quasi un fet quotidià!
No obstant això, tot i que
vivim un moment en què la
humanitat està conquistant
l'espai, encara continuem
anant al teatre, i trobant-nos
en un espai que pertany a un

art que ha existit i que ha funcionat en un mateix i únic
sentit, ja des del moment en
què mesurar el temps amb un
rellotge de sol va constituir un
gran avanç tècnic. Des del
meu punt de vista, esta evident i intemporal relació entre
els éssers humans i el teatre
és eterna. Perquè crec que
encara que el teatre es va convertir en un fenomen social,
va ser, al principi, un fenomen
natural. El teatre data d'un
temps en què els primers
humans van a començar a
memoritzar les seues experiències i a representar-les en
la seúa imaginació, d'un
temps en* què els humans
començaven a planejar les
seues accions, i imaginaven
com podien arribar a fer-les.
Tant la primera companyia
teatral com la primera representació van prendre forma en
la ment dels hòmens i les
dones.
Cada persona té una necessitat i una habilitat innata per
a crear les seues representa-

cions. Que potser no ens hem
adonat que cadascú de nosaltres, sense excepció, tenim a
la nostra disposició una companyia de teatre privada en
què nosaltres som els protagonistes i al mateix temps el
nostre públic? Molt sovint
també som l'autor, el director i
l'escenògraf d'esta companyia. Com i quan ocorre açò?
De f e t , no és el que ens
passa quan ens estem preparant per a una reunió interessant o crucial? Que no imaginem tota l'escena per a decidir com ens comportarem?
Que potser els nostres
records, i fins i tot els nostres
somnis, no són en realitat
representacions de la nostra
companyia privada?
Per tant, crec que el teatre
mai no deixarà d'existir, perquè els hòmens i les dones no
deixaran de viure amb l'angoixa del propi coneixement,
amb la necessitat existencial
de ser espectadors d'ells
mateixos i de les seues
accions, o siga, amb eixos elements de la psicologia humana dels quals va emergir l'art
del teatre, dels quals s'ha
reinventat
durant milers
d'anys i dels quals continuarà
renaixent mentre la humanitat siga el fruit natural de l'amor.
Cadascú pot pensar si
aquest text està adequat o no.
Ens proposa reflexions interessants sobre la identitat de
l'espectador. Ser director,
autor, obrer, mestre; som tots
espectadors. Formem conjuntament el públic; per cert,
amb una cultura diferent,
però sensible. Sense el públic
no viu el teatre. Moltes vegades, les institucions i també

a
Albert Sansano
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Les ï Jornades sobre
Comunicació, Educació i
Solidaritat, celebrades dins del
marc de Solidària, han reunit a
València més de 130 professionals i experts que han debatut
la representació en els mitjans
de comunicació de distints
temes relacionats amb el Sud.
A les distintes ponències presentades hi ha hagut ocasió de
conèixer les estratègies emprades pels distints actors (periodistes, professorat, membres
d'ONGs) per tal d'acostar-se a
la realitat del Tercer Món,
sobre la que manca una formació específica.
Les Jornades han estat organitzades per Entrelínles, Xarxa
d'Educació i Comunicació, i el
suport de la Coordinadora
Valenciana d'ONGD i la
Direcció General de Coope-,
ració al Desenvolupament. El
conjunt de les comunicacions
es reunirà en un volum que
s'editarà pròximament. Més
informació; EntréHnies, tel. 96
393 41 10.

En aquest número he decidit proporcionar-vos
adreces als que treballeu Ciències Socials i
busqueu mapes per a completar una activitat.
En primer lloc, anirem per mapes geogràfics.
La web de la Naval Posgraduate School
tion.htm, té un directori que et dóna infinites
possibilitats. L'únic risc és perdre's.
Vegeu un exemple del seu interès. Si treballeu la crisi dels Balcans, i els llocs on van
descarregar 1'"humanitari" urani empobrit, a
través de l'enllaç "Regions of Conflict" podeu
accedir a mapes de la CIA sobre Kosovo o als
mapes que fixen els acords de Dayton, També
podeu accedir a adreces que contenen
col·leccions de mapes històrics i baixar-vos
un mapa d'alguna de les campanyes de
Napoleó a Espanya, o els mapes de les
Nacions Unides.
Una altra possibilitat ens la dóna la WEB de
Bible History on line , !iltp://wwwsblfole-history.com.
A pesar que el títol ens indica clarament que
el seu objectiu és relacionar la Bíblia àrab la
Història i els descobriments arqueològics, és
una bona via per a baixar mapes i imatges
d'Història Antiga, així com enllaços a
col·leccions i museus que tracten aquest
tema.

Joan V. Pérez Albero

• n dels arbres més emblemàtics de les nostres
terres, pel que fa al seu
simbolisme, és el teix (Taxus
baccata], única espècie europea
de la família de les taxàcies que
també es troba a l'Àsia i al nord
d'Àfrica. El teix s'estén des de
les zones fresques de les terres
baixes fins a l'estatge subalpí i
és un component important dels
boscos caducifolis temperats
d'Europa. Ací el podem trobar
en indrets tan variats com les
serres d'Aitana i Mariola o el
Carrascar d'Alcoi. La seua presència en llocs tan meridionals
potser és deguda a les glaciacions: l'arbre, fugint del fred i
del gel, s'estengué cap al sud; i
degué ser relativament abundant pel que fa a la toponímia
que ha produït: la Teixera, la
Teixereta, la font del Teix...
Com el xiprer (Cupressus sempervirens), el teix s'associa a
santuaris religiosos, temples i,
sobretot, cementeris, degut a la
seua longevitat -pot arribar als
1.500 anys-, presència fosca,
quasi tètrica i alta toxicitat. El
teix, gairebé tot, n'és tòxic:
fulles, rametes, escorça i, sobretot, les llavors, degut a la presència de l'alcaloide anomenat taxina. La seua ingestió pot produir
diarrea, vòmits, tremolor, dilatació de les pupil·les, dificultat respiratòria, convulsions i coma. És
per això que càntabres i asturs,
quan les guerres amb els
romans, duien penjades al coll
llavors del teix per si queien captius poder suïcidar-se i estalviarse les penalitats de l'esclavitud.
L'única part de la planta no tòxica n'és l'aril, peça carnosa, pareguda a una baia, que envolta les
llavors; precisament el nom
específic baccata prové del llatí
baca que significa baia.
Però no tot és dolent en els
teixos: de l'escorça del teix del
Pacífic (Taxas brevifolia) se
n'extreu "el taxol" que s'ha
mostrat efectiu en el tractament
de diferents tipus de càncer. La
fusta del teix, vermella fosca i
molt dura, ha estat utilitzada
des de temps immemorials per a
la fabricació d'objectes diversos: mobles, escultures, arcs de
tir... Daniel Climent conta que
" durant la Guerra dels Cent
Anys (S. XIV-XV), una de les
claus de la victòria inicial dels
britànics sobre els francesos va
consistir en l'ús que van fer del
teix per a bastir arcs llargs, arcs
especialment grans i forts capaços de llançar fletxes que travessaven les armadures dels
cavallers, la força de xoc de l'exèrcit francès ( . . . ) Potser en
relació a això començà la moda
que els soldats es tallaren els
cabells massa llargs, ja que als
arquers britànics se'ls enredava
amb la corda dels arcs i van
optar, els membres d'aquest cos
d'élite, per anar amb el cabell
curt, assentant un precedent
que després va ser amplament
acceptat".

Abril 2001

Allioli 154

ESCRITS

E S C R I T AHIR

DES DE LA BIBLIOTECA

El nou Potter arriba!
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Premsa Valenciana.
Josep
Navarro
València, 1928.

Cabanes.

FERRAN PASTOR

Una fada fallera ens va plantar
els barracons de la Fira del
Llibre Antic enmig del trajecte
diari a l'Escola de Magisteri de
València. De llavors ençà albire
primaveres junt a vesprades
intenses de pólvora i descobertes bibliogràfiques en l'entranyable Gran Via. Les tertúlies
amb Xesc el llibreter, carregades de raonada erudició, arrodoneixen aquestes cícliques
emocions. I ha estat aquest
anarquista* impenitent
de
Granollers qui em va despertar
l'interès, el qual espere encomanar-vos, sobre el periòdic La
Vanguardia.
El diari va néixer com a portantveu dels liberals de
Sagasta a Catalunya. Uns
directors encertadament escollits, l'àgil incorporació de
noves tècniques i el gran sentit
comercial el dugueren a vendre, ja a l'any 1934, 234.000
exemplars. Naturalment, el
rotatiu també ha viscut els
sotracs del segle XX, els feliços (en vendes) 20 i 30 i la

lOcts.
Jue»e§ 16 de Afari de W»f

incautació durant la guerra.
Una
vegada
ocupada
Barcelona el gener de 1939,
l'Equip de Manuel Aznar i
Josep Pla suavitzaren des de la
direcció del diari la censura
informativa i encara feren un
poc de periodisme. Aquesta
petita primavera acabà amb el
nomenament com a director del
feixista Galisonga, el qual hi
exercí fins que una hàbil campanya catalanista el feu fora.
D'aquesta manera, el diari
reprenia posicions.
Des d'una òptica nacional i
constructiva, cal reconéixer-li
La Vanguardia l'aportació a la
vertebració d'un cert espai
comunicatiu -encara que sota
el prisma del Principat- als nostres països, atès l'índex de vendes que ha presentat i encara
presenta al País Valencià, a les
Illes i fins i tot a Andorra. Això
vol dir, per exemple, que per a
molts valencians nacionalment
indolents els són familiars els
articles de Fabià Estapé, Joan
Fuster, Baltasar Porcel, Vicent
Partal, Ernest Lluch, Valentí
Puig... i el valencià culte que
s'empra als suplements i les
pàgines de cultura.

Gemma Lluch
l mercat del llibre infantil i juvenil tenia
ganes d'un èxit mundial. La publicació
del quart títol de la sèrie ha superat totes
les expectatives i és un símptoma que et fa tornar a creure en la humanitat.
Si no heu llegit cap dels tres llibres ja publicats per l'editorial Empúries potser us pregunteu quin és el secret. Es tracta de novel·les més
poblades, més denses; si voleu, més amoblades. Harry Potter, tot i ser el personatge principal, no és l'únic. Joanne
K. Rowling proposa un
univers poblat de gran
quantitat de secundaris
ben dibuixats; a més a
més, evolucionen a través dels diferents lliuraments.
És a dir, creixen en cada nou llibre alhora que
creix el lector que
segueix cada novè
aventura.
Tots ells representen aspectes
diferents de les
forces del bé i del
mal, Tot i que,
com en la vida
real, el mal té
moltes cares, des
del mal en estat pur,
representat per Voldemort, fins
el representat pels oncles de Harry,
que el maltracten tant físicament com psicològica.
Una altra característica que ajuda l'èxit de
vendes és el tipus de protagonista. Harry no
representa un personatge habitual: duu ulleres, és menut, insegur, infeliç, solitari, comet
errors, té por, és orfe i viu amb uns oncles que
no només no se l'estimen, sinó que se n'avergonyeixen. En definitiva, un prototip creat per
a la identificació del lector més jove.
Amb tot, pensem que el punt clau de la
novel·la rau en el fet que allí "ocorren coses",
acostumats com estàvem al fet que una gran
part de l'actual literatura per a infants i joves
estigués mancada d'originalitat i de coses a dir,
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l'obra de Rowling presenta un argument central; un tòpic de la història de la humanitat,
com és la lluita de les forces del bé i del mal;
una estructura narrativa eficaç i distreta que
permet introduir constants trames secundàries
que enriqueixen l'argument central; i una destresa per introduir, a partir de la segona
novel·la, les informacions necessàries perquè
el lector que s'incorpora per primera vegada a
la lectura de la sèrie puga seguir-la, tot i no
haver-ne llegit els llibres anteriors.
Els nous ingredients
que l'autora incorpora en el quart llibre de la
sèrie, que
en la versió original es titula
Harry Potter and the
Goblet of Fire, arriben
ben endins: el periodisme
groc que explota la vida privada de la gent sense preguntarse el mal que hi pot arribar a
fer, els empipaments entre bons
amics produïts per la gelosia i la
cabuderia, els primer amors
adolescents... Però allò
que més agradarà és la
injustícia patida pels
innocents i, lògicament, les
conseqüències que se'n
deriven,
L'altre dia, en un encontre
amb professors, comentàvem la importància
d'èxits editorials com aquest. Sempre he cregut que la lectura d'un llibre interessant n'arrossega d'altres. Parlàvem si era adequat
donar a llegir aquest llibre a les aules. La meua
opinió, i si aporteu arguments de pes la puc
canviar, és que llibres corn aquest, que ja
compten amb el suport dels media no necessiten del suport escolar. Aprofitem aquest
moment, esperem que no siga únic, en què
parlar de llibres per a adolescents (o d'un llibre) és una moda.
Gemma. Lluch@uv.es
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'Supermúsics': una alternativa per a l'aula

Supermúsics
Materials multimèdia per a la
classe de Música
Barcelona, 2000.
ELENA LLOPIS
El projecte Supermúsics, impulsat inicialment a Catalunya,
conté una proposta educativa
lúdica i de qualitat per a viure la
música. La col·lecció consta de
diversos materials i iniciatives:
llibres, discs compactes i cassets, videoclips del Club Súper
3, pàgina a Internet, concursos
de creació musical, concerts i
altres. A Supermúsics consideren el fet musical des d'una
perspectiva més ambiciosa que
l'estrictament tècnica i pretenen
emfasitzar els aspectes cultu-
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rals, formatius ï enriquidors. És
per això que el projecte s'adreça
a xiquets i xiquetes, joves, mestres, mares i pares, i es pot usar
segons els propis criteris, formacions, interessos o necessitats,
tant si són educatives o purament lúdiques.
Una de les iniciatives que més
bona acollida està obtenint, amb
resultats engrescadors i motivadors, és el Concurs de Creació
Musical Supermúsics, del que
enguany se celebra la IV
Convocatòria Infantil: a hores
d'ara hi han participat més de
400 escoles i més de 8.000
xiquets i xiquetes d'entre 4 i 15
anys. Enguany, a més, s'ha promogut la I Convocatòria Juvenil,
destinada a seleccionar i difondre les millors cançons creades
per l'alumnat dels centres que
hi participen, sota la supervisió
del professorat de Música o l'equip pedagògic. El treball de
creació es fa conjuntament, com
a resultat d'una experiència
pedagògica. Un dels propòsits
que justifiquen la seua edició
posterior és el d'oferir un material de qualitat, amè, divertit,
amb temàtiques actuals i, alhora, útil i educatiu.
Quant a la resta de propostes
de Supermúsics, aquestes basteixen diferents àmbits, com ara
activitats en mitjans de comunicació (Club Súper 3 (TV3), rniniespais setmanals en ràdio, amb

entrevistes als mestres i escoles
que han participat, i aparicions
a la premsa escrita, amb reportatges i entrevistes als creadors
i les escoles que han quedat
finalistes), projecte simfònic i
presència a Internet (propostes
de contingut i lúdiques: llibre
L'Orquestra dels Supermúsics i
una col·lecció de discos compactes). Es troba també en fase
de preparació un conjunt d'actuacions en directe.
Cal destacar la creació col·lectiva de les cançons del concurs
Supermúsics, amb la incorporació en la edició dels temes finalistes d'un resum en forma de
quadre amb els trets més destacats de cada tema, des del punt
de vista pedagògic. És ressenyable, en L'Orquestra dels
Supermúsics, la claredat de les
explicacions de cada instrument
de les diferents famílies amb
una presentació que acosta el
lector als propis intèrprets.
Finalment, cal subratllar la
qualitat de les audicions i les
propostes d'escolta de distintes
obres musicals que permeten
conèixer millor tots els instruments. Després de l'èxit de les
distintes iniciatives mampreses,
el proj ecte Supermúsics té
intenció d'estendre's als distints territoris de llengua catalana.
Més
informació
en:
www.supermusics.com.

La aventura de innovar
Jaume Carbonell

Editorial Morata, Madrid, 2001.
127 pàgines.
Si innovar és una aventura, també
ho és llegir aquest llibre, Una
aventura que comença en la recerca de 3 o 4 hores del teu temps per
gaudir de l'inici del viatge: un
còmode seient, una adequada
il·luminació solar, un gratificant
silenci, un llapis i el llibre.
Quan arribes a la fi, comprovaràs que la paraula "innovar" no
existeix en aquesta aventura i la
darrera pàgina és una invitació a
recomençar la lectura i a gaudir de
nous itineraris assenyalats en la
curta però densa bibliografia.
Durant tot el viatge lector, hauràs comprovat la sort de comptar
amb un patró com Jaume
Carbonell Sebarroja, un llop marí
amb molta experiència -és periodista, professor, investigador i
pare- en navegar pel món i amb un
ric criteri per indicar-te, tingues
pocs o molts anys dedicats a l'escola, les mars que has de creuar amb

plaer i saviesa i les que has d'evitar
per tal de no naufragar com a persona i com a educador.
Les primeres són les mars de la
democràcia, les pedagogies innovadores progressistes, el canvi, el
coneixement i l'aprenentatge, l'atenció a l'alumnat, el professoral;
innovador i moltes altres que descobriràs. Les segones mars són les
resistències al canvi i a la innovació.
Durant la lectura gaudiràs d'un
llenguatge precís, entenedor i amb
poques concessions a la distracció i
a la superficialitat. Serà convenient
que cada cert temps tanques el llibre, reflexiones, mires el paisatge i
agafes noves forces per seguir el
viatge. La reduïda extensió del llibre, de la mar, et pot dur a l'equívoc que el viatge serà curt i sense
dubtes, La densitat i profunditat
del missatge, de les aigües, és una
invitació a la serenitat i està ple de
referències de navegants de tots
els espais i de tots els temps que
han capitanejat els vaixells de la
transgressió, la igualtat i la llibertat. Destaca la qualitat del patró
del llibre, al qual li agrada anotar
les indicacions de la navegació per
les pàgines en un nombre de 7, o al
voltant d'aquest. Ell sabrà per què.
No sé si després de llegir aquesta referència t'atreviràs a endinsarte en l'aventura lectora. Si ho fas, a
l'endemà, en arribar a l'escola, tindràs noves inquietuds per a treballar a l'aula i assumiràs nous reptes
i compromisos amb la comunitat
on treballes. Si més no, faràs una
nova mirada al teu projecte educatiu, que no és altre que el teu projecte de vida, perquè, com diu l'autor, mentre mirem la realitat amb
un ull no hem de permetre que
l'altre deixe d'albirar la utopia.
J. Baptista Malonda
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Miles de ciudadanas y ciudadanos exigen en la calle el saneamiento integral del río

Unas 40.000 personas, en su mayoría de ta
comarca valenciana de la Vega Baja, se
manifestaren el 24 de marzo en Murcià en
demanda del saneamiento integral del Segura,

uno de los ríos mas contaminados de Europa. La
citada manifestación, convocada por las
plataformas Cauce Arriba, Comisión Pro-Río y
Segura Limpio y apoyada por diversos

colectivos sociales, sindicales y políticos, entre
ellos el STEPV-Iv, fue considerada por los
organizadores como un éxito de participación
ciudadana.

PEPE GONZALEZ Box. La Vega Baja
La movilización ha supuesto
una clarísima llamada de atención a las administra ei on e s
implicadas -gobiernos autonómicos de Murcià y Valencià y
Administración central- para
que prioricen al màximo todas
las medidas tendentes a la
solución del problema.
La manifestación la abrían
unos agricultores con sus tractores, un colectivo que sufre el
problema de la contaminación
en una doble vertiente, como
ciudadanos y en el àmbito profesional. Les seguían dos grandes pancartas, una llevada por
ninos y ninas y la otra por personas de edad, todos en representación de los municipios de
la comarca, en una simbiosis
en la que pasado y futuro se
entremezclaban en demanda
de la recuperación de lo que
un dia fue un río y hoy no es
mas que una cloaca.
Seguia una muchedumbre
de gentes de todas las edades
y condiciones que durante mas
de dos horas ocuparon las
calles mas céntricas y concurridas de la ciudad, reclamando
pacífica però firmemente que
se acabe con una situación que
afecta negativamente a la
salud y el futuro de la Vega
Baja del Segura.
Valcàrcel da la espalda
La manifestación acabo alrededor de las nueve de la noche
en los jardines del Palacio de
San
Esteban,
sede
del
Gobierno regional murciano,
después de unas actuaciones,
canciones, dramatización e
interpretación de una pieza
musical por parte de una
banda integrada por músicos
de varios pueblos de la comarca, sobre temas relacionados
con la situación del río.
La nota negativa la puso
Valcàrcel,
presidente
del
Gobierno de Murcià, que se
nego a recibir a una comisión
de los convocantes {la sede del
Gobierno regional estaba cerrada a cal y canto), que pretendían hacerle entrega del manifiesto previamente leído ante la
multitud allí congregada, en un
claro signo de desprecio para
con los manifestantes.
Los asistentes acogieron la
noticia de que ni Valcàrcel ni
ningún miembro del Ejecutivo
murciano recibirían a los
representantes ciudadanos -el
segundo desplante de un cargo
publico del Partido Popular,
tras el que protagonizó en la
manifestación de Madrid 'el
entonces
presidente
del
Congreso Federico Trillo- con
una estruendosa pitada, anunciadora de que, con su solidaridad o sin ella, no cejaràn hasta
conseguir un río Segura limpio
y con vida.

a situación que sufrimos no es nueva, ya
que la venimos arrastrando desde hace mas de
veinte anos, durante los cuales las sucesivas administraciones poco han hecho en
orden a la solución del problema, saltàndose pràcticamente todas las leyes en
cuanto a la
legislación
medioambiental se refiere,
habiendo llegado a un límite
tal que tenemos la obligación
de rebelarnos, porque nuestra
dignidad como pueblo està en
juego. Es imposible creer que
no supiesen que un cauce sin
agua, recorriendo un territorio con grandes carencias y
deficiencias en infraestructuras sanitarias y de depuración, daria los resultados
actuales. Consideramos que
es un desprecio a las personas
que habitamos esta comarca
el que, después de tantos
anos padeciendo esta grave
situación, los organismes y
autoridades responsables del
problema del río no hayan
sido capaces o no hayan querido tomar medidas. Un torpe
e irresponsable proceso consentido durante anos y la
nefasta
actitud
de
la
Administración han permitido

L

que un río y todo lo que de el
depende se convierta en una
cloaca. La situación actual de
nuestro río es la consecuencia
de, un modelo de desarrollo
irracional e insostenible que
algunos han aprobado y en
que todo vale, sin importaries
quién paga la factura de los
problemas que genera.
Esta política deliberada no
ha sufrido alteración alguna
pese a los cambios de signo
político. En consecuencia, la
Administración no es pasiva
ni negligente; es còmplice y
culpable.
El agua es un recurso limitado, imprescindible para la
vida, que ha de administrarse
con criterios de justicia social
y distribución equitativa, no
por imperatives económicos y
de conveniència política.
Nuestras tierras han sido
envenenadas, nuestro entomo
degradado, y nuestra salud
empieza a sentir los graves
efectos que la contaminación
està generando.
Tenemos la obligación, las
personas que padecemos en
nuestras cames las pestíferas
emanaciones del río, de generar ilusión, de cambiar la cultura del agua, de conseguir
que los mas jóvenes también

sean conscientes de que hay
que apartar la resignación y la
apatia ante unos problemas
lentos però letales, como la
contaminación, la salinización
y la sobreexplotación tan profundas de nuestro río a su
paso por la vega que lleva su
nombre.
Exigimos a todas las administraciones e instituciones la
puesta en marcha de proyectos e inversiones que hagan
posible la solución del problema a corto plazo. Necesitamos
que, via presupuestos ordinarios y extraordinarios, haya
una concreción de recursos y
la temporalidad verídica en la
que se piensa que se puede
liacer realidad,
Exigimos, asimismo, que los
compromisos adquirides por
el Gobierno espanol en el
marco de la UE se cumplan;
en el ano 2001 no se podrà
verter a los caudales sustancias que generen contaminación medioambiental.
Exigimos y reivindicamos
los derechos de los regantes
acerca de los regadíos tradicionales. Para nosotros, estos
regadíos no son una cuestión
meramente agrícola o econòmica. Estos derechos suponen
la herència irrenunciable de

todos aquelles y aquellas que
dejaron la piel, el sudor y la
sangre, por devoción, por
obligación o por castigo, para
conseguir que la Vega Baja
pudiera ser habitada.
Exigimos la creación de una
MESA de debaté y negociación en donde estén presentes
las partes implicadas en el
problema. La Administración,
de una, y las plataformas,
entidades y ayuntamientos
implicados, por otra. En dicha
MESA se debatirà y se negociarà, como se dice anteriormente, los recursos necesarios
y la temporalidad de aplicación.
Exigimos el Plan de Saneamiento Integral del Río
Segura.
Exigimos del Gobierno una
negociación.
Exigimos un caudal ecológico para la pròpia regeneración del río.
Necesitamos un plan de
regadíos en la Cuenca del río
Segura que racionalice el uso
del agua en la misma.
Necesitamos una ordenación del territorio para poder
ver nuestras posibilidades
urbanísücas en el marco de
un desarrollo sostenible.

