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La Mesa per l'Ensenyament en valencià impulsa una campanya unitària de resposta

Conselleria vol imposar els canvis del currículum
de Secundària sense consultar al professorat

ALL-I-OLI.
L'Administració s'ha negat a obrir una con-
sulta democràtica, en considerar que els
canvis que pretén introduir en el currículum
no afecten a les condicions laborals del pro-
fessorat. La Conselleria considera que el
fòrum de discussió és el Consell Escolar
Valencià i que, atesa la urgència dels canvis

previstos per al curs 2002/03 en Ir de
Batxiller, ha hagut de traslladar-los a les
empreses editorials. L'Administració, que
vol legislar per decret els nous continguts
sense consultar al professorat, només vol
estudiar amb les organitzacions sindicals les
conseqüències derivades dels canvis horaris
per l'Acord de Plantilles. L'STEPV-Iv ha

demanat l'obertura d'una consulta i debat
urgent en la comunitat educativa, per les
repercussions organitzatives i acadèmiques
dels canvis introduïts. Pel que fa a l'assigna-
tura de Valencià, la Mesa per
l'Ensenyament en Valencià està canalitzant
les respostes unitàries envers la reforma
curricular.

En relació als canvis horaris de
Batxillerat, l'Administració va
informar a la Mesa Sectorial
d'Educació del 23 d'octubre el
projecte de supressió d'una
optativa de 2n curs, per a aug-
mentar a 3 hores setmanals les
matèries de Valencià i Castellà
i incrementant a 3 hores set-
manals Filosofia II com a matè-
ria obligatòria per a totes les
modalitats. La decisió està con-
dicionada pel Decret de
Mínims aprovat per l'Admi-
nistració de l'Estat, que modifi-

ca els continguts de l'etapa
educativa.

L'STEPV-Iv ha expressat la
seua disconformitat amb
l'Administració, ja que s'ha d'a-
valuar el possible perjudici pro-
vocat a algunes especialitats i cal
impedir a tota costa la disminu-
ció de plantilles i la supressió de
places del professorat.

La planificació educativa sobre
el nombre de professors i professo-
res que es necessiten i de les espe-
cialitats afectades ha quedat en
evidència. A més, el Sindicat de-

nuncia la irresponsabilitat de l'Ad-
ministració en modificar el Batxi-
ller sense dissenyar el futur del sis-
tema d'accés a la Universitat.

Hipotecar el futur
La Conselleria ha explicat que
els canvis previstos tenen caràc-
ter provisional, a l'espera d'una
decisió futura sobre com i en
quines condicions acadèmiques
seran avaluats els pròxims batxi-
llers que tinguen interès per
accedir a la Universitat. Aquests

canvis poden hipotecar futures
decisions sobre les millores
necessàries que cal introduir en
l'etapa d'ESO.

El Sindicat ha convocat a
Alacant, Castelló i València dis-
tintes assemblees de professorat
de Secundària, per tal de debatre
la qüestió j exigir a
l'Administració un diàleg que
permeta reconduir un procés que
es pretén imposar sense consultar
a les persones afectades.
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Les malalties respiratòries,
principal causa de baixa laboral

La Confederació
(TSTEs rellança
la campanya
sobre malalties
professionals a
l'ensenyament
La campanya "Pel reconeixe-
ment de les malalties professio-
nals a l'ensenyament", impulsa-
da per la Confederació d'STEs,
ha obtingut un reconeixement
significatiu per part dels treba-
lladors i treballadores, que han
animat a continuar la campanya.

Entre les baixes per malalties
professionals dels docents, llevat
dels accidents, destaquen les
respiratòries, entre les quals s'in-
clouen les derivades de l'ús de la
veu, que van representar 1.809
baixes laborals en el sector de
l'ensenyament durant l'exercici
2000/01.

Les dades del Comitè de
Seguretat i Salut Laboral de
València sobre malalties docents
corresponents al curs passat
indiquen que 992 baixes van tin-
dré com a causa distintes malal-
ties osteomusculars, mentre que
593 van estar relacionades amb
processos mentals,

Nova fase de la campanya
En la nova fase, els responsables
sindicals insisteixen a destacar
que "cal aconseguir que totes les
afeccions derivades del treball,
encara que ho siguen de manera
parcial, tinguen el reconeixement
legal de malalties professionals,
amb totes les conseqüències que
es deriven d'aplicar de manera
plena la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals". A partir de la ini-
ciativa de la Confederació d'STEs,
existeix el compromís del Govern
espanyol de revisar en el primer
semestre del 2002 el llistat de
malalties professionals, dades
amb les quals també s'actualizarà
el catàleg d'aquestes malalties a
l'àmbit europeu.
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del Govern de José Maria Aznar.
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2% Per sempre?

E l Govern del PP continua erra que erra:
tots els anys han pujat els sous dels
empleats i les empleades de les

Administracions Públiques un 2%. Tots menys
1997, que ens congelaren el sou i prou. Diu el
ministre Rato que és la previsió d'inflació, però
ja ho ha estat durant sis anys, i no l'ha encerta-
da ni una sola vegada. El pitjor de tot és que
sempre s'ha equivocat en perjudici dels nostres
sous.

L'avantprojecte de Llei de Pressupostos de
l'Estat per a 2002 contempla, en l'aspecte retri-
butiu, una pujada salarial del 2%, equivalent a
la previsió d'inflació per al 2002, que s'aplicarà
als conceptes retributius de caràcter fix, i la
creació d'un pla de pensions per a tots els
empleats públics. L'Estat aportarà un 0'5% de
la massa salarial durant els tres anys de vigèn-
cia de l'acord. Es destina un 0'4% per a millo-
res retributives addicionals associades a la con-
secució d'objectius, sota fórmules de retribució
variable, és a dir, productivitat. En les adminis-
tracions on s'ha posat en marxa, la productivi-
tat s'ha revelat com una fórmula per a retribuir
favors, adhesions inquebrantables i de castigar
a les persones que demostren tindré un mínim
de criteri de servei públic. Finalment, fa riure
que es destino un 0'1% per a repartir en cas
que es complesca la previsió d'inflació. Però si
no l'han encertat en sis anys!

Ni s'ha negociat res ni es respecta la demo-
cràcia social. En les meses de negociació el
Govern s'ha limitat a informar sobre les seues
decisions, i després les ha imposat mitjançant
la Llei d'Acompanyament dels Pressuposts.
Modifica substancialment les condicions de
treball dels empleats públics, saltant totes les
normes sobre negociació col·lectiva vigents.

Obligar els empleats i empleades públics a
subscriure un pla de pensions contribueix, en
la pràctica, a reduir els ingressos nets d'aquest
personal en tindré que complementar-la amb
quantitats addicionals per a que el seu rendi-
ment siga significatiu. Res a veure amb el que
el Sindicat ha pactat a les Corts Valencianes:
un acord segons el qual es posarà en marxa un
pla de pensions a més a més de la clàusula de
revisió salarial i de les pagues extra completes,
que no es queda en un esquifit 0'5%, sinó que
puja en tres anys a prop del 2% de la massa
salarial d'aquesta institució.
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T O T E S I TOTS

Una imatge... massa imatges
Xelo García Murillo

E s curiós
aquest treball
d ' ensenyar .

Hi ha gent que diu
que funcionem i
s'organitzem de
manera diferent de
la resta de treballa-
dors i treballadores.
I en algun sentit
tenen raó. Posem
per cas el nostre
calendari laboral,
que té l'al·licient de
les expectatives de
cada començament
de curs. Tenim el
costum de plante-
jar-nos nous reptes i
fer les coses d i fe -
rents, més comple-
tes, al dia, adaptades al nostre
alumnat... Sempre que és possi-
ble, volem fer-ho "més millor".

Enguany, l'inici de les classes
el 6 de setembre ens ha agafat
sense temps per a organitzar-nos,
gràcies a l 'entossudiment del
nostre conseller en ser el primer
de l'Estat en començar. Així que
ja ni parlem d'expectatives, ni
d'al·licients. Amb aquest desga-
vell ens va sorprendre el que va
passar el dia 11, tot el que ha
vingut després i el que encara
ens queda per veure (se sol dir
que una imatge val més que mil
paraules, que s'aprèn primer allò
que es veu que el que s'escolta o
es llig),

Les expectatives per aquest
curs ja les tenim prou clares -
com veieu, ja no puc utilitzar la
paraula "al·licient", perquè ens
l'han arrabassat-. Primer, un
atemptat que ha excedit en molt
el nostre enteniment i després la
resposta també violenta i espe-
rada dels EUA, amb el vist i plau
de molts països i polítics. L'apa-
rent saturació informativa oferi-
da per la televisió i els altres
mit jans de comunicació, les
imatges de destrucció que no
s'havíem atrevit ni a imaginar,
l'armament, els bombardeigs,
els militars, la població civil
aterrorída... Imatges que prete-
nen il·lustrar la vida, la realitat,

la nostra, la d'ara
mateix. No sé si
des d'ací contri-
buïm a aquest
espectacle cele-
brant com una
c o m m e m o r a c i ó
bèl·lica el nostre 9
d'Octubre...

Cadascú interio-
ritza les imatges i
queda afectat per
elles de manera
diferent. Pense en
l 'alumnat, en les
imatges de les
dones i les xiquetes
afganeses , en els
talibans.

El replè d'aquest
curs ens ha caigut

damunt com una llosa.
farem a l'escola per a enfrontar-
nos a tota la violència que a tra-
vés de les imatges repetides pels
canals televisius emmagatzemen
els i les nostres alumnes als seus
caps? £Com tractar a l'aula totes
les justificacions dels bornbarde-
jos com a única resposta possi-
ble?

El conseller podria afanyar-se
en ser també el primer en facili-
tar-nos eines docents per a fer
front a una tasca tan difícil com
és la de conjugar tanta violència
arnb la democràcia. 1 el que és
més difícil, explicar-nos què fer
per a sintonitzar violència i coe-
ducació.

TRIBUNA LLIURE

Ni all, ni oli.
Una "gorrilla" per al professorat valencià

A l darrer número d'aquesta
publicació, a la secció L'all... i
l'oli, aquest darrer ingredient,

l'oli, és per al professorat valencià per
la seua professionalitat en posar a
punt el funcionament del centre mal-
grat el calendari escolar imposat per
la Conselleria d'Educació.

Manifeste la rneua discrepància en
l'atorgament, i justament per al·lusió
a l'indicador del professionalisme ens
mereixem, el professorat valencià,
l'all, i no una cabeça, sinó una bonica
i voluptuosa garba d'alls. I dic alls en
seguir l'esquema de dita secció, per-
què sabudes les excel·lències i bene-
ficis de l'all, no en som dignes d'a-
questa distinció curativa.

L'objecte que reclame per a nosal-
tres, en consonància a la nostra
resposta a l'inici del calendari
escolar, és "la gorrilla" identifi-
cativa de les persones que es i«
dediquen, sense valoraracions
de cap tipus, a indicar-nos el
lloc, la maniobra, i la vigilància
quan aparquem el cotxe en
llocs generalment públics.

Aquesta funció sembla que ••
serà d'ara endavant la profes-
sionalitat de les mestres i dels mes-
tres. Només arribar setembre, el rnés
aviat possible perquè les famílies
tenim la necessitat de deixar en algun
lloc segur la nostra descendència,
rebrem l'alumnat per indicar-los l'a-
parcament corresponent, la maniobra
per entrar-hi i la necessària vigilància
durant l'horari lectiu.

Joan Baptista Malonda*

Si a principi de setembre la profes-
sionalitat de l'ensenyament requereix
tasques com l'adscripció definitiva de
tutories, la planificació del temps
sense docència directa, la confecció
d'horaris de l'alumnat i del calendari:
de les quinzenes i les avaluacions, les
normes generals del curs, la formació
de les comissions de treball, la coordi-
nació pedagògica cicle/equips
docents, la informació entre els tutors
que canvien d'alumnat, l'organització
de les sessions de suport amb alum-
nat, l'inventari i l'adquisició de mate-
rial didàctic, la planificació de forma-
ció en centres, la revisió i la resolució
de les propostes de millora de la
memòria del curs passat, la confecció
i l'aprovació dels pressupostos del

"Ens ocupem d'atendre
necessitat prioritària, que és tenir
aparcats en lloc segur i gratuït

els nostres fills"

centre i del menjador, determinar el
pla tutorial, la planificació de les acti-
vitats extraescolars, complementàries
i campanyes educatives, el coneixe-
ment de la correspondència i norma-
tives legals de juliol i agost, l'organit-
zació del consell escolar de la prime-
ra quinzena de setembre... aquestes
tasques, dèiem a l'inici del paràgraf,

no són importants ni necessàries per a
un adequat funcionament de l'escola
durant tot el curs.

El nostre conseller d'Educació ha
actuat amb el criteri que els professio-
nals de l'ensenyament, en lloc de
dedicar-nos a les anteriors tasques
més adients a l'educació i a l'ense-
nyament, ens ocupem d'atendre la
necessitat prioritària de les famílies
de tenir aparcats en un lloc segur i
gratuït els nostres fills i les nostres
filles. Caldrà que dins l'oferta de for-
mació del professorat comence a con-
vocar cursos de "gorrillas".

Tant el conseller d'Educació, per la
responsabilitat política que té, com el
professorat valencià, per la responsa-
bilitat de mestres que tenim, ens

mereixem una bona garba no
d'alls, sinó de "gorrilles".
Quan vaig decidir ser mestre
no podia imaginar-me que el
prestigi de la meua tasca
seria aparcar i vigilar les
xiquetes i els xiquets. Tampoc
m'imaginava que seria merei-
xedor de l'oli del meu sindicat

••Mi per l'actitud submisa i obe-
dient, semblant a Paco i

Regula quan contesten: "Aquí esta-
mos de nuevo para lo que guste man-
dar, senorito". Jo, a més, afegiria: "Y
si hay elecciones también les votaré-
mos, senorito, que para eso estamos",

* Mestre-gorríHa, camí de ser gorrilla -
mestre.
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Papeles invertidos
" Algunos datos muestran hasta què punto ha, aumentado la
subvención de los centros privades con fondos públicos.
Hace un par de anos, la Consejería de Educación de la
Comunidad Valenciana concedió, sin complejos y con bas-
tantes irregularidades, el concierto educativo a varios ceii-
tros educatives de élite y vinculades aï Opus 0ei, que no
aplican la ensenanza mixta que propugna la LOGSE ni
cubren las necesidades de escolarización que regula la
LODE; por estàs mismas fechas, las plazas de Educación
Infantil en centros privados de València superan la oferta
pública en un 20% (...) Algo hay que hacer para evitar que
la salud de la escuela pública se deteriore aún mas."

Jaume Carbonell. Cuademos de Pedagogia 306. Octubre 2001.

MovUizadones contra la LOU
"El alcance de la ofensiva abarca a toda la sociedad en sus
intereses mas íntimos, y a toda la comunidad universitària
en particular (. . .) Es la comunidad universitària la que debe
actuar unitariamente. La constitución de plataformas de
base interestamental, que dejan en segundo plano el pro-
tagonismo de las orgaiüzaciones, o de otras en que desta-
que el espíritu unitario e igualitario de los participantes, se
adecua al caràcter de la confrontación que se perfila."

Antoni Vinas (Portaveu de l'STEPV-Iv). El Paus, 22/10/2001).

Contra la Ley de Universidades
"{...) con el fin de evitar que la mayoría absoluta en el
Parlamento aplaste la posibilidad de un debaté, las
Federaciones de Ensenanza de UGT y CCOO hemos con-
vocado el dia 7 de noviembre una jornada de huelga que,
junto a organizaciones juveniles y estudiantiles, sirva para
impulsar la movilización y para conseguir una nueva ley que
responda a las necesidades de una sociedad mas avanzada."

Manuel Picó (Sec. Gral, Fed. d'Ensenyament CCOO PV).
El País, 29/10/2001.

A P E U D ' A U L A

Carme Miquel

E ls coneguts acomiada-
ments de professores de
Religió Catòlica produïts al

començament de curs són indica-
dors ben clars de que aquesta
assignatura no hauria de ser una
matèria d'ensenyament per a
impartir a les escoles. Hi ha raons
que ara exposaré.

^Constitueix l'assignatura de
Religió Catòlica una matèria de la
qual es donen a conèixer de
manera asèptica els seus princi-
pis, tradició i normes morals que
la regeixen, sense incidir en la
pràctica religiosa? Si és així, qual-
sevol professor o professora sufi-
cientment informat pot impartir-
la -igualment com podria impartir
ensenyament d'altres religions si
les coneguera- i no se li ha d'exi-
gir cap altre requisit més enllà
dels que s'exigeixen a tot el pro-
fessorat en general per a impartir
les respectives assignatures.

^O constitueix l'assignatura de
Religió l'explicació i aplicació
d'una doctrina de fe i d'unes nor-

mes morals amb la finalitat última
d'aconseguir persones creients i
practicants de la mateixa? Si és
així, em sembla coherent que la
persona que ha d'impartir la
matèria siga un model que res-
ponga a les pautes morals i de
comportament que l'ortodòxia
catòlica manté. No seria incon-
gruent, per tant, que no es deixa-
rà accedir a aquest ensenyament
a persones que viuen en desacord
amb la doctrina oficial de
l'Església.

Però és evident que això, la
selecció d'un professorat, tenint
en compte també si la seua vida
privada respon o no a la moral
catòlica, no es pot aplicar a una
escola que és pública i a un pro-
fessorat que paguem entre tots.
Atempta als més elementals drets
de la persona i suposa una discri-
minació i un greuge comparatiu
en relació als seus companys de
docència, els quals, per a exercir
la professió, no han de donar
comptes de la seua vida privada.
Una altra cosa seria que els
ensenyaments de Religió s'impar-
tiren des de la institució Església
a través de la seua pròpia estruc-
tura, i no a les escoles. En aquest
cas sí que aquesta -l'Església-
estaria legitimada per a definir el
perfil del professorat que consi-
dere idoni i, en conseqüència,

exigir-li determinats requisits.
Però el fet és que, en virtut del

Concordat signat per l'Estat
espanyol i l'Església catòlica, es
produeixen les incongruències
que acabe d'esmentar i també
d'altres. Per exemple, aquest curs
s'ha enviat a les escoles professo-
rat, seleccionat per l'Església
però contractat per la Conselleria,
en un nombre suficient per
impartir la matèria de Religió a
tots els escolars d'un centre,
hagen optat per aquest ensenya-
ment o no, i es dóna el fet que a
molts llocs no són necessaris.
Això suposa una mena de xantat-
ge encobert que es fa a les esco-
les, perquè d'una banda sap mal
refusar un company que ve a fer
feina, i d'altra, a totes les escoles
els ve molt bé alguna persona de
més que puga tirar una maneta
en diferents tasques quan no fa
classe. Així és que s'arregla la
situació i s'emmascara la realitat.
Però s'ha creat una situació que
afavoreix implícitament una
major presència institucional de
l'Església catòlica als centres
públics.

Totes les situacions descrites
van en contra de l'aconfessionali-
tat i de l'inqüestionable pluralis-
me de l'escola pública, ï els qui la
defensem no ho hauríem d'igno-
rar.

T E A T D E L ' E S C
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Jaume Martínez Bonafé

La mestra treballava a l'aula la com-
memoració del 9 d'Octubre, dia de
la mocadorà i crec recordar que

també Dia Nacional del País Valencià.
Eren nanes i nanos del 2n cicle de
Primària a una escola pública de l'Horta
Nord -del que queda d'horta al nord de
la ciutat de València-. En un moment
determinat del desenvolupament curri-
cular d'aquella "lliçó ocasional", la pro-
fessora va recorrir al repartiment d'una
fitxa d'activitats on hi havia reproduït
un gravat amb moros i cristians -ja
sabeu, amb el típic mocadoret al cap, e3
casc i l'espasa, i coses així. De sobte, un
nano s'alçà del seient tot enfurit i
començà a cridar "Ben Laden, Ben
Laden", i els altres continuaren els crits
i els insults i alguns ratllaven amb ràbia
el rostre del moro. Coses de xiquets.
Una anècdota qualsevol a un dia qual-
sevol de qualsevol escola.

No exactament. Més enllà de l'anèc-
dota, el que reflecteix aquesta escena és
l'èxit de la pedagogia del capitalisme
salvatge. L'èxit d'un discurs de j>oder
unilateral i totalitari a partir del qual
volen que interpretem qualsevol situa-
ció de la nostra vida quotidiana. Aquests
pedagogs tenen noms: es diuen Luis del
Olmo, Gabilondo, o Aznar, o Blair, o
Zapatero, I les lliçons estan ben imparti-
des a Tele 5, Canal 9, la Ser, El País o EJ
Mundo. I davant la força d'aquesta
pedagogia només trobem la mirada per-

plexa, aïllada i impotent d'una mestra
d'escola que almenys una vegada a
l'any i de manera puntual desitjaria tre-
ballar tranquil·lament alguna cosa del
seu país. Ja no parle, és clar, de l'arrela-
ment de l'escola al medi, que vam fer la
Reforma per fer els pececés i no aque-
lles coses dels freinet.

El que acabe de contar no és, doncs,
una anècdota. És una manifestació més
dels moments que vivim. Són temps vio-
lents i d'intensificació de les formes més
inhumanes del sistema per mantenir el
poder i l'acumulació de dòlars. I en eixa
estratègia la violència simbòlica és una
tàctica necessària; buidar-nos els con-
ceptes i els procediments que ens per-
metrien actuar. Per això, avui més que
mai és necessari el rearmament cogni-
tiu. Més enllà de la mirada perplexa de
la mestra, calen idees i veus que parlen
del món d'una altra manera. Calen idees
i veus que vulguen obrir juntes el dià-
leg. Calen idees i veus que ens ajuden a
comprendre el que passa. Ens cal un
discurs contrahegemònic, que diria
Gramsci. ï nosaltres, els mestres -des
d'Infantil fins a la Universitat-, tenim
una feina especial. Hem de arromangar-
nos i anar per feina. Treballem amb la
paraula i hem d'ensenyar a pensar críti-
cament aprenent nosaltres a pensar crí-
ticament, ï hem de demanar als sindi-
cats, als moviments socials, a qualsevol
organització progressista, que ens
ajude. "Fins ara els filòsofs han inter-
pretat el món. A partir d'ara el que cal
és transformar-lo", deia Carles Marx.
Més d'un segle després, quasi no ens
queda ni filosofia per a interpretar.
Tenim la tele per a veure com entre un
palestí mort i un altre palestí mort
Zidane no fa ni un gol i Mendieta ens ha
abandonat. Anem per feina!
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L'STEPV-lv urgeix a aprovar actuacions per desplegar l'LPA

La Llei de Formació de Persones
Adultes segueix sense aplicar-se sis
anys després de la seua promulgació

ALL-I-OLI
En reiterades ocasions, aquesta organització ha
denunciat l'incompliment sistemàtic per part dels
responsables de la Generalitat de la Llei de
Formació de Persones Adultes (FPA), aprovada per
les Corts Valencianes en 1995 sense cap vot en con-
tra. La llei, consens uafla per tots els agents socials

i partits polítics, va suposar un pas endavant en la
concepció moderna i progressista de l'FPA, però
des del mateix moment de la seua aprovació, el
Govern valencià ha entrebancat el seu desplega-
ment, una actuació impròpia en un Estat democrà-
tic. La llei d'FPA dorm des d'aleshores als calaixos
de l'Administració.

Davant de la necessitat d'arti-
cular i regular el marc legisla-
tiu, el Sindicat considera que
cal desplegar i complementar
la llei, per tal de garantir una
adient coordinació i interrela-
ció dels programes i de les
polítiques actives. Interessa
atendre particularment algu-
nes normatives aprovades amb

posterioritat a la llei, com el
Decret 220, que regula els pro-
grames i el currículum dels
programes d'alfabetització i el
de Graduat en Educació
Secundària. Altra disposició
rellevant és l'Ordre
(14/06/2000) per a la implanta-
ció dels programes formatius
establits en els annexos ï i III

del decret abans al·ludit.
Aquests desplegaments han de
sintonitzar amb les línies
expressades per la Declaració i
el Pla de Futur aprovats en la
CONFITEA (Hamburg, 1997) i
pel més recent Memoràndum
sobre l'Aprenentatge Perma-
nent, presentat al debat per la
Comissió Europea.

El Sindicat proposa

1. El Consell de la Generalitat, a proposta
de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, i amb dictamen preceptiu del Consell
de l'FPA, establirà les normatives que definis-
quen les plantilles, els equips multiprofessio-
nals, el catàleg -reconeguent totes les unitats
presents als centres públics d'FPA, indepen-
dentment de les institucions que les proveïs-
quen- i la provisió dels llocs de treball, on s'in-
cloga el reconeixement de la singularitat de
l'FPA i el seu accés mitjançant plans específics
de formació per a aquests professionals.

2. El Consell de la Generalitat, a proposta
de la Comissió Interdepartamental d'FPA, i
amb el dictamen preceptiu del Consell de
l'FPA:

a) Formalitzarà l'elaboració del Pla General
d'Actuacions per a l'FPA, amb explicitació
clara i concreta dels criteris d'intervenció,
organització, planificació, coordinació i inte-
rrelació de les actuacions i la seua quantifica-
ció pressupostària, així corn la seua temporalit-
zació.

b) Formalitzarà un* Conveni General
Multüateral per tal d'establir per a l'actual
exercici pressupostari i els següents el sistema
de finançament determinat per la Llei 1/95 de
la Generalitat.

c) Articularà, d'acord amb les previsions de
la llei, els mecanismes necessaris per a que les
administracions locals elaboren plans locals

d'FPA i garantirà la gestió social, la participa-
ció i la promoció de les associacions de perso-
nes adultes.

cl) Formalitzarà la normativa per tal de
poder desenvolupar la constitució dels
Consells Territorials d'FPA, i garantirà la ges-
tió social, la participació i la promoció de les
associacions de persones adultes.

e) Establirà les modificacions pressupostà-
ries adients per tal de constituir les línies de
crèdit necessàries per a contribuir al manteni-
ment de les despeses del personal que con-
tracten les corporacions locals que realitzen
programes formatius per a adquirir i actualit-
zar la formació bàsica de persones adultes fins
l'obtenció del títol de Graduat en Educació
Secundària, inclòs el segon nivell, i compten
amb l'autorització pertinent per a fer-ho.

f) Elaborarà i executarà un pla de construc-
ció de nous centres (Giner de los Ríos a
Alacant, Serrano Morales i L'Alguer a
València, Pasqual Tirado a Castelló, Sant
Marcel·lí, Xàtiva, Sant Vicent del Raspeig,
Villena, Carcaixent, Vinaròs...), l'adequació i
reforma dels centres actuals i un pla de dotació
d'equipaments (aules d'Informàtica, xarxes
telernàtiques, gravadors i reproductors de dis-
cos compactes, connexions a Internet per a tot
el professorat i per tots els centres públics,
equips de reproducció adients...), materials i
mobiliari.

La Formació de les Persones Adultes, un
arrossega greus

FPA; Segueixen

Joan V. Pérez Albero

Com tots els anysr el tret
que caracteritza l'inici
de curs pel que fa a la

Formació de les Persones
Adultes (FPA), segons l'admi-
nistració educativa, és la "nor-
malitat". Però, als agents
socials els compet la responsa-
bilitat de donar a conèixer les
anormalitats que hi ha subja-
cents sota la normalitat preco-
nitzada per l'Administració.
Per això, arreplegant les
denúncies de molts companys i
companyes, cal fer públiques
les greus deficiències que pre-
senta el sector.

Per començar, molts centres
d'FPA pateixen unes infras-
tructures dolentíssimes, amb
manca d'espai físic per desen-
volupar l'activitat docent,
impròpies dels temps de
bonança econòmica que
corren -segons el propi
Govern-, i a més, alguns es
veuen obligats a compartir
dependències, en ocasions
amb alumnes d'Infantil o
Primària. Que els ho pregun-
ten, per exemple, als com-
panys i companyes de Sant
Vicent del Raspeig, amb la
sensació de prestat en la qual
treballen; o que els ho diguen
als de Torrevella, que hauran
d'eliminar probablement el
torn de matí per acollir -sota
prescripció governativa- els
més de 200 alumnes en edat
escolar que han aparegut per
art de màgia en eixa localitat; o
als del Pasqual Tirado de
Castelló, on han de compartir
espais els alumnes adults de
Graduat Escolar amb xiquets i
xiquetes d'Educació Infantil
(quin mobiliari hi utilitzaran?);
o l'EPA Llibertat de Vinaròs,
que cada any ha de cercar
espais fora del centre per
poder atendre les més de 1.500
persones que hi acudeixen; o
el centre Mercè Rodoreda
d'Elx, al qual se li habilita un
centre públic d'EGB perquè les
instal·lacions originàries han
esdevingut insuficients i
l'Ajuntament i la Conselleria
es passen la pilota sobre qui té
l'obligació d'acondicionar-lo.

El professorat que treballa
en l'FPA demana que la
Conselleria d'Educació proce-
disca de manera urgent a la
catalogació dels llocs de tre-
ball, a la regulació i la provisió
de les plantilles dels centres,
tot i contemplant l'especincitat
de l'FPA, perquè els centres no
poden funcionar amb unes
plantilles majoritàriament pro-
visionals. A més, es demana la
regulació definitiva de les
qüestions que afecten l'orga-
nització dels centres, la creació
dels departaments didàctics i
la seua direcció, l'adscripció
del professorat del eos de
Primària als llocs de treball de
Secundària, el nomenament
dels càrrecs directius atesa la
nova situació dels centres... Si
tota aquesta anormalitat no se
soluciona amb urgència, es
corre el perill de judicialitzar
l'ensenyament perquè la gent
ja, comença a estar-ne farta de
tanta improvisació i greuge
comparatiu.

L'Administració educativa i
la d'ocupació haurien de fisca-
litzar el tema dels contractes
de formació -un tipus de con-

tractació en la qual la persona
contractada es compromet a
dedicar a la seua formació un
tenips no inferior al 15% de la
jornada laboral màxima pre-
vista en el corresponent conve-
ni col·lectiu-. És pràctica habi-
tual que afecta a més del 90%
dels casos, segons les direc-
cions dels centres consultats,
que els alumnes que acudei-
xen als centres d'FPA a sol·lici-
tar una plaça perquè tenen un
contracte de formació, una
vegada obtesa la certificació
de matrícula, no tornen a apa-
rèixer pel centre. La inspecció
de treball caldria que ho con-
trolés, perquè potser molts
empresaris poden aprofitar-se
amb aquesta mena de contrac-
tació i, el que és pitjor, amb la
permissivitat de les administra-
cions, perquè els directors en
els seus informes manifesten
clarament que l'assistència
d'aquests alumnes és igual a
zero, o el que és el mateix, que
equival a que aquests alumnes
no poden ser objecte d'un con-
tracte de formació.

Enguany es produirà l'ex-
tinció definitiva de les proves
de maduresa per l'obtenció del
títol de tècnic auxiliar. Moltes
persones que tenen la FP1
incompleta, en assabentar-se
d'aquest fet -per a Ja difusió deï
qual es compta amb la inesti-
mable col·laboració de la
publicitat que algunes empre-
ses privades del sector fan gra-
tuïtament-, estan acudint als
centres d'FPA a sol·licitar
matricular-se en aquests
e n s e n y a m e n t s .
L'Administració deuria fer un
esforç de generositat posant a
disposició d'aquest sector de
població els mitjans materials i
humans necessaris per satisfer
aquesta necessitat i, el que és
més important, autoritzar els
centres d'FPA a impartir cicles
formatius on la demanda i les
condicions materials ho acon-
sellen, com s'especifica a l'arti-
cle 13.2 de la Llei de Formació
de Persones Adultes.

Alguns centres acusen pro-
blemes per tal de materialitzar
la seua oferta educativa, per-
què l'Ordre de 14 de juny de
2000 que desplega el progra-
mes formatius només contem-
pla els programes depenen ts
de la Conselleria d'Educació,
quedant per desenvolupar els
programes formatius de caràc-
ter més ocupacional depenents
de les conselleries d'Economia,
Hisenda i Ocupació, i de
Benestar Social. Aquest fet ha
provocat que rAdrnrriistració,
pressionada per algunes
empreses privades del sector,
pose problemes a l'execució
d'alguns d'aquests programes,
malgrat la gran acceptació i
demanda que tenen en els
centres.

Però, tot no són anormali-
tats. Cal congratular-se del
proper inici de les obres del
nou edifici que albergarà les
instal·lacions del CFPA Giner
de los Ríos d'Alacant. Aquesta
fita ha de suposar l'inici d'un
programa de construccions i
adequacions de centres,
imprescindibles per a una FPA
digna i de qualitat.

* Representant de l'STEPV-lv. Mesa
dels Agents Socials per l'FPA,
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El Sindicat estima que cal impedir la maniobra del Govern

La Generalitat Valenciana pretén imposar
les retribucions del professorat

ALL-I-OLI
Davant la manca de voluntat negociadora sobre
retribucions per part de l'Administració valencia-
na, manifestada pel seus responsables en la Mesa
sectorial d'Educació del 17 d'octubre, l'STEPV-Iv
considera arribat el moment d'encetar una autèn-
tica negociació global que done respostes satisfac-
tòries als temes pendents. En qüestions com els

sexennis, les jubilacions o la clàusula de revisió
salarial, entre altres, la negociació està condicio-
nada pels acords signats per l'Administració i
altres sindicats, un extrem que ara els coresponsa-
bilitza de l'actual situació. A juí del Sindicat, la
paràlisi negociadora només es desbloquejarà amb
la pressió conjunta del proíessorat al servei de la
Generalitat.

Aspectes econòmics pendents
Jubilacions anticipades
El País Valencià està a la cua de
l'Estat pel que fa a les quanties
d'indemnització corresponents
a la "jubilació LOGSE". La pre-
visió d'increment d'aquestes
quantitats per part de la
Conselleria suposa duplicar les
actuals xifres, un augment
encara insuficient per a
l'STEPV-Iv, que demana una
homologació retributiva, si més
no, amb la resta de comunitats
autònomes.

Complement catedràtics
La Conselleria ha enllestit una
Resolució sobre el pagament
del complement de cap de
departament als catedràtics
amb nomenament anterior a la
promulgació de la LOGSE que
no satisfà les expectatives del
sindicat, ja que no preveu apli-
car-se amb caràcter retroactiu i
tampoc incorpora una clàusula
per la qual el catedràtic que
renuncie a exercir com a cap de
Departament deixe de percebre
el complement.

Consolidació del complement
de direcció
Cinc anys després d'haver-se
aprovat la Llei de Participació
(LOPEGCED) s'ha redactat una
Ordre que desplega l'apartat de
la Llei sobre consolidació d'una
part del complement específic
de direcció per a aquelles per-
sones que han exercit aquest
càrrec unipersonal.

Llicències per estudis
Des de 1996 no s'ha realitzat
cap convocatòria de llicències
per estudis per al professorat,
incomplint un acord sindical
que l'STEPV-ïv no va subscriu-
re. L'actitud dels sindicats sig-
nants ha estat complaent amb
l'Administració en no pressio-
nar pel compliment de l'acord.
El Sindicat ha exigit l'aprovació
d'una nova convocatòria.

Ajudes socials
L'Administració continua sense
promulgar les convocatòries per
ajudes socials des de 1993,
incomplint la promesa de l'ac-

tual Govern valencià de desen-
volupar l'acord signat amb
T Administració anterior.

Nivell 24 per als mestres
La Conselleria proposa que els
mestres que imparteixen l'ESO
cobren la diferència retributiva
entre el nivell 24 i el 21, unes
16.630 pessetes mensuals, una
proposta que afectaria a 2.300
mestres que imparteixen aquest
cicle educatiu. El Sindicat, però,
planteja que qualsevol millora
salarial ha de ser aplicada a la
totalitat dels 23.000 mestres al
servei de la Generalitat, inde-
pendentment del nivell educa-
tiu que imparteixen.

^Quina explicació justifica
que un mestre d'Infantil,
Primària, Educació Especial o
FPA no accedisca a aquesta
millora salarial? ^Són motius
econòmics o amb la proposta de
l'Administració i dels altres sin-
dicats s'amaga el menyspreu a
la tasca educativa dels mestres
que no imparteixen l'ESO? £És
menys rellevant impartir classes
per a l'alumnat de 4, 7 o 10 anys
que per al de 13 o 14 anys? Si la
tasca docent dels mestres en
aquests nivells és igual d'im-
portant, el Sindicat estima que
ha d'estar considerada i retri-
buïda d'igual manera, tant en la
vessant social com econòmica.
Als qui defensen que cal per-
metre ara l'increment retributiu
per als mestres d'ESO per a
després estendre'l als altres, cal
recordar-los que la realitat no
ho ha fet possible en els territo-
ris que han començat a aplicar
aquesta diferència salarial. El
Sindicat, que no s'oposa a l'in-
crement retributiu de cap sec-
tor, exigeix l'extensió de les
millores salarials a tot el col·lec-
tiu de mestres.

Decret de retribucions
La Conselleria preveu presen-
tar un decret sobre les retribu-
cions del professorat que
inclourà els diferents comple-
ments específics per càrrecs
unipersonals, llocs de treball
singular, classificació dels cen-
tres docents, sexennis, etc. El

Sindicat saluda el fet que, per
primera vegada en molts anys,
s'anuncie la presentació d'una
normativa i exigeix l'obertura
d'un autèntic procés negociador
que permeta estudiar tots els
conceptes retributius i done una
resposta satisfactòria a les rei-
vindicacions pendents. La
negociació haurà d'abordar
aspectes com una nova classifi-
cació dels centres, la situació
del professorat itinerant i dels
SPEs, la substitució de l'actual
sistema retributiu basat en
sexennis, per un altre menys
discriminatori, o el pagament
de les pagues extraordinàries
íntegres.

Nou sistema retributiu
En la negociació de l'Estatut
Bàsic de la Funció Pública
Docent o en la de la Llei de la
Qualitat cal obrir el debat sobre
el sistema retributiu del profes-
sorat. La formació inicial i l'ac-
tual ventall salarial, basat en els
grups i complements, són ele-
ments que cal modificar en la
línia d'una mateixa formació
inicial per a tots els cossos
docents i unes mateixes retribu-
cions per tothom, retribucions
que han d'anar incrementant el
sou b'ase i no tant els comple-
ments específics (destinació,
sexennis,...) com ara.

Retribucions per a 2002
La manca de convocatòria de
cap mesa sectorial per analitzar
les retribucions anuals desmen-
teix les declaracions del conse-
ller de Justícia i Adminis-
tracions Públiques, Gonzàlez
Cepeda, sobre l'inici de nego-
ciacions anuals als diferents
àmbits sectorials. Les paraules
del conseller pretenen crear
confusió i impedir una negocia-
ció retributiva global per al con-
junt de les empleades i emple-
ats públics valencians.
D'altra banda, la Mesa General
tampoc no s'ha convocat, un
gest amb el qual I1 Administració
valenciana menysprea la nego-
ciació, per a imposar els incre-
ments salarials de 2002 sense
cap consulta als treballadors.

Es confia la modificació a Sa futura Uei de la Qualitat Educativa

"W* A. 1 1 'Es retarda el nou accés
a la funció pública docent

ALL-I-OLI
L'Administració educativa valenciana ha informat sobre la
Conferència Sectorial d'Educació -on estan representades les
Comunitats Autònomes i el Ministeri-, reunida els dies 18 i 19
d'octubre a Múrcia per tractar de la modificació-derogació del
Reial Decret 850/93, la norma que regula el sistema d'accés a la
funció pública docent. La Conferència va acordar no introduir
cap modificació del Reial Decret per estar en fase de desenvolu-
pament la Llei de la Qualitat Educativa, una llei que haurà d'a-
bordar el sistema d'accés a la funció pública docent. La decisió de
la Conferència suspèn la derogació/modificació del RD 850/93.

La promulgació de la Llei de la
Qualitat Educativa, actual-
ment en procés de discussió
parlamentària, pot retardar-se
encara uns dos anys. En conse-
qüència, el vigent sistema
d'accés a la funció pública
docent també s'aplicarà en la
convocatòria del concurs-opo-
sició de 2002. Malgrat açò, la
Conselleria de Cultura i
Educació i determinades orga-
nitzacions sindicals persistei-
xen a mantenir una convocatò-
ria d'oferta ampla per a 2002 i
provocar així que es consumei-
xen les vacants del sistema
sense donar l'oportunitat al
professorat interí d'acollir-se o
de beneficiar-se d'un nou sis-
tema d'accés.
El Sindicat ha demanat la con-
gelació de l'oferta d'ocupació
pública docent mentre no es
modifique l'actual sistema
d'accés. Sense alterar el siste-
ma actual, mantindré en la
propera convocatòria una ofer-
ta ampla posa en evidència les
contradiccions dels discursos
tant del conseller Tarancón
com del president Zaplana. Els
dos van assegurar que treba-
llarien per modificar el RD
850/93, per tal de solucionar la
situació del professorat interí.
Arnb la situació descrita, les
seues promeses s'allunyen de
manera considerable.
En aquest context, caldrà pres-
sionar de valent a la
Generalitat perquè es conge-
len les oposicions i es negocie
per al conjunt del col·lectiu un
pacte d'estabilitat que evite els
acomiadaments. També caldrà
que determinades organitza-
cions sindicals que afirmen
apostar per un accés diferen-
ciat definesquen clarament la

seua posició i aclaresquen si
defensen amb fets, tant en les
negociacions com al carrer, el
professorat interí.

Funcionament de les borses de
treball
El director general de Personal
ha comunicat que pretén modi-
ficar el funcionament de les
actuals borses de treball i que
s'obrirà un termini fins I'l de
desembre perquè els sindicats
presentem propostes. Els pro-
blemes relatius a la gestió de les
borses -i que motiven l'anuncia-
da modificació- tenen com a
únic responsable la Conselleria:
excessiu nombre de vacants a
temps parcial; dèficit de perso-
nal als Serveis Territorials
d'Educació; retard considerable
en la convocatòria dels actes
d'adjudicació; imposició de cri-
teris en la distribució del profes-
sorat que ha de cobrir les baixes
i substitucions; restriccions
pressupostàries per a cobrir les
baixes en determinades èpo-
ques ,de l'any; negativa a realit-
zar contractes anuals al profes-
sorat que ocupa una vacant
després de l'inici del curs o que
cobreix les substitucions. La
subsanació d'aquests aspectes,
la possibilitat que tothom faça
opcions provincials i la comar-
calització de les borses són
algunes de les mesures positi-
ves que de resoldre's de mane-
ra adequada podrien posar fi a
la deficient gestió de les borses
de treball.
En qualsevol cas, el Sindicat
participarà en la negociació
amb l'objectiu que es conside-
ren els drets adquirits pel pro-
fessorat interí i que no es pro-
duesca un empitjorament de
les seues condicions laborals.

La pròrroga de la iubilación
J7 <F J

anticipada es insuficiente, a juicio
de los sindicatos de la ensenanza

El Proyecto de Ley de
Acompanamiento de los
Presupuestos del Estado con-
templa en el articulo 39 la prò-
rroga de la disposición transitò-
ria novena de la LOGSE \jubi-
iación anticipada) por un peno-
do de cuatro anos, a partir del

dia 4 de octubre de 2002.
Aunque supone una mejora, la
pròrroga es insuficiente, ya
que tendría que prorrogarse de
forma indefinida la posibilidad
de jubilarse anticipadamente,
tal y como reivindica el conjun-
to de los sindicatos del sector.

TEMARIO DE TECNOLOGIA
(SECUNDARIA)

Muy buenos resultados en oposiciones

ELENA GRAU Tel. 96185 78 26
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ARXIU

["arranjament1 insisteix a considerar la xarxa pública com a subsidiària de la privada

La planificació per a 2002/03 manté els
criteris rebutjats en cursos anteriors

ALL-I-OLI
La Conselleria de Cultura i Educació ha presen-
tat el projecte d'instruccions de planificació
escolar -coneguda també com a "arranjament"-
per al curs 2002/03, mitjançant el qual es procedirà
a la modificació de les unitats escolars i dels llocs
de treball dels centres docents d'Infantil, Primària i

Educació Especial. Com en cursos anteriors, el
Sindicat no comparteix els criteris adoptats per
l'Administració i ha presentat una sèrie d'esmenes
per modificar el document proposat i evitar els
efectes negatius de la política educativa de la
Generalitat envers l'ensenyament públic. Només
augmenten algunes plantilles en 35 mestres.

La planificació escolar de la
Conselleria per al curs pròxim rei-
tera els criteris perjudicials per al
sistema educatiu emprats en edi-
cions anteriors pel Govern valen-
cià, en particular en tot allò que
afecta als centres públics. El
Sindicat ha manifestat la seua
oposició a la proposta, la qual
insisteix a considerar l'educació
pública com subsidiària de la pri-
vada. Així, la planificació educati-
va proposada es desenvolupa- en
funció de les unitats escolars exis-
tents en una localitat i quan s'ha
de suprimir-ne alguna l'afectada
pertany a la xarxa pública. Pel
contrari, per a les noves creacions,
no es preveu cap mena de priori-
tat per als centres públics.

El creixement de la xarxa públi-
ca i de la seua oferta educativa
resta condicionat a les ins-
tal·lacions existents quan, sis anys
després d'haver-se fet públic el
Mapa Escolar, queden encara
centres per construir o adequar.

D'altra banda, continua sense
garantir-se que l'alumnat del pri-

mer cicle d'ESO s'escolaritze als
instituts í no s'autoritza tots els
centres públics a ofertar llocs
escolars de tres anys, quan s'han
generalitzat els concerts educa-
tius a l'educació infantil privada.
Les ràtios són altes, sobretot en
determinats programes i centres
educatius: compensatòria, espe-
cial, centres incomplets, escola
rural, infantil...

A tots els centres que impartei-
xen transitòriament el primer
cicle d'ESO no se'ls dotarà de pro-
fessorat especialista de Plàstica i
Visual ni de Tecnologia, i els que
disposen de programes educatius
específics (programes de compen-
sació educativa, d'immersió, lin-
güística, centres específics d'edu-
cació especial..,) mancaran de
personal suficient.

Augment de plantilla
Les úniques propostes del sindi-

cat acceptades per la Conselleria
han estat:

1. Els 15 centres de 3 unitats
d'Infantil i 7 de Primària disposa-

ran d'un mestre més.
2. Els col·legis de segon cicle

d'Educació Infantil tindran la
següent dotació de professorat:

- Centres de 3 unitats: 4 mes-
tres (un més que ara).

- Centres de 4 i 5 unitats: Es
queden com fins ara (un mestre
més que el nombre d'unitats).

- Centres de 6 a 11 unitats:
Tindran 2 mestres més que uni-
tats {ara sols en tenien un).

L'avanç és insuficient per que-
dar-se a meitat de camí de la pro-
posta sindical, que pretenia equi-
parar la plantilla d'aquests cen-
tres a la que tenen el mateix nom-
bre d'unitats entre Infantil i
Primària, a més de demanar per-
sonal educador per a educació
infantil.

Finalment, per millorar el ser-
vei públic i les condicions de tre-
ball del professorat d'Infantil,
Conselleria no preveu cap dotació
de professorat de suport, i tampoc
n'hi ha compromís per negociar
les plantilles dels SPEs ni la seua
modificació.

L'Administració segueix afavorint amb les subvencions als centres privats

Els recursos per als centres amb projectes
de compensació són encara insuficients

ALL-I-OLI
A la comissió que avalua i apro-
va els projectes d'Educació
Compensatòria dels centres
d'Infantil i Primària s'hi han
presentat un total de 58 centres
d'Alacant, 33 de Castelló i 73
de València, el que representa
un total de 17 centres privats
concertats i 157 públics. La
Conselleria dotarà d'una planti-
lla extraordinària de 35,5 mes-
tres a la xarxa pública i 9 a la
privada concertada. No s'ha
previst la dotació d'altres pro-

fessionals ni tampoc s'ha abor-
dat la dotació de recursos
extraordinaris per als Serveis
Psicopedagògics (SPEs), el que
suposa que es deixaran d'aten-
dre una part important de les
demandes expressades pels
centres. D'altra banda, l'actual
plantilla dels SPEs haurà de
prioritzar noves tasques en
detriment de les actuals. Els
recursos econòmics previstos
suposen 79 milions de pessetes
anuals per als centres públics
de Primària i Secundària i 23

milions per als centres privats
concertats dels mateixos nivells
(quaclrimestre setembre-des-
embre).

Com es veu, la dotació econò-
mica als centres públics és insu-
ficient i està descompensada en
relació a la dels privats, i posen
en entredit les manifestacions
realitzades per responsables de
l'Administració sobre l'atenció a
aquests centres. La comissió té
previst reunir-se de nou el 13 de
novembre per avaluar els projec-
tes de Secundària.

Una disyuntiva en el docente de nuevo ingreso

El pensamiento único o la

Amparo López Felipe*

ras la lectura del arti-
culo "El terror en los
centros", de AJejandro

Martínez, publicado erx el
número 156 de esta revista,
recibí un fuerte impacto
emotivo al cornprobar que el
fenómeno del acoso moral
no queda circunscrito a los
centros escolares de caràcter
publico.

Los conflictes de micropolí-
tica son frecuentes y conoci-
dos por la amplia mayoría de
los componentes del claustro.
Las rivalidades por el poder y
el protagonismo en la locali-
dad de actuación docente lle-
van a algunos companeros a
infravalorar las propuestas
novedosas al amparo de los
anos de experiència "in
situ", y lo que aún es peor, el
descrédito y la valia profesio-
nal del osado que formulo la
propuesta. A partir de ese
momento el " osado" pasa a
convertirse en objeto de
atención, se convierte en el
punto de mira, el tema rnàs
comentado en la sala de pro-
fesores. En ocasiones, si las
aportaciones son vàlidas y
razonables, éste es la "vícti-
ma" del acoso moral del
equipo directivo, atenazado
por el miedo al cambio.

$Por què este profesional
de la educación pierde la
condición de companero y
pasa a la de víctima del acoso
moral? Parece ser que, de un
modo u otro, se ha vuelto
molesto, sobre todo por los
comentarios emitidos y
acciones que desarrolla, que
ponen en tela de juicio y
dejan fuera de juego a los
elementos mas recalcitrantes
del claustro; eso sí, con una
larga trayectoria en el centro.
Però ademàs, en ocasiones,
la víctima es demasiado lúci-
da. Precisamente por el
bagaje experiencial obtenido
en su periplo personal por
otros àmbitos geogràficos y/o
educatives,

En el maravilloso microcos-
mos local, la víctima de acoso
moral es el antagonista de la
película, objeto del odio de
su agresor o agresores, y
cuyo principal objetivo con-
siste en que renuncie a la
libertad de expresión, sobre
todo en los temas de discre-
pància. Cuando no desiste en
su ernpeno, se pasa al "Plan
B"; aniquilamiento, físico,
psicológico y moral. Existen
verdaderos maestros en el
arte, hasta tal punto que las
actuaciones tan solo son per-
cibidas por la víctima y cual-
quier comentario en publico
alcanza solo a ella que mien-
tras los espectadores no par-
ticipan del juego.

Lector, si reconoces bien
los síntomas no te calles: des-
enmascara al agresor, no te
dejes seducir por el o estaràs
perdido. El nunca es digno
de tu confianza. Piensa cuàl
puede ser la causa que pro-
voca su ira. Comparte los
sentimientos y emociones
con tus companeros de traba-
jo, recupera tu autonomia y
autoestima, no te quedes
paralizado, trabaja con
entusiasmo, no desperdicies

tu energia en cuestiones
intrascendentes que mermen
la capacidad de trabajo y
ensena los dientes, porque el
agresor es mas cobarde que
tu. Por otra parte, no todos
tienen la empatía imprescin-
dible para dirigir y tratar con
los trabajadores de la
"empresa".

^Tocaste fondo? Entonces
busca la ayuda fuera del sis-
tema, en las consultas de los
psicólogos y psiquiatras o en
el sindicato, donde conocen y
comprenden perfectamente
el problema, para que
encuentren la solución mas
imaginativa.

En cambio tu, companero,
que llegas fresco al claustro
con la ilusión del recién lle-
gado y que presupones la
necesidad de un cambio en
la educación, no te dejes
amedrentar por el anquilo-
samiento. Sé valiente, for-
mula tus propuestas, analiza
los proyectos educativos y
curriculares, descubre su
coherència. No caigas en el
error de pensar que la edad
marca la diferencia con el
compromiso educativo,
acércate a los que te miran
con curiosidad, comparte tu
ilusión. Dejarse llevar por el
estilo del "laissez-faire", el
imperio del pensamiento
único, resulta ser la postura
mas còmoda y relajada.
Ahora bien, es la menos
gratificante. Companero,
portas el germen del cam-
bio, la sàvia nueva que
requieren muchos profesio-
nales asfixiades por el
ambiente ralo que se respira
en las salas de profesores.
Nunca creas que estàs solo,
sinó con escasa compama.
Si eres persistente, manten-
te alerta, observa gestos,
intercambia miradas sutiles
y descubriràs cierta compli-
cidad. Es posible que pronto
se acerquen a ti los "cole-
gas" que aún creen en la
Utopia, el poder de la edu-
cación para operar cambiós
personales, sociales y eco-
nómicos,

Però si notas la antipatia a
tu alrededor, comentarios
desagradables cuando te
acercas, silenciós insoporta-
bles, mutisrnos ante las
demandas... y un sinfín de
conductas, gestos de des-
aprobación y mensajes subli-
minales, jalégrate! Te has
convertido, quizàs por tus
comentarios, en la víctima
propiciatòria para desviar la
atención de los problemas
mas perentorios del claustro.
^Serà porque tienes algo
importante que anadir? No te
dejes amedrentar, exprésate
con libertad y di adiós al pen-
samiento único y uniforme.
Hemos de recuperar el deba-
té, el dialogo en los claustres,
la coherència educativa, y
abogar por la desaparición
de esa " democràcia orna-
mental" instalada en los cen-
tros educativos, que nada
tiene que ver con la escuela
democràtica.

'Maestra y pedagoga



Novembre 2001 ENSENYAMENT PUBLIC All-i-oli 162 7

Consideracions a
un currículum involucionista

1. La nova proposta de batxi-
llerats s'ha de fer sobre la base de
mantenir com a mínim tots i
cadascun dels actuals llocs de tre-
ball i, per tant, s'ha de buscar un
cert equilibri entre allò que marca
el Decret 3.474/2000 del MECD
(Decret de Mínims per al
Batxillerat) i allò que proposa la
Conselleria, per tal que no hi haja
una de s compensació horària
entre unes assignatures i d'altres.

2. S'ha de mirar el sistema en
el seu conjunt, i no de forma par-
cialitzada.

3. S'ha respectar l'optativitat
per donar coherència a les
opcions futures universitàries o
professionals.

Denunciem l'Administració
educativa, que està muntant un
sistema sense tenir una articula-
ció coherent. Fer canvis al Batxi-
llerat, sense tenir dar com queda-
rà la Secundària Obligatòria i
l'accés a la Universitat'és un plan-
tejament irresponsable.

L'STEPV-lv considera que cal
reflexionar sobre les següents
qüestions:

a. La negociació ha de ser glo-
bal, s'han de negociar amb tot el
professorat les modificacions
curriculars previstes.

b. Cal mantenir les subrnodali-
tats (opcions) de l'actual batxille-
rat per tal que no es puguen cons-
truir batxillerats que no tinguen
cap exida universitària.

c. Ja que l'alumnat de les
comunitats autònomes amb llen-
gua pròpia té una major càrrega
lectiva que la resta, es fa necessa-
ri no incrementar de forma des-
mesurada l'actual càrrega horària
de l'alumnat.

d. No cal implementar la
càrrega horària d'algunes assig-
natures més enllà d'allò previst al
Decret de Mínims del MEDC, a
no ser que siga estrictament
necessari.

e. Es necessària l'eliminació
del nombre mínim d'alumnat per

Els mestres
psicopedagogs
podran accedir a
Secundària sense
consumir plaça

ALL-I-OLI
L'Administració de l'Estat ha
previst que el professorat del
Cos de Mestres amb titulació
de Psicologia o Pedagogia,
amb plaça definitiva obtingu-
da per concurs de mèrits als
Serveis d'Orientació o
Assessorament Psicopeda-
gògic, podrà accedir al Cos del
Professorat de Secundària mit-
jançant un torn especial, que
consistirà en un concurs-opo-
sició ajustat a les disposicions
del Reial Decret 575/1991, que
regula la mobilitat entre els
cossos docents (accés del cos B
a l'A).

El personal que supere el
procediment selectiu quedarà
destinat a la seua mateixa
plaça.

Aquest procediment està
contemplat al projecte de Llei
d'Acompanyament dels
Pressupostos de l 'Estat i no ha
estat negociat en la Mesa
Sectorial.

constituir grups per garantir una
opcionalitat real.

Les organitzacions sindicals,
com a representants del professo-
rat -és a dir, dels agents educatius
que hauran d'aplicar aquests
canvis normatius-, tenim dret a
ser informats de la totalitat d'a-
quests canvis i a ser consultats en
fets d'aquesta transcendència.

El lliurat per l'Administració és
un document incomplet, o més bé
una part d'un altre de més extens
que ja és conegut per l'opinió
pública. Tanmateix, una proposta
de modificació d'aquestes carac-
terístiques ha d'incloure, i de fet
n'inclou, d'altres elements que
sembla es volen amagar al conei-
xement dels sindicats, a saber, els
objectius i continguts de les
diverses matèries, els criteris d'a-
valuació..., elements que sí es tro-
ben al document provisional dis-
tribuït als membres del Consell
Escolar Valencià i altres entitats
que són de domini públic.

No entenem per què no s'han
portat a mesa de debat amb els
sindicats les modificacions intro-
duïdes als projectes de decrets en
les seues versions completes que
afecten als continguts acadèmics,
a no ser que es vulga retallar els
drets dels representants del pro-
fessorat i introduir-hi els canvis
sense diàleg, per la via de la
imposició.

La lectura en paral·lel dels
anteriors decrets i de la nova pro-
posta, com ha assenyalat la Mesa
per l'Ensenyament en Valencià,
permet observar canvis significa-
tius, com es pot veure en alguns
exemples.

Objectius generals de
l'Educació Secundària
Obligatòria; Decret de 1992: "[...]
rebutjant tot tipus de discrimina-
cions degudes a la raça, el sexe,
la classe social, les creences i a
altres característiques indivi-
duals, socials i culturals". Nova
redacció proposada: "[...] desen-

rotllar actituds solidàries i tole-
rants davant les diferències
socials, religioses, de gènere i de
raça,".

^Podem deduir que a partir
d'ara no cal rebutjar les discrimi-
nacions, sinó ser solidaris i tole-
rants amb les mateixes?

En els Objectius Generals de
Ciències Socials, Geografia i
Història ha quedat suprimit l'ob-
jectiu general de l'àrea: "Apreciar
els drets i llibertats humans com
un èxit irrenunciable de la huma-
nitat i una condició necessària per
a la pau, denunciant actituds i
situacions discriminatòries i injus-
tes i mostrant-se solidari amb els
pobles, grups socials i persones
privats dels seus drets o dels
recursos econòmics necessaris".
^Algú pot explicar per què s'hi ha
suprimit?

En els continguts d'algunes
àrees, com Ciències de la Natura,
s'ha suprimit la major part dels
continguts corresponents a l'antic
bloc " El ser humà i la salut", com
per exemple: "Interès per infor-
mar-se sobre qüestions de sexua-
litat i disposició favorable a
demanar ajuda a professionals i
centres especialitzats".
"Problemàtica del tabac, de l'al-
cohol i de les drogues i els seus
efectes sobre la salut i socials.
Consum de medicaments, la seua
eficàcia i els seus riscos".

A més a més, els problemes
més importants que hui tenen
els centres que imparteixen
l'ESO i el batxillerat no se
solucionen canviant els currí-
culums vigents, i menys enca-
ra si són substituïts per altres
de les característiques que
figuren en el document elabo-
rat per la Conselleria d'Edu-
cació.

Per a l'STEPV-lv, aquests can-
vis suposen una involució de més
de vint anys en l'educació, un
retrocés en molts dels aspectes
progressistes aconseguits.

Conselleria menysprea la participació dels docents

Campanya per exigir un debat
sobre la reforma del currículum

ALL-I-OLI
L'STEPV-lv reclama l'obertura
d'un debat democràtic sobre
els continguts de l'anunciada
reforma en el que participen
els centres educatius, els sindi-
cats i les associacions profes-
sionals. Tanmateix, la Direcció
General d'Ordenació i
Innovació Educativa s'ha llan-
çat a una carrera per tancar el
més aviat possible la reforma.
La Mesa per l'Ensenyament en
Valencià, que ha demanat la
retirada del projecte de refor-
ma del currículum, ha remés a
tots els centres educatius
valencians un model d'escrit
per a que manifesten la seua
disconformitat amb el procedi-
ment emprat per
l'Administració. En aquest

document s'exigeix que per
aprovar una modificació del
currículum cal obrir prèvia-
ment i de manera immediata
un debat democràtic entre el
professorat.

Per la seua banda, la
Direcció General només pre-
tén debatre els efectes dels
canvis curriculars en les con-
dicions laborals del professo-
rat en tant que es modifica
l'Acord de Plantilles de
Secundària, però es nega a
discutir amb la representacip
del professorat els continguts
de la reforma. El fet posa en
evidència el tarannà autorita-
ri i antidemocràtic de
l'Administració educativa i el
menyspreu envers el profes-
sorat i els agents socials.

A propòsit de les reformes del currículum

Canvis i recanvis
en el sistema educatiu

Joan Pau Cimarro*

E ncara no s'han pogut
digerir els canvis des-
plegats en el sistema

educatiu LOGSE -mal apli-
cats i mal pensats- quan
comença a traure les banyes
el primer paquet de mesures
"correctores" previstes per la
ministra d'Educació, Aquests
canvis han d'aplicar-se el prò-
xim curs 2002/03 per a Ir i 3r
d'ESO i Ir de Batxiller, i per a
2003/04 per a 2n i 4t d'ESO i
el 2n de Batxiller.

El paquet anomenat Decret
de Mínims inclou canvis en
els continguts i la seua perio-
dització en ESO i Batxiller.
Com s'ha denunciat, es pre-
tén destruir el poc que queda
de la teòrica autonomia peda-
gògica d'aquell currículum
obert i flexible, que restarà ja
tancat i rígid, temaris més
pròxims a la Enciclopèdia
Àlvarez, que ignoren el nou
àmbit de la Societat de la
informació i del coneixement
reconeguts als fòrums inter-
nacionals, com la UNESCO i
la Unió Europea,

Els "mínims previstos" són
explicats i ampliats per la
Conselleria per a ser publi-
cats com a prescriptius al
DOGV. O el que és el mateix,
s'aprova per decret -sense
consultar al professorat ni a la
comunitat educativa- els con-
tinguts que han d'estudiar i
treballar l'alumnat i el profes-
sorat dels instituts.

En la societat avançada
que alguns discursos oficials
proclamen no existeix a hores
d'ara una difusió pública en
suport informàtic o en xarxa
on el professorat puga consul-
tar els "documents provisio-
nals" amb els nous temaris.
Uns nous temaris elaborats
per misteriosos equips tècnics
integrats per persones descoT
negudes, presumptament
afins al govern del PP.

El cas de Valencià: Llengua
i Literatura és el que més ha
trascendit a l'opinió pública,
en excloure en una maniobra
política dubtosa i estúpida els
autors mallorquins i catalans,
però la resta d'especialitats
ha patit una sort trista i pecu-
liar: la sort de la incoherència
metodològica i científica. La
Direcció General d'Ordenació
dóna instruccions als equips
tècnics perquè expliquen i
amplien els nous continguts
de l'ensenyament que han de
respectar el que puguen dels
antics temaris. Aquesta orien-
tació va lligada possiblement
al prec de les empreses edito-
rials de salvar el que es puga
de les seues milionàries
inversions i interessos en els
llibres de text d'ESO i
Batxiller existents al mercat.
Malauradament, el resultat
pot ser un empastre. Els
antics Dissenys Curriculars
Base (DCB) defensaven unes

determinades opcions meto-
dològiques i teòriques, orien-
tacions coherents amb la
perspectiva d'un currículum
obert i flexible; són els equips
docents dels instituts i la
comunitat educativa els res-
ponsables d'organitzar una
programació, amb la referèn-
cia d'una norma bàsica, i no
el Govern -o les empreses
editorials- el que decreta els
continguts hipotètics.

Sabem que aquesta lliber-
tat és en ocasions utòpica. De
manera paradoxal, l'indivi-
dualisme docent provoca de
vegades que el llibre de text
siga el que dicte còmodament
el temari. En aquest sentit,
cada especialitat o àrea de
coneixement és un món, amb
les seues tradicions acadèmi-
ques o científiques: la comu-
nitat d'especialistes de Física,
per exemple, és més homogè-
nia que la dels especialistes
en Filologia Castellana.
Tanmateix, un temari que tri-
plica continguts no és .garan-
tia de qualitat de res; en tot
cas, és garantia de saturació i
intoxicació. Una intoxicació
per sobredosi del professorat i
de l'alumnat.

En el cas del Batxiller, la
situació esdevindrà absurda.
Molts cursos d'aquesta etapa
s'organitzen amb l'horitzó, i
el filtre, de la Prova d'Accés a
la Universitat. Ara com ara no
està gens clar com s'avaluarà
als futurs batxillers: si tindran
una prova d'accés o dues, una
ressuscitada revàlida o no
cap. L'Administració educati-
va ha hagut de reconèixer
que els canvis previstos hau-
ran de ser provisionals a l'es-
pera d'una decisió sobre l'ac-
cés futur del batxiller a la
Universitat.

A hores d'ara encara s'ig-
noren els canvis i recanvis
que la ministra introduirà en
l'ESO, una revisió que en
alguns casos pot ser necessà-
ria i urgent, però que sense
una visió global del futur sis-
tema educatiu pot ser aplica-
da amb bona voluntat però
amb conseqüències imprevi-
sibles.

Alguna cosa a dir dels can-
vis horaris previstos. Resulta
irresponsable carregar de més
hores l'alumnat. A més a més,
l'Administració no ha avaluat
la conseqüència sobre les plan-
tilles que tenen els canvis hora-
ris previstos. Però, quines són
realment les necessitats del sis-
tema? Anem a crear places de
Filosofia suprimint altres pro-
fessors? Considerem aquesta
situació inaudita i defensem la
conservació de tots els llocs de
treball actuals i ampliació, si
s'escau, dels professors i pro-
fessores necessàries.

* Professor d'Ensenyament
Secundari i delegat de l'STEPV-lv
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S'inicia una
nova fase de la
campanya sobre
malalties
professionals

JOSÉ Luis GONZALEZ MESEGUER
La campanya "Pel reconeixe-
ment de les malalties p'rofessio-
nals a l'ensenyament" està obte-
nint una valoració positiva pels
treballadors i treballadores de
]'educació. Les dades sobre
malalties docents corresponents
al curs passat que obren en
poder del Comitè de Seguretat i
Salut Laboral de València donen
raons i justifiquen la campanya
d'aquest sindicat: llevat dels
accidents, les malalties respira-
tòries, entre les quals s'inclouen
les derivades de l'ús de la veu,
ocupen el primer lloc amb 1.809
baixes; les 992 baixes per malal-
ties osteomusculars estan en
segon lloc i finalment hi ha 593
relacionades amb les malalties
mentals. Cal aconseguir que
totes les afeccions derivades del
treball, encara que ho siguen de
manera parcial, tinguen el reco-
neixement legal de malalties
professionals, amb totes les con-
seqüències que se'n deriven. En
definitiva, cal aplicar la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.

La campanya iniciada és ara
més necessària que mai. Les
converses mantingudes amb res-
ponsables del Ministeri de
Sanitat fan pensar que podrien
produir-se modificacions en el
tractament legal de les malalties
professionals. Aquest fet i les
peticions manifestades en les
assemblees de molts centres
educatius justifiquen plenament
la continuació de la campanya, si
més no, fins a febrer de 2002.

Les iniciatives plantejades al
Ministeri de Sanitat per la
Confederació d'STEs, l'STEE-
EILAS i la USTEC-STEs, així
com l'exercida per la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (CNSST), comen-
cen a donar resultats. Existeix el
compromís del Govern espanyol
de revisar en el primer semestre
del 2002 el llistat de malalties
professionals, dades amb les
quals també s'actualizarà la llis-
ta europea.

Aquestes dades aconsellen
incrementar la pressió sobre
aquests temes, pel que fa sobre-
tot a la recollida massiva d'actes
dels claustres, amb l'objectiu
que els treballadors i treballado-
res de l'ensenyament no siguen
marginats en la revisió legal. El
Sindicat fa una crida al conjurxt
de l'afiliació i als treballadors i
treballadores en general per tal
de redoblar els esforços i fer
efectius els objectius definits en
la campanya.

La creixent presència d'alumnat d'altres països i cultures presenta nous reptes educatius

dels "altres nosa
D'un temps ençà, carrers i places de
viles i ciutats del nostre País acullen
una nodrida quantitat de persones
diferents -estranyes, alienes- pel
color de la pell, per la vestimenta,
per l'idioma, que no vénen de

Elvira Mondragon

l'Europa rica comunitària. Aquestes
últimes ja les coneixem de fa temps i
sabem que s'han establert de mane-
ra confortable en les temperades
terres de la costa. Els nou vinguts
forasters arriben des de regions

espoliades, pàtries perdudes
d'Europa, d'Amèrica, d'Àfrica, d'arreu
del món. Conformen la immigració
extracomunitària i també intenten
quedar-se, siga per un temps, siga
per sempre, entre nosaltres.

L 'arribada creixent d'a-
questes persones ha de
suposar un canvi radi-

cal en el mercat laboral, en el
repartiment de la riquesa, en
els drets i deures, en la
manera de viure, no sols per
a elles, en tant que estrange-
res, també per a nosaltres,
població autòctona recepto-
ra. Es tracta d'un fet irrever-
sible.

Vet aquí una circumstàn-
cia inèdita per a nosaltres,
una oportunitat històrica que
ens ha sobtat quan, de mane-
ra despreocupada, incons-
cients, assaboríem la mel de
la societat del benestar. I
que, si fórem intel·ligents,
hauríem d'aprofitar. Caldrà
trobar, com més aviat millor,
la manera de compartir "un
mateix espai -amb totes les
seues connotacions- les per-
sones que ja hi érem i les que
van venint. I, necessària-
ment, s'haurà de produir un
reajust,

La inserció de gent nova
en la nostra societat es pot
produir de maneres ben dife-
rents. Com que es tracta
d'una relació bilateral i, a

més, desigual, revestirà for-
mes de qualitat democràtica
diversa segons l'atenció i la
intenció que hi posem.

La integració implica la
igualtat de drets i deures
polítics, la igualtat de tracte
social, el respecte i el dret a
ser diferents, la interacció
d'hàbits en la quotidianitat i
la percepció d'unes persones
envers les altres, l'adaptació
cultural i la interculturalitat.
El resultat d'aquesta interre-
lació bilateral, que inevita-
blement serà dinàmica i con-
flictiva, reportarà beneficis
per a ambdues parts. Però la
proposta requerirà d'un
esforç social gran, per al que
serà necessari promoure un
estat d'opinió favorable.

Procés de socialització
L'Escola juga un paper bàsic
en el necessari procés d'aco-
blament de què parlem. El
centre escolar constitueix un
primer àmbit de socialitza-
ció, tant per a les criatures
com per a les famílies immi-
grades. Probablement és la
institució que els facilita un

contacte més directe. Moltes
d'aquestes famílies l'han
valorada com el lloc on millor
acollida han rebut i on gau-
deixen de major confiança, í
en aquest punt entrem nosal-
tres, mestres, professionals
de l'educació.

L'educació intercultural ha
de ser el nucli del nostre tre-
ball, ï es fonamenta en la con-
vicció que les persones, tot i
ser diverses, som més iguals
que diferents i que la diversi-
tat és positiva. La diversitat no
augmenta la conflictivitat. Si
de cas, els conflictes poden
presentar-se per altres causes
directament relacionades amb
la desigualtat. La integració
és un procés col·lectiu, una
intenció decidida de voler
resoldre els conflictes, de dei-
xar de banda qualsevol tipus
d'exclusió. L'educació inter-
cultural ha d'anar sempre
acompanyada de la integració
social i econòmica, de la
igualtat d'oportunitats i de la
igualtat de drets cívics i polí-
tics.

Per treballar la integració i
aconseguir la interculturali-
tat, és condició inexcusable

XELO GARCIA

Escola Sindical sobre Immigració i Educació
Del 19 al 21 d'octubre i sota el lema
"Immigració i Educació", més de 120 afiliades
i afiliats van analitzar a Sant Joan (l'Alacantí)
les conseqüències que els nous fluxes de
població tenen per al sistema educatiu. El pro-
grama de la XIII Escola Sindical de Formació
va començar el divendres abordant la salut
laboral i les malalties professionals a l'ensen-
yament. En la jornada central del dissabte, el
grup sindical responsable sobre la immigració

va exposar les línies de treball que hi ha ence-
tades i Paco Torres (en la fotografia) va impar-
tir una conferència, seguida d'una taula rodo-
na en la qual s'hi van discutir distints proble-
mes relacionats amb la immigració extraco-
munitària al País Valencià, entre ells l'absèn-
cia d'un programa institucional d'atenció a l'a-
lumnat immigrant. La conferència-col·loqui de
M.a José Urruzola sobre el paper de les dones
en el moviment sindical va cloure l'Escola.

la distribució equilibrada de
l'alumnat immigrant: distints
estudis aconsellen no ultra-
passar el 15% d'alumnes
immigrants per centre.

La fal·làcia del dret a escollir
En algunes escoles la inte-
gració de minories sociocul-
turals no es pot realitzar per-
què hi ha una desproporció
entre el nombre d'alumnes
immigrants i l 'alumnat
autòcton. Això ocorre en
barris i pobles on es concen-
tra molta població immi-
grant, provocada per l'atrac-
ció de familiars o persones
del mateix país que ja hi
viuen, o bé per raons d'habi-
tatge o de treball. La concen-
tració en les escoles d'aque-
lla zona es produeix de
manera espontània i natural.

Al costat d'aquestes con-
centracions n'hi ha unes
altres que no són tan espon-
tànies. Hi ha escoles públi-
ques ubicades en zones amb
població marginal -freqüent-
ment barris de població gita-
na- que perden alumnat fins
a tindré un nombre molt baix
de matriculació. Hi ha famí-
lies que tot i viure amb proxi-
mitat no hi volen dur els seus
fills. Però no massa lluny
existeix una escola privada
concertada -sense alumnat
gitano- i allí sí que duen els
seus fills, La pregunta és:
iCap a on condueix
l'Administració les criatures
immigrades? Sens dubte, cap
a l'escola dels gitanos, enca-
ra que no siga la més pròxi-
ma, afegint marginació a la
marginació. Aqueix és el
model oficial d'integració.

El dret a escollir centre
escolar entra en contradicció
amb una distribució equili-
brada i homogènia de l'alum-
nat amb necessitats de com-
pensació educativa. Es vul-
nera el principi d'igualtat
d'oportunitats i tot el que
havíem dit sobre integració i
interculturalitat se'n va en
orris. L'Administració educa-
tiva fulmina d'un tret les
bondats de la diversitat. Siga
per falta d'atenció o preme-
ditadament, s'afavoreix la
ghettització. La doble xarxa
d'escola pública i escola pri-
vada concertada consolida
en primera instància la
segregació escolar,

Haurem, doncs, de clarifi-
car, delimitar i reglamentar
els drets de les famílies de
manera que aquest dret siga
respectuós amb els drets de
caràcter superior i universal,
no fóra cas que el possible
benefici d'uns pocs repercu-
tirà en perjudici de molts.
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Cristina Herrero y Juan Miguel Corchado
Profesores de adultos en el Alto Palancia

"Hay que entender la FPA
como un derecho fundamenta

Juan Miguel Corchado (Segorbe, el Alto
Palancia, 1958) es un profesor de
Secundaria afiliado al STEPV-Iv con
cerca de veinte anos de experiència, pri-
mero como maestro en un colegio unita-
rio y mas tarde en una Escuela de
Personas Adultas. Por su parte, Cristina

Herrero (Segorbe, 1961) es una maestra
que ejerce como coordinadora munici-
pal de FPA y que forma parte del
Consorcio Comarcal del Alto Palancia,
un ente constituido recientemente por
siete municipios que no quieren tirar la
toalla ante las amenazas centralizado-

ras. Desde la vinculación laboral que
mantiene cada cual con la Generalitat y
con su ayuntamiento, respectivamente,
ambos defienden con pasión un proyec-
to educativo solido, arraigado en la rea-
lidad comarcal y que constituye un refe-
rente para el futuro de estàs ensenanzas.

RAFA MIRALLES
- El medio rural es desconocido
para mucha gente. ^En què condi-
ciones sociales trabajàis?
- Por sus antecedentes históricos,
el Alto Palancia siempre ha mante-
nido una estrecha vinculación ter-
ritorial con el Alto Mijares. Somos
dos comarcas castellano-hablan-
tes, con una identidad cultural de
transición entre Aragón y
Valencià; partitipamos de ambas
culturas y tratamos de levantar la
cabeza para que se nos vea. La
comarca, que ha pasado de los
40.000 habitantes a principio de
siglo a los poco mas de 20.000
actuales, alberga Uusiones de futu-
ro, però està condicionada por fac-
tores como el envejecimiento de la
población, la desaparición de algú-
nos pueblos, la emigración y una
economia muy compleja.
- La ruralidad se asocia a una eco-
nomia basada en el trabajo en el
campo...
- Los 27 municipios de la comarca
cuentan con una demografia des-
igualmente repartida. Solo
Segorbe y Altura suman mas de
10.000 habitantes, la mitad de la
población total, y el resto son pue-
blos muy pequenos. Es un territo-
rio rico en muchos aspectes, con
muchas posibilidades, però con
interrogantes sobre su futuro. A
diferencia de otras comarcas de
interior, aquí la gente no se resigna
y està dispuesta a resistir, porque
existen inquietudes y mucha acti-
vidad social. La economia està
muy diversificada, però predomina
el sector de servicios, como la cons-
trucción y el comercio, aunque la
actividad agrícola se desarrolla
como segunda dedicación.
Ademàs, en algunos pueblos exis-
te una alta temporalidad en vera-
no, en los que la población se llega
a quintuplicar.
- jQué diagnosti-
co hacéis de la
FPA en la zona?
- Nuestra comarca
ha sido pionera a
la hora de abordar
inicia ti vas en
torno a la Escuela
Rural (ER). La
escuela de Sot de
Ferrer-Azuébar-
Chóvar fue, en su
momento, la pri-
mera agrupación
constituïda en
torno a un proyec-
to que llego a ••••••••
exportarse a otras
localidades. Fue un referente de lo
que hubiera podido ser el futuro de
la ER. Era todavía la etapa anterior
a la LOGSE, en la que se podia
promover proyectos educativos
enraizados en el entomo social
para estimular que los pueblos
aunaran iniciativas comunes. Ese
precedente abrió expectativas

Juan Miguel Corchado y Cristina Herrero durante la entrevista. / JORDI BOLUDA

"El mapa escolar
tiene un escaso
calado entre la

comunidad educativa
y es necesaria una
planificación que

parta de las demandas
de la comarca"

magníficas, però la promulgación
de la ley supuso un compàs de
espera en ese proceso. Los aspec-
tos normativos nos cayeron como
losas y las concentraciones supu-
sieron una nueva lacra, justo en el
momento en que empezàbamos a
consolidar un proceso inverso.
- $Qué problemas detectais con el
despliegue de la Reforma?
- A partir de los anos noventa, los
acontedmientos se fueron encade-
nando y la Administración empezó
a planificar el mapa escolar sin
contar con las necesidades expre-
sadas en nuestra zona. La comarca
se quedo esperando soluciones,

però las solucio-
nes fueron forza-
das y confusas,
con lo que se ha
provocado una
inestabilidad del
sistema. El mapa
escolar tiene un
escaso calado
entre la comuni-
dad educativa y
es necesaria una
planificación que
parta de las
demandas de los
distintos sectores

•H·ÜH^^ ·̂ que viven en la
comarca. Somos

muchos los que pensamos que hay
que modificar o interpretar la
LOGSE en este sentido.
- ^Cuàles son los orígenes del
modelo de EPA que reivindicàis?
- A principios de los anos ochenta
el país no reunia todavía los parà-
metros que permitieran su integra-
ción en Europa. Es cierto que

había datos preocupantes de anal-
fabetisme, ademàs de unos índices
muy bajos de titulaciones que no
nos permitían homologarnos a la
Comunidad Europea. Eso propicio
la puesta en marcha de mecanis-
mos compensatorios para impulsar
la FPA de forma extensiva. Todas
las adrrúnistraciones eran cons-
cientes de que sus recursos eran
escasos para garantizar el derecho
à la educación permanente y recu-
rrieron a los municipios. En esta
comarca los ayuntamientos se
sumaron a esa campana aportando
recursos materiales y profesorado
y de aní surgieron los prògramas
municipales que se adhirieron a la
iniciativa de la Conselleria de
Educación, que constituyó un cen-
tro para coordinar las distintas ini-
ciativas. •
- $Cómo fue evolucionando la
colaboración entre la Conselleria
y los ayuntamientos?
- Las políticas y los intereses han
ido cambiando, aunque en nuestro
caso prosigue un importante
núcleo de programas municipales
y una manifiesta fidelidad a unos
principios que todavía perduran.
Aquí continuamos manteniendo
aquelles programas municipales
coordinados con la Conselleria,
però ademàs liemos desarrollado
iniciativas nueyas. Esto demuestra
nuestra voluntad de impulsar y
garantizar la FPA como un derecho
fundamental de la población. Però
en general, la gran ilusión genera-
da en aquella etapa ha desapareci-
do, no solo en la Comunidad
Valenciana sinó en el conjunto del
Estado.

- ïNo queda nada de todo aque-
llo?
- Muchos-de los ayuntamientos, en
nuestra província y en toda la
comunidad, han abandonado sus
responsabilidades porque no tie-
nen recursos, han descendido las
subvenciones y las condiciones
laborales y los contratos con los
profesionales son cada vez mas
precàries. La Conselleria ha man-
tenido su red de centres con un
alto grado de interinidad en las
plantillas y con escaso esfuerzo por
impulsar su situación personal y
material.
- ^Seguís fieles a los planteamien-
tos originales?
- Los ayunta-
mientos implica-
des en la FPA
(Altura, Castell-
novo, Caudiel,
Jérica, Segorbe,
Soneja y Viver)
siguen compro-
metidos, y ade-
màs han dado un
paso adelante,
como es la consti-
tución del
Consorcio, una
institución que
mancomuna
garantiza
cada localidad la prestación de un
servicio ciudadano fundamental
como la educación.
- éQué tipo de alumna do asiste a
las clases?
- Contamos con personas que cur-
san programas de alfabetización
junto a otras que estudian para
obtener el Graduado en

"La estructura
autonòmica es el

paraguas del conjunto,
però son los
programas

municipales los que
nos permiten estar
cerca de la gente"

Secundaria, però también vienen
quienes en su momento no pudie-
ron ir a la escuela y ahora desean
tener una base cultural o reforzar
algunos conocimientos bàsicos.
Por otro lado, los programas muni-
cipales asumen un papel funda-
mental en la animación sociocultu-
ral y, ademàs, gestionan la forma-
ción con una oferta variada de cur-
sos. Los trabajadores de los ayun-
tamientos, en su mayoría maestros,
realizan una tarea de gestión y
dinamización sociocultural funda-
mental, a pesar de trabajar con
unos contratos a tiempo parcial-
muy precarios. Son personas que
viven en la localidad, que conocen
bien su realidad y que responden
con flexibilidad a las demandas
sociales.
- iExiste una coordinación entre
la estructura dependiente de
Conselleria y la de los ayunta-.
mientos?
- Nosotros siempre hemos aprove-
chado los recursos de los dos
àmbitos. La estructura autonòmi-
ca es el paraguas del conjunto,
però son los programas municipa-
les los que nos permiten estar
cerca de la gente, porque se
impregnan de sus demandas y
transmiten a la ciudadanía los
programas. En esta red comarcal
todos salimos ganando.
- En su implicación con el proyec-
to, ^existen distintas sensibilida-
des debidas al color político de los
ayuntamientos?
- En el proyecto participan ayunta-
mientos gobernados por el PP y el
PSOE, sin distinción, lo que
demuestra que es posible la exis-
tència de estructuras capaces de
funcionar y de aglutinar ideas y
proyectos sobre un mismo territo-
rio. Ademàs, contamos con el
apoyo de la Fundación Bancaja, la
Diputación e incluso la Universitat

Jaume I, que ha
firmado un con-
venio con el
Consorcio, lo que
para nosotros
tiene un gran
valor simbólico y
real.
- jCómo defen-
der un modelo
propio en estos
tiempos de glo-
balización?
- Solo pedimos
que nos dejen tra-
bajar, porque he-

••̂ ••i· mos demostrado
que estàs iniciati-

vas han funcionado con éxito. De
todos modos, en algunos aspectes
hemos de ser radicales. A veces
repetimos la consigna "Escuela
cerrada, EPA creada", perquè el
cierre de un colegio no significa
que los ciudadanos no estén en el
pueblo, ni que hay a que dejar de
intervenir educativamente allí.



10 All-i-oli 162 ENSENYAMENT PRIVAT Novembre 2001

La Generalitat
diu ara que
accepta negociar
la paga per
antiguitat

ALL-I-OLI
La Direcció General de
Centres ha comunicat la seua
disposició de negociar un
acord temporal que posslbiïi-
te l'abonament de la paga
extraordinària per antiguitat
a l'empresa. L'Administració
afirma que ha donat instruc-
cions per tal que siga abona-
da aquesta paga a les perso-
nes jubilades des del 16 d'oc-
tubre de 2000. Mentre es for-
malitza un acord formal sobre
el particular, les persones
amb els requisits per a forma-
litzar les corresponents recla-
macions judicials han de
seguir mantenint aquests trà-
mits previs per tal que seguis-
ca vigent el seu dret al cobra-
ment.

Cuatro sindicatos llegan a un
acuerdo con la patronal

poder adquisiüvo
ALL-I-OLI

Cuatro organizaciones sindi-
cales (FSIE, USO, FETE-UGT
y FE-CCOO) han llegado a
un principio de acuerdo en la
revisión salarial del IV
Convenio de Ensenanza
Concertada, previsto para la
firma el 5 de noviembre. Tras
un ano de negociaciones, el
acuerdo sorprende porque las
patronales rnantienen su pro-
puesta inicial. Los represen-
tantes de las empresas solo
aceptan unas propuestas sin
compromiso en cuatro adicio-
nales del Acuerdo, referidas a
la homologación de personal
de administración y servicios,
educación infantil y bachille-
ratos. El STEPV-Iv estima que
el Acuerdo se desvia mucho
de las propuestas reivindica-
tivas iniciales, en particular
sobre incremento salarial
superior al IPC interanual
(3,4%), que impide recuperar
la pérdida del poder adquisi-
tivo de los últimos anos
(4,7%). El Acuerdo no permi-
te homologar salarialmente
los niveles no concertades
con los concertades y tampo-
co descongela los pluses de
insuiaridad.

Loteria de Nadal

El sindicat juga als números

34.132
44.638

Demana participacions
en qualsevol de les seus

un recurso del STEPV-IV i de CIC sobre el IV convenio restablece derechos laborales

Anuladas las clàusulas sobre la
remcorporaaon

ALL-I-OLI
La resolución judicial sobre un recurso
presentado por el STEPV-Iv ha permitido
restablecer los derechos de las trabajado-
ras y trabajadores de la ensenanza con-
certada, conculcados por las organizacio-

nes firmantes del IV Convenio, las patro-
nales y los sindicatos FSIE y USO. La
Audiència Nacional ha estimado íntegra-
mente la demanda presentada por la
Confederación Intersindical Galega
(CIG) y el STEPV-Iv sobre la impugna-

ción de varios articules del IV Convenio
colectivo de empresas de ensenanza pri-
vada sostenidas con fondos públicos. El
tribunal entiende que se ha conculcado la
legalidad vigente contenida en normas de
"Derecho Necesario".

A lo largo del proceso negocia-
dor, este Sindicato ha criticado el
contenido del convenio, suscrito
por FSIE y USO, e impugno
algunos de sus artículos. Gracias
al recurso del STEPV-Iv, al que
algunos recriminan la defensa
exclusiva del profesorado de la
ensenanza pública, se han resta-
blecido unos derechos laborales
conculcados por las organizacio-
nes firmantes del IV Convenio,
las patronales y los sindicatos
mencionados.

Sindicatos y sindicatos
La sentencia judicial pone en
entredicho la política emplea-
da por algunas organizaciones
sindicales que, cuando afirman
defender la ensenanza priva-
da, no distinguen entre los
intereses de las patronales y
los de los trabajadores y traba-
jadoras.

El articulo 18 del citado con-
venio colectivo establecía la

posibilidad de formalizar con-
tratos para obra o servicio
determinades para la realiza-
ción de tareas docentes, que
deja vacantes momentànea-
mente un profesor con derecho
a reserva de puesto de trabajo.
El articulo tergiversaba de
manera frontal la norma legal,
y constituía un caso manifiesto
de "fraude de ley", con utiliza-
ción de una fórmula aparente-
mente legal para conducir a la
conculcación del ordenamiento
jurídico en su conjunto, como
recoge el Código Civil. El
Convenio penetra en terreno
vedado en el articulo 85.1 del
Estatuto de los Trabajadores, y
como senala la sentencia, "si la
ley prohíbe, el fraude de ley no
es la solución".

Reincorporación tras un permiso
Por otro lado, el segundo apar-
tado del articulo 40 del
Convenio impom'a a los traba-

jadores una limitación a su
derecho de permiso especial,
al solicitar una reducción de
jornada para el cuidado de
menores o familiares invàlides,
al senalar que su reincorpora-
ción al centro tras el permiso
dèberà coincidir con el
comienzo del curso escolar, en
aras "a una mejor organización
del centro". Finalmente, el
apartado 1.° del articulo 45, al
referirse a la excedència espe-
cial para atender al cuidado de
un familiar, presenta la misma
deficiència anterior, al exigir
que "en caso de personal
docente, en aras a una mejor
organización del centro y salvo
que las condiciones para su
concesión hayan cambiado
sustancialmente, la finaliza-
ción de la excedència coincidi-
rà con el comienzo del curso
escolar".

La sentencia entiende que la
satisfacción de estàs necesida-
des depende de cada caso con-

creto y no puede determinarse
por genéricas previsiones rígi-
das, como la fecha de comienzo
de curso escolar, por lo que deja
claro que es solo la ley la que
puede determinar la organiza-
ción de los centros y no al revés,
como pretendía imponer la
patronal.

Artículos inaplicables
Los artículos impugnades resul-
tan por ello contraries a normas
legales "de Derecho Necesario"
y la sentencia obliga a aceptar
que su eficàcia resulta completa-
mente nula, en aplicación de la
Ley de Procedimiento Laboral,
sin perjuicio de las "facultades
de renegociación que les compe-
ten y que deseen asumir las par-
tes negociadoras". Hasta que se
den esas circunstancias, estos
artículos del convenio son inapli-
cables y la sentencia condena a
los demandados a "estar y pasar
por ello".

Representants sindicals de l'STEPV-intersindical valenciana debaten el futur del sector

Peníscola acull unes jornades per a
analitzar l'estat de l'ensenyament privat

ALL-I-OLI
Els afiliats i afiliades del STEPV-Iv solen
trobar-se amb dificultats per a defensar
els seus plantejaments ideològics i drets
laborals, ja que la patronal sol acusar-los
amb massa freqüència de "lesionar els

Les jornades han expressat la
necessitat de generar un discurs
que trenque el clixé de "amb
nosaltres o contra nosaltres",
una expressió recurrent entre els
empresaris del sector. Entre les
conclusions destaca la voluntat
de les persones assistents d'as-
sumir el repte de treballar per un
model sindical que, més enllà de
la supervivència, tracta d'articu-
lar una representació intersecto-
rial amb un estil sindical de pro-
ximitat compromès, amb respos-
tes a la situació del personal
docent i no docent. En aquest
sentit, les eleccions del curs
2002/03 permetran fer-ho més
palès.

Balanç favorable
Els assistents han manifestat la
necessitat d'una formació con-
tinuada, en i per a l'acció sin-
dical, procurant que la cultura
democràtica arrele, encara
més, en els marcs laborals i en
les accions concretes dels cen-
tres, en la perspectiva de ser
capaços d'equilibrar més la
correspondència entre els
drets i els deures col·lectius en
els centres,

Les jornades han fet un
balanç favorable del treball

interessos dels centres". Amb aquesta
realitat, els dies 28 i 29 de setembre, en la
localitat de Peníscola (Baix Maestrat),
s'han celebrat unes jornades de formació
amb la participació de mig centenar de
delegats i delegades. En les jornades s'ha

abordat, entre altres, l'actual panorama
sindical, la història i la situació de l'orga-
nització, i la labor dels delegats i delega-
des en distints àmbits, així com la preven-
ció de riscos laborals en els centres.

sindical mamprés, i s'ha desta-
cat la bona acollida de les edi-
cions dels distints monogràfics
sobre salut laboral, nòmines,
paga dels 25 anys i jubilació
anticipada. També s'ha acordat
revitalitzar les energies inter-

nes del Secretariat del sector i
desplegar una identitat que
haurà d'estructurar-se amb les
aportacions dels delegats i
delegades.

Finalment, s'han assumit per a
ser impulsades a mig termini les

PLÀCID SANCHEZ

tasques de promoció, participa-
ció i sensibilització en salut labo-
ral i integrar així aquests temes
en la vida quotidiana a les esco-
les, en la perspectiva d'estendre
una cultura bàsica de la preven-
ció.
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Manifest de la Plataforma
per una Universitat Pública de Qualitat

L a nostra Universitat ha
afrontat en les últimes
dècades la gran transfor-

mació que ha significat el pas
d'una universitat elitista i tanca-
da a una universitat de masses i
oberta, homologable a les del
nostre entorn. Aquest salt no
haguera sigut possible sense la
substitució del model burocràtic
i uniforme anterior pel de l'auto-
nomia col·legiada implantat per
la LRU. Tampoc haguera sigut
possible sense el voluntarisme
de la comunitat universitària,
que va compensar amb esforç i
imaginació l'escassetat de recur-
sos i les insuficiències de la llei.
No obstant, els profunds canvis
socials als que assistim i les
noves i múltiples demandes que
d'ells es deriven, obliguen a una
nova adaptació i, en particular, a
una revisió de la legislació.

No obstant això, aquesta adap-
tació no pot significar passos
arrere; al contrari, ha d'aprofun-
dir en els principis que l'han ins-
pirat: autonomia universitària,
igualtat d'oportunitats per a
accedir a l'educació superior,
coresponsabilització del perso-
nal a través del govern col·legiat,
mecanismes d'interlocució i ren-
dició de comptes a la societat,
mètodes professionalitzats de
gestió interna i de planificació,
estructura diversificada per a
potenciar la docència, la investi-
gació i la transferència de tecno-
logia, etc. A la llum de l'expe-

riència s'han de corregir les lla-
cunes i defectes detectats, sem-
pre prenent com a referència les
funcions bàsiques de la
Universitat i els principis abans
apuntats.

Al contrari, el projecte signifi-
ca un clar retrocés en aquests
principis;

- Falta d'un pla de finança-
ment.

L'avantprojecte no preveu
l'imprescindible pla de finança-
ment que permeta l'homologació
de la nostra Universitat pública
als estàndards del nostre entorn.

- Atac a l'autonomia universi-
tària: centralització, i ingerència
d'interessos polítics i empresa-
rials externs.

La centralització es manifesta
en el nou sistema de selecció de
professorat, així com en el fet
que, completades les transferèn-
cies a les CCAA, l'Administració
central seguisca reservant-se la
potestat de crear universitats.

El canvi en el caràcter del
Consell Social, junt amb la seua
representació en el Consell de
Govern, obri la porta als interes-
sos polítics, empresarials o cor-
poratius externs, en la línia mar-
cada pel Govern valencià.

- Potenciació dels òrgans jeràr-
quics i unipersonals, enfront dels
democràtics interns.

Tendència a reforçar els
poders unipersonals en detri-
ment dels col·legiats.

- Privatització.

Es limita les universitats públi-
ques i es deixa el camp lliure a
les privades, especialment les
impulsades per l'Església catòli-
ca, què es troben eximides de
diversos controls i requisits sobre
la base del concordat amb la
Santa Seu (Disposició Addicio-
nal IV). Més encara, s'obri la
porta a diverses formes de priva-
tització encoberta de la
Universitat pública.

Creació de plantilles
"paral·leles" en condicions infe-
riors tant de PDI com de PAS.

- Una carrera docent inviable,
que fomenta la precarietat.

Es creen nous obstacles a la
incorporació regular de nous
professors, i culmina amb uns
mecanismes d'habilitació clara-
ment anàlegs a les oposicions
pre-LRU que, sens dubte, faran
renàixer els "clans" corporatius
de professorat.

- Continua ignorant el paper
dels becari s-investiga d ors en
situació de precarietat, quan no
inexistent.

- Marginació del PAS.
El projecte redueix la cores-

ponsabilitat del PAS en els
òrgans de govern i gestió. Al
PAS laboral només el cita com a
personal contractat, sense reco-
nèixer la labor que exerceix en
les universitats. La carrera pro-
fessional i els mecanismes de
promoció, lligats a la formació i
avaluació, no apareixen; dismi-
nueix la representació en els

òrgans de la Universitat, quan no
desapareix, com en els departa-
ments.

- Restricció de la negociació
col·lectiva.

- Marginació dels estudiants,
disminuint, fins i tot desaparei-
xent, la seua participació als
òrgans decisoris de la
Universitat, en un intent clar de
fer desaparèixer l'associacionis-
me dins l'àmbit universitari.

Pel que fa a l'accés a la
Universitat, suposa un pas enre-
re donant lloc a una segregació
entre universitats d'elit. És un
sistema totalment arbitrari i mer-
cantilista, que crea universitats
de primera i segona categoria.

La llei no és vàlida, ja que no
resol en cap moment problemes
com la massificació a la
Universitat; les beques, que es
troben a nivell de l'any 1982,
fent també esment de la poca
transparència als pressupostos
sobre les beques, ja que no con-
siderem com a beca el pagament
d'interesso's bancaris; no es resol
tampoc el problema amb els
títols propis i amb el tercer cicle,
ni a les pràctiques en empresa,
que al nostre parèixer han de ser
de qualitat i en concordància
amb la formació dels estudiants
que accedeixen a elles.

Per tant, la Plataforma per la
Universitat Pública i de Qualitat
exigeix la retirada del projecte
de llei que es troba actualment
en tràmit parlamentari.
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Els 'berenars
pedagògics1

centren els debats
de l'MRP
Gonçal Anaya

ALL-I-OLI
El Moviment de Renovació
Pedagògica Escola d'Estiu del
País Valencià Gonçal Anaya
organitza al llarg del curs uns
"berenars pedagògics", uns
debats sobre temes d'actuali-
tat educativa. Després dels
berenars sobre "El comença-
ment de curs", coordinat per
Pilar Tormo, i sobre "Espais i
temps escolars", a càrrec de
Conxa Delgado i Coral
Montaner, l'MRP anuncia el
calendari de les pròximes
cites. El 27 de novembre s'a-
bordarà, al CP Cervantes de
Bunyol, amb la coordinació de
Ismael Sanz i Imma Coscollà,
el tema "Materials: el treball a
l'aula". El 29 de gener, al CP
Ramiro Jover de València, la
qüestió proposada per Irene
Gómez i Dolo Molina serà
"Valoració del treball a l'au-
la", i el 26 de febrer Àngels
Martínez coordinarà al CP
Orba d'Alfafar una sessió
sobre "La negociació". D'altra
banda, l'assemblea d'aquest
MRP del 18 de setembre va
començar a estudiar el pla de
treball preparatori de l'Escola
d'Estiu de 2002. L'assemblea
va decidir obrir un procés d'a-
nàlisi sobre els temes que sus-
citen més interès entre el pro-
fessorat.

Fallats els n Premis
SoleriGodesa

educativa
ALL-I-OLI

El mestre Eloy Miralles í el CP
Lleonard Mingarro de la Vall
d'Uixó són els guanyadors dels
Premis a la Innovació Educativa
instituïts per la Fundació
Càtedra Enric Soler i Godes de
Castelló. El Consell Acadèmic
de la fundació distingeix així
dues trajectòries consolidades
de compromís pedagògic amb
l'Escola Valenciana a les comar-
ques del Nord. Ei guardó, dis-
senyat i realitzat per l'artista
José Cano, és un linòleum com-
posat amb les planxes originals
emprades pel mestre Soler i
Godes en la confecció dels qua-
derns Sembra a l'escola de
Moro.

Eloy Miralles, nascut a
Vinaròs, ha contribuït decisiva-
ment a la recuperació de la llen-
gua en l'escola. Compromès
amb la innovació pedagògica,
ha estat coordinador i assessor
de Valencià i ha donat suport a
les iniciatives per un ensenya-
ment, en valencià de qualitat.

Per la seua banda, el CP
íieonard Mingarro de la Vall
d'Uixó va iniciar durant els anys
vuitanta un procés per a la crea-
ció d'una escola nova al barri
Toledo, una zona amb escassos
recursos humans i materials.
Després d'un llarg procés, el
centre va aconseguir el reconei-
xement com a centre CAES i es
va constituir com a escola d'im-
mersió. Els premis es lliuraran el
16 de novembre en un sopar a
l'Hotel Mindoro de Castelló. Els
tiquets del sopar cal demanar-
los a la Fundació (tel. 96 47292
48, fax 96 472 92 37,
fcesg@mail.uji.es. També en la
llibreria Babel de Castelló.
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Convocatòries I proves d'accés
avancsen poc a poc:

interna al Grup C d'Administració
E ipossessïó el dia 5 de novem-

onics i adnnnïsiïatïiis dfll de novembre de 2001.
Gnup B d'Administració General pel torn de

ï regularització: S'han publicat els llis-
ti l"exe;pcicí de l'oposició.

i. Grup A d"Administració Generaï pels
interna, discapacitats ï lliure: La lectura del segon
el 22 d'otitubie pel toro de promoció interna (C.

de discapacitats (C. 7/1999), durant la primera
M correspondrà al torn Biure {C

iïiï:,, almenys,, fins febrer.
tors: S"na aprovat el calendari

superar les peicsoaes participants en el curs.
Ï2/1999, Inspectors/es de Tributs: S'ha publicat el Uis-

qiae a. any que ve esis
inicis tar contestar *
Valenciana ha convocat una

Sectorial del 12 de juliol? Saps
? Per a parlar de tot això i

rSTAPV-Intersindical
d'assemblees als principals

icació de les borses
Justícia, Carlos Gonzàlez-

de les normes de cons-
treball per a la provisió

acord amb la Disposició Transitòria

aprovades en assemblea del per-
la Generalitat, en les seues
considera adequada la pro-
ï fer la "PROVA" dels nous

retornar a l'horari ante-
conductors demostren una vegada

.esmes laborals per la via de la

L'STAPV-InteraradicaSi
íacié d«

fa quatre anys que reclama
del Personal Laboral, perquè

conductors que podrien tenir solució.
i meses de negociació (Mesa
en qualsevol altre àmbit, les

assemblea de treballadors.

estava prestant atenció al personal
?n les seus del Sindicat, a les Seccions
de Cultura i Educació (dimarts) i en la

LijousJ. A partir d'octubre, també
sindicals situades al PROP I, que dóna
lïmecres). Sanitat, a Misser Masco, 31,

a Colom, 32 (dilluns), Benestar
de Serveis Socials (dimecres). Totes les
de 12.30 a Í4.30 hores.

pla de pensions per al personal de les Corts

les Corts Valencianes refrendava el
del personal al servei de la institu-
-Iv de les Corts mostra la seua satis-
a llarga negociació.

de revisió salarial i les pagues extra com-
i invalidesa que ja consta-

novetat, cal destacar dos aspectes: el
anuals seran en tot cas de 31 dies, siga

o la modalitat (tot seguit, o en perí-
a. El segon,, l'establiment d'un pla
ran 6 milions i mig de pessetes el

el 2002 i 72.000 euros (12

de treballadores de la Diputació de
ornen! que M na "altres maneres de íer

i format la secció sindical de
. Ara maleir, s'està en procés de pre-

;„ a tot el personal de la Diputació i

101 es va.
en Mesa General, a mit-

Icar al DOGV el Decret de Salut Laboral de la
, USTEPV-lv ha recorregut davant els tribu-

l>er entendre que discrimina el sector docent, per-
les laomés poden exercir el seu manament

resïa de sectors no es fa cap distin-
'artiïnent de delegats, que fa que el primer siodi-

ia 54 delegats i que el quart (15% de

La Mesa sectorial aprova les Relacions de Llocs de Treball am& un mes de retard

T\ x II 1 TfcTT"1 1i ·S\CIT%1*S\CÍ f* *"IV%11»/\¥7>*111* C*f\ IO£* Lli 1 £* f\ti/espres u aprovar-se les KLIS. ei
M» J.

Consell ha de convocar els concursos
ALL-I-OLI

La Mesa Sectorial de la Funció
Pública es va reunir el dia 26
d'octubre, arnb tres punts a l'or-
dre del dia:

El pla d'ocupació de telefonis-
tes va rodant ja fa tres anys i
integra en un curs selectiu de
formació la promoció del perso-
nal al grup D, alhora que se'l
funcionaritza. Es tracta d'un
curs amb avaluació continuada
i examen final, i consta de 48
hores lectives. No està mala-
ment, però per a funcionarit-
zar-se una persona del grup A
només se li demanen 65 hores;
en canvi, per als telefonistes
passar de l'E al D els costarà 48
hores. Eí personal passarà a ser
auxiliar d'informació, grup D
d'Administració General. L'Ad-
ministració ha incomplit la seua
promesa que el complement
específic seria l'EOSO, per la
qual cosa el Sindicat continuarà
reclamant-lo, encara que ha
decidit firmar l'acord, per tal
que comence a aplicar-se.

No esmenta la situació del
personal de l'oposició de subal-
terns-telefonistes. El Sindicat
reclamarà que puguen partici-
par, encara que siga en una
segona fase. Hi ha llocs de tre-
ball de telefonistes per a aquest
personal: els de l'empresa que
gestiona el telèfon PROP, que
haurien de ser llocs de plantilla.

Ordre de Funcionarització
El Sindicat no pot estar d'acord
amb el procés de funcionaritza-
ció, ja que la durada dels cursos
dels grups A i B no és correcta.
L'única cosa que demana el

Sindicat és l'aplicació d'una llei
que està en vigor (Llei 1/1996).
L'Administració s'ha mostrat
quasi inflexible, i només accep-
tà pujar el grup A de 50 a 65
hores i el B de 40 a 45.

Respecte de la duració dels
cursos, la Conselleria, arnb l'a-
jut de la resta de sindicats, que
van signar l'acord, proposa les
següents hores: A, 65; B, 45; C,
30i D. 25, i E, 15. Estem d'acord
pel que fa als grups C, D i E
(que suposen el 92% de les per-
sones que cal funcionari tzar), ja
que coincideix amb la durada
dels cursos segons la Llei
1/1996, però no en la resta de
grups, ja que suposa una clara
discriminació respecte de la
primera fase de funcionaritza-
ció. Fer les coses bé no retarda-
ria el procés de forma significa-
tiva, ja que només suposa un
8% del total, és a dir, unes 160
persones entre els grups A i B.

Quant al personal indefinit
transferit de l'INEM, és definit
com el que està "ocupando
puesto de trabajo de naíuraleza
funcíonarial en la
Admmistración del Gobierno
Valenciano, excepto quien
tenga la condición de personal
laboral temporal".

Per últim, es regula que el
personal laboral temporal que
ocupe llocs funcionarials seran
nomenats funcionaris interins,
ja petició pròpia! I si no ho
demanen?

Relacions de Llocs de Treball
Funció Pública va aprovar les
RLTs igual que les havia lliurat
als sindicats (havíem avisat
d'això per correu electrònic), ja
que necessitava publicar-les
durant el mes d'octubre, per a

que el personal aprovat en la
convocatòria 3/1999 poguera
prendre possessió amb efectes
del dia 1 de novembre, ja que
s'han reclassïficat les places de
quasi tots els aprovats. No
podia canviar res si només dis-
posava de tres dies per a la
publicació. Ei Sindical: té deci-
dit recórrer les RLTs davant la
Justícia, per a ser conseqüents
amb els recursos plantejats

lica-

Novetats de les RLTs: apareix el
Servei com a organisme; l'Institut
Valencià de la Música apareix
separat de la Conselleria de
Cultura^ eJs llocs de Subaltern/a,

com a fundonarïals; i els Bocs de
128 persones aprovades en la
promoció interna al grup C d'AG
nan estat ledassificats del grup D
al C.

L'única cosa positiva a tenir
en compte de la publicació de
les RLTs és que permet la publi-
cació dels concursos, que cal
reclamar urgentment. Res-
pecte de ïa postura mantinguda
pel Sindicat durant la reunió,
vegeu el requadre.

Administració Especial
Es va celebrar el 23 d'octubre
una reunió de la Mesa Tècnica
sobre els concursos Í les oroves
selectives del personal
d'Administració Especial, pre-
vista en l'Acord de 12 de juliol i
que s'havia d'haver convocat la
primera quinzena de setembre,.
No es va poder fer molta cosa
més que constituir-la i quedar
per al dia 9 de novembre, ja
amb papers aportats per
l'Administració, per a començar
a l

Sobre les RLTs

El Sindicat va manifestar
davant Funció Pública el
següent:
1. Eleva la seua protesta per
l'absència de negociació
prèvia a l'aprovació de les
Relacions de Llocs de Treball.
El poc de temps transcorre-
gut entre el lliurament i la
reunió, i la declarada inten-
ció de publicar dins del mes
d'octubre fan que no puga
haver negociació, ja que
l'Administració va aprovar
les Relacions igual que les
havia lliurat als sindicats. El
Sindicat defensarà aquest
dret a la negociació davant
els òrgans judicials.
2, Demanà es confeccionarà
un calendari de negociació
de les Relacions de Llocs de
Treball. Anem a esmentar
unes quantes qüestions, com
a exemples que demostren
que una sola reunió és insufi-
cient per a considerar estu-
diades i negociades les RLTs:

I. Funcionarització de tots
els llocs laborals.

II. Reducció severa del
nombre de llocs amb la forma
de provisió de lliure designa-
ció.

III. Les places de "caps"
han de ser de dedicació

exclusiva, amb l'específic
corresponent.

IV. Pujada del nivell de
complement de destinació
dels llocs de treball que ara
tenen el nivell mínim de cada
grup i que ja el tenien amb
anterioritat a les primeres
fases.

V. Determinació dels llocs
que han d'incloure com a
requisit el coneixement del
valencià.

Vï. Identificació dels llocs
una de les tasques principals
dels quals siga l'atenció al
públic.

VII. Substitució de les
assistències tècniques
il·legals.

VIII. Classificació corn a
caps d'unitat de molts dels
actuals llocs de cap de nego-
ciat.

ÏX. Pla de reclassificació de
tasques i funcions dels llocs
de treball del personal infor-
màtic,

X, Remodelació de fun-
cions i de nivells per als llocs
de traducció i correcció de
textos.

XI. Ajudants d'arxius i
biblioteques: extensió de les
sentències que concedeixen
el nivell 18. Modificació de la

denominació del col·lectiu.
XII. Monogràfics:
A. Ordenació en col·lectius

de tots els llocs
d'Administració Especial, en
tant que les Corts
Valencianes no aproven una
Llei de Classes.

B. Unificació dels grups A i
B, seguint la tendència de la
Unió Europea.

C. Estudi de l'homologació
amb la resta de comunitats
autònomes dels Agents
d'Inspecció de Comerç,
Consum, Transports, Qualitat
Ambiental i Turisme.

D. Plantilles tipus de perso-
nal administratiu dels
Instituts d'Educació
Secundària i de les escoles
d'Infantil i Primària.

E. Plantilles tipus de les ofi-
cines del Servei.

XIII. Des de les RLTs de
l'any passat, s'han amortitzat
més de 80 places de neteja-
dors/es. Com s'explica eixe
fet amb l'Oferta de 2000, en
què s'ofereixen 30 places?

XTV*. Reconeixement de la
perillositat dels llocs de tre-
ball dels diferents laboratoris
de la Generalitat, així com la
modificació de la classificació
per eïxe concepte.
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ïxtos per a la diversitat d'idees,

sobre
Mòbils
Aquesta miserable i
no és només un xoc entre geometries
estratègiques, la que construeix torres de
capital especulatiu i la que sacava solans
per al Dr. No dels condemnats de la Terra
(. . . ) No donem suport a una altra lluita
entre el Bé i el Mal, des de fanatismes
enfrontats, ni de civilitzacions, eixa gue-
rra de les galàxies inventada per alguns
sociòlegs. Hi ha causes i monstruosos
efectes. Que el que ha ocorregut no es
convertesca en una festa de la bandera i
la revenja.

Manuel Vàzcptez Montalbàn

Objectiu: l'Afganistan
Ningú no ha intervingut mai per a defen-
sar la població afganesa. Però mai s'ha
interromput el subministrament d'armes a
les faccàones en lluita, mitjançant els
seus aliats externs. Les fàbriques d'arma-
ment espanyoles, tant privades com esta-
tals, tenen com a clients ais països còmpli-
ces del règim talíban, al qual han recone-
gut com a Govern legítim de F Afganistan:
Pakistan» Aràbia Saudita i els Emirats
Àrabs Independents (...)

La població de l'Afganistan,, víctima
impotent i innocent,, potser rebrà ara el
colp de gràcia a mans d'aquells que hau-
rien d'haver intervingut per a protegir els
seus drets. Bombardejar l'Afganistan no
és la solució. Fer taula rasa d'un país per
acabar amb un home, presumpte respon-
sable dels recents atemptats terroristes en
sòl nord-americà, és desproporcionat. Un
acte de barbàrie, ï les víctimes,, de nou,
seran ciutadans civils,

Anna Tortajada

Tots els horrors
El testimoni l'aporta un sacerdot d'origen
alemany, P. SSmens: "El matí era clar i llu-
minós. De sobte, vaig notar una gran res-
plendor, com de ffasfx fotogràfic... Vaig
córrer la finestra per veure què passava,
però la resplendor em va cegar la vista.
(...) Com a mitja hora després de l'explo-
sió, una processó de gent va començar a
passar per casa. nostra... Molts estaven
ensagnaÉs i havien patit cremades. Vam
tractar de donar-los uns primers auxilis í
vam ficar tots els qoe vam poder a la
capella. Alguns tenien horribles ferides a
les extremitats ï a l'esquena. El pare
Nekter, que abans de prendre els hàbits
havia estudiat Medicina,, va auxiliar als
ferits, però a penes sí teníem benes...
Algunes mares abraçaven els seus fills
ferits... A migdia va arribar el pare Kepp
amb les germanes. La seua casa s'havia
cremat i s'havia enderrocat per com-
plet... \

gNova York, 11 de setembre de 2001?
No: Hiroshima, 6 d'agost de 1945 (...).

Les dues dates formen part de la
Història de la ignomínia. Cadascuna a la
seua escala.

Bush diu que va a haver-hi una guerra
entre el Bé í el Mal. No trobe el Bé enlloc.

Javier Ortiz

Els àrabs van perdre el segle XX
Els moviments: islamísies actuals aparei-
xen a partir de mitjan dels anys seixanta
(...) amb el colJapse dels moviments
nacionalistes (...) En el sorgíment í el des-
envolupament deís moviments islamistes
van participar les potències occidentals, i

dits amb faolíïaï. o,., sí meu,, posats fora de
L I e t

encara majors

Estat de dret* immigració i
"terrorisme i

del one s'ha
cròniques o

marroquina í algeriana no és un potencial
raht de terroristes a Fespera de venjar-se
d'Occident; ni tan soís estan relacionats

treballar de soí
damertfc de míE
tendes. Es més,, valoreu

Tuzla i a Travnïfc,, mo a Jaladabad. Qoais

EUA van considerar aquesta coüa faorri-

tant, escindint, i han començat a actuar
segons la seua pròpia dinàmica (...) El
col·lapse del nacionalisme àrab que va ser
una ideologia combatidíssima, va dur al
ressorgiment dels grups islamistes. Per tal
d'acabar amb un enemic, se'n va crear un
altre que ha eixit molt més indisciplinat i
menys controlable (...) Tinc la sensació
que el segle XX és un segle perdut per al
món àrab. I això és terrible (...) Amb els
fonamentalísmes no s'acabarà fins que no
s'acabe amb la misèria (...) Hem de posar-
nos a reflexionar seriosament, tractar
d'entendre per a arribar a conèixer. Anem
a renunciar als tòpics i als llocs comuns.
Vull dir que el nostre esforç per tractar
d'arribar a conèixer ei món àrab ha de ser

polítics. Les civilitzacions són
enormes, inabastables, it per tant, cap dis-
curs del tipus "açò és millor que allò" sig-
nifica gran cosa. Aquest ús del terme civi-
lització és completament abusiu.

Tzvetan Todorov

La guerra xarxa
La nostra organització econòmica i social í
les nostres institucions polítiques han
engendrat eí fenomen que avui hem de
combatre, inclòs Rin Laden, que va apren-
dre amb la Cl A. En el llarg termini, neces-
sitem absolutament reformar en profundi-
tat el nostre món, superant l'exclusió
social i l'opressió de íes identitats. En eï
curt termini,, estem en guerra.

L
Era Fil

els; avions; es Hauïeea cap el cor de la gra:o

moviments íslamïstes s'han anat fragmen-

e de civilitzacions?
^N'hi tia valors superiors a d'altres? Per a
mir els valors democràtics són superiors
als teocràtics. Preferisc un Estat que no es
sotmeta a una teologia, com els totalitaris-
mes o les teocràcies, i des d'aquest punt
de vista considere que certs règims polí-
tics són superiors a d'altres. Però no puc
emprar aquesta mateixa frase per a les
civilitzacions. Perquè la civilització, si és
que aquesta paraula té cap sentit, inclou
la poesia, la pintura, les maneres de ser,
d'organitzar la família, i en aquests camps
no és possible parlar de superioritat en el
mateix sentit que en el cas dels règims

Paciència i educació
L*"Islam" 3 "Occident" són banderes
inadequades per a seguir-les cegament.
Naturalment, alguns correran darrere d'e-
lles, però el que les generacions futures es
condemnen a elles mateixes a guerres i
patiments sense parar-se a reflexionar,
sense mirar a les seues històries d'injustí-
cia i opressió depenents entre sír sense
intentar l'emancipació comuna i la il·lus-
tració mútua, sembla que és obstinar-se
molt més d'allò necessari. La satanilzació
de l'Altre no és una base suficient per a
cap classe de política decent, i ]

Salvador AHerade,, i
del palcttï presidencial per les forces

règim, de terror que es
quinze anys...

que cap alfre- nia paÉs; innocent? ^No ha

una tràgica sèrie
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ENXARX Albert Sansano
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"HEURESIS"
Heuresis que es defineix a si
mateix com a Revista
Electrònica i Revista
d'Investigació Curricular i
Educativa, és una interessant
aposta de les més reconegudes
firmes del pensament pedagò-

gic progressista del país,
Dirigida per J, Fèlix Angulo
{Universitat de Cadis), té un
Consell de Redacció de luxe
amb prestigiosos professors uni-
versitaris -Juan Manuel Alvarez
(Complutense), Javier Barqüín
(Màlaga), José Contreras

(Barcelona), Juan Fernàndez
(Almeria), José Gimeno
(València), Juan Bautista
Martínez (Granada), Àngel I.
Pérez (Màlaga) Jurjo Torres (A
Coruna)- i es beneficia de les
facilitats brindades per Internet,

Heuresis pretén constituir-se
com a plaça pública provisional
i canviant, i sempre oberta a la
participació dels seus usuaris i
lectors. Però en tant que revista
electrònica Heuresis no vol ser
una publicació neutral ni asèp-
tica, sinó compromesa, defenso-
ra de la llibertat d'expressió,
recolzada en l'argumentació i el
debat crític per tal de contribuir
també a estendre el debat sobre
les conseqüències de les distàn-
cies existents entre iníorics i
infopobres. Però Heuresis és
també una Revista
d'Investigació Curricular i
Educativa, compromesa amb
una manera de comprendre i
actuar en educació distinta de
la que el conservadurisme i el
mercantilisme polític i econò-
mic volen imposar,

EDUALTER
http://www.pangea.org/
edualter/
Aquesta pàgina recull cam-
panyes i propostes pedagògi-
ques per treballar temes d'ac-
tualitat i dates assenyalades al
voltant de temes com Educació
per la Pau, la Interculturalitat i
el Desenvolupament, etc. Pots
trobar i anunciar tot tipus
d'activitats: cursos, tallers, jor-
nades, conferències, exposi-
cions.

EDUALTER conté més de
400 fitxes de llibres i materials
(vídeos, jocs,,.) i propostes
pedagògiques que es poden
utilitzar per treballar tant a
nivell d'educació formal com
no-formal. Algunes estan en
format Web, i d'altres en els
seus formats originals (Word,
PDF...), perquè les pugues
imprimir i utilitzar directa-
ment.

Completa la pàgina un llistat
de persones i de grups que tre-
ballen o estan relacionats amb
aquest camp.

A E S C E N A

Un passeig per
les nostres sales teatrals

Bàrbara Lefèvre

L 'activitat teatral
segueix el ritme del
calendari escolar.

Comença coincidint amb l'i-
nici de les classes i conclou a
final de curs. A la ciutat de
València reobri El Micalet
amb una programació desta-
cada, i Espai Moma ha obert
la temporada amb
Incendiaris. Amb la presen-
tació de Ruah, entre l'li i el
16 de desembre la compan-
yia de dansa de "Vicente
Sàez celebra a l'Espai Moma
el seu desè aniversari. La
dansa no està massa recone-
guda pel públic i, per això,
cal felicitar les entitats que
aposten per aquesta modali-
tat expressiva. La dansa ens
parla amb els seus idiomes,
l'expressió corporal i la
música, llenguatges massa
desconeguts encara per la
majoria del públic.

Entre la programació de
l'Olympia, en novembre
destaca la presència de l'hu-
mor negre d'Agatha Christie
amb Díez negrítos, dirigida
per Ricard Reguant. A més,
la sala ha programat altres
espectacles com ara Família,
una comèdia dirigida per
Carles Sans (El Tricicle), i

J3esos (Carles Alberola),
d'Albena Teatre.

La Sala l'Horta ofereix
dos espectacles infantils i
dos per adults, a més d'un
concert solidari el 23 de
desembre. El dia 2 d'eixe
mes està programat l'espec-
tacle de producció pròpia
Follow me, una comèdia
antiromàntica de Roberto
García, guanyadora del
premi de la Generalitat a la
millor escenografia de l'any,

D'altra banda, els teatres
públics del cap-i -casal -
Principal, Rialto, Talia,
Moratín, Escalante, Palau de
la Música, la Beneficència-
completen el panorama
d'una oferta teatral comple-
mentària, apta per a tots els
gustos. Però, amb tot el ven-
tall d'obres -de les que
només n'hem oferit una
xicoteta mostra-, cal pregun-
tar-se si la Conselleria de
Cultura disposa de fons sufi-
cients per subvencionar els
espectacles de les sales pri-
vades i gestionar els de les
públiques, sobretot després
de la milionària despesa
invertida a Sagunt en un
macromuntatge com Las
Troyanas.

La Sala l'Horta presenta una nova
programació pel públic infantil

RAQUEL GONZALEZ
El projecte Sala l'Horta-Teatre
dels Xiquets de València
segueix apostant pel teatre
infantil, amb espectacles de tres
companyies del país. Dos d'ells
són estrenes, Paraules a les but-
xaques, de la companyia
Combinats, i Aladíi el geni de la
llàntia, de Teatre de la Caixeta.
També s'exhibirà les tres por-
quetes de L'Horta Teatre.
L'objectiu d'aquests espectacles
és formar al públic jove i fomen-
tar l'afició pel teatre.

Paraules 3 les butxaques és
una nova producció infantil amb
text de Juli Disla, que tracta de
tres històries diferents, relacio-

nades amb els noms, els colors i
els números. És per a xiquets a
partir de 3 anys i estarà a la sala
fins a desembre. les tres por-
quetes és una comèdia musical
amb text, música i direcció de
Roberto García i està programa-
da per a xiquets a partir de 7
anys. Es podrà veure durant els
mesos de gener i febrer. Vicent
Vila és l'autor del text d'Aladíi
el geni de la llàntia, un especta-
cle dirigit per Gemma Miralles.
El muntatge interpreta la histò-
ria de "Les mil i una nits", mit-
jançant un llenguatge còmic i
poètic. L'obra és per a xiquets a
partir de 6 anys, i es representa-
rà en febrer i març.

25è aniversari de la publicació de Ve/es / v .
i, dues eines clau per a l'ensenyament en valencià

Dijous, 29 de novembre de 2001.19.30 h.

Amb Ferran Zumaga, Alfred Ramos, Teresa Pitxer, Manueí Boix i Empar de Lanura.
Lloc: Aula Magna de la Universitat de València - Estudi General,

carrer de lo Nau, 2, València.

Organitza: Fòrum de debats de Sa Universitat de València.
Col·laboren: Moviment Cooperatiu d'Escola Popular dei País Valencià {MCEP-PV), Sindicat de

Treballadors Í Treballadores de l'Ensenyament del País Valantlà-lnlerslndltal Vaienciant!
(STEPV-lv).

NATURA VALENCIANA

les Solanàcies
Joan V. Pérez Albero

La família de les Solanàcies
comprèn uns 90 gèneres i
quasi 3,000 espècies, algunes
de les quals ens són molt pro-
peres com a plantes comesti-
bles o com a tòxiques i/o
medicinals.

Entre les Solanàcies conre-
ades com a comestibles
tenim les del gènere
Solanum: la tomaquera
(Solanum lycopersicum), la
patatera o creïllera (Solanum
tuberosum), l'alberginiera
(Solanum melongena); o del
gènere Capsicum, com la
pebrerera (Capsicum
annum).

Altres Solanàcies són molt
riques en alcaloides tòxics,
com la nicotina del tabac
(Nicotiana tabacum), l'atropi-
na de la belladona (Atropa
belladona), la hiosciamina
del jusquiam (castellà: bele-
no) (Hiosciamus albus, H.
niger) o l'estramoni (Datura
stramonium), de composició i
propietats medicinals molt
semblants a les de la bellado-
na o el jusquiam.

Aquestes plantes han estat"
conegudes des de ben antuvi
per les seues propietats tòxi-
ques i/o medicinals.
Refregant els ulls amb fulles
de belladona es paralitzen
els nervis que contrauen Ti-
ris, i la pupil·la queda dilata-
da; aquesta propietat de l'a-
tropina és aprofitada avui
pels oculistes per a fer reco-
neixements de l'interior del
globus ocular. Les lavatives
de suc de jusquiam produei-
xen en el cos una sensació
d'ingravidesa, de que s'està
volant; per això, fou molt uti-
litzat per les bruixes en les
seues festes; d'ací la imatge
literària i gràfica de la bruixa
volant muntada damunt
d'una granera. Passat l'efecte
de la droga roman una sensa-
ció de benestar i somni pro-
fund, com confirma el refrany
castellà: "A quien toma bele-
no no le faltarà el sueno". Les
propietats d'aquesta planta
d'agilitzar la memòria, la
imaginació i l'expressió la
feren molt utilitzada en el S.
XVIII per poetes i oradors. A
les farmacopees de tot el rnón
es descriu com preparar olis i
bàlsams de jusquiam per
combatre l'asma, la tos i els
mals d'oïda. Els cigarrets de
j usquiam juntament amb
estramoni s'han utilitzat
durant molt de temps com un
potent antiàsmic.

Del tabac no cal parlar-ne;
tota la planta té un alcaloide
molt tòxic, ia nicotina, a la
qual l'organisme dels fuma-
dors acaba habituant-se i que
utilitzada en xicotetes dosis
actua com ,a estimulant del
sistema nerviós.



Novembre 2001 All-i-oli 162

ESCRIT AHIR

Enciclopèdia de Menorca
FERRAN PASTOR

Un reportatge televisiu sobre la
festa de Sant Joan a Ciutadella
m'ha recordat l'aurèola permanent
que envoltava tot allò relacionat
amb Menorca durant la meua
estança a Mallorca i Eivissa, Hom
s'admirava de la capacitat dels
menorquins i menorquines per
preservar l'equilibri econòmic de
l'illa i lliurar-la així de la segura
destrucció del turisme de masses.
Als medis més il·lustrats aquest
mèrit era arrodonit per una sana
enveja per la saludable vida asso-
ciativa i cultural menorquina. A
més els pactes i el predomini de
l'esquerra en les seues institucions
certificaven de manera
inapel·lable -en plena marea con-
servadora a les Illes- el seny i la
fortuna de la balear menor.

Jo, val a dir-
bo, m'esforçava
per veure un
tarannà d'a-
questa casta en
les menorquines
i menorquins
que coneixia al
treball, de farra
o a la facultat;
era inútil, ni lle-
gint el Diarío de
Menorca, cada
setmana aconse-
guia percebre
cap diferència
de la resta d'i-
llencs que no
foren quatre
exotismes en el
lèxic, relíquies -
em deien- de la dominació brità-
nica. Aquesta manca de perspicà-
cia m'esperonà a embarcar-me
cap a Ciutadella per tractar de
veure-hi més clar.

Tanmateix, les troballes biblio-
gràfiques d'aquell viatge eclipsa-
ren els interessos inicials. Sobretot,
vaig tornar convençut que cultu-
ralment no seríem el mateix sense
Menorca. Assenyalem primer que
res que ha estat el bressol de figu-
res de primer ordre en els darrers
segles: L'il·lustrat Joan Ramis en el

XVIII, autor de la tragèdia
"Lucrècia", l'obra cabdal del nos-
tre neoclacissisme; Josep Maria
Cuadrado, l'erudit romàntic que
vigoritzà l'historiografia illenca del
segle XIX, o Francesc de Borja
Moll, l'editor i gramàtic de la
represa del XX. Els tres, però,
encara són la part més visible del
gran iceberg que és l'apassionant
història cultural menorquina, tan
imbricada, per cert, en els succes-
sius canvis de sobirania política
que ha patit l'illa.

Eines per resseguir aquesta his-
tòria no en manquen. Començaré
recomanant V Enciclopèdia de
Menorca, pionera de les enciclo-
pèdies illenques, la qual és feta
amb el rigor que pertoca a lliereva.
de les inquietuds d'aquella il·lus-
trada Societat Maonesa del segle

X V I I I .
L'erudició a l'illa
és ben. repre-
sentada per la
Revista de
Menorca, publi-
cada per
l'Ateneu de
Maó, successor
deia "Societat",
la qual s'edita
des del segle
XIX. Si el que
necessitem són
materials divul-
gatius i didàc-
tics és obligada
la visita al
I n s t i t u t
M e n o r q u í
d'Estudis, el

qual ha publicat nodrides col·lec-
cions que tracten tots els aspectes
del medi natural, social i literari de
l'illa, a més de la revista Melpussa.
Acabarem amb tres guies d'exep-
ció per introduir-nos en l'univers
civil i cultural menorquí: El Resum
d'història de Menorca, publicat per
l'editorial Moll, el monogràfic de la
revista Lluc sobre Menorca (1995} i
la publicació de les Jornades de la
Secció Filològica de l'institut
d'Estudis Catalans a Menorca
(1994).

Converses sobre Literatura Infantil i Juvenil

Ja fa temps que no parlàvem...
Gemma Lluch

I he trobat a faltar
aquestes línies.
Tenia missatges

d'alguns amics, com el
de Mercè Sarrió, qui em
va demanar que us
recomanarà un llibre
magnífic, Gosser, gossa-
rro, de Daniel Pennac
(Tàndem Edicions); amb
vitalitat, ella movia les

mans mentre em parlava de la riquesa del text i
de com agradava als seus estudiants.

Poder escriure en una secció com aquesta que
no t'obliga a parlar de novetats et permet recollir
els suggeriments dels amics i alhora parlar d'a-
quells llibres que van més enllà de la novetat,
com els clàssics, per exemple. Per què ens en tro-
bem tan lluny? No fa molt una companya d'insti-
tut em comentava l'èxit que havia tingut amb la
lectura de Frankestein i com els alumnes de
quart d'ESO s'havien sorprès de la diferència que
"original" tenia amb les versions cinematogràfi-
ques que coneixien. De la mà de la literatura,
havien descobert que Frankenstein era un perso-
natge malalt d1 amor I Això m'anima a recomanar-
vos dos títols acabats de publicar per l'editorial
Edebé en l'acurada col·lecció "Nòmades del
temps": de Walter Scott, Ivanhoe i de Jules Verne
Miquel Strogoff, dues magnifiques novel·les que
proposen uns protagonistes, tant ell com ella,
heroics, solidaris, lluitadors i enamorats.

Però avui hi ha molts llibres per recomanar. Ja
us vaig parlar de la col·lecció "Sopa de llibres" i
avui us comente dos títols nous en castellà de dos
autors que han rebut el Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil i que ja són dos clàs-
sics; el primer és Fernando Alonso i el llibre El
misteríoso mfíujo de la barquillera i el segon és
Juan Farias i el llibre Un cesto Ueno de palabras,
Dos reculls de contes, ben escrits, modèÜcs i amb
un llenguatge digne de qualsevol narració.

Poques vegades parlem de teatre, però m'a-
gradaria amb el nou curs esmenar el silenci. Per
tant, apunteu dues col·leccions publicades per La
Galera: la primera, Tramoia, adreçada als joves i
que proposa uns llibres ben complets amb les
seccions: l'autor í l'obra, els personatges, el text
teatral, preparació de l'obra i espai per al record.

És a dir, una proposta concreta on a més del text
teatral apareix informació per con text ualitzar les
obres publicades (com El malalt imaginari de
Molière) o diferents ajudes per transformar el
text en representació teatral. L'editorial no ha
oblidat que el teatre també interessa els més
petits i la col·lecció "Tramoia" conté una sèrie
amb finalitats i continguts semblants però adap-
tats a una altra edat.

Adormits sobre els miralls és una nova
novel·la de Jordi Sierra i Fabra (Editors
Associats). El nom ja és garant d'una narració
ben escrita, ben tramada i que capta l'interès del
lector; a més, per a sorpresa de molts, millora l'es-
til i les propostes en la majoria de les noves pro-
postes. En aquest cas ha situat l'acció a Cuba, on
el jove Dídac viatja per reconstruir la història dels
avis. Molt interessant el recorregut, l'aventura
vital proposada, però també la mirada sobre la
nova Cuba, que recorda els orígens d'una revo-
lució sobretot humana. Un llibre que descobreix
la història, les motivacions i les palpitacions d'un
país. 1 molt ben resolt el mecanisme utilitzat per
integrar la història de Cuba o les explicacions
sobre les "jineteras" amb la maduració i les des-
cobertes de Dídac.

I per acabar, un llibre de Diego Gómez,
Somnis sense por (Edicions 96). Aquest mestre i
activista ens proposa un text per als xiquets
d'Infantil escrit amb lletres majúscules i amb jocs
de llengua que de segur agradarà i us permetrà
passar-ho bé a l'aula,

He dit "per acabar"? Permeteu-me abans fer-
vos una recomanació: si llegiu aquestes línies
possiblement us interessa la literatura per a
infants i joves, i m'agradaria recornanar-vos la
lectura d'una revista que us serà ben útil als cen-
tres: Faristol, Està editada pel Consell Català del
Llibre per a Infants i Joves i si la voleu rebre
només heu de ser membres de l'Associació
Catalana d'Amics del Llibre Infantil i Juvenil
(ACALI. Carrer Mallorca, 272-274, 08037
Barcelona). Ànim, és una llàstima que iniciatives
com aquesta que ens informen sobre tot allò que
ocorre en la literatura infantil no siguen més
conegudes per falta d'informació. La subscripció
és de 2.300 pessetes a l'any.

Gemma.Lluch@uv, es

ESCRIT AVUI

Cent anys d'il·lusions
Josep Lluís Peiró
Pròleg: Isabel-Clara Simó
Editorial Imatges, Alcoi,
2001. 230 pàgines.

Com afirma l'escriptora Isabel-
Clara Simó a la introducció del
volum, "un llibre sobre cinema
és molt més que un llibre d'his-
tòria; és una mena de recorre-
gut sentimental per les nostres
vides". Josep Lluís Peiró, un

conegut mestre de Muro vincu-
lat a la renovació pedagògica i
motor de múltiples iniciatives
en defensa del valencià a
l'Alcoià i el Comtat, militant
també d'aquest Sindicat, fa un
repàs apassionat farcit, de
dades inèdites, curiositats i
anècdotes, per la història del
setè art a les sales d'exhibició
locals. A partir d'una exhausti-
va col·lecció de prospectes de
mà, recopilada al llarg de la
seua vida, Peiró ha enllestit un
luxós volum amb més d'un
miler de reproduccions a tot
color, testimonis d'una part
important de la cultura del
segle XX. Els textos i les imat-
ges recuperen amb nostàlgia
les experiències i sensacions
"en aquelles fàbriques de som-
nis on les sensacions potser el
temps ha desfigurat, però no
mai ens les ha pogut treure del
cap".

Enric Soler i Godes: l'es-
cola i la cultura
Universitat Jaume I,
Castelló, 2001. 317 pàgs.

La relació entre l'escola i la cul-
tura és l'eix que explica la vida
i l'obra del mestre Enric Soler i
Godes (1903-1993), i alhora és
testimoni del País Valencià del
segle XX, en una, època com-

plexa i apassionant que ha
implicat l'evolució de l'escola,
de la pedagogia i del compro-
mís dels mestres.
A les pàgines del llibre, els tex-
tos de Soler i Godes mostren
com l'autèntic mestre no sola-
ment viu en l'entorn limitat de
la seua professió, L'escriptura
periodística, la recerca als
arxius, la conversa amistosa,
l'excursionisme o la participa-
ció social són també manifesta-
cions essencials d'una concep-
ció humanista i apassionada de
l'educació.

Comunicar.
Revista científica iberoa-
mericana de
Comunicación y
Educación.
Huelva, 2001. 214 pàgs.

Amb l'edició del volum 1-7
aquesta revista, amb nou anys
de vida, inicia una nova etapa i
consolida la seua trajectòria
com a publicació especialitzada-
en temes d'educació i comuni-'
cació. Presentada en un format
més ampli que els anteriors i
amb nova maqueta, els editors
han apostat per mantenir en

gran part l'estructura de les
seccions.
Amb tot, com s'afirma a l'edito-
rial, "la presencia de los medios
de comunicacíón en nuestras
Vidas debe constituir un revul-
sivo que permita una genera-
ción de nombres y mujeres mas
informades y no hipnotizados
por un mercantilisme atroz y
por la religión del consumo". Al
Tema de l'actual exemplar, on
participen destacats professio-
nals de distints nivells educa-
tius s'hi afegeixen altres apar-
tats dedicats a reflexions, expe-
riències, propostes i investiga-
cions.
Més informació; www. grupo-
comunicar.com

Llibres rebuts
- M. AINSCOW: Desarrollo de
escuelas inclusivas. Narcea,
Madrid, 2001.
- CONDORCET; Cinco memo-
rias sobre la instrucción pública
y otros escrítos. Morata, Madrid,
2001.
- J. M. CANTÓ: Dinàmica de
grupos, Aljibe, Màlaga, 2000.
- C. LAHORA: La escolarización
antes de 3 anos. Narcea, Madrid,
2001.
- K. KEALY: Trabajo social: pers-
pectivas contemporàneas,
Madrid, 2001.



16 All-i-oli 162 L'ULTIMA Novembre 2001

Els més de 320.000 accessos confirmen la utilitat del servei digital

Un dic per a estar al dia

org de

extraordinari en l'ús de la informació

digital per part dels usuaris d'Internet

interessats per la informació

sindical i educativa.

ervisca com a mostra el
fet que a finals de febrer
de l'any passat el nom-

bre d'entrades era de 37.000 í
quinze mesos després eren
200.000 les entrades comptabi-
litzades. Aquesta quantitat
s'amplifica de manera notable
si es consideren a més els
accessos a les diferents sec-
cions de la web i a altres pàgi-
nes i enllaços, corn ara els de
les universitats.

A través de la web, el
Sindicat oiereix també una
edició digital de la revista
ALL-I-OLI, la publicació edu-
cativa més veterana (1979} de
les editades al País Valencià,
només superada per Saó entre
la premsa especialitzada no
diària. L'STEPV-Iv es felicita
per la utilitat confirmada dia a
dia d'aquest servei al qual
recorren milers de persones,
que la " visiten" a través
d'Internet per trobar-hi la

informació exacta que respon a
les seues necessitats. És preci-
sament el compromís de servei
a la comunitat virtual, princi-
palment treballadores i treba-
lladors de l'ensenyament, el

..." i

que fa que l'equip que la pos-
sible la web garantesca la qua-
litat i la quantitat informativa
que de manera gratuïta aquest
Sindicat posa a l'abast de
tothom i actualitza diàriament.

Pàgina d'entrada a la secció Enxarx&ts

a la web sindica

La web sindical conté un enllaç amb el Fòrum de Porto Alegre.

es de fa temps hem
vingut comentant
que darrere dels

programes com Infocole
només hi havia campanyes
publicitàries, i la
Generalitat no ha desenvo-
lupat encara un programa
seriós de desenvolupament
de recursos educatius en
Internet.

Un dels majors dèficits
en comparació amb les
webs d'alguns governs
autònoms o el mateix MEC
era precisament la inexis-
tència d'un espai institucio-
nal en aquest camp. Amb
l'objectiu de reduir aquest
dèficit, ens hem plantejat
que a partir d'ara
Enxarx@ts, la secció que
des d'aquestes pàgines
informa dels recursos edu-
catius en Internet, esdevin-
ga amb més continguts una
secció de la web del
Sindicat a l'adreça
www. in tersin dicaL org/step
v/enxarxa ts/enxarxats.h tm

Dividida en cinc seccions,
la primera d'elles

Albert Sansano

(Enxarx@ts a l'All-i-Oli)
està dedicada a recollir les
columnes publicades en la
secció homònima d'aquesta
publicació impresa (veure
pàgina 14), on es faciliten
les adreces per a accedir
directament a les webs res-
senyades.

Una segona secció, El racó
del Clic, a més de facultar
l'accés a les seus que el
popular programa de
Francesc Busquet té en la
pàgines institucionals de la
Generalitat de Catalunya i el
Govern de les Illes Balears,
permet accedir als progra-
mes desenvolupats al País
Valencià i que a hores d'ara
s'hi troben dispersos per la
Xarxa. En una segona fase,
Enxarx@ts es convertirà en
un servidor per a aquests
programes, sempre que els
seus autors ho sol·liciten.

En la mateixa línia que el
Racó del Clic, la secció Les
vostres propostes didàcti-
ques es dedicarà a facilitar
l'accés a iniciatives innova-

activitats, etc).
Pàgines de centres educa-

tius és l'apartat obert als
centres educatius que desit-
gen difondre l'accés al seu
web a la resta de la comuni-
tat educativa, amb el que
s'obri una via de relació
amb els centres que volen
dir alguna cosa a través
d'Internet.

Finalment, Enxarx@ts
inclou la secció Altres
enllaços recomanats, on s'a-
niran afegint i classificant
tots els enllaços interes-
sants per al treball als cen-
tres. Els accessos a museus,
a webs temàtiques sobre
matemàtiques, solidaritat,
etc., s'ampliaran en la
mesura que els i les usuà-
ries informen i sol·liciten
accedir a les pàgines que
consideren més interes-
sants. És per això que la
nova web anirà creixent de
manera flexible tot i incor-
porant les propostes de les

guen en el seu desenvolu-


